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otevřenost oběma směry

Otevřený Ateliér
místo, kde se budou míchat kultury. Kavárna, dílnička, 

výstavní prostor. to vše dohromady by měl být otevřený 
ateliér, který se chystá otevřít ve Švermově ulici spolek 

Development Center for Foreigners.
Podrobnosti na straně 3.

Fotoreportáž

Dechy v ostré akci
Hráči na klarinety, hoboje, saxofony, zobcové i příčné 

flétny nebo trubky a trombóny se potkali v kadaňské ZUŠ 
Klementa slavického, aby změřili své síly. Do Kadaně se 

sjeli z celého okresu.
Podrobnosti na straně 2.

FyZiKa je Zábava!

Přihlaste se do soutěže Vím proč
vzorečky, poučky, testy a nervy. tohle má většina 

z nás spojené se slovem fyzika. jenže ve skutečnosti 
je tahle věda zábava a dobrodružství. Zapojte se do 

soutěže, která to dokazuje.
Podrobnosti na straně 7. 

Dvě vlajKy, jeDen problém

Chtějí obnovit 
impérium

KaDaň stále pomáHá

Velká akce v malém městě

na jediný den vystřídala ukrajinskou 
vlajku na radniční věži vlajka okupova-
ného tibetu. obě symbolizují pomoc a 
podporu národům, které obsadil diktá-
torský režim. Ukrajinu rusko, tibet Čína. 
obě jsou to země, které mají imperiální 
ambice, a stýská se jim po dobách, kdy 
budily zdání velikosti. a kvůli oběma 
umíraly a umírají tisíce nevinných lidí. 

válka na Ukrajině jasně ukazuje 
nemorálnost ruského režimu, který 
se neštítí střílet do žen a dětí. neštítí 
se praktikovat taktiku vyhlazování a 
systematické likvidace civilního oby-
vatelstva tam, kde se ukázalo, že není 
pravděpodobně schopen dominovat 
proti vojenským silám. to dokazuje 
jedinou věc. rusko ve skutečnosti není 
tak silné, jak se snažilo, a dlužno říci, že 
úspěšně, předstírat.

současné rusko si nese dědictví 
sovětského svazu. Kolosu, na který tak 
rádo vzpomíná. obra na hliněných no-
hou. všechny moderní zbraně, v minu-
losti pompézně předváděné, zůstávají 
ve vitrínách a na bojišti se dezoriento-
vaní vojáci prohánějí s technikou, která 
pamatuje možná ještě michaila Gor-
bačova. a možná právě proto se putin 
uchyluje ke špinavé válce. 

neexistuje hezká nebo dobrá válka, 
ale ta, kterou vede putin, je válkou, jíž 
je schopen jen zbabělec. poseroutka. 
Dokáže válčit s ženami a dětmi, útočit 
na nemocnice a koridory pro uprchlíky, 
ale když dojde na boj proti armádě, 
najednou to nejde tak hladce.

je povinností západního světa se 
tomu postavit. Zastavit jeho válčení. 
bojím se, že když to neuděláme, 
budeme za chvíli fasovat pušky my. 
Západ je zatažen do války už nyní. ať 
chce nebo ne. není čas se vymlouvat. 
není čas se bát. putin se odvážných 
bojí. Zato bojácné miluje a rád s nimi 
„vyjednává“.                                 Martin Šíl

je to kulaté číslo, ale rozhodně není 
konečné. Ke čtvrtku 17. března bylo         
v Kadani registrováno 330 ukrajinských 
uprchlíků. „válka ale stále pokračuje 
a je jasné, že se na tomhle čísle neza-
stavíme,“ řekl na jednání koordinační 
skupiny, která se snaží synchroni-
zovat pomoc uprchlíkům, kadaňský 
místostarosta jan losenický. na celý 
Ústecký kraj je plánováno přijetí 10 
000 ukrajinských uprchlíků. Ubytování, 
které bylo k dispozici, je už vyčerpáno, 
a tak se tipuje ubytování nouzové. 

v Kadani jsou uprchlíci umístěni jed-
nak v soukromých objektech, pak také 
v ubytovně na koupališti, na internátu  
a v ubytovně Kordy. většinu tvoří ženy a 
děti. všichni uprchlíci jsou registrovaní, 
což jim zakládá hlavní benefit - zdra-
votní pojištění hrazené českým státem. 
přichází ale praktické problémy. Děti 
musejí do škol a školek, jejich matky 
do práce. jenže aby mohly pracovat, 
musejí mít postaráno o potomky. „pro 
předškolní děti byla vyčleněna mŠ 
barvička, která měla největší volnou 
kapacitu. ta ale nestačila, takže se jed-
notlivá místa hledala a hledají i 
v dalších školkách,“ vysvětluje jan 
losenický. „jenže i to je málo. objevil 
se proto nápad zřídit jakousi adaptační 
skupinu v prostorách DDm Šuplík. 
takovou jakoby školku. intenzivně na 
tom pracujeme, ale bude to chvíli trvat. 
Fungovat by měla pravděpodobně od 
příštího týdne (týden od 21. 3.) a měla 
by snad problém s nedostatkem míst 
ve školkách vyřešit,“ dodává místosta-

rosta. Další děti jsou umisťovány do 
škol základních. tam byla situace s vol- 
nými místy o něco lepší.

jako primární byla určena 1. základní 
škola, ovšem děti s vazbami na ka-
marády a příbuzné v jiných školách 
navštěvují i další ZŠ. „původně jsme si 
mysleli, že ve škole vznikne ukrajinská 
třída, která se párkrát týdně prolne 
s českými dětmi. všechno se ale 
vyvinulo jinak,“ říká jan losenický a 
přítomné překladatelky, které se začle-
ňováním Ukrajinců do škol pomáhají, 
přikyvují. Děti jsou podle nich velmi 
spokojené s tím, jak se promísily s čes-
kými spolužáky a na nějakou zvláštní 
ukrajinskou třídu ani nemyslí.

některé děti se pak dokonce učí 
online. využívají tak zkušenosti z ko-
vidových uzávěr. přímo z obleženého 
Kyjeva vysílají učitelé jedné z tamních 
škol.

Každou pomoc ovšem vždycky 
komplikují právní předpisy. všechny 
nápady, jak pomoci, musejí být v sou-
ladu s právním řádem, což se při 
přijímání ukrajinských dětí do škol 
projevuje zejména v povinnosti lékař-
ské prohlídky a doplnění chybějícího 
očkování. naštěstí při lékařské péči ne-
mají děti takové potíže jako dospělí. ti 
velmi těžko hledají praktického lékaře, 
což je bohužel věc týkající se i českých 
občanů. Děti bez problémů vyšetřuje 
dětské oddělení kadaňské nemocnice. 

na schválení tzv. „lex Ukrajina“ netr-
pělivě čekali všichni ukrajinští běženci, 
kteří chtěli nastoupit do práce, ale i 

zaměstnavatelé, kteří práci nabízejí. 
speciální právní předpis v mnohém 
zaměstnávání ukrajinských uprchlíků 
zjednodušuje. schválen senátem a 
podepsán prezidentem byl v průběhu 
čtvrteční schůzky (17. 3.). její účastníci 
se to dozvěděli ze zprávy, která přišla 
jednomu z nich na telefon.

práce je potřeba pro asi 150 lidí. vy-
cházíme z toho, že 330 lidí tu je celkem, 
asi polovina jsou děti. některé z žen 
nejsou schopné pracovat kvůli těho-
tenství, jiné se starají o děti tak malé, 
že nemohou navštěvovat ani školku. 
najít lidem práci se ale daří. například 
ze 33 žen, které žijí na ubytovně Kordy, 
už jich v den uzávěrky mělo práci osm-
náct. Kadaňská nemocnice přijala ne-
jen lékařský personál, ale zaměstnala 
i rodinné příslušníky na nelékařských 
místech. v kuchyni, údržbě a podobně. 
technické služby Kadaň také nabídly 
sezónní práce. poměrně dost Ukrajinců 
přijala firma ZF a další. jenže do všeho 
může vstoupit další aspekt války na 
Ukrajině. omezení autovýroby v ev-
ropě. většina podniků v průmyslových 
zónách je zaměřená na automobilový 
průmysl. a ten se právě kvůli válce 
může výrazně omezit. takže paradoxně 
bychom se mohli dočkat i propouštění.

