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město ocenilo učitele

Pedagogická osobnost 2022
Každý z nás potřebuje potkat při cestě školou tu pravou 
osobnost. Pedagoga, na kterého budeme vzpomínat. 
Právě takové ocenilo město u příležitosti Dne učitelů. 

ocenění letos získaly tři ženy.
Podrobnosti na straně 4.

fotorePortáž

Věda na kouli a Digitárium
V sobotu 26. března se poprvé otevřely dveře žateckého 

technického klubu a jeho největšího lákadla - Vědy na 
kouli a Digitária. ojedinělý projekt popularizace nejen 

astronomie, ale vědy jako takové, konečně ožil.
Podrobnosti na straně 2.

VeliKonoční sVátKy

Přehled bohoslužeb
Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. 

Přinášíme přehled bohoslužeb, které můžete navštívit 
v Kadani a mašťově. Připravena je i jedna velikonoční 

mše, kterou vás provedou děti.
Podrobnosti na straně 7. 

zemřel jiří šalamoun

Autor podoby 
Maxipsa Fíka

KaDaň - uKrajina

Ukrajina 440
čtyři sta čtyřicet. to je číslo, které 

udává počet ukrajinských běženců, 
kteří našli svůj dočasný domov v na-
šem městě. za dva týdny, které uply-
nuly od posledního čísla Kadaňských 
novin, jejich počet vzrostl o třetinu. a to 
přesně ze 330  na 440. Přitom tři stovky 
byl počet, o kterém představitelé rad-
nice mluvili jako o mezním. Každý další 
nárůst hrozil tím, že uprchlíci budou 
muset přijmout opravdu provizorní 
přístřeší v tělocvičnách a podobně. 
K tomu ale naštěstí zatím nedošlo. 

Sbírky finanční i materiálové
obojí pokračuje. Díky neuvěřitelné 

míře solidarity se stále daří shroma-
žďovat peníze i materiální pomoc. 
Potraviny, drogerii i oděvy a vybavení 
bytů. zejména v oblasti materiální 
pomoci a oblečení ovšem narážíme na 
strop toho, co je možné zvládnout. Do-
slova obrovské množství oděvů, které 
se sešlo například v sídle kadaňské 
charity, je nutné třídit a distribuovat, 
což si žádá ohromné úsilí dobrovolníků 
s charitou spolupracujících. a je to 
vskutku sisyfofská práce. jedna sku- 
pina dobrovolníků za čtyři hodiny 
vytřídí pytle s oblečením a uvolní pro-
story. Druhý den ráno jsou zase plné 
pytlů s oblečením a není místa pro 
další. Kdo by chtěl s nikdy nekončícím 
tříděním pomoci, může přijít do sídla 
charity - na faře za kostelem Povýšení 
sv. Kříže - a zazvonit. Vždy tam je ně-
kdo, kdo vám ochotně otevře a ukáže,  
s čím je třeba pomoci.

na kadaňské radnici přijali další výtě-
žek sbírky, která probíhala ve prospěch  
ukrajinských uprchlíků, v pondělí 28. 
března. Bylo to 50 tisíc korun, které pře-
dal josef suchý jako výtěžek sbírky 
v klášterecké restauraci símalka. Peněz 
je zdánlivě dost, ale to je jen zdání, 
protože náklady rostou a finance ne-

budou potřeba jen na zajištění potřeb 
uprchlíků, ale i na obnovu země. na to 
nezapomínejme. 

Pomoc firem
Pomáhají ale i firmy v Kadani a okolí. 

městu přispěly finančně, což velmi 
ocenil místostarosta jan losenický: 
„jsme moc rádi, že se zapojily okolní 
firmy. Probíhají sbírky uvnitř firem. ty 
poskytly i příspěvky městu. například  
oiles, zanini, arlaplast Hunter Douglas 
a spousta dalších,“ děkoval místosta-
rosta. 

Důležité je, že firmy dávají ženám 
z ukrajiny práci. ne každá firma má 
ovšem práci, kterou mohou vykonávat 
ženy. ty které ji mají, už zaměstnaly de-
sítky ukrajinek. některé z nich se uplat-
nily i jako učitelky v adaptační skupině, 
která vznikla na DDm šuplík. navštěvují 
ji ukrajinské děti, které učí právě ženy 
z ukrajiny. Práce je pro lidi z ukrajiny 
velmi důležitá, protože jim umožňuje 
nebýt závislí na pomoci druhých.

Neziskový sektor
matkám s dětmi také nabídla pomoc 

organizace raDKa. šlo o nabídku trá-
vení volného času a pomoc s integrací 
v mateřském centru. „Do týmu jsme 
díky mezinárodnímu partnerství pod 
evropským sborem solidarity obra-
tem zajistili dlouhodobou ukrajinskou 
dobrovolnici Hannu, která bude nápo-
mocná v komunikaci v ukrajinštině a 
pomůže i s případným hlídáním dětí. 
Hanna má pedagogicko-psycholo-
gické vzdělání, takže bude jistě časem 
(až se sama naučí česky) plnohodnot-
nou posilou i v dalších aktivitách  
s dětmi“, sdělila vedoucí centra za-
hraniční spolupráce, Kateřina Hrubá. 
“zajišťovali jsme i materiální pomoc a 
nábor dobrovolníků, a to jako součást 
regionálního dobrovolnického centra 
pro KacPu (krajské asistenční centrum 
pomoci ukrajincům). zároveň jsme 
v pravidelném online spojení s Pane-
lem humanitárních organizací v Ús-
teckém kraji“, dodala za Dc stanislava 
Hamáková. raDKa také zajišťuje kurzy 

nemocnice Kadaň s.r.o. zajišťuje zdravotní péči občanům ukrajinské republiky 
na útěku před válečným konfliktem, a řadí se tak mezi zdravotnická zařízení tzv. 
ua pointů. občané ukrajiny jsou ošetřováni na všech ambulantních i lůžkových 
pracovištích nemocnice Kadaň s.r.o. včetně odběrového a očkovacího centra. 

UA point Nemocnice Kadaň – dospělí 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň 
Dospělí pacienti jsou ošetřováni na všech pracovištích / odborných ambulan-

cích nemocnice  v pracovní době pondělí–pátek 7.00 – 15.00 a dále v rámci cen-
trálního příjmu nemocnice. 

UA point Nemocnice Kadaň – děti 
Golovinova 1559, 432 01 Kadaň 
Dětští pacienti se zdravotními problémy jsou ošetřováni v rámci ambulance 

dětského oddělení, vchod dětská poliklinika, v rámci pracovní doby pondělí–pá-
tek 7.00 – 15.00 a dále v rámci centrálního příjmu nemocnice. Preventivní péči pro 
děti poskytuje obvod pro ukrajinské děti, dětská poliklinika – ambulance dět-
ského oddělení, v ordinační době úterý a čtvrtek 10.00 – 11.30 a 13.00 – 14.30.

