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rozhovor s josefem dvořákem

Mluvit jako Fík
kdy byl naposledy v kadani? A dokázal by ještě herec, 
který dal charakteristický hlas pohádkovému psovi, 

mluvit jako maxipes fík? A jak těžké je skončit v pravou 
chvíli? o tom všem jsme mluvili s josefem dvořákem

Podrobnosti na straně 2.

zAčAlA dobA turistická

Konference Stop & Stay
hledání odpovědí na palčivé otázky turistického ruchu    
v Poohří i představení smělých plánů do budoucnosti. 

obojí měla na programu konference turistického ruchu. 
města Poohří se chystají na české turisty.

Podrobnosti na straně 3.

Předškoláci PAsovAní

Školky se rozloučily s nejstaršími
z předškoláků se stali školáci a školky se s nimi 

náležitě rozloučily. nejstarší děti z mateřských škol 
se v září vydají do prvních tříd. loučení bylo velké a 

nechyběly ani slzičky.
Podrobnosti na straně 7. 

výstAvA mAPuje nejvýznAmnější kAdAňskou Akci

Třicet let Císařského dne
Po měsících znovu v Provozu

Most v Prunéřově otevřen

Letní provoz!
Pondělí:   8 - 18
Úterý, čtvrtek:   8 - 16
Středa, sobota: zavřeno
Pátek:    8 - 14

Platí od 1. 7. do 31. 8. a je pro všechna 
oddělení stejná.

ve čtvrtek 30. června byla slavnost-
ním přestřižením pásky ukončena 
stavba nového silničního mostu přes 
železniční trať v Prunéřově. slavnost-
ního ukončení stavby se kromě pra-
covníků dodavatelských firem zúčast-
nili zástupci Ústeckého kraje a města 
kadaně. jak připomněl krajský radní 
pro oblast majetku a investic tomáš 
rieger, jde o první větší investiční akci 
úspěšně bez větších problémů rea-
lizovanou pod současným krajským 
vedením od začátku do konce. 

celkové náklady na investici byly 
zhruba 82 milionů korun. „to je téměř 
o 15 % méně, než byla původní před-
pokládaná cena této veřejné zakázky,“ 
doplnil krajský radní pro oblast fi-
nanční jan růžička. oba radní hodno-
tili dílo jako povedené a i to, že bylo 
dokončené v dohodnutém termínu za 
34 týdnů. spokojen s kvalitou práce 
byl také starosta kadaně a náměstek 
hejtmana jiří kulhánek. Připomněl, že 
most na tomto místě byl již ve špat-
ném stavu, o čemž se vědělo déle než 
10 let. stavba se ale stále odkládala. 
hrozilo i uzavření mostu. naštěstí se                        
v loňském roce podařilo stavbu zahájit 
a dopadla velice dobře. „mám z toho 
velkou radost nejen já, ale všichni          
z kadaně, protože to je jedna ze dvou 
cest, která vede z frekventované tři-
náctky do města. uleví centru města 
od kamionové dopravy, takže bude 
velkým přínosem pro zdejší obyvatele,“ 
ujistil kulhánek. ještě poděkoval svým 
kolegům na kraji a dodavateli.

ondřej doubek, výrobní manager 
střediska mosty ohlA zš a. s., seznámil 
přítomné s průběhem stavby a použi-
tou technologií. starý čtyřpolový most 
nahradil nový třípolový s rozpětím jed-
notlivých polí 18 + 33 + 18 metrů. nosná 
konstrukce je z tyčových prefabrikátů 
z přepjatého betonu a železobetonu. 
Prefabrikáty jsou spřaženy železobeto-
novou deskou. stavba mostu vyřešila 
i mimoúrovňové křížení silnice iii/1981 
s železniční tratí mezi chomutovem a 
kláštercem nad ohří. součástí stavby 
je i nová silniční meteorologická sta-
nice, která má vlastní solární napájení. 
správa silnic tak bude mít stálý přehled 
nad situací na mostě. Aby nový most 

odpovídal současným normám, bylo 
při realizaci stavby nutné zvednout 
zemní těleso o cca 1,2 metrů v místě 
křížení s železniční tratí. během vý-
stavby bylo nutné několikrát řešit se 
správou železnic výluku. ta probíhala 
v noci, aby byl co nejméně narušen 
železniční provoz. 

během stavby zaznamenal i jednu 
zajímavost. „můj kolega a hlavní stav-
byvedoucí, který se jmenuje ondřej 
kryštof, záhy zjistil, že tady blízko má 
svého jmenovce v podobě památ-
ného stromu sv. kryštofa. kolega si tak            
k tomu místu od začátku získal zvláštní 
vztah a snad i díky tomu se mu tady 
dařilo,“ dodal s úsměvem ondřej dou-
bek.                                          Václav Vlasák