Kadaň ukázala, že pomáhat nejen 
chce, ale i umí. spojili se lidé, kteří 
komunikují přes facebookovou sku-
pinu Kadaň pomáhá, pomáhá radnice i 
charita. právě její zástupce jan paleček  
předal zástupcům ubytovacích zařízení 
telefonní karty pro uprchlíky a také 
důležitou informaci. ačkoliv se zdá, že 
běženci mají zajištěno téměř všechno, 
není to pravda. mnoho z nich žije jen 
z darů a jsou naprosto bez prostředků. 
těm v nejhorší situaci pomáhá organi-
zace patron dětí, která adresně po-
skytuje příspěvek 5000 Kč. jako garant 
pro  vybírání těch, kdo takovou pomoc 
potřebují, funguje právě Charita Česko. 

probíhá také sbírka materiálu. Ze-
jména je potřebné jarní oblečení a 
obuv. Dětská i dámská. Kdo by chtěl 
pomoc věnovat, může ji přinést do 
kadaňské hasičské stanice. „ideální je 
tašku s pomocí nadepsat třeba  - chla-
pec 11 let - a podobně, aby se v tom lidé 
lépe orientovali,“ prosí jan paleček. 
Charita také poskytuje všem, kdo to 
potřebují, jídlo a například i jednodu-
ché vybavení bytu. mnozí Ukrajinci totiž 
mají třeba peníze, ale je pro ně téměř 
nemožné vyměnit hřivny za koruny. a 
proto vděční charitě za to, že pomáhá.

a to je třeba říci o Kadani jako takové. 
Kadaň pomáhá a pomáhat nepřestává. 
ať chceme, nebo nechceme, válka je 
velmi blízko našich dveří. naši sousedé 
na slovensku a polsku už ji slyší. a lidé, 
kteří před ní utíkají, nemají nic než na-
ději. že přečkají dobu zabíjení a že se 
dokážou vrátit domů.

Za ohromnou vlnu pomoci je potřeba 
všem poděkovat. ne jednou. mno- 
hokrát. a věřit, že vůle k pomoci ne-
zmizí a nenechá se překřičet hlasy 
volajícími, že my přece také něco po- 
třebujeme. až totiž válka ruska proti 
Ukrajině skončí, bude třeba zemi, kte-
rou bezohlední agresoři ničí, obnovit. 
a to bude stát obrovské úsilí a spoustu 
peněz.           M. Šíl, foto Kadaň pomáhá
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Flétny, klarinety i saxofony v ostré akci

Večer ve věži: 
Arnošt Vašíček

Zveme vás k debatě se spisovatelem 
a záhadologem arnoštem vašíčkem, 
která se uskuteční v rámci cyklu besed 
večery ve věži 29. března od 17 hodin ve 
věži městské knihovny. 

Hlavním zájmem populárního spiso-
vatele a scenáristy jsou záhady jako 
nerozluštěné archeologické nálezy, 
nevysvětlitelné úkazy a další tajemné 
a neznámé jevy včetně utajovaných 
rituálů. procestoval více než 80 zemí, 
kde studoval řadu primitivních kmenů 
v odlehlých částech světa. napsal 
také scénář k seriálům České televize 
strážce duší, Ďáblova lest či Ztracená 
brána. 

přijďte si s arnoštem vašíčkem po-
povídat o tom, jaké záhady se zrovna 
snaží rozluštit. rezervace míst je 
možná na tel. 474 343 283 nebo na 
e-mailu dospeli@knihovnakadan.cz.

Arnošt Vašíček
Foto Pavel Hrdlička, Wikipedie

Kadaňská ZUŠ Klementa slavického 
hostila okresní kolo soutěžní přehlídky 
ve hře na dechové nástroje. sešlo se na 
ní na pět desítek mladých muzikantů 
od 8 do 19 let.

soutěžní vystoupení probíhala od 
9.15 až do odpoledních hodin před 
dvěma porotami, takže to nebyl 
jednoduchý den jak pro muzikanty, 
tak pro porotce. „seděl jsem až do 
půl páté v porotě, takže nemám moc 
zpětnou vazbu, ale podle nálady dětí 
vše v pohodě,“ usmíval se milan Dunka, 
zástupce ředitelky ZUŠ.  „soutěžící si 
hráli i venku na dvorečku, takže muzika 
ze všech stran. navíc myslím, že klášter 
má kouzlo sám o sobě,“ dodal milan 
Dunka.

Kadaňská ZUŠ Klementa slavického 
slavila úspěchy hlavně v kategorii 
dřevěných dechových nástrojů (flétny, 
klarinety, hoboje, saxofony) postoupilo 
hned pět jejích žáků do krajského kola. 
byli to Hedvika Hoření (flétna), tereza 
voráčová (příčná flétna), František 
Chyba (hoboj), jan stasinka (klarinet) a 
martin novotný (saxofon).

                                           Text a foto M. Šíl

Farmářské trhy letos poprvé

Srdce s láskou darované  
ze Sluníčkové školy

po kovidové odmlce v roce 2021 se 
sluníčková škola vrátila k projektu 
srdce s láskou darované, kterého se     
v minulých letech pravidelně účastnila. 
letos se zapojily hned tři třídy z 1. i 2. 
stupně. Cílem soutěže je mimo jiné i 
podpora tradičních lidských hodnot, 
jako jsou láska, přátelství, rodina, vzá-
jemná úcta.

soutěžní kolektivy (5. a, 5. b, 6. b) pře-
mýšlely a vybíraly, koho ve svém okolí 
obdarovat a proč. ve všech třídách 
padaly trefné komentáře, kdy děti nad 
vhodným obdarovaným přemýšlely.

Favoritem, resp. favoritkou třídy 5. a 
se stala sportovní hala v Kadani. třída 
5. b se rozhodla vytvořit práci pro 
Domov pro seniory v Kadani. poslední 
partou, která se projektu účastnila, 
byla třída 6. b. ta se rozhodla vytvořit 
něco pro dětské oddělení nemocnice 

Kadaň. pro koho děti vytvořily autorské 
pexeso, kam putovala koláž obrázků a 
kde se radovali z originálních omalo-
vánek? to se dozvíte na webu Kadaň-
ských novin, kde si přečtete i o mo-
tivaci dětí. navštívit můžete i stránky 
www.srdceslaskou.cz. 

              text M. Šíl, foto Jakub Havlíček

ve středu 16. března se na mírovém 
náměstí konaly první Farmářské trhy     
v roce 2022. 

tradičně se tu Farmářské trhy konají 
třetí středu v měsíci od března do října 
(s přestávkou v srpnu) a čtyřikrát také 
v sobotu s tematickými trhy.  tradičně 
přivážejí pečivo, maso a uzeniny, ovoce 
a zeleninu, sortiment je však doplněn o 
další produkty. středeční trhy jsou od  
9 do 16 hodin a sobotní od 8 do 12.