UA Point v nemocnici

autor vizuální podoby maxipsa fíka 
zemřel ve čtvrtek 31. března. Bylo mu 
86 let.

Patřil mezi nejvýznamnější české 
ilustrátory druhé poloviny 20. století. 
Kresbami opatřil knihy například ch. 
Dickense nebo j. r. r. tolkiena. Do po-
vědomí veřejnosti se ale nejvíce zapsal 
jako autor podoby populárního psa      
z nedalekého ahníkova - maxipsa fíka. 
a to jak v knižní podobě, tak ve večer-
níčkovém seriálu.

Pro jeho styl byla typická hravost, 
výrazová zkratka a sarkasmus. jako 
pedagog vyučoval v evropě i  americe.
Vydal také dvě sbírky básní a jednu 
knihu záznamů snů.

jiří šalamoun navštívil Kadaň při 
prvních oslavách fíkových narozenin, 
tehdy i s rudolfem čechurou a jose-
fem Dvořákem. Patřil k lidem, kterým se 
podařilo zanechat dílo, k němuž se rádi 
vracíme.                                       M. Šíl

českého jazyka pro ukrajinské mig-
ranty, které se konají na gymnáziu 4x 
týdně odpoledne po dvou skupinách. 
Poskytuje lektorku a zajistila díky da-
rům nadací a firemnímu sponzoringu 
dlouhodobější financování.  „Hned 
od počátku krize jsme byli ve spojení 
se zde žijícími ukrajinkami, které byly 
nebo jsou našimi externími spolupra-
covnicemi a díky jejich domluvě po-
máhaly jak s přechodným ubytováním 
příchozích, tak s šířením informací a 
propojováním této komunity“, zmiňuje 
také ředitelka raDKa Hana Vodráž-
ková. „to ale neznamená, že jsme nějak 
omezili standardní činnost – probíhají 
programy pro rodiny, klasické dobro-
volnické aktivity, plavecké kurzy, vzdě-
lávání, práce s mládeží i další,“ uzavírá 
ředitelka spolku Hana Vodrážková.

a to je hlavní sdělení všech dobro-
volnických a neziskových organizací. 
stěžejní je v současnosti pomoci 
uprchlíkům před válkou, ale nikdo 
nezapomíná na ty „své“. jen je potřeba 
zajistit uprchlíky před válkou.       

                                                   M. Šíl, RADKA

Dobrovolnice Hanna. Foto RADKA

Jan Losenický a Josef Suchý.
Foto M. Šíl

Ukrajinské děti jsou v adaptační skupině 
velmi spokojené. Foto M. Šíl

Jiří Šalamoun. Foto Jindřich Nosek
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Věda na kouli a Digitárium
PřiDáVají se noVí liDé

Kadaňská charita nabírá dech

Středeční schůzka kadaňské charity. Foto Lenka Holasová

nápor ukrajinských běženců zvedl     
v nebývalé míře nároky na kadaňskou 
charitu. Prostory charity se zaplnily 
materiálem s pomocí a začali chybět 
lidé, kteří by pomohli s její distribucí 
i zpracováním. Do vypuknutí ukrajin-
ské krize byl nejen duší, ale i rukama 
charity její ředitel jan Paleček. jenže 
nárůst povinností nemohl zvládnout 
jeden člověk. například jen darované 
oděvy je totiž třeba přehledně roz-
třídit a uskladnit tak, aby mohly být 
následně distribuovány potřebným. 
a pouhé třídění oděvů zabere několik 
desítek hodin týdně. 

a tak bylo zorganizováno setkání 
lidí, kteří měli chuť pomoci a pomá-
hat pravidelně. na kadaňské faře, kde 
má charita sídlo, se sešlo pár desítek 

lidí, aby si řekli, co je kdo schopen a 
ochoten udělat pro to, aby charita 
pracovala co nejefektivněji. „my samo-
zřejmě víme, že každé nadšení časem 
opadá, ale věříme, že se nám povedlo 
dát dohromady lidi, kteří si uvědomují, 
že aby byla pomoc účinná, musí být 
soustavná a dlouhodobá,“ řekl ředitel 
charity Kadaň jan Paleček. „chtěl bych 
všem lidem poděkovat za to, že nám 
věnují svůj čas. a nejde jen o aktuální 
pomoc ukrajincům. jde i o naši takříka-
jíc normální činnost. Vážíme si toho.“

Kadaňská charita se teď schází 
jednou týdně, každou středu, a řeší 
systém práce a komunikace. Po celý 
týden se ale dobrovolníci střídají při tří-
dění oděvů, nákupech nebo stěhování 
nábytku. M. Šíl

ZŠ R. Koblice na stáži ve Švédsku
Před čtyřmi lety se základní škola ru-

dolfa Koblice zapojila do projektu síťo-
vání základních škol v oblasti čtenářské 
gramotnosti. cílem byla výměna zku-
šeností mezi pedagogy kadaňských i 
kláštereckých škol a vzájemné sdílení 
metod, jak podporovat v dětech zájem 
o četbu a práci s knihou. za celou dobu 
projektu vzniklo rozsáhlé portfolio akti-
vit podporujících v dětech čtenářskou 
gramotnost, v současné době tolik po-
třebnou k úspěšnému vzdělávání nejen 
v humanitních předmětech. 

tento projekt byl letos zakončen za-
hraniční stáží ve švédsku, v montessori 
škole ve městě Västeräs. zde se učitelé 
seznámili s alternativními metodami 
výuky v duchu myšlenek marie mon-
tessori, a měli tak možnost porovnat 
je s klasickým vzděláváním v českých 
základních školách. zásadní rozdíl 
spočívá především v organizačních 

formách výuky, kdy je možné mnohem 
více pracovat s individuálními potře-
bami dětí. Důraz je kladen na samo-
statný a svobodný rozvoj žáka, dítě si 
samostatně vybírá z předem připrave-
ného plánu, které aktivitě se bude 
v dané době věnovat. zajímavostí byly 
také smíšené věkové skupiny, v nichž 
pak vzniká prostor pro kooperaci. Part-
nerský přístup pedagogů umožňuje 
žákům vybudovat sebeúctu a vlastní 
hodnotu. 

Kromě přímé pedagogické práce 
jsme pak měli možnost nahlédnout 
také do systému švédského školství, 
legislativy i dalších klíčových otázek 
švédského systému vzdělávání. tuto 
stáž vnímáme jako velice podnětnou, 
některé prvky určitě využijeme v naší 
pedagogické práci. 

Michaela Krouparová a Vladislava 
Beránková

Skupina učitelů u památníku J. A. Komenského. Foto ZŠ Rudolfa Koblice

Vědu i zábavu v sobě kombinuje 
nové pracoviště popularizující vědu 
otevřené v žatci v rámci technického 
klubu a Přírodovědného centra. V ulici 
svatopluka čecha bylo otevřeno cen-
trum, které patří k české špičce. Dvě 
vzájemně se doplňující místa - Digitá-
rium a Věda na kouli - nabízejí nejmo-
dernější způsob předávání vědeckých 
poznatků veřejnosti. 