Slavnostního přestřižení pásky před zprovoz-
něním mostu se ujali, na snímku zleva: Jan 
Růžička, krajský radní pro oblast finanční, 
Tomáš Rieger, krajský radní pro oblast 
majetku a investic, Jiří Kulhánek, náměstek 
hejtmana a starosta města Kadaň a Ondřej 
Doubek, výrobní manager střediska mosty 
OHLA ZŠ a. s. Foto: Václav Vlasák

ve středu 29. června byla na stu-
dentském náměstí vernisáží zahájena 
výstava mapující 30 let císařského dne   
v kadani. zahájení výstavy se zúčast-
nila řada těch, kteří stáli u zrodu této 
největší kulturní akce v královském 
městě nebo se během let na jeho or-
ganizaci podíleli. bohužel na některé již 
můžeme jen zavzpomínat. 

Akci moderoval jan milota, sám první 
a dlouholetý představitel karla iv. zval 
si jednotlivé hosty, aby mohli zavzpo-
mínat a svěřit se, co pro ně tehdy i dnes 
císařský den znamená. vzpomínání na 
uplynulé ročníky doplnilo vystoupení 
hudební skupiny musica canora. 

výstava, která potrvá do 31. srpna, je 
zároveň velkou pozvánkou na letošní 
ročník císařského dne, který se bude 
konat po dvouleté pauze v sobotu 27. 
srpna. 

       Text V. Vlasák, foto P. Zárybnický
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fotorePortáž

Kadaňské pivní slavnosti
rozhovor s josefem dvořákem

Dokázal byste ještě mluvit jako Fík?
mírové náměstí rozpálené žhavým 

sluncem, pod městskou věží brána, ze 
které se snášela sprška chladivé vody. 
Pro všechny, kdo by potřebovali pře-
moci vedro. i tak vypadal další ročník 
kadaňských pivních slavností, které 
proběhly v sobotu 18. června. 

Připraveny byly stánky desítky 
pivovarů, které nabídly celkem třicet 
jeden pivní vzorek. A bylo to pivo všech 
typů. ležáky, pšeničná piva, svrchně 
kvašená piva typu iPA a mnoho dalších 
pivních lahůdek.

kdo by se chtěl dozvědět o pivu něco 
bližšího, mohl se zúčastnit povídání „o 
pivu u piva“ s pivním znalcem františ-
kem sajdlem.

Po celý den mohli návštěvníci tra-
dičně hlasovat v soutěži o kadaňský 
korbel. to získalo pivo, které se jim 
nejvíce zalíbilo a získalo nejvíce hlasů. 
ceny - keramické korbele a diplomy - 
vyrobili žáci zuš klementa slavického  
v kadani. A bylo z čeho vybírat. Pivní 
vzorky nabídly množství chutí, barev 
i vůní. nechyběla ani muzika (kapely 
milkeaters, so fine a tajfun), která 
výborně pasovala k akci, a samozřejmě 
ani dobré jídlo.

v parném sobotním dni si všichni 
návštěvníci pivní slavnosti, které pro-
běhly konečně naplno a bez omezení, 
patřičně užili. 

                                         Text a foto M. Šíl

Josef Dvořák před zahájením programu slavnostního zakončení Kadaňského pohádkového 
festivalu. Foto M. Šíl

Kterépak pivo nejlépe vybrat? Dilema ná-
vštěvníků bylo jen zdánlivé. O špatné pivo na 
slavnostech nezavadili. Foto M. Šíl

Kdo měl odvahu a chuť zkusit něco neobvyk-
lého, mohl se pustit do cvrčků nebo červíků. 
Byli velmi chutní. Foto M. Šíl

Perníkové srdce nezklame a udělá radost 
vždycky. Nechybělo ani na pivních slavnos-
tech. Foto M. Šíl

Červi jsou zajímavé zpestření, ale znáte něco, 
co by se k pivu hodilo lépe než pečené koleno? 
Foto M. Šíl

herec, kterého není potřeba předsta-
vovat. kadaň ho bere za svého rodáka 
a on má k městu úplně stejný vztah. 
byli jsme velmi rádi, že si můžeme 
krátce promluvit, když přijel jako host 
kadaňského pohádkového festivalu, 
kde spolu s režisérem zdeňkem troš-
kou převzali cenu za celoživotní dílo.
A byl to josef dvořák, jakého známe. 
usměvavý, vstřícný a plný humoru. 
když jsme si domlouvali rozhovor, smál 
se, že si asi už vůbec nic nepamatuje.