Další trhy se uskuteční 20. dubna.  mš

Tereza Voráčová, žákyně Vladimíra Batujeva. 
DOLE
Darja Batujeva, žákyně Milana Dunky.
Přišli držet pěsti, jen najít místo a čas...

Všechno dění kontroloval z vitríny sám Kle-
ment Slavický....

Na chodbě ZUŠ visel stylově vyvedený nápis, 
aby si přítomní uvědomili, že mohou rušit...

Den nebyl jednoduchý ani pro porotce. Něko-
likahodinový maraton poslechu a hodnocení 
desítek soutěžících byl vyčerpávající. Přesto 
jim nechyběla dobrá nálada.

Žákyně kadaňské ZUŠ Darja Batujeva sou-
středěně hraje své soutěžní skladby. Je žákyní 
Tomáše Dunky a i když se jí vystoupení vy-
dařilo (získala 21 bodů), postup do krajského 
kola jí utekl o pouhý jeden bod.

Blokové čištění 2022

blokové čištění města Kadaně proběhne ve dnech 4. 4. 2022 až 4. 5. 2022. Čištění 
jednotlivých oblastí bude samozřejmě ohlášeno i prostřednictvím dopravního 
značení. Dopravní značky budou rozvezeny 7 dní předem, v prvních lokalitách od 
28.3.2022. majitelé vozidel stojících na komunikacích a jejich součástech jsou jako 
vždy povinni zajistit odstranění svých vozidel nejpozději do 7. hodiny ranní ohlá-
šeného dne čištění, pokud není určena na DZ jiná doba. v opačném případě se 
vystavují nebezpečí, že jejich vozidla budou odtažena na jejich náklady a bude 
jim uložena pokuta za porušení dopravního předpisu.

HARMONOGRAM PRACÍ 

4. 4. PO  - Úhošťany, Kadaňská jeseň, brodce, Zásada, stupeň, prahly, lomazice,
  (komunikace  ve vlastnictví města) Královský  vrch – průmyslová zóna 
 (parkoviště od 4.00 hod)

5. 4. ÚT  - nádraží prunéřov, strážiště i. a ii. a iii., strmá

6. 4. ST  - průmyslová, želinská, topolová, javorová, jedlová, Habrová, borová, 
 lísková,  lipová, ovesná, polní, obránců míru
 
7. 4. ČT  - vinohrady, žitná, Červeného kříže, sluneční, jitřní, ječná, skalní, Zeye
 rova, věžní, sukova

8. 4. PÁ  - od 04.00 hod. nádraží autobusové a vlakové, ÚDržba voZiDel
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ZaHajUjí provoZ 9. a 10. DUbna

Otevřený Ateliér chce sbližovat kultury
v kadaňské ulici jana Švermy vzniká 

jedinečné komunitní centrum. možná 
jste si již všimli, že z bývalé prodejny 
„vše za 39“ se stává něco úplně jiného. 
Už na začátku dubna by se tu totiž měly 
otevřít dveře svérázného atelieru.

spolek s poněkud krkolomným 
názvem Development Center for 
Foreigners (DCFF) v něm chce vzá-
jemně sbližovat kultury majoritní české 
společnosti a lidí, kteří k nám přijeli za 
prací z nejrůznějších koutů světa. „my 
se delší dobu staráme o nepálce, kteří 
pracují na průmyslové zóně,“ vysvětluje 
marta jindrová Gonzálezová, jedna 
z členů spolku. „pomáháme jim s vý-
ukou češtiny, když navazujeme na kurz, 
který absolvují na kadaňské charitě. 
samozřejmě jim pomáháme i při styku 
s úřady. no, a v průběhu let nás na-
padlo, že by bylo skvělé otevřít místo, 
kde by se mohli scházet jak cizinci, tak 
Kadaňané a navzájem se poznávat,“ 

dodává marta jindrová Gonzálezová. a 
i když to možná zní trochu akademicky, 
podstata projektu je jednoduchá. 
otevřený ateliér by měla být kavárna, 
kde by si lidé mohli dát dobré jídlo, 
kávu, čaj a zároveň využít nabídku 
workshopů - dílniček, kde bude možné 
zkusit si něco z jiné kultury. vaření, po-
tisk triček, šití a mnoho dalšího. „v Ka-
dani máme totiž lidi tolika národností, 
že si bude možné zkusit velkou spoustu 
věcí,“ usmívá se další z představitelek 
DCFF martina Uhlířová. „nevěříte? tak 
počítejte se mnou. máme tu nepálce, 
Filipínce, mongoly, Ukrajince, viet-
namce, indy, moldavany, japonce a sa-
mozřejmě Čechy. protože my bychom 
chtěli, aby byl ateliér otevřený oběma 
směry,“ dodává Uhlířová. „vysvětlím. 
jeden den budeme například vařit a 
ochutnávat nepálskou kávu, která je 
velmi neobvyklá. potom ale předsta-
víme něco  z české kuchyně nebo tra-

dic, protože bychom rádi nejen oboha-
tili nás, ale i ukázali cizincům, co je pro 
naši kulturu typické a důležité.“

poprvé se dveře otevřeného ateli-
éru otevřou o víkendu 9. a 10. dubna. 
Zatím se uvnitř prostor pilně pracuje, 
aby se vše stihlo připravit. rozpočet na 
vybavení a počáteční provoz otevře-
ného ateliéru je 800 tisíc korun.  lidé     
z DCFF věří, že bude schopný vydělat si 
na další provoz sám, když v něm budou 
pracovat nejen příslušníci menšin, ale i 
dobrovolníci.                  Text a foto M. Šíl

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

J. Švermy 8

9. a 10. dubna 10.30-16.00
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projeKt poDpora soUseDství v KaDani

Domovníci si „odkroutili“ dva roky

Ujme se nový pořaD pro milovníKy tanCe?

KZK připravila Tančírnu

již více jak dva roky probíhá v na-
šem městě projekt nazvaný podpora 
sousedství v Kadani. „po takové době 
je dobré se ohlédnout a zhodnotit, jak 
probíhá,“ řekla nám pracovnice odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví kadaň-
ské radnice veronika pešičková. „v led- 
nu 2020 byli vybráni čtyři domovní-
ci-preventisté, kteří působí v pruné-
řově a v Kadani,“ vysvětluje veronika 
pešičková. jejich přítomnost přispívá 
ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel 
v těchto lokalitách. podílí se totiž na 
zajištění veřejného pořádku, přispívají 
k ochraně bezpečnosti osob a majetku 
a provádí dohled nad dodržováním 
čistoty na veřejných prostranstvích.