Digitárium nabízí zážitek formou sfé-
rické projekce na kulovou klenbu.tato 
projekce umožňuje nejen speciální 
simulace z oboru astronomie, astro-
fyziky, kosmologie, kosmonautiky i 
dalších oborů přírodních a technických 
věd, ale i dokonalé a co možná nejvěr-
nější zobrazení noční hvězdné oblohy. 

Věda na kouli je asi nejpozoruhod-
nější inovace v oblasti vzdělávání. 
atraktivní expozice je zajímavá nejen 
po vizuální, ale především po infor-
mační stránce. obraz vycházející 
z výsledků měření noaa (národní úřad 
pro oceán a atmosféru) je promítán na 
kulovou projekční plochu o průměru 
téměř dva metry. Kouli lze obcházet, a 
přirozeně tak sledovat situace v růz- 
ných částech planety. na ploše glóbu 
lze mimo jiné prezentovat atmosféru 
země, oceány nebo simulace různých 

událostí, ale také povrch měsíce, marsu 
a ostatních planet. mimo planetární a 
kosmické jevy je ovšem na kouli možno 
sledovat i celou řadu naučných pro-
gramů plně lokalizovaných do českého 
jazyka, případně živé prezentace nebo 
přednášky předních vědců a odbor-
níků v daných oblastech

tím se přírodovědné centrum přiblíží 
nejmodernějším projekcím science 
center 21. století.

Den otevřených dveří proběhl v so-
botu 25. března a od té doby se takříka-
jíc „dveře netrhnou“. na své si totiž jak 
na kouli, tak v Digitáriu přijdou nejen 
zvídavé děti, ale i dospělí, které zajímá 
vše, co věda nabízí.

Prim zatím samozřejmě hrají astro-
nomické prezentace. téměř na vlastní 
kůži můžete poznat tváře planet slu-
neční soustavy, ale také jejich měsíce. 
moderní technologie ale nabízí i mož-
nost zaletět si třeba k mlhovině m42 
v souhvězdí orion nebo prolétnout skrz 
saturnovy prstence. 

Digitárium a Věda na kouli se vý-
borně doplňuje s kadaňskou obser-
vatoří. lidé tak mohou kombinovat 
zážitky z přímého pozorování vesmíru 
se simulacemi založenými na tvrdých 
datech z nasa a noaa. Text a foto M. Šíl
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Tichá linka
řeKli si sVé „ano“

Svatba, jakou 
nepamatují

láska klíčí v každém věku a spojit 
své životní cesty lze na místech, kde to 
není úplně obvyklé. Důkazem toho byla 
svatba v léčebně dlouhobě nemoc-
ných v kadaňské nemocnici.

své „ano“ si tam řekli ženich jiří 
Bleha a nevěsta eva járová. oddával 
je místostarosta jan losenický, který 
připomněl na ten den připadající vý-
ročí věčně zamilovaného j. W. Goetha 
a také to, že oba dva si byli oporou již 
před vstupem do manželství a po jeho 
uzavření se nemění jejich vztah - jen 
dostává jiný význam.

svatebními hosty i svědky byly ses-
třičky z oddělení i pracovníci kadaňské 
matriky. Přejme novomanželům štěstí.  

První manželský polibek. Foto M. Šíl

Pacienti, kteří mají potíže s mluvením, 
mají od nynějška jednodušší přístup ke 
zdravotní péči v Kadani. nemocnice se 
totiž zapojila do systému tichá linka. 
„je to vlastně úplně jednoduché,“ vy-
světluje hlavní sestra nemocnice Petra 
Grof. „Když přijde nemluvící pacient, 
můžeme se prostřednictvím tabletu 
připojit na službu tichá linka. Buď se 
s pacientem můžeme domluvit znako-
vým jazykem, pokud ho ovládá, nebo 
lze využít přepisu mluvené řeči do 
textu.“

tichá linka je sociální služba tlu-
močení znakového jazyka a přepisu 
mluvené řeči do textu online. je určena 
lidem se sluchovým nebo kombino-
vaným postižením a umožňuje jim ko-

munikovat se slyšícími lidmi bez bariér. 
tichá linka je dostupná na zhruba 300 
místech po celé čr - mapu bezbarié-
rových míst najdete zde. ročně se přes 
tichou linku uskuteční více než 20 000 
požadavků. služba a potřebná pod-
pora je zdarma a nonstop.

„V kadaňské nemocnici je služba k di- 
spozici na recepcích,“ dodává Petra 
Grof. „Pokud je potřeba, pracovník 
recepce jde s pacientem i na oddělení,   
k vyšetření a podobně, aby komuni-
kace mohla probíhat i se sestrami a 
lékaři,“ říká hlavní sestra.

službu tichá linka je ale možné vyu-
žívat i na vlastním mobilním telefonu. 
stačí navštívit stránky www.tichalinka.
cz a stáhnout si zdarma aplikaci. mš

Omezení provozu 
očkovacího centra

od 1.dubna 2022 došlo k úpravě 
provozní doby očkovacího centra 
nemocnice Kadaň.

Provozní doba:
pátek 8.00 – 11.30, 12.30 – 14.00

Kontakt: 474 944 307, 474 944 455, 
email: ockovani@nemkadan.cz

očkovací centrum očkuje zájemce    
z řad veřejnosti starší 5 let bez před-
chozí registrace.

Rozmístění kontejnerů
SOBOTA 9. dubna
8.00-8.30  u stadionu 1216 
8.45-9.15  u stadionu 1228
9.30-10.00  Bystřická 1239
10.15-10.45  chomutovská 1258
11.00-11.30 chomutovská 1363
12.15-12.45 Prunéřov 167
13.00-13.30 Golovinova 1699
13.45-14.15 Golovinova 1340

NEDĚLE 23. dubna
8.00-8.30 Koželužská 1523
8.45-9.15 1. máje 1534
9.30-10.00 1. máje 1538
10.15-10.45 na Podlesí u koberců
11.00-11.30 na Podlesí, 
  mš Hvězdička
12.15-12.45 sukova u výměníku
13.00-13.30 Věžní 1392
13.45-14.15 žitná 1624
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ujme se noVý PořaD Pro miloVníKy tance?

Na Střelnici proběhla první Tančírna

Opraví cyklostezku

město ocenilo ÚsPěšné učitele

Cena pro pedagogickou osobnost 2022

Páry, které navštívily Tančírnu, se bavily 
velmi dobře. 

je jeden pořad dost na to, aby se dal 
odhadnout jeho potenciál do bu-
doucna? na tuto otázku bude muset 
najít odpověď vedení KzK. Proběhl 
první večer nazvaný tančírna a je na 
pořadateli, aby se rozhodl, zda bude 
nebo nebude v těchto večerech pokra-
čovat.