Jak dlouho jste nebyl v Kadani?
no, už to začalo (rozesmál se). já ne-

vím přesně, ale tak asi dva roky…

To není tak dlouho…
no ne, já to tu mám rád. i když jsem 

se tu nenarodil, já jsem z vysočiny, tak 
jsme se sem přistěhovali v roce 1945. 
bydleli jsme na náměstí v tom krásným 
baráku vedle radnice a bydlel jsem tu 
až do svejch 22 let.

mám tady taky mojí první ženu 
Arnoštku a dceru moniku. ta na mě 
támhle mává. no jo, kadaň, tu už ze mě 
nikdo nedostane..

mám tu kamarády, který jsem léta 
neviděl. A fotbalisti. oni teď budou 
slavit a pozvali mě. už mi poslali i dres                 
s osmdesátkou na zádech…takže se 
moc těším, že se s nima uvidim.

Kdybych se Vás zeptal na nejoblíbe-
nější večerníček, který by to byl?

to je těžký…těch je. já se zrovna           
s někým bavil o pohádkách a musím 
říct, že jsem si velice oblíbil trnkova 
Prince bajaju (animovaný film z roku 
1950, režie Jiří Trnka – pozn. redakce). 
Ale musel jsem k němu dozrát, ten 

trnka není jednoduchej. tu poetiku asi 
vidíte až jako dospělej, ale kdybych 
dostal na výběr, co si teď pustit, tak 
rozhodně toho bajaju.

Myslíte, že byste ještě dokázal mluvit 
jako Fík?

no…to bych si ale musel zkusit 
(smích). já jsem to jednou podcenil…
byl jsem na akci, kde jsem to uváděl 
a pořadatel si vymyslel, že to zahájím 
tak, že budu mluvit jako fík. ne fíkovy 
texty, ale normálně uvést akci. no, a on 
mě skoro nikdo nepoznal! takže místo 
bouřlivých ovací nastalo ticho…takže 
na tohle si musím dát bacha, to je ne-
bezpečná věc.

Co plánujete do budoucna? Máte třeba 
nějaké divadlo, roli, hru, kterou byste si 
chtěl zkusit?

už moc ne. vážně. je mi osmdesát 
a já si myslím, že by člověk měl umět 
skončit. budeme ještě hrát, ale netla-
čím na to. Párkrát do měsíce…jsem 
úplně spokojenej. na druhou stranu se 
jako komediant neobejdu bez lidí. já 
bych byl nejradši na chalupě a takhle 
dával rozhovory. Ale když se povede 
hrát do rozzářených lidí…těžko se to 
balí. zvlášť, když víte, že ti lidi vás rádi 
vidí. to jsou věci, které se moc těžce 
rozhodují.

Tak mnohokrát děkujeme.
to už je konec?

Tak jedeme dál!
jojo, jdeme za dětma do sálu….

Ptal se a za rozhovor děkuje Martin Šíl

Josef Dvořák přebírá gratulaci od Michala Voltra. V Kadani obdržel cenu za celoživotní dílo.
Foto M. Šíl

Výsledky hlasování O kadaňský korbel:

1. místo
Pivovar samson - světlý ležák 11°   získal 103 hlasů

2. místo
Pivovar hubertus kácov - 3 sestry speciál 12°  získal 84 hlasů

3. místo
Pivovar červený vlk boží dar - červený vlk 13°   získal 83 hlasů

celkem bylo odevzdáno 910 hlasů.
korbele vyrobili šárka březinová, |šimon křivda, jindřiška milfaitová a radek huňa.
diplomy vyrobily klára kurkiewiczová, ema macháčková a julie losenická.

Překvapivý vítěz Samson z Českých Budějo-
vic. Dole přednáška Františka Sajdla „U piva 
o pivu“. Foto M. Šíl

Kácovský pivovar přivezl jedno z vítězných 
piv. O dobrou náladu se staraly dobře vy-
brané kapely, jako So Fine (dole). Foto M. Šíl
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hlAsujte v Anketě

Oblíbené informační centrum roku
Asociace turistických informačních 

center české republiky (A.t.i.c. čr) 
vyhlašuje anketu o nejoblíbenější tu-
ristické informační centrum letošního 
roku. Anketa probíhá až do 31. srpna 
2022 formou hlasování na stránkách 
www.kampocesku.cz (je třeba najít své 
oblíbené infocentrum).

na hlasování se dostanete také po 
načtení Qr kódu.

Hlasování
hlas je možné poslat jednomu z více 

než 490 certifikovaných turistických 
informačních center (dále jen tic), tedy 
takovému, které máte v oblibě, které 
vám pomohlo, příjemně překvapilo na 
cestách atp. 

hlasování v anketě je možné z jedné 
iP adresy pouze jedenkrát pro jedno 
tic v každém z krajů čr. 
Cena pro hlasující

v anketě bude vylosováno 14 hlasu-
jících, kteří budou za svůj hlas od-
měněni. nezbytnou podmínkou pro 
zaslání ceny je následné poskytnutí 
poštovní adresy výherce vyhlašovateli 
po oznámení výhry hlasujícímu.
Cena pro vítěze ankety

vítězná informační centra v každém 
z krajů budou slavnostně vyhlášena 
a oceněna v rámci společenského 
večera říjnového členského fóra A.t.i.c. 
čr, informačním centrům na 2. a 3. 
místě v kraji bude udělen diplom.