„Domovník-preventista je přede-
vším prostředníkem mezi správou 
městských bytů, obyvateli a firmami,“ 

dodává pešičková. „provádějí drobné 
údržby a opravy všeho druhu, ale 
nedílnou součástí jejich působení je 
preventivní činnost. pomáhají řešení 
mezisousedských vztahů, což zvyšuje 
klid v lokalitě. Komunikují s nájemníky, 
pomáhají jim komunikovat mezi sebou. 

v prunéřově působí dva domovníci
-preventisté, kteří se střídají v ranních 
a odpoledních směnách. rovněž v 
Kadani jsou dva domovníci-preventisté 
pracující v městských bytech na sídlišti 
b (ul. Chomutovská) a C (ul. Golovi-
nova).

Domovníci-preventisté se 3x ročně 
účastní vzdělávání s certifikovaným 
lektorem z ministerstva vnitra. vždy 
jsou přítomni na domovních schůzích 
pořádaných správou městských bytů. 

obyvatelé lokalit mají v domovníky
-preventisty velikou důvěru a mohou 
se na ně vždy spolehnout. Domovníci
-preventisté jsou v lokalitách vnímáni 
velmi pozitivně. M. Šíl, foto V. Pešičková

Chcete si zatančit společenské tan- 
ce? právě pro vás je tu tančírna! tak 
jednoduše by mohl znít slogan, kte- 
rý by vyjádřil smysl nového pořadu, 
který připravila Kulturní zařízení Kadaň. 
„myšlenka na večer, kde by si lidé mohli 
dobře zatančit, mě provázela už delší 
dobu,“ vysvětluje ředitelka KZK jana 
Čechová. „Už delší dobu jsme pořádali 
nejen taneční pro mládež, ale i pro
 dospělé. a zejména v covidové době 
lidem chyběly plesy. tak jsme se roz-
hodli zkusit štěstí a dali dohromady 
formát večera, kdy hraje dobrá hudba, 
je předem daný taneční pořádek a lidé 
se baví, tančí a užívají příjemný večer,“ 
vysvětluje ředitelka smysl tančírny.      
o hudební doprovod se postará Chilli 

band viliama béreše, který vybere 
vyvážený repertoár tak, aby si na své 
přišli všichni, ať už preferují standard, 
nebo latinsko-americké tance. 

jestli se z tančírny stane cyklus 
pravidelných večerů, to záleží na tom, 
jaký o něj bude zájem. „já bych z toho 
měla velkou radost, ale opravdu záleží 
na návštěvnosti,“ říká jana Čechová. 
je ovšem jisté, že v poslední době 
sílily hlasy volající právě po takovém 
pořadu.  

první tančírna tedy proběhne 26. bře- 
zna od 18 do 22 hodin na střelnici. pro 
občerstvení bude k dispozici otevřený 
bar v přísálí. vstupenky jsou v předpro-
deji v turistickém informačním centru 
nebo on-line na webových stránkách 
kultura-kadan.cz                              M. Šíl. 

Senioři znovu v akci
ve středu 16. března se tančilo na ži-

vou hudbu a přišel i zvláštní host - ředi-
tel kadaňské nemocnice petr Hossner. 
probral se seniory situaci v nemocnici 
a možnosti zřízení některých speci-
alizovaných pracovišť. velký úspěch 
měli opět studenti Gymnázia Kadaň, 
kteří nejen obsluhovali za barem, ale 
s ver- vou se také pustili do tance: „je 
to něco, co nás neskutečně dobíjí. je 
úžasné vidět nadšené seniory z to- ho, 
že si s nimi povídáme nebo s nimi tan-
číme. jsou neskutečně hodní, za vše 
děkují, hladí nás po rukách,“ svěřují se. 

již na začátku dubna se klub kadaň-
ských seniorů chystá na první výlet.
bude to na lesnou. součástí výletu je 
prohlídka muzea a hrázděného domu 
spolu s workshopem zaměřeným na 
velikonoce a jejich tradice. 

                               Text a foto M. Šíl
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potravinové oleje a tuky, které už         
v domácnosti nelze upotřebit, by lidé 
neměli vylévat do odpadu, protože se 
tím zanáší kanalizace. odkládat by je 
měli v uzavřené plastové nádobě do 
speciálních nádob. „tyto nádoby jsou 
rozmístěny na území města. původně 
jich bylo 21, ale počet jsme zvýšili na 
31,“ řekl vedoucí odboru životního 
prostředí kadaňské radnice jiří Frajt. 
třicet stanovišť je přímo ve městě. 
Kromě toho mají obyvatelé možnost 
přivézt upotřebený olej či tuk přímo do 
sběrného dvora v areálu technických 
služeb Kadaň s.r.o. v polní ulici čp. 1900.

svoz použitého oleje se provádí při-
bližně 7x ročně. „pokud máte požada-
vek na umístění nádob na další místo, 

Více nádob na 
použitý olej a tuk

prosím dejte svůj námět do infocentra 
v Kadani, ul. jana Švermy čp. 7 nebo na 
podatelnu městského úřadu v Kadani, 
mírové náměstí čp. 1,“ dodal k tomu jiří 
Frajt. svůj podnět můžete také ode-
vzdat na odboru životního prostředí 
nebo poslat na e-mailovou adresu 
jiri.frajt@mesto-kadan.cz. 

Přehled všech míst, kde lze odložit 
oleje a tuky:
Golovinova ulice u čp. 1339                                        
na podlesí u čp. 1438                                                    
jungmannova ulice u čp. 1168                                   
ulice 1. máje u čp. 1536                                                
Husova ulice u čp. 1296                                                
sukova ulice u čp. 1614                                                 
Koželužská ulice u čp. 1518                                         
ulice U stadionu u čp. 1211                                         
na strážišti i čp. 1897                                                    
ulice Kpt. jaroše u čp. 1064                                         
Koželužská ulice u čp. 1510                                         
bystřická ulice u čp. 1643                                             
Chomutovská ulice u čp. 1288                                    
Chomutovská ulice u čp. 1618                                    
poštovní ulice u čp. 1038                                              
na podlesí u čp. 1417                                                    
Fibichova ulice u čp. 1293                                            
jedlová ulice u čp. 1773                                                
Komenského ulice u čp. 1184                                     
na podlesí u čp. 1472                                                    
na strážišti u čp. 1888                                                   
ulice U stadionu u čp. 1231                                         
věžní ulice u čp. 1392                                                    
ulice U stadionu u čp. 1197                                         
ulice vinohrady u čp. 2072                                          
ulice václava Havla u čp. 1079                                   
Chomutovská ulice u čp. 1569                                    
Chomutovská ulice u čp. 1267 
ulice 1. máje u čp. 1542                                                
ulice budovatelů u čp. 1153                                        

Teshop.cz ›

ELEKTRO
KOLOBĚŽKY

ELEKTRO
KOLA

ČLUNY

Mezigenerační Den žen v RADCE
8. března jsme oslavili mezinárodní 

den žen příjemným dámským od-
polednem pro všechny generace. ti 
nejmenší s maminkami se představili 
na hudebním vystoupení yamahy a 
babičkám nezůstaly oči suché. pro 
dospělé byly připraveny kosmetické 
koutky s líčením a poradenstvím i 
možností nákupu. U kávičky a občerst-
vení proběhla také beseda od KapKy 97 
o důležité zdravotní ženské prevenci. 
všichni si pak udělali v krásném foto- 
koutku trvalou rodinnou připomínku 
a odcházeli domů s kytičkou. „v naší 

komunitní činnosti myslíme na starší 
ročníky i v pravidelných programech,“ 
řekla k tomu ředitelka raDKa, z.s. 
Hana vodrážková. Každý týden se tak 
mohou účastnit „propletené kavárny” 
či kreativního Dobroklubu. aktivitami 
“na míru” jsou pak senior jóga, cvičení 
ve vodě či kurz ovládání moderních ko-
munikačních nástrojů na mobilu, tab-
letu, počítači. „prostor máme otevřený 
i   pro další kluby dle vlastních zájmů, 
pro společné trávení volného času a 
jako prevenci osamění,“ dodala Hana 
vodrážková.                                        RADKA