V sobotu 26. března kroužilo parke-
tem střelnice odhadem dvacet párů 
všeho věku. od studentů z tanečních 
až po lidi střední generace. Všichni se 
dobře bavili, úžívali tanec na hudbu 
desetičlenného orchestru a shodli se 
na tom, že takový večer se jim velmi 
zamlouval. 

tančírna je rozhodně dobrý nápad. 
živá hudba, taneční pořádek, podle 
kterého se páry mohou orientovat, a 
večer, který neruší žádný jiný program. 
„upřímně řečeno, čekali jsme větší 
zájem,“ řekla k tomu ředitelka KzK jana 
čechová. „na druhou stranu je pravda, 

že ti, kdo přišli, byli spokojení a tradice 
se nedá vybudovat za jeden večer.“ 
KzK tak už hledá termín na druhé kolo 
tančírny. zatím je v plánu nejspíše 
v listopadu.                       Text a foto M. Šíl

Hana Švehlová přebírá ocenění z rukou místo-
starosty Jana Vaice.

Iva Kozáková převzala ocenění v „kategorii“ 
základní školy.

Tereza Gvoždiáková byla oceněna mezi kan-
tory středních škol.

Vzpomeňte si na svá školní léta. 
určitě se vám vybaví učitel, na kterého 
rádi vzpomínáte. člověk, u kterého jste 
si třeba až s odstupem času uvědomili, 
že vám dal víc než jen znalosti fyziky 
nebo vyjmenovaných slov.

Právě takové učitele potřebuje každá 
škola. a právě takových učitelů si váží 
každé rozumné město. u příležitosti 
Dne učitelů převzaly ocenění Peda-
gogická osobnost 2022 tři ženy, které 
naplňují rčení, že učitelské povolání 
není zaměstnání, ale poslání.  

jako tradičně byly oceněny tři osob-
nosti z každého stupně, který v našem 

městě máme. Po jedné mezi učiteli        
z mateřských, základních a středních 
škol.  a jak že znějí jména výjimečných 
učitelek?

za mateřské školy převzala cenu 
Hana švehlová z mš Písnička. učitelka, 
která vlastně dala školce jméno. muzi-
kantka a žena s velkým srdcem, která 
ve školce pracuje už 40 let.

základní školství našlo svou výjimeč-
nou učitelku v osobě ivy Kozákové, uči-
telky na sluníčkové škole. sportovkyni, 
která po ukončení sportovní kariéry 
začala předávat nejen sportovní zku-
šenosti dětem. Vychovala řadu nada-

ných sportovců, mnoho svých žáků ale 
inspirovala i k dráze kantora.

středoškolským oceněným se stala 
tereza Gvoždiáková. Kadaňský multita-
lent a člověk, který umí povzbudit, zkri-
tizovat, pomoci, vynadat i obětovat se. 
je pedagožkou nejen na zš v Perštejně, 
ale i na Gymnáziu Kadaň.

Každý z nás potřebuje při cestě 
jakoukoliv školou potkat svou pedago-
gickou osobnost. Buďme rádi, že 
v Kadani mají naše děti šanci potkávat 
se nejen s těmito třemi.

                                         Text a foto M. Šíl

cyklostezka z Kadaně do Klášterce 
nad ohří se dočká rekonstrukce. Po 
zimě je její povrch na několika místech 
poničený. zejména jde o svahy v okolí 
suchého dolu. Právě ty budou opra-
veny a šotolinový povrch nahrazen 
asfaltem. tento postup byl použitý už 
na jiných úsecích cyklostezky a osvěd-
čil se. na exponovaných svazích tak 
nedochází k erozi a vymílání. oprava 
cyklostezky bude stát kadaňskou rad-
nici přibližně milión korun.                mš
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Vyhlašovatel: město Kadaň, mírové 
náměstí 1, Psč 432 01

Druh práce: technický pracovník

Místo výkonu práce: městský úřad 
Kadaň

Předpoklady: 
a) státní občanství čr nebo trvalý pobyt 
na území čr
b) věk nad 18 let, bezúhonnost
c) způsobilost k právním úkonům
d) znalost úředního jazyka
e) znalost  programu na správu bytů 
ssB2000 či  obdobného výhodou
f) vyšší odborné vzdělání v oboru sta-
vebnictví nebo středoškolské vzdělání 
zakončené maturitní zkouškou ve studij-
ním oboru stavebního směru
g) znalost práce na Pc (ms Word, ms 
excel, internet, codexis )
  
Doklady k přihlášce: 
a) osvědčení o dosažení nejvyššího 
vzdělání (ověřená kopie)
b) výpis rejstříku trestů mladší 3 měsíců

Platová třída: 9.  (19730- 28920,-Kč/ stu-
peň dle praxe v požadovaném oboru)

Možný nástup:  1. 6.  2022

Lhůta podání přihlášek:  29. 4. 2022

místo podání přihlášek:  Městský úřad 
Kadaň, mírové náměstí 1, podatelna
telefon : 474 319 506, 474 319 683

Obsah přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo oP nebo číslo dokladu o po-
volení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana
f) životopis s přehledem o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalos-
tech a dovednostech týkajících se 
správních činností
g) datum,  podpis uchazeče a telefonní 

spojení
h) souhlas se zpracováním osobních 

údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 
sb.

uchazeč nese náklady, které mu účastí 
ve výběrovém řízení vznikly(§9 odst.6 
zák.312/2002 sb.)

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 

11.4. PO - zahradní, nová kolonie, Golovinova, okály, třešňová, Příčná, 100 byt.jed.

12.4. ÚT - vycházková cesta , jana roháče, Husova, panelák pod albertem 
 od čp. 1570, parkoviště za čp. 1256

13.4. ST - pravá část sídliště B od teplárny až po průtah, vrchní část průtahu 

14.4. ČT - chomutovská, Bystřická, levá část sídliště B, u stadionu, koupaliště

19.4. ÚT  - Prunéřov

20.4. ST  - Brožíkova, alešova, mánesova, fibichova, Klášterecká – včetně okolí 
 věžáku, 1. část Pionýrů, policie, Kordy
    
21.4. ČT - sídliště D 1445-48, 2 parkoviště – u koberců a u hřiště, 
 Dvořákova 1841- 1843 parkoviště

22.4. PÁ - kompletně sídliště D

25.4. PO - Poštovní, Dvořákova od Poštovní k průtahu + sídliště, 2. část Pionýrů,  
 parkoviště kino, za poštou na Podlesí 1468

26.4. ÚT - jungmannova, j. švermy ke kruhovému objezdu, sídliště Budovatelů,
 schodiště 3x, Klášterecká od výměníku po křižovatku, nové parkoviště 
 ul.Klášterecká
 
27.4. ST - Havlíčkova, masarykova, Havlova, V zahrádkách, Březinova, máchova,
 raisova, nerudova, komunikace za Delikou, jiráskova, lázeňská, 
 část říční, krátká fibichova, část ul. Komenského +  parkoviště u čp. 1186 
 a 1189, j. švermy od kruhového objezdu k odboru dopravy měÚ, nábřeží 
 maxipsa fíka, 