HLASUJTE 
ZDE:

lidé Přinášejí náPAdy, město je reAlizuje

Jarní Setkávání je za námi
jarní cyklus setkávání zástupců 

města s obyvateli sídlišť je u konce. 
na posledním setkání na sídlišti e se 
kromě tradičních připomínek a pod-
nětů řešila i situace kolem elektrokolo-
běžek ve městě. 

mnohým lidem vadí jejich jízda po 
chodnících, protože někteří koloběž-
káři se projíždějí značnou rychlostí.       
k tomu se vyjádřil šéf městské policie 
v kadani jindřich drozd. „Pokud jde o 
dospělé, vykazujeme je na silnici, ale 
když jde o děti, máme dilema. zejména 
ty menší nechceme tlačit na vozovku. 
z bezpečnostních důvodů. na mnoha 
místech jsme vozovky zúžili, abychom 
zpomalili dopravu, jenže to teď naráží 
na nové nařízení ohledně cyklistů - ono 
objíždění ve vzdálenosti minimálně 

nAstAlA oPět dobA turistická!

Stop & Stay hledala odpovědi

v prvorepublikovém výstavním 
pavilonu v lounech se ve středu 22. 
června celý den diskutovalo o restartu 
turismu, novinkách v cestovním ruchu 
a možnostech, jak přilákat do regionu 
návštěvníky. Po dvouleté covidové 
pauze se tam konala konference 
stop&stay, kterou pořádá destinační 
agentura dolní Poohří.

„všichni jsme se těšili, že až skončí 
covid, nastartuje se turismus. Připravme 
se ale na to, že nám stále budou 
chybět návštěvníci z větších dálek. 
Pojďme tedy region ukázat lidem                             
z našeho kraje, ne vždy ho znají,“ řekl 
radní Ústeckého kraje tomáš rieger. 

jeho slova potvrzují i statistiky a 
průzkumy agentury czechtourism, 
které představil Petr janeček. letní 
dovolenou v české republice letos 
plánuje 68 % respondentů průzkumu 
a největší (32 %) bariérou pro cesto- 
vání jsou finance. osm procent 
dotazovaných čechů bude mířit do 
Ústeckého kraje, který tak například 

předstihl vysočinu. Předseda sdružení 
turistických oblastí (sto) tomáš rak 
také upozornil, že v cestovním ruchu se 
vyprodukuje pro veřejné finance více 
peněz než třeba v zemědělství. 

Region plánuje lákadla
cílem konference však bylo přinést 

také nové inspirace a příklady 
úspěšných projektů.

zámek krásný dvůr například ukázal, 
jak si poradil s nabídkou pro turisty 
v době covidových restrikcí formou 
individuálních zážitkových programů     
v parku a pomocí moderních 
technologií. starosta Podbořan radek 
reindl představil vybudování stellplatzu 
neboli karavanových stání u koupaliště, 
který reaguje na trend individuálního 
cestování.

starosta klášterce nad ohří štefan 
drozd zase informoval o startu projektu 
na rozšíření lázní ve spolupráci                 
s Priessnitzovými léčebnými lázněmi 
v jeseníkách. kadaňský místostarosta 
a člen spolku via levamente jan 
losenický hovořil o záchraně zámku 
Pětipsy, úspěšném získání financí 
z norských fondů a plánech na 
vybudování muzea sámovy říše a bitvy 
u Wogastisburgu. dalším úspěšným 
projektem, který se na konferenci 
představil, byla také rekonstrukce 
mederova domu v žatci, kde se před 
pár dny otevřelo nové muzeum.

                                          M. Šíl, foto DADP

dluhová poradna nAděje v kadani 
sepsala desatero rad, jak se vyhnout 
životu s dluhy. bližší informace a také 
pomoc v tíživé finanční situaci s ocho-
tou a zdarma poskytneme v dluhové 
poradně. 

sociální pracovnici můžete kontak-
tovat na telefonním čísle 778 412 438 
nebo e-mailu natalie.novakova@na-
deje.cz. otevřeno je v pondělí, středu a 
čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese jana 
švermy 569 a v úterý ve stejný čas na 
adrese Prunéřov 377.                   NADĚJE

metr a půl. to není technicky možné. A 
tak ty děti raději tolerujeme na chodní-
cích,“ uvedl ředitel městské policie.

na chodnících ovšem musejí zacho-
vávat maximální ohleduplnost vůči 
chodcům.                                            M. Šíl

Účastníci konference Stop & Stay 2022.
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Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 
ve městě Kadani a jeho okolí

město kadaň vyhlašuje další ročník o 
nejlepší květinovou výzdobu. tradičně 
je vyhlášena ve dvou kategoriích. 
bytový dům a rodinný dům. Přihlásit 
je možné jen objekty 
určené k trvalému byd-
lení, tedy nikoliv chaty, 
chalupy nebo zahrád-
kářské osady. Podrobná 
pravidla najdete na 
webu
www.kadanskenoviny.cz.