Svoz nebezpečného 
odpadu

8.00-8.15 sídliště C parkoviště pod elektro míchal
8.20-8.30 sídliště C parkoviště  ul. Husova 1295

8.35-8.50 sídliště b parkoviště před tepelným hospodářstvím
8.55-9.10 sídliště b parkoviště u fotbalového stadionu

9.15-9.30 sídliště D parkoviště u prodejny koberců
9.35-9.45 sídliště D parkoviště u školky

10.35-1045 sídliště a parkoviště č. 1152 za obchodem
10.50-11.05 sídliště a studentské náměstí
11.10-11.15 sídliště a křižovatka ulic pionýrů a Švermova

11.20-11.35 strážiště č. 1918 „u skály“
11.40-11.55 st. město ulice václava Havla
12.00-12.10 mírové nám. ulice boženy němcové
12.15-12.30 Koželužská parkoviště u autobazaru
12.35-12.45 Koželužská parkoviště u kruhového objezdu č. 1522-1523
12.50-13.00 1. máje  spojnice ČsD u trafostanice
13.05-13.15 1. máje  parkoviště za priorem
13.20-13.30 věžní  parkoviště u domova pro seniory
13.35-13.40 žitná  u veterinárního střediska
13.50-14.00 obránců míru ul. polní, zastávka mHD

Odložit můžete zdarma lednice, televize, plasty, výbojky, pneumatiky, zářivky, 
léky, akumulátory, monočlánky, zbytky pryže, plechovky od barev, olejové filtry, 
textil znečištěný olejem.

KADAŇ

SPÁDOVÉ OBCE

Zásada   8.00-8.15 stanoviště velkoobjemového kontejneru
pokutice  8.20-8.35 stanoviště velkoobjemového kontejneru
brodce   8.40-.855 zastávka ČsaD
Úhošťany  9.00-9-15 stanoviště velkoobjemového kontejneru
Kadaňská jeseň 9.20-9.35 stanoviště velkoobjemového kontejneru
Chatová oblast 10 9.45-10.00 odbočka na Dubinu
Chatová oblast 10 10.05-10.20 parkoviště u chat 98-102
tušimice  10.25-10.40 před panelovými domy
prunéřov Ušák  11.30-11.50 před vývěskou mÚ
prunéřov chataři 12.00-12.20 stanoviště kontejnerů tDo
prinéřov - Kadaň 12.40-13.00 bývalé nádraží

Odložit můžete zdarma lednice, televize, plasty, výbojky, pneumatiky, zářivky, 
léky, akumulátory, monočlánky, zbytky pryže, plechovky od barev, olejové filtry, 
textil znečištěný olejem.

2. dubna 2022, Kadaň a spádové obce
Food Festival se vrací do původního 

termínu. to znamená, že zbývá jen pár 
týdnů do jeho začátku. Chuťové buňky 
si budete moci nechat rozmazlit 22. 
května.

a abyste si mohli festival dobrot užít 
naplno, je dobré pořídit si tzv. FooD 
KartU. stojí 290 korun a v prodeji bude 
v turistickém informačním centru Ka-
daň od 1. dubna.

věřme, že letos nic plánovanou 
slavnost dobrého jídla, pití a nálady 
nepřekazí. proběhne samozřejmě na 
tradičním místě - na mírovém náměstí - 
v tradičním čase od 10 do 17 hodin.  mš

Kadaňský Food 
festival se blíží!
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie
Skončil na záchytce

7. března odpoledne po druhé hodině 
byla městská policie přivolána do ulice 
Kpt. jaroše, kde měl muž pod vlivem 
návykových látek kopat do odpadko-
vého koše a zaparkovaných vozidel. 
při zákroku se muž pokusil napadnout 
jednoho ze strážníků, ale jeho pokus 
nedopadl dobře  a upadl na zem. Škodu 
na majetku nezpůsobil. při lékařském 
ošetření byl agresivní a nakonec musel 
být převezen na záchytku do teplic.

Po svých psech musejí uklízet
7. března dopoledne si po deváté 

hodině všimli službu konající stráž-
níci ženy se psem, který vykonal svoji 
potřebu. žena ale exkrement po svém 
psovi neuklidila. byla jí uložena pokuta.

Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014,  474 332 298

Krátce...

březen suchý, duben mokrý a květen 
větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

nespokojenost se sebou samým je 
ctnost. nespokojenost s jinými je 
chyba a počátek velkého trápení.
                                                        KonFUCiUs

Pranostika:

Citát pro toto číslo:

Řádková inzerce
Hledám pronájem garáže nebo podob-
ných sklad.prostor. Tel.: 737 129 673

Koupím LP gramofonové desky, 
i sbírku. Přijedu. Tel.: 721 442 860

Vyklízení domů, bytů, chat. 
Tel.: 601 521 459.

Turistické informační centrum

Zimní otevírací doba 

PO 8.00-11.30 12.00-16.00
ÚT 8.00-11.30 12.00-16.00
ST 8.00-11.30 12.00-16.00
ČT 8.00-11.30 12.00-16.00
PÁ 8.00-11.30 12.00-16.00
SO+NE Zavřeno

CzechPoint PO-PÁ 8.00-15.00
Adresa: 
jana Švermy 7, 432 01 Kadaň, 
telefon: +420 474 319 550
mobil: +420 725 763 497
e-mail: infocentrum@kultura-kadan.cz

www.m
pkad

an
.eu

soUtěž o viDeo s FyZiKálním poKUsem

Vím proč

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky 
typu Tetra hnědá,  Dominant všechny 
barvy, Green Shell - typu araukana a 
Dark Shell - typu maranska. stáří 16- 20 
týdnů, cena 199 -245 Kč/ ks.
Prodej:    5. 4. 2022
Kadaň   -  u  Doprav. podniku prunéřov  
-   14.00  hod.
Výkup králičích kožek –cena dle po-
ptávky. Info: po-pá 9.00-16.00 hod.,tel. 
601 576 270, 728 605 840.
www.drubezcervenyhradek.cz

SBĚRNÝ DVŮR
nová otevírací doba
po 8.00-12.00    12.30-17.00
Út 8.00-12.00    12.30-16.00
st 8.00-12.00    12.30-16.00
Čt 8.00-12.00    12.30-17.00
pá 8.00-12.00    12.30-16.00
so 8.00-12.00
neděle a státní svátky zavřeno