28.4. ČT  - od 03.00 hod. část kpt. jaroše od rafandy a zásobování až po náměstí,
          Komenského, pěší zóna, mírové náměstí, čsl. armády, Vrchlického, slád-
 kova, tyršova, čechova, 2. část říční, , B. němcové, - od 10.00 hod. na Pří-
 kopě, žatecká

Hlasování  
o kalendář 2022

Lubomír Brabec

třináctý ročník divadelní přehlídky 
amatérských souborů byl zakončen      
v pátek 25. března představením adéla 
ještě nevečeřela. netradičním muziká-
lem na motivy slavné české komedie.  
a nutno říct, že ročník s magickým 
číslem se nadmíru vydařil. už úvodní 
hra Píseček ukázala, že amatérské diva-
dlo může nabídnout nejen nadšení, ale 
i kvalitu. „o výběr představení se i letos 
postarali ochotníci divadla navenek, 
kteří už třináct let mají Kadibřez plně 
ve své režii a dělají to opravdu dobře,“ 
řekla k přehlídce ředitelka KzK jana 
čechová.   

Vzhledem k menšímu zájmu o kul-
turní akce měl i KaDiBřez nižší návštěv-
nost než v roce 2018. ale to je bohužel 

Hamlet i masožraVá KVětina

KaDiBřez znovu nadchl VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

referent

bytového hospodářství 

Jedna ze stránek kadaňského kalendáře.
Foto Petr Kozelek

Do 18. dubna máme všichni možnost 
dát hlas kadaňskému kalendáři pro rok 
2022 v soutěži o kalendář roku.

Hlasovat můžete na stránkách 
www.kalendarroku.cz, záložce hlaso-
vání veřejnosti. Výsledky by měly být 
známy již na začátku května.

Kadaňský kalendář léta Páně 2022 
byl jednou z prvních prací, kde byl pou-
žit nový grafický styl města.                mš

společnost kruhu přátel hudby má 
na programu další koncert. spolu s KzK 
chystá koncert kytarového virtuoza, 
který patří k absolutní světové špičce. 
„jsem ráda, že se koncerty znovu roz-
jíždějí, a na vystoupení pana Brabce se 
moc těším,“ řekla erika Bernhardtová, 
představitelka KPH.

Koncert se koná 19. dubna v kostele 
stětí sv. jana Křtitele od 19 hodin. Vstu-
penky jsou ke koupi na webu a v tic. 
žáci zuš mají vstup zdarma.  mš

Nick Carter omámen zlovolným padouchem. V pozadí Adéla... Foto M. Šíl

pocovidový syndrom. a jak letošní roč-
ník hodnotí jeho dramaturgyně tereza 
Gvoždiáková? „letošní KaDiBřez byl 
výjimečný. Poslední dva byly zrušené 
kvůli covidu, ten ale nepředvídaně 
zasáhnul i do letoška, když jsme museli 
na poslední chvíli měnit 2 ze 4 předsta-
vení kvůli tomu, že někdo z hostujícího 
souboru covidem onemocněl.  i díky 
tomu k nám konečně dorazilo V. a. D. 
Kladno, které se k nám snažíme dostat 
už několik let, ale nikdy to zatím kvůli 
kolizi termínů bohužel nevyšlo. až 
letos, když jsme se s nimi posledního 
února domlouvali na zahajovací před-
stavení KaDiBřezu o čtyři dny později,“ 
řekla k letošnímu ročníku kadaňská 
divadelnice.

Ofélie a její otec Polonius.  Foto M. Šíl

KaDiBřezový divák je zvyklý na to, že do 
Kadaně jezdí ty nejlepší soubory z celé 
republiky, které pravidelně hrají na po-
myslném olympu amatérského divadla 
- na jiráskově Hronově. V. a. D. Kladno, 
DK jirásek česká lípa i divadlo radar 
jsou hronovskými stálicemi, jen těžko 
byste hledali ročník, na kterém neměli 
některé své představení. „zveme k nám 
soubory, o kterých víme, že se budou 
našim divákům líbit, ale které zároveň 
nás jako divadlo navenek inspirují, ať 
už v rovině mezilidské, protože některé 
soubory fungují opravdu jako takové 
velké rodiny, nebo ryze divadelní, pro-
tože mají za sebou desítky let zkuše-
ností a spolupráce s těmi nejlepšími 
v oboru. snažíme se tedy vlastně 
inspirovat nejen kadaňské nedivadel-
níky, ale i nás,“ vysvětluje ještě drama-
turgyně přehlídky po ročníku, který lze 
směle označit za výborný.          M. Šíl
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie
Chtěla být krásnější

23. března po třinácté hodině byla 
městská policie přivolána do Kauflandu, 
kde se mladá dívka z Prunéřova dopus-
tila drobné krádeže. Bez placení se po-
kusila pronést paletku stínů a lesk na rty 
v celkové hodnotě 189,80 Kč. zákonný 
zástupce dívky škodu na majetku na 
místě uhradil. o případu byl informován 
odbor sociálních věcí.

Ležela u popelnic
22. března byla večer před osmou 

hodinou městská policie upozorněna 
na ženu, která ležela u popelnic neda-
leko Kauflandu. žena z chomutova byla 
zjevně pod vlivem návykové látky. Když 
ji strážníci oslovili, stěžovala si, že ji bolí 
záda v důsledku pádu a žádala lékařské 
vyšetření. na místo byla přivolána zdra-
votnická záchranná služba. strážníci se 
dozvěděli, že si předtím zakoupila    
v obchodě láhev vodky.

Dělali „rachot“ v domě
21. března kolem osmnácté hodiny 

se na městskou policii obrátil obyvatel 
domu z chomutovské ulice, který si 
stěžoval na dvě opilé osoby, jež dělají 
„rachot“ ve vchodu domu. strážníci zjis-
tili, že jde o mladšího muže a ženu, kteří 
seděli na schodech v mezipatře a byli 
v podnapilém stavu. strážníci je vyzvali, 
aby dům opustili, což také učinili. 

Krátce...

je-li v dubnu krásně a povětří čisté, 
bude květen nepříjemný jistě.

jazyk je dvousečná záležitost: v rukou 
idiotů je neobyčejně výkonným pro-
středkem, jak z vás udělat nemyslícího 
idiota; a zároveň je jediným prostřed-
kem, který máte k dispozici, jak se 
nestát idiotem.
                                             PatriK ouřeDníK

Pranostika:

Citát pro toto číslo:

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

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

Turistické informační centrum

Letní otevírací doba (1. 4. - 30. 9.) 