Nové připojovací body pro karavany       
v autokempech v Kadani a v Prunéřově

Před zahájením hlavní turistické 
sezony byly zrealizovány dva investiční 
projekty s finanční podporou, kterou 
město získalo v  dotačním programu 
„Podpora rozvoje infrastruktury ces-
tovního ruchu v Ústeckém kraji 2021“. 
jedná se o zřízení připojovacích bodů 
pro karavany v autokempech v kadani 
a v Prunéřově (zde 1.etapa projektu).  
Projekt v kadani je podpořen částkou 
600 000,-kč a projekt v Prunéřově část-
kou 350 000,-kč.

v kadaňském autokempu vzniklo 10 
nových připojovacích bodů vždy pro 4 
karavany. v prunéřovském autokempu 
byla zrealizovaná první etapa projektu 
zahrnující 1 připojovací bod také pro 4 
karavany a byla zde provedena pře-
devším nákladná příprava v podobě 
nových rozvaděčů. 

dveře všech pilířů jsou upraveny tak, 
aby je bylo možné uzavřít i v případě 
zapojených kabelů do zásuvek a bylo 
dodrženo krytí dle platných norem.

v minulém roce byla provedena re-
vize sběrných míst a nádob na biood-
pad. zároveň byly osloveny domác-
nosti v rodinných a menších bytových 
domech o možnosti získat do výpůjčky 
nádobu na bioodpad nebo výměnu 
nádoby za větší nádobu. celkem bylo 
rozdáno 650 letáčků. na nabídku rea-
govalo celkem 164 rodin. tato možnost 
trvá i v tomto roce. Pro menší bytové 
domy a pro rodinné domy lze opět zís-
kat do výpůjčky nádobu na bioodpad 
o obsahu 120 litrů nebo 240 litrů. svůj 
požadavek můžete zanechat na po-
datelně městského úřadu na mírovém 
náměstí čp. 1 nebo poslat na e-mail jiri.
frajt@mesto-kadan.cz. do požadavku 
je potřebné uvést, jestli se jedná o 
výměnu nebo nové přidělení nádoby, 
jméno, příjmení, adresa a kontakt.         
v tomto roce této možnosti využilo 
zatím 15 žadatelů. 

Po revizi 178 sběrných míst v roce 2021 
ve městě, bylo doplněno a také podle 
požadavků občanů  přidáno 8 nádob 
na sklo o obsahu 240 litrů, 17 nádob na 
kov o obsahu 240 litrů, 4 nádoby na 
papír o obsahu 1100 litrů, 2 nádoby na 
bioodpad o obsahu 1100 litrů, 4 nádoby 
na plast o obsahu 1100 litrů, 10 nádob 
na potravinářské oleje a tuky o obsahu 
240 litrů. v tomto roce bude dle poža-
davků občanů obnoveno sběrné místo 
u kostelního dvora, kde byly nádoby 
odcizeny neznámou osobou. zde 
budou tři nádoby o obsahu 1100 litrů na 
papír, plast a bioodpad. zároveň bude 
doplněna nádoba na kov o obsahu 1100 
litrů do Úhošťan. město se také zaměří 
na opravy vík u nádob. 

od dubna tohoto roku je možné 
třídit bioodpad i na hřbitově v kadani. 
zatím zde byly celkem čtyři nádoby. 

Po vyhodnocení prvních dvou měsíců 
budou doplněny ještě tři další ná-
doby. do nádob patří pouze bioodpad 
rostlinného původu (například květiny, 
květinová výzdoba z truhlíků včetně 
zeminy, tráva, listí).

od března tohoto roku město začalo 
na sběrném dvoře třídit nábytek a od-
padní dřevo. tento odpad už nekončí 
na skládce, ale je odvážen k dalšímu 
zpracování. celkem se podařilo k 31. 5. 
vytřídit 28 tun.        Jiří Frajt, foto M. Šíl

důležitá součást komunálního odPAdu

Neignorujeme bioodpad

stiPendiA A PodPorA Podnikání

Dotační programy města
Dotace na podporu podnikání 

na území městské památkové rezer-
vace poskytuje město tuto dotaci již 
delší dobu. od 1. července se ovšem 
rozšiřuje na celé území kadaně. nově 
tak mohou  o podporu žádat i podnika-
telé působící mimo historické centrum.