Rozmístění kontejnerů 
na velkoobjemový odpad

26. 3. 2022

8.00-8.30  budovatelů 1154 
8.45-9.15  Komenského u Deliky
9.30-10.00  na strážišti 1888
10.15-10.45  václava Havla 1090

vím proč je oblíbená celostátní 
soutěž pro žáky základních a středních 
škol, která probíhá už osmým rokem. 
má ukázat, že ačkoliv se to zdá ne-
možné, s fyzikou se dá zažít spousta 
legrace. Kdo se do soutěže zapojí, má 
navíc možnost získat atraktivní ceny. 
Cesta k nim je poměrně jednoduchá. 
„stačí k tomu opravdu málo: mobilní 
telefon a tříminutové video se zdárně 
provedeným pokusem a patřičným 
komentářem,“ vysvětluje mluvčí sku-
piny ČeZ, která soutěž vyhlašuje, ota 
schnepp.

pokus, který natočíte, je pak třeba 
umístit na web soutěže. pro autory 
nejlepších videopokusů  je na výhrách 
připraveno více než půl milionu korun 
a další extra ceny! například pro autora 
10 000 a pro jeho školu 200 000 korun. a 
to už je pořádné lákadlo. „energetika je 
vlastně skvělá ukázka toho, co všechno 
můžeme pomocí fyziky dokázat - 
umíme ve svůj prospěch zkrotit energii 
vody, páry, větru, atomových jader i 
slunečních paprsků, pracujeme na vý-
robě umělých hvězd na Zemi. věříme, 
že když si mladí lidé najdou k fyzice www.vimproc.cz

cestu, možná se někteří v budoucnu 
rozhodnou přidat se k nám a měnit 
energetiku tak, aby byla pro naši pla-
netu co nejšetrnější,“ říká martin máca, 
vedoucí týmu strategický nábor ČeZ, 
který soutěž „vím proč“ organizuje.

speciální cenu tak mohou získat ti, 
co si jako téma zvolí bezemisní zdroj 
energie, případně vymyslí „něco“, co 
souvisí s jadernou energií. odměněn 
bude i nejlepší pokus natočený ryze 
dívčím týmem a samozřejmě také 
nejoblíbenější video laické veřejnosti. 
Zahrát si na fyzikáře s vidinou deseti 
tisíc do kapsy za 180 sekund videa 
s vysvětlením nějakého fyzikálního 
jevu nebo zákona přitom může 
opravdu každý.

Fyzikální soutěž už odstartovala a  
soutěží se ve 5 kategoriích - ZŠ, sŠ, o 
nejlepší video dívčího týmu, o nej-
oblíbenější video laické veřejnosti a 
nejlepší video v kategorii obnovitelné 
zdroje nebo jaderná fyzika. video lze 
vložit na web uvedený níže až do 
15. května.                                      mš, otys
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Dne 14. března uply-
nulo již 7 let od chvíle, 
kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná 
maminka, babička a 
prababička, paní Věra 
Radimcová. vzpomí-
náme s láskou a nikdy 
nezapomeneme. 
Dcera radka a synové           

                                         petr a víťa s rodinami.

Dne 14. března uply-
nulo 20 let, co nás 
navždy opustil pan 
Václav Stibor z Ka-
daně. s láskou vzpo-
mínají děti s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 20. března jsme 
vzpomněli 11. výročí 
úmrtí pana Pavla Ďur-
koviče z Kadaně.
všem, kteří vzpome-
nou, děkuje manželka 
Dana, syn pavel a 
dcera Dana s dětmi.

Dne 23. března uply-
nulo 7 smutných let, 
kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, 
pan Miroslav Medek. 
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. s láskou 
vzpomínají manželka 
a děti s rodinami.

Jsou slzy, které nikdy 
neuschnou. Je bolest, 
která nikdy nezmizí.
Dne 27. března vzpo-
meneme sedmého vý-
ročí úmrtí mého syna 
Františka Hráského. 
vzpomínají maminka, 
sourozenci petr, pavel 
a ludmila s rodinami.

Dne 28. března tomu 
budou čtyři roky, kdy 
navždy dotlouklo 
srdíčko mé milované 
družce, paní Jolaně 
Pundové. Kdo jste 
ji znali, věnujte jí, 
prosím, tichou vzpo-
mínku. 
antonín Homolka

Rodinná  
a společenská 
kronika

Kino Hvězda
ul. Kpt. jaroše 1466, Kadaň
tel.: +420 474 334 481

ČtvrteK 24. 3. / 17.00 HoDin
ZTRACENÉ MĚSTO - titulky
slavná spisovatelka dobrodružných ro-
mánů pro ženy se ocitne v situaci, která 
jako by vypadla z některé její knížky. ve 
spáru únosců a uprostřed divoké džun-
gle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji za-
chránil. nebo že by ne? režie aaron nee, 
adam nee. Hrají sandra bullock, Chan-
ning tatum, brad pitt, Daniel radcliffe.
Dobrodružný, komedie / Usa / 2022 / 
105min. / nevhodné do 12 let / 140 Kč

ČtvrteK 24. 3. / 20.00 HoDin
POSLEDNÍ ZÁVOD
pravdivý příběh Hanče, vrbaty a ratha. 
legendární příběh Hanče a vrbaty každý 
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu 
odehrál. výpravné filmové drama přiblíží 
tehdejší události z mrazivých hřebenů 
Krkonoš tak, jak se opravdu staly. vyzdvi-
huje důležitou a zapomenutou postavu 
emericha ratha. Film vstupuje do kin 24. 
března, tedy přesně v den výročí tehdej-
šího lyžařského závodu z roku 1913. režie 
tomáš Hodan. Hrají Kryštof Hádek, judit 
bárdos, marek adamczyk, oldřich Kaiser, 
vladimír pokorný.  Drama / Čr / 2022 / 100 
min. / přístupné / 140 Kč

páteK 25. 3. / 17.00 HoDin
POSLEDNÍ ZÁVOD
pravdivý příběh Hanče, vrbaty a ratha. 
legendární příběh Hanče a vrbaty každý 
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu 
odehrál.  Drama / Čr / 2022 / 100 min. / 
přístupné / 140 Kč

páteK 25. 3. / 20.00 HoDin
AMBULANCE  - titulky
měla to být jednoduchá bankovní lou-
pež. vůbec nic však nešlo podle plánu, 
a tak teď dva lupiči ujíždějí před policií 
ulicemi los angeles v ukradené sanitce. 
režie michael bay. Hrají jake Gyllenhaal, 
yahya abdul-mateen, eiza Gonzáles, 
Devan long. akční / Usa / 2022 / 135 min. / 
přístupné od 15 let/ 140 Kč

sobota 26. 3. / 14.00 HoDin
Sobotní dopoledne nejen pro seniory
SRDCE NA DLANI
láska se na věk nebo na místo neohlíží. 
nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. mů-
žeme se zamilovat ve školce, v důchodu, 
na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. 
láska přináší do životů našich hrdinů na-
ději a krásu, ale i komplikace a překážky, 
které budou muset s úsměvem a dobrou 
vůlí překonat. režie: martin Horský. 
Hrají: vladimír polívka, eliška balzerová, 
matouš ruml, jana pidrmanová, boleslav 
polívka, Kristína svarinská, veronika Khek 
Kubařová aj. Komedie, / CZ / 2022 / 91 min. 
/ přístupné / 70 Kč
 
sobota 26. 3. / 17.00 HoDin
PŘÍŠERÁKOVI 2 dabing
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, 
že vám to zaručuje celoživotní zásobu 
štěstí? Chyba! Každodenní život má pro-
tivný zvyk znovu vám házet klacky pod 
nohy…režie Holger tappe. animovaný / 
srn, Gb / 103 min. / přístupné / 140 Kč

sobota 26. 3. / 20.00 HoDin
POSLEDNÍ ZÁVOD
pravdivý příběh Hanče, vrbaty a ratha. 
legendární příběh Hanče a vrbaty každý 
zná, málokdo ale ví, jak se opravdu 
odehrál.  Drama / Čr / 2022 / 100 min. / 
přístupné / 140 Kč

neDěle 27. 3. / 16.30 HoDin
PŘÍŠERÁKOVI 2 dabing
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, 
že vám to zaručuje celoživotní zásobu 
štěstí? Chyba! Každodenní život má pro-
tivný zvyk znovu vám házet klacky pod 
nohy…režie Holger tappe. animovaný / 
srn, Gb / 103 min. / přístupné / 140 Kč