PO 8.00-11.30 12.00-17.00
ÚT 8.00-11.30 12.00-16.00
ST 8.00-11.30 12.00-17.00
ČT 8.00-11.30 12.00-16.00
PÁ 8.00-11.30 12.00-17.00
SO 8.00-11.30 12.00-17.00
NE 8.00-11.30 12.00-17.00

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

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

www.m
pkad

an
.eu

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

reGionální fotosoutěž se Vrací

Poohří Vaším objektivem
Po roční pauze vyhlašuje Destinační 

agentura Dolní Poohří další ročník 
soutěže pro amatérské i profesionální 
fotografy, dospělé i děti. své snímky 
Dolního Poohří mohou fotografové po-
sílat až do konce září. fotosoutěž patří 
k mnoha aktivitám, kterými se agen-
tura snaží přitáhnout pozornost, ukázat 
krásy dolního toku ohře a přilákat do 
oblasti nové návštěvníky. objevovat 
své okolí s ní ale mohou i lidé, kteří tu 
žijí. a k tomu může posloužit již zmí-
něná fotosoutěž.

fotografická soutěž začíná spolu 
s turistickou sezonou 1. dubna. „Věřím, 
že se letos lidé opět vrátí k cestování a 
k chuti zachycovat své zážitky foto-
aparáty nebo mobilními telefony,“ 
říká ředitel Destinační agentury Dolní 
Poohří lukáš Pichlík. soutěž agentura 
vyhlašuje již posedmé a pravidelně se 
jí účastní desítky fotografů. „fotografy 
nijak neomezujeme tematicky ani 
formou zpracování. jedinou podmín-
kou je, že snímky musí být pořízené na 
území Dolního Poohří,“ doplňuje lukáš 
Pichlík. agentura následně snímky 

Jedna ze soutěžních fotografií minulých ročníků. Stavidlo na Žateckém jezu. 
Foto Martin Matajzík

využívá pro vytváření kalendářů, na so-
ciálních sítích i v dalších propagačních 
materiálech. 

„z tohoto důvodu prosíme všechny 
fotografy, aby své snímky popsali – 
tedy napsali, v jaké konkrétní lokalitě je 
pořídili,“ žádá ředitel agentury.

soutěž je otevřena pro každého 
– profesionální fotografy, amatéry i 
děti, pro něž je vyhlášena samostatná 
kategorie. termín pro zasílání fotogra-
fií prostřednictvím e-mailové adresy 
dolnipoohri@gmail.com končí 30. září 
2022. Do soutěže jsou přijímány pouze 
digitální fotografie ve formátu .jpg 
s minimálním rozlišením 2480x1748 px. 
K fotografii nezapomeňte připojit 
jméno a kontaktní údaje, případně věk 
pro dětskou kategorii.

Vítěze soutěže Poohří vaším objek-
tivem agentura pozve na slavnostní 
zakončení turistické sezony. to se letos 
bude konat na podzim v Kulturním 
centru v Klášterci nad ohří a na foto-
grafy budou čekat hodnotné věcné 
ceny.                                     K. Táborská
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Dne 27. února tomu 
bylo 33 let, co bez 
slůvka rozloučení ode-
šel můj bratr Jiří Malý 
z Kadaně. nikdy neza-
pomenu, sestra alena.

Dne 28. března tomu 
byl rok, kdy ve věku 53 
let navždy odešel pan 
Ladislav Hrouda. stále 
vzpomíná sestra jana 
s rodinou. za tichou 
vzpomínku děkuji.

Dne 4. dubna uplynul 
8. smutný rok, co mne 
opustil milovaný tatí-
nek, pan Jiří Malý 
z Kadaně. 13. března by 
se dožil 101 let. nikdy na 
tebe nezapomeneme, 
dcera alena.

Dne 11. dubna 2012 
odešel do muzikant-
ského nebe Bohumil 
Janouch.
Vzpomeňte si kamarádi
Kteří jste jej měli rádi
jak nám zpíval a hrával
lidem radost rozdával
nelze čas už vrátit zpět
uprchlo již 10 let
rádi tě máme navěk

zdravíme tě na tvém druhém břehu řeky
manželka a rodina

Dne 16. dubna tomu 
bude 8 let, kdy nás 
navždy opustila ma-
minka a babička, paní 
Hana Hroudová. stále 
vzpomíná dcera jana 
s rodinou. za tichou 
vzpomínku děkuji.

Rodinná  
a společenská 
kronika

Nevyzvednuté fotografie
V turistickém informačním centru 

Kadaň se nahromadily fotografie, které 
si zadavatelé vzpomínek do rodinné 
kroniky stále nevyzvedli. Prosíme, aby 
tak učinili co nejdříve.                          (TIC)

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

PáteK 8. 4. / 17.00 HoDin
MORBIUS    
na stříbrné plátno přichází jeden z nej-
podmanivějších a nejrozporuplnějších 
hrdinů filmového světa značky marvel, 
jehož představitelem je oscarem oce-
něný jared leto, který se ve snímku mění 
v charismatického antihrdinu michaela 
morbiuse. režie: Daniel espinosa  Hrají: 
jared leto, matt smith, adria arjona, 
jared Harris, al madriga aj. 
thriller, akce / usa / 2021 / 108 min. / ne-
vhodné do 12 let / 140 Kč

PáteK 8. 4. / 20.00 HoDin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
Příběh o tom, že i ti, které dobře známe, 
pro nás můžou být naprostými cizinci. 
stačí, když se během jednoho večera 
jen tak pro zábavu rozhodnou sdí-
let všechny zprávy a hovory ze svých 
mobilů. režie: zuzana marianková. Hrají: 
táňa Pauhofová, Klára issová, martin 
Hoffman, tomáš měcháček, tomáš ma-
štalír aj. Komedie / čr, sr / 2022 / 95 min. 
/ nevhodné do 12 let / 140 Kč

soBota 9. 4. / 14.00 HoDin
JEŽEK SONIC 2 dabing
modrý superrychlý ježek sonic patří 
k největším videoherním legendám. ani-
movaný / usa / 2022 / 110 min. / přístupné 
/ 70 Kč
 
soBota 9. 4. / 17.00 HoDin
PROMĚNA dabing
Příběh filmu pojednává o třináctileté 
dívce mei leeové, která se samovolně 
proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená, což je 
bohužel prakticky neustále. režie: matt 
reeves. animovaný / usa / 2022 / 100 min. 
/ přístupné / 130 Kč

soBota 9. 4. / 20.00 HoDin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
režie: zuzana marianková. Hrají: táňa 
Pauhofová, Klára issová, martin Hoff-
man, tomáš měcháček, tomáš maštalír 
aj. Komedie / čr, sr / 2022 / 95 min. / 
nevhodné do 12 let / 140 Kč

neDěle 10. 4. / 14.00 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
aj. Pohádka / čr / 2021 / 100 min. / pří-
stupné / 140 Kč

neDěle 10. 4. / 17.00 HoDin
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA 
TAJEMSTVÍ  dabing
režie: David yates scénář: j. K. rowling, 
steve Kloves  Hrají: mads mikkelsen, jude 
law, ezra miller, Katherine Waterston, 
eddie redmayne, callum turner, Dan 
fogler, alison sudol, Valerie Pachner  
fantasy, rodinný, dobrodružný / usa / 
2021 / 143 min. / přístupné / 140 Kč

střeDa 13. 4. / 17.00 HoDin
ARTOVKA: OLGA
ukrajina, podzim 2013. Patnáctiletá vr-
cholová gymnastka olga má před sebou 
tréninkový pobyt ve švýcarsku. Politická 
situace v Kyjevě se však vyostřuje. režie: 
elie Grappe Hrají: anastasia Budiashkina, 
stéphanie chuat aj.  Drama / cHe, fra, 
uKr / 2021 / 87 min. / nevhodné do 12 let / 
120 Kč

střeDa 13. 4. / 20.00 HoDin
POSLEDNÍ ZÁVOD
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a ratha. 
režie: tomáš Hodan Hrají: Kryštof Hádek, 
judit Bárdos, oldřich Kaiser, Drama / čr / 
2022 / 100 min. / přístupné / 140 Kč

Vzpomínky

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...