Podmínky zůstávají v podstatě 
stejné. Provozovna musí být umístěna 
na katastrálním území města. Podni-
katel nebo právnická osoba musí mít 
bydliště či sídlo na území čr a musí být 
podnikatelem bez nebo s maximálně 
10 zaměstnanci. další podmínky zveřej-
nilo město na svém webu.

minimální výše dotace je 10 tisíc, ma-
ximální pak 200 tisíc korun. 

Jednorázová dotace pro začínající 
podnikatele

tuto dotaci „rozjede“ město od září 
letošního roku. bude určena absol-
ventům do jednoho roku po ukončení 
studia (středoškolského, vysokoškol-
ského i učebního oboru). má usnadnit 
zahájení podnikání. začínající podni-
katel může získat až 200 tisíc korun.
Podmínkou je, aby měl uchazeč trvalé 
bydliště na území města. „rádi bychom 
pomohli mladým lidem nastartovat 

svou živnost, postavit se na vlastní 
nohy,“ řekl k tomu místostarosta jan 
vaic, který s nápadem na podporu 
začínajících podnikatelů přišel.

tato iniciativa je v souladu s již delší 
dobu prosazovanou strategií radnice, 
která se dá shrnout do krátkého sou-
větí. Aby měli lidé kde bydlet, aby měli 
kde pracovat, a tak aby měli důvod ve 
městě zůstat a neodcházet.

doba udržitelnosti této nové dotace 
jsou tři roky. do konce roku 2022 je na 
ni vyčleněn jeden milión korun. její 
součástí je i možnost získat dotaci na 
vytvoření pracovního místa pro jiného 
absolventa. i toto místo ovšem musí 
vydržet tři roky.

jak bylo řečeno, nové dotační tituly 
se rozběhnou hned po prázdninách. 
veškeré podrobnosti k těm stávajícím 
včetně všech dokumentů je možné 
najít na webu města.               Martin Šíl

mravenečci  z mateřské školy Písnička 
ukončili školní rok netradičním způ-
sobem. Podnikli indiánskou stezku na 
bystřický kopec v kadani. cestou plnili 
úkoly společně s rodiči, např. skok přes 
divokou řeku, jízdu na koni, zdolání 
skalnaté hory, hod na běžícího bizona, 
kterého „upekli“ na ohni za zpěvu indi-
ánské písně a divokého tance. na závěr 
si postavili tee pee, totem a hledali 
poklad indiánů. nechyběl ani oheň a 
buřtíky.

velký dík patří rodičům, kteří oblékli 
děti do krásných pestrobarevných indi-
ánských masek a zároveň se podíleli i 
na přípravě a zajištění akce.  
 Hana Hájková a Ivana Krpenská

Indiáni z Písničky

Načtěte

OR kód:
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v pondělí 13. června přijel do ka-
daně svým obytným vozem lídr hnutí 
Ano Andrej babiš. v tento den měl 
na programu 5 zastávek. mezi první 
města patřil rakovník, poté Podbořany, 
kadaň, jirkov a nakonec chomutov. 
Po půl druhé se přivítal s občany u 
obchodního domu kaufland v kadani.       
s sebou přivezl i své knihy, které rozdá-
val  a zároveň podepisoval. 

v našem městě občany velmi zají-
maly otázky sociální pomoci, zdra-
žování, a to nejen energií, situace ve 
školství.

více informací o dalších plánova-
ných návštěvách Andreje babiše napříč 
českou republikou se dozvíte na www.
anobudelip.cz          Text MO ANO Kadaň

Foto Pavel Zárybnický

Andrej Babiš v Kadani

v uplynulých dvou měsících byla po 
dohodě se sčvk provedena plošná 
deratizace kanalizační sítě v lokalitách, 
na které upozorňovali obyvatelé města 
i na veřejném projednání se starostou. 
jednalo se o lokality Golovinova ulice, 
nová kolonie, husova ulice, chomutov-
ská ulice, jana roháče, bystřická ulice, 
u stadionu, na Podlesí, ulice. školní, 
1. máje a jungmannova ulice. celkem 
bylo kontrolováno 240 kanalizačních 
šachet vč. položení návnad proti hlo-
davcům.                  Text a foto M. Jancák

Proběhla deratizace

U3V měla neformální zakončení
Pivní restaurace se ve středu 22. 