Vzpomínky

první v roCe 2022

Vítání občánků

Příspěvky do rodinné kroniky přijímá 
Turistické informační centrum Kadaň 
(J. Švermy čp. 7) nebo je zašlete na 
e-mail: noviny@mesto-kadan.cz.  
Zveřejnění je zdarma.

Blahopřání
město Kadaň blahopřeje všem  obča-

nům našeho města, kteří  v tomto měsíci 
oslaví „kulatá“ životní výročí. přeje jim 
především zdraví  a hodně osobní spo-
kojenosti...

Český herec a spisovatel miroslav 
Horníček kdysi řekl, že láska k divadlu 
začíná tím, že do něj přijdeme včas. se 
slovy moudrého glosátora nelze než 
souhlasit a řídit se jimi. „prkna, která 
znamenají svět, u nás rádi máme, včas 
jsme byli a představení si s našimi kli-
enty náležitě užili,“ usmívá se ředitelka 
kadaňského Domova pro seniory lenka 
raadová. 

Kadaňský Divadelní březen letos 
vstoupil do svého třináctého pokračo-

vání a senioři z věžní vyrazili hned na 
jeho začátek. původně plánovaná ko-
medie souboru ze suchdola nad luž-
nicí o sherlocku Holmesovi byla sice 
na poslední chvíli zrušena, skvěle ji ale 
nahradili ochotníci z Kladna, Divadlo 
vaD, a jejich inscenační jednoaktovka 
píseček. „výletu za kulturou dáváme 
jedničku, a kdoví, zda nás stávající Ka-
Dibřez viděl tento rok naposledy,“ do-
dává nakonec stále s úsměvem ředitel- 
ka.                                   Zdeněk Moravec 

Z Domova: Sherlock nakonec nedorazil, 
bavil nás kladenský Píseček

Výprava seniorů z Věžní. Foto Soňa Frollová

v galerii na studentském náměstí je 
v současné době k vidění výstava 
členů kadaňského fotoklubu. K vidění 
jsou tu hlavní fotografické žánry (por-
trét, krajina, makro, reportáž). Z vysta-
vených fotografií je zřejmé, že fotogra-
fové na sobě stále pracují a chtějí se ve 
své tvorbě dále zlepšovat. byť hodno-
cení může být z velké části subjektivní, 
můžeme říci, že se z pohledu tvorby  

jedná o dosud nejlepší výstavu Foto-
klubu08 Kadaň. to slůvko „dosud“ je na 
místě, protože věříme, že příští výstava 
bude ještě kvalitnější. v každém pří-
padě kadaňským fotografům držíme 
palce a ostatním doporučujeme vý-
stavu navštívit. může být inspirací pro 
širokou fotografující veřejnost. výstava 
potrvá do 4. května 2022. (v) 

                                           Foto: Jan Straka

Kadaňští fotografové vystavují  
pod širým nebem

v obřadní síni kadaňského hradu 
se ve čtvrtek 10. března konalo první 
letošní vítání občánků. sedm kadaň-
ských miminek a jejich rodičů přijalo 
gratulaci od starosty jiřího Kulhánka 
i kadaňských matrikářek, a i když 
některá z nemluvňat pobrekávala, 
ukolébavka, kterou zazpívali členové 
Hudebního klubu GymKa, zafungovala 
a všechna miminka se uklidnila. pak se 
rodiče podepsali do pamětní listiny 
a miminka měla první těžký den za 
sebou. přejme jim i jejich rodičům, aby 
z nich  vyrostli spokojení a šikovní lidé, 
na které bude nejen Kadaň hrdá.    mš



číslo 6 / 24. března 2022 / strana 8 www.kadanskenoviny.cz

Kadaňské noviny
vydavatel:  město  Kadaň, mírové  
náměstí 1, Kadaň.  iČo: 00261912. re-
gistrační  číslo titulu: mK Čr e 12006. 
vychází jednou za čtrnáct dní. od-
povědný redaktor: martin Šíl,  jazyk. 
úprava: Zita pe i nel to vá. sídlo redakce: 
městský úřad Ka daň, jana  Švermy  7, 
přízemí. Telefon: ústřed na 474 319 
500, re dak ce 474 319 678 nebo 602 269 
784. E-mail: noviny@mesto-kadan.cz. 
soukromou inzerci a příspěvky při-
jí má turistické  in for mační centrum 
Kadaň v ulici jana Švermy, pod ni-
ka tel skou in zer ci přijímá redakce. 
sazba a grafika: vlastní. tiskne: tis-
kárna aKorD Cho mu tov s. r. o. Distri-
buce: vlastní. nevyžádané příspěvky 
a fo to gra fie se ne vra ce jí. Zve řejněné 
příspěvky ne mu se jí být shod né s ná-
zo rem redakce. Za ob sa ho vou správ-
nost příspěvků a inzerátů ručí au toři.

sportoveC roKU 2021 - meDailon

Lukáš Buňat - SK Kosagym Kadaň

Zimní pohárový 
turnaj zná vítěze

Kati ÚspěŠně bojUjí o postUp

Kati - Panthers 3:1
Kadaňský florbalový oddíl FbC DDm 
Kati úspěšně zvládl první sérii play-up 
s libereckými pantery. první dvojzápas 
v Kadani skončil remízou 1:1. Druhý na 
hřišti soupeře dokázali Kati vyhrát 2:0. 
„liberec se nám o víkendu podařilo 
dvakrát zdolat na jeho hřišti a uzavřít 
tak sérii,“ radoval se erik Štěrba. „so-
botní zápas se nám povedl, hráli jsme 
drze a aktivně, bylo vidět, že v zápa-
sech hraných v Kadani  hodně chyběli 
covidoví hráči (lukáš pardubský a 
jaroslav michálek), kteří na to v liberci 
vletěli a na hřišti dominovali. v neděli 
přišlo lehké uspokojení a v závěru křeč, 
kdy jsme v poslední třetině neudrželi 
tříbrankový náskok. naštěstí nám hned 

Zimní pohárový turnaj v kopané, který 
pořádal oddíl FK tatran Kadaň, má za 
sebou nejen všechna utkání ve skupi-
nách, ale i finálové boje.
 Hrálo se každou neděli od 6. 
února do 6. března. Finálová utkání 
odehrály týmy 13. března. 
 