Nová elektrokola v infocentru

Rajčatová velmoc 
ve škole

od prvního dubna je turistické infor-
mační centrum v Kadani otevřeno i o 
víkendech a svátcích. Provoz zahajuje 
také úschovna kol a zavazadel a rovněž 
tak i půjčovna kol a elektrokol. Kulturní 
zařízení Kadaň zakoupila další 2 elek-
trokola, proto je v nabídce 6 horských 
elektrokol, na kteých lze poznávat 
krásy Kadaně a okolí.                    TIC

firma agro Kadaň s. r. o. tušimice při-
chystala žákům sluníčkové školy milé 
překvapení. nadělila nám totiž opako-
vaně a zcela zdarma pořádnou porci 
sladkých a voňavých rajčátek. o je- 
jich výtečné chuti jsme se přesvědčili 
hned vzápětí. to když paní kuchařky 
připravily lahodné saláty a zeleninové 
zákusky. své místo měla rajčátka rov-
něž ve výuce při hodinách vaření. stala 
se důležitými pomocníky, když žáci 
sami připravovali chutné jednohubky, 
kanapky nebo špízy.

Děkujeme nejen za potřebnou dávku 
vitamínů, ale také za to, že nám pomá-
háte posilovat povědomí o zdravém 
životním stylu. žáci a učitelé Sluníčkové 
školy

14. 4. - Zelený čtvrtek:
16.00 - mašťov - děkanský kostel - mše sv.
18.00 - Kadaň  - děkanský kostel - mše sv.
21.00 - Kadaň  - děkanský kostel - svatá hodina .

15. 4. - Velký pátek (den přísného postu):
10.00 - Kadaň  - děkanský kostel - křížová cesta .
14.30 - radonice - kostel narození P.marie - křížová cesta .
16.00 - mašťov - děkanský kostel - velkopáteční obřady .
18.00 - Kadaň  - děkanský kostel - velkopáteční obřady .

16. 4. - Bílá sobota:
07.00 - 12.00 - Kadaň - děkanský kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu .
SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ
17.00 - mašťov - děkanský kostel - velikonoční vigilie .
20.00 - Kadaň  - děkanský kostel - velikonoční vigilie

17. 4. - Neděle  velikonoční:
08.30 - Kadaň   - děkanský kostel - mše sv.
10.30 - mašťov - děkanský kostel - mše sv.
15.00 - radonice - kostel narození P.marie - mše sv.
18.00 - Kadaň  - kostel sv. rodiny - mše sv. 

18. 4. - Pondělí  velikonoční:
08.30 - Kadaň  - děkanský kostel - mše sv.
10.30 - mašťov - děkanský kostel - mše sv.
13.30 - Podlesice - kostel sv. Vavřince - mše sv.

19. 4. - Úterý  velikonoční:
17.00 - Kadaň - františkánský kostel - mše sv.

23. 4. - Sobota  velikonoční:
15.00 - Brodce - kaple Božího milosrdenství - poutní mše sv.

24. 4. - 2. neděle velikonoční.
Svátek Božího Milosrdenství
  8.30 - Kadaň  - děkanský kostel - mše sv.
10.30 - mašťov - děkanský kostel - mše sv.
13.30 - Podlesice - kostel sv. Vavřince - mše sv.
15.00 - radonice - kostel narození P. marie - mše sv.
18.00 - Kadaň - kostel sv. rodiny - mše sv.

Svaté Třídenní a Velikonoce v řím. kat. 
farnostech Kadaň a Mašťov

Charita  
Kadaň

Dětská 
velikonoční mše

římskokatolická farnost Kadaň ve 
spolupráci s charitou Kadaň připravily 
dětskou velikonoční mši. jde o první 
podobnou mši za dlouhý čas. „mší 
svatou Vás hudebně provedou děti 
ze základní školy začít spolu v Kadani. 
celebruje josef čermák,“ prozradila 
zástupkyně charity Denisa svobodová. 
Dary, které lidé vloží do kasičky, bu-
dou použity nejen pro ukrajinské děti 
žijící  v Kadani. „srdečně také zveme 
k setkání u ohně od 18 hodin na farní 

zahradě,“ dodala Denisa svobodová. 
Dětská mše svatá začne v kostele Pový-
šení svatého Kříže v Kadani v pátek 22. 
dubna od 16.30 hodin.     mš
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sPortoVec roKu 2021 - meDailon

Anička Mikešová - TJ VS Kadaň

Kati musejí Do Baráže

Kati - Panthers 2:3
Kadaňští florbalisté pokračovali v sé-

rii play-up divize a mužů. Dva zápasy 
odehráli v sobotu 26. a v neděli 27. 
března ve sportovní hale v Kadani. Do-
mácí pokaždé začali výborně. 

V sobotu vedli po dvou třetinách 11:7. 
soupeř ale v poslední třetině začal stav 
obracet. jen pár vteřin před koncem se 
domácím podařilo vyrovnat a vynutit si 
prodloužení a v něm rozhodli o vítěz-
ství. aplaudovala jim zaplněná spor-
tovní hala. Kati výborně začali i v ne- 
děli. od vítězství (a postupu) je dělilo 
jen několik desítek vteřin. tentokrát si 
ale prodloužení vynutili hosté a v něm 
byli úspěšnější. stav série tak byl srov-
nán na 2:2.  

rozhodující zápas se hrál 2. dubna 
v Praze. V něm bohužel kadaňští 
neupěli. „Dnes jsme po celý průběh 
tahali za kratší konec. chleba se lámal 
u nás ve druhém utkání, kdy nás dvě 
standardky poslaly sem, a dopadlo to, 
jak to dopadlo,“ řekl k tomu kadaňský 
trenér erik štěrba. „soupeři gratuluji a 
nejvíc děkuji našim skvělým fanouš-
kům,“ dodal ještě.  Kadaň teď čeká 
baráž s turnovem. První zápas se hraje 
10. dubna v turnově. V. Vlasák, M. Šíl

Pokračujeme v medailonech oceně-
ných sportovců. tentokrát představu-
jeme kajakářku aničku mikešovou z tj 
Vs Kadaň. 

anička je velice šikovná mladá dáma 
(ročník 2010) která si svou povahou 
podmanila celé své okolí. je to kama-
rádka do nepohody. od samých za-
čátků velice nadaná pro jakýkoliv druh 
sportu. jsme rádi, že nakonec zakotvila 
na naší loděnici a reprezentuje naši tj 
a město Kadaň při závodech, kterých 
se účastní.