června stala místem slavnostní udá-
losti. studenti univerzity třetího věku 
zakončili svůj vzdělávací cyklus. Přesto, 
že se jim díky covidu-19 protáhl ze 
dvou na tři roky (2019–2022), místo 
certifikátu obdrželi jen pamětní listy. 
za kulturní zařízení kadaň to vysvětlila 
ředitelka jana čechová. „bohužel ome-
zení a ta opatření, která byla, se týkala 
nejen dětí s povinnou školní docház-
kou, ale i vás.“ 

za pořádající univerzitu jana evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad labem (ujeP) 
pogratulovala absolventům dana ma-
sopustová. Potěšila ji velká účast. „moc 
vám děkuji, že chodíte. jsme pyšní, že 
jsme měli před covidem tisíc poslu-
chačů i díky vám,“ připomněla přítom-
ným.                Text a foto: Václav Vlasák

Ředitelka KZK Jana Čechová (vpravo) a zá-
stupkyně UJEP Dana Masopustová.

Studenti PORG v Kadani
do charity kadaň v pátek 27. června 

odpoledne zavítala skupina mladých 
a nadšených gymnazistů a pedagogů 
z pražského gymnázia PorG v rámci 
přírodovědného projektu. 

díky vstřícnosti tomáše oršuláka 
mohli strávit dvě noci na kadaňském 
gymnáziu. zázemí na kadaňské charitě 
připravili a poskytli dobrovolníci v čele 
s janem Palečkem. v podvečerních 
hodinách se společně sešli u ohně a 
sdíleli své zkušenosti a také navštívili 
johanitskou komendu, kde studenty 
provedl tomáš bernášek.

v sobotu začínal program u sloupu 
se sousoším nejsvětější trojice, kde se 
o velmi zajímavý a hluboký historický 
výklad postaral lukáš Gavenda, histo-
rik městského muzea v kadani. exkurze 
pokračovala v kostele Povýšení sva-
tého kříže, kapli růžencového bratrstva 
a na kadaňském hradě. odpolední 
program byl ve znamení prohlídky 
františkánského kláštera. Po této velmi 
příjemné prohlídce jsme vyrazili na 
Astronomicko přírodovědnou observa-
toř v kadani, kde se studentům věnoval 
tomáš oršulák.               Charita Kadaň
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Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Ze zápisníku 
městské policie
Problémová zákaznice

23. června v půl čtvrté odpoledne 
byla po telefonickém oznámení vyslána 
hlídka městské policie do chomutovské 
ulice, kde měli v zastavárně problém se 
zákaznicí. na místě se nacházel majitel 
se svým zaměstnancem a žena z Pru-
néřova. ta se i za přítomnosti strážníků 
chovala nevhodně a několikrát zaměst-
nance zastavárny vulgárně urazila. byla 
poučena, že se dopouští přestupku. 
Případ byl předán správnímu orgánu     
k dořešení.

Pěkný den před svatým jakubem (25. 
července) slibuje pěkné žně.

kolik mračen na jakuba, tolik v zimě 
sněhu.

„nad námi bydlí houslista, pod námi 
druhý, vedle nás učitel zpěvu, který 
dává hodiny, a v posledním pokoji 
proti nám bydlí hobojista. to se to 
komponuje. nápady se jen hrnou.“ 

              WolfGAnG AmAdeus mozArt
                 (z dopisu sestře, Miláno, 1771)

Pranostika:

Citát pro toto číslo:

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 8.30-11.30 12.00-17.00
NE 8.30-11.30 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
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
SOBOTA 16. července
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 
            u mš hvězdička
12,15 – 12,45 sukova u výměníku
13,00 – 13,30 věžní 1392
13,45 -  14,15 žitná 1624

světlo kAdAň rekAPituluje

Podpora žáků při studiu v Kadani

Mateřské - mezigenerační centrum RADKA 
Kadaň uspořádalo ve čtvrtek 2. června 
odpolední setkání u hasičů. Exkurze v místní 
budově hasičského sboru nabídla celou řadu 
zajímavostí z tohoto odvětví. Návštěvníci se 
dozvěděli, jak probíhá samotný zásah, děti si 
měly možnost vyzkoušet helmu nebo se podí-
vat do hasičského auta. 

Na závěr proběhlo společné focení. Podě-
kování patří Hasičům Královského města 
Kadaň, průvodcům exkurze Luď kovi Pardub-
skému, Miroslavu Oškrobanému a Vojtěchu 
Cestrovi.              Text a foto: Pavel Zárybnický

uplynuly 2 roky  od zahájení pro-
jektu Podpora žáků při studiu v kadani 
a rádi bychom informovali veřejnost 
o výsledcích, kterých jsme dosáhli                 
k červnu 2022. jak už jste se mohli 
dočíst v předešlých článcích, tímto 
projektem se snažíme během dvou a 
půl let podpořit 80 žáků (romů) žijí-
cích v sociálně vyloučených lokalitách                            
v kadani a Prunéřově a pomoci jim                        
k navazujícímu středoškolskému studiu 
a v udržení se na studiích, a tím je po 
ukončení studia začlenit do společ-
nosti.