CelKové Umístění:
1. sKp Kadaň
2. sK libědice
3. sK málkov
4. tj slavoj bečov
5. tatran Kadaň dorost
6. 1.FC spořice b
7. baník buškovice
8. tj jiskra Kovářská
9. tj spartak perštejn b
10. tj Krásný Dvůr

„všem zúčastněným patří poděko-
vání a přejeme vše nejlepší do jarních 
bojů,“ řekl předseda pořádajícího FK 
tatran Kadaň pavel Kostrzewa.         mš

letošní sezonu jsme 12. února zahájili 
spoluprací s chomutovským judis-
tickým klubem účastí na přátelském 
turnaji mláďat v Chomutově. všichni 
naši borci excelovali a přivezli si domů 
medaili. 20. února mladší žáci sbírali 
na kvalifikačním turnaji v litoměřicích 
potřebné body pro start na přeboru 
Čr. tomáš pospíšil vybojoval 2. a jakub 
pipota 3. místo.

ani během jarních prázdnin jsme ne-
otáleli a se závodníky, kteří neodjeli na 
hory, absolvovali všeobecnou přípravu.
26. února jsme zakončili prázdniny 
účastí na Krajské lize v sokolově. 1. mís-
to: jakub pipota, tomáš pospíšil, martin 
Zetek, jakub sháněl, Kryštof vlček; 
2. místo: anna Zetková, jan vacula, 
solomiia Zhovtoshtan, natálie nehon-
ská, Klára Chroustová; 3. místo: adam 
sládek, valérie pokorná.                         jz

Judisté zahájili 
sezonu

Kadaňský tým na turnaji v Sokolově. 
Foto Jaroslav Zetek

FK tatran Kadaň - FK litoměřicko 0:2 
(0:0), branky: lukáš, David. v sobotu 
12. března vstoupili domácí fotbalisté 
do jarní části krajského přeboru, když 
hostili druhý celek průběžné tabulky.   
v prvním poločase domácí dobře brá-
nili, bohužel nevyužili šanci v podobě 
nařízené penalty. ve druhém poločase 
hostující tým dokázal dát dvě branky a 
zvítězil.           Text a foto Václav Vlasák

Domácí Jakub Zralík v souboji o míč.

Vstup do jarní části 
se fotbalistům 
nevydařil

medailony oceněných sportovců 
otevíráme profilem kickboxera lukáše 
buňata, který je členem oddílu sK Ko-
sagym Kadaň. 

lukáš začal s tréninkem kickboxu       
v Kadani již v 6 letech a nyní se po cca 
8 letech poctivého tréninku vypracoval 
na jednoho z nejlepších kickboxerů 
ve svých kategoriích pointfighting a 
lightcontact.

„nejen že je tahounem našeho zá-
vodního týmu, ale je i stabilní oporou 
reprezentačního týmu Čr,“ řekl k tomu 
zástupce týmu jan jansta. a co na to 
sám lukáš? „Začínal jsem tak, že jsem 
chodil skoro dva roky na karate. ale 
to mě moc nebavilo. pak jsem zkusil 
kick- box a ten mě hodně zaujal. mám 
rád sport, nejvíce samozřejmě kickbox. 
jezdím taky na kole a chodím plavat,“ 
svěřuje se lukáš. „na kickboxu mě baví 
vlastně všechno. a moje plány do bu-
doucna? Chtěl bych se pořád zlepšo-
vat a dotáhnout to někam daleko.“

K jeho největším úspěchům patří 4 
tituly mistra Čr z roku 2021 (2x ČsK + 2x 
ČaaK).          Text M. Šíl, foto Jan Jansta

Lukáš Buňat při tréninku. Na dolním snímku  
finále MČR v Jihlavě v roce 2021.

při návštěvě kadaňského koupaliště 
zjistíte, že nabídka služeb pro veřejnost 
se postupně rozšiřuje. v současnosti 
probíhá 2x týdně plavecký výcvik pro 
děti ze základních škol a 1x týdně cvi-
čení ve vodě. plavecký bazén využívá 
sportovní plavecký oddíl a nově byl 
zahájen nábor do plaveckých kurzů 
pro plaváčky mladšího školního věku a 
pro rodiče s dětmi. 

obsazenost drah jednotlivými kurzy 
a oddíly je dohledatelná na stránkách 
koupaliště včetně otevírací doby. 
vzhledem k velikosti bazénu se daří 
mít vždy volné dráhy i pro veřejnost. 

nabídka je pestrá a není snad ani 
nutné dodávat, jak pozitivní vliv má 
správné plavání na zdraví každého 
plavce. Kontakty na organizátory pro-
bíhajících kurzů na Koupališti Kadaň 
naleznete na www.koupalistekadan.cz, 
oddíl plavecké kurzy.                          lbak

Koupaliště 
rozšiřuje nabídku

v sobotu 12. 3. 2022 pořádal tK Kadaň 
tenisový turnaj KaDaň open 2022, 
kategorie C - mladší žákyně. v turnaji 
uspěla kadaňská rodačka tereza Kas- 
perová (vlevo) hrající za plíšková tennis 
academy praha, která vyhrála singl i 
debl (čtyřhru s tinou Datlovou).        kk

Kadaň Open 2022

reprezentace Čr do 19 let se v ka-
daňské sportovní hale od 13. do 17. 
března připravovala na kvalifikaci o me. 
ta se bude od 18. 3. do 21. 3 2022 v por- 
tugalsku mezi týmy řecka, Kypru, do-
mácího portugalska a Čr. „v Kadani 
máme skvělé podmínky, proto jsme 
tady tak často,“ vysvětlil trenér martin 
bruna, který věřil v postup.

partnery akce byly naDaCe ČeZ, se-
veroČesKé Doly a.s. a koberce breno.

Futsalová repre 
znovu v Kadani

Kadaňští sportovní střelci z klubu SSK Ka-
daň dominovali v prvním kole Severočeského 
poháru MaO, které se konalo 12. března ve 
Varnsdorfu. V divizi jednoranných speciálů 
zvítězil Jaroslav Zetek. Stejně dobře si vedl 
jeho týmový kolega veterán Jan Čengery, když 
dokázal přes velmi nepříznivé povětrnostní 
podmínky přestřílet mladší borce a vybojoval 
1. místo v divizi opakovaček.                             jz

Šipkařský tým Supíci Slovan Kadaň ode-
hrál v neděli 6. března další kolo nadstavbové 
části 3. ligy západ, kde bojují o postup do 
2.ligy. V tabulce je 9 týmů a do 2.ligy postu-
pují 4 z nich. Jak sdělil kapitán Jiří Molnár, 
předseda kadaňského týmu Zdeněk Lechan 
je andělem strážným tohoto celku. Stará se 
o chod celého klubu, včetně zázemí a občer-
stvení, za což mu patří velké poděkování. 
Domácí zápasy hrají „Supíci“ na Slovanu 
v Kadani.           Text a foto: Pavel Zárybnický

v začátku prodloužení vystřelil výhru 
žemla (martin žemlička), ale objektivně 
jsme závěr zápasu až tak nezvládli,“ 
říká zástupce klubu. momentálně 
tedy Kati čeká zápas divizního finále s 
prague tigers. „Zpětně moc děkujeme 
našim fanouškům, kteří nám na dálku 
zaslali takové množství podpory, že 
jsme ani nestíhali reagovat. moc si 
toho vážíme,“ dodává erik Štěrba   M. Šíl