V uplynulé sezoně si ze závodů 
dovezla celkem 31 zlatých a 6 stříbr-
ných medailí. ze závodů mčr – si pak 
dovezla 7 zlatých ze sedmi startů.

je to také slušná běžkyně, což do- 
kazuje během zimního běžeckého 
poháru pořádaného dlouholetým ka- 
daňským nestorem běhu – čendou 
filingrem, kde se v letošním klání umís-
tila jen s těsným rozdílem 6-ti bodů na 
druhém místě ve své kategorii.

anička je dalším z našich svěřenců, 
kteří jsou příslibem toho, že práce s mlá-
 deží v naší tj se ubírá tím správným 
směrem. moc a moc děkujeme všem 
našim členům a příznivcům.      J. Voltr

Anička Mikešová. Foto J. Voltr

Zaplněná sportovní hala viděla během ví-
kendu řadu pěkných branek. Daniel Jäschke 
dal v sobotu hned tři. Na snímku jedna z nich. 
Foto V. Vlasák

Před zahájením kadaňských zápasů převzal 
Jiří Štěrba, ředitel DDM Šuplík, od zástupců 
klubu ocenění za dlouholetou činnost ve pro-
spěch kadaňského f lorbalu. Foto V. Vlasák

Kadaňští mladí fotbalisté dosáhli na pěkný 
úspěch. Starší A přípravka FK Tatran Kadaň 
vyhrála zimní halovou ligu přípravek, a zís-
kala tak Pohár předsedy OSF Chomutov. FK

juDisté ÚsPěšní

Velká cena 
Chomutova

26. března se kadaňští dorostenci 
zúčastnili Velké ceny chomutova. měli 
možnost poměřit síly se závodníky 
z klubů tj Vtž chomutov, 15. zš most, 
sKP most, judo teplice, Pro sport 
teplice, judo Ústí nad labem a jV judo 
rumburk. 1. místo pro juDo KaDaň 
vybojoval martin Vyboch. lucie Boro-
vičková a Přemysl michalec obsadili 3. 
místo ve svých hmotnostních katego-
riích. Po ukončení turnaje následoval 
společný trénink všech soutěžících.

na fotografii zleva lucie Borovičková, 
martin Vyboch, Přemysl michalec.

                      Text a foto Jaroslav Zetek.

pronájem jednoho prodejního místa 
(dva propojené stánky)  

s občerstvením v areálu koupaliště     
v Kadani. 

Termín pro podání nabídek:
do 30. dubna 2022 na e-mailové ad-

rese: koci@koupalistekadan.cz

V nabídce uveďte nabízenou výši mě-
síčního nájemného a sortiment zboží. 

Podrobnější informace zájemcům 
poskytne pan josef Kočí od 7:00 do 
15:00 hodin na telefonním čísle +420 

774 330 948.

NABÍZÍ

fK tatran Kadaň - fK Baník most - 
souš B 1:1 (0:0)pk, branka za domácí: 
Valenta. 

V neděli 27. března hostili naši fot-
balisté celek z pátého místa tabulky 
Ústeckého krajského přeboru 2021/22. 
Domácí fotbalisté podali dobrý výkon 
a mohou jen litovat nevyužité brankové 
příležitosti v prvním poločase. 

Ve druhé polovině zápasu nejprve 
hostující adam Koudelka v 57. minutě 
zajistil soupeři vedení. Domácí se po-
dařilo vyrovnat v 73. minutě zásluhou 
Dominika Valenty. o výsledku zápasu 
nakonec rozhodovaly pokutové kopy. 
Když brankář domácích Petr Hanus zli-
kvidoval šestý pokutový kop mostu, Ka-
daň slavila vítězství a zisk dvou bodů. 

Další zápas mohou přijít domácí fa-
noušci zhlédnout v neděli 10. dubna od 
10.30 hodin. soupeřem Kadaně bude 
modrá. vv

fK tatran KaDaň

Po dobrém výkonu 
brali fotbalisté 
Tatranu Kadaň 
dva body

Brankář domácích Petr Hanus zlikvidoval 
šestý pokutový kop Mostu a Kadaň slavila 
vítězství a zisk dvou bodů. Foto V. Vlasák

Sportovní střelba
27. března na střelnici v žalanech u 

teplic sbírali střelci z ssK Kadaň další 
body v severočeském poháru mao. jan 
čengery opět zvítězil v divizi opakova-
ček a obhájil prvenství v průběžném 
pořadí poháru. Dařilo se mu též v divizi 
jednoranných speciálů, kde obsadil 
2. místo. jz

Karatisté KKK na poháru v Praze
Ve dnech 19. 3. a 20. 3. 2022 se v Praze 

konalo první kolo národního poháru 
jKa žáků a juniorů, seniorů a doros-
tenců.

V sobotu závodili naši žáci a junioři. 
nejmladším účastníkem byl Vojtěch 
ondrejka. Byl na svých prvních zá-
vodech a dosáhl úžasných výsledků. 
V Kata i Kumite získal stříbro. Vojta 
ukázal, že má obrovský potenciál do 
budoucna.

V kategorii mladších žákyň závodila 
nicol matušová. V Kata prošla hladce 
nejprve do semifinále, a pak i do finále. 
zacvičila výborně a získala stříbrnou 
medaili, na zlato jí chyběla jedna dese-
tina bodu. Kumite bylo pro nicol také 
velice úspěšné. Porážela jednu sou-
peřku za druhou, až se probojovala do 
finále. tam se bohužel už tolik nedařilo, 
ale stříbro je úžasný výsledek. Protože 
v součtu obou disciplín nebyl nikdo 
lepší, odnesla si i pohár za kombinaci.

Ve starších žákyních nastoupily dívky 
(nicol matušová, lada skalská a zuzana 
mašková) s kata týmem a vybojovaly 
zlato.  juniorky v Kata reprezentovala 
Kristýna tesařová.  Precizní techniky, 

Vítězka Národního poháru JKA žáků Kristýna 
Tesařová při KATA. Foto J. Patík

přesné postoje a bezchybnost vedly 
nejprve do semifinále, pak do finále a 
nakonec se stala vítězkou národního 
poháru. 

za mladší dorostenky nastoupila 
šárka Koritinová. trochu ji přibrzdila 
bolest v kotníku způsobená velkou 
únavou, ale nakonec obsadila skvělé 
druhé místo. Kompletní výsledky naj- 
dete na webu Kadaňských novin.    

             Leona Koritinová a Josef  Patík