během dosavadní realizace se nám 
podařilo zapojit do projektu 77 žáků.    
v tomto monitorovacím období, tzn. 
od ledna do června 2022, spolupracu-
jeme s 9 žáky na nástupu do 1. roč-
níku od září 2022. 43 žáků ohrožených 
předčasným ukončením studia (včetně 
jejich rodičů) jsme motivovali, aby ve 
studiu pokračovali a úspěšně postou-
pili do dalšího ročníku. i přes veškerou 
naši snahu, motivaci, nabídky doučo-
vání pedagogickým pracovníkem a 
přípravy na školu v našich studovnách 
kariérového poradenství, došlo k ukon-
čení 5 žáků z sou.  za největší úspěch 
považujeme to, že za  naší podpory         
v letošním roce 7 našich klientů  
úspěšně složilo závěrečné zkoušky.

v tomto monitorovacím období  jsme 
opět zrealizovali workshopy pro žáky i 
rodiče a  exkurze k zaměstnavatelům 

na  ÚP v chomutově a elektrárnu led-
vice – celkem se těchto aktivit zúčast-
nilo 56 žáků a 10 rodičů.

děkujeme spolupracujícím orga-
nizacím, AGt chomutov středisko 
kadaň,  nízkoprahovým zařízením pro 
děti a mládež v kadani a Prunéřově a 
základním školám v kadani za skvělou 
spolupráci.     

Projekt je spolufinancován ev-
ropským sociálním fondem v rámci 
operačního programu výzkum, vývoj 
a vzdělávání  a také ze státních fondů 
mšmt. registrační číslo projektu je: cz.
02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016964.    

                                       Světlo Kadaň, z.s.

Workshop pro rodiče dětí.
Foto Světlo Kadaň, z.s.
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dne 5. července uply-
nulo 7 let, kdy nás opustil 
pan Petr Krämer.
za tichou vzpomínku 
děkují manželka a 
synové.

dne 19. července 
vzpomínáme 5. výročí 
odchodu z rodinného 
kruhu, kdy nás navždy 
opustil pan Zdeněk 
Nykl. kdo jste ho znali, 
prosíme o tichou vzpo-
mínku s námi.
s láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná rodina.

Rodinná  
a společenská 
kronika

Kino Hvězda
ul. kpt. jaroše 1466, kadaň
tel.: +420 474 334 481

Pátek 15. 7. / 17.00 hodin
ŘEKNI TO PSEM
dita místo vytouženého miminka do-
stane od svého přítele filipa mladou 
border kólii, přestože nikdy žádného 
psa nechtěla. navíc ditě pejskařská 
komunita připadá směšná a nesnáší psí 
exkrementy. celý příběh začíná tím, že 
do jednoho šlápne. 
režie: robert sedláček, hrají: berenika 
kohoutová, hana vágnerová, štěpán 
benoni, táňa medvecká, jiří lábus, vero-
nika žilková. komedie / čr / 2022 / 85 min. 
/ 140 kč

Pátek 15. 7. / 20.00 hodin
HÁDKOVI
když se sejde rodina, je to vždy radost. 
Pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani 
s bratrem, ani se sestrou, ani s jejich 
rodinami, je to setkání plné přetvařování 
a společenských frází, které se dřív nebo 
později ukáží jako lživé. co teprve, když 
se potkáte při té nejsmutnější události, 
která čeká každou rodinu?  režie: voj-
těch moravec, hrají: sandra nováková, 
jakub Prachař, hynek čermák. komedie 
/ čr / 2022 / 98 min. / 140 kč

sobotA 16. 7. / 14.00 hodin
PŘÍŠERÁKOVI 2
zachránili jste nedávno svět a myslíte si, 
že vám to zaručuje celoživotní zásobu 
štěstí? chyba! každodenní život má 
protivný zvyk znovu vám házet klacky 
pod nohy… Animovaný / vb, srn / 103 min 
/ 70 kč
 

sobotA 16. 7. / 17.00 hodin
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
nejžlutější a nejúspěšnější animovaná 
filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. 
ve filmu mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k nerozluč-
nému spojení mimoňů a superpadoucha 
Grua. Animovaný / usA / 2022 / 88 min. / 
140 kč

sobotA 16. 7. / 20.00 hodin
ČERNÝ TELEFON
třináctiletý kluk uvězněný sadistickým 
vrahem ve zvukotěsném sklepě. na jeho 
stěně visí odpojený černý telefon. ten 
však jednoho dne zazvoní. ve sluchátku 
se ozývají předchozí vrahovy oběti, které 
nechtějí, aby chlapec skončil stejně. 
režisér filmů sinister a doktor strange 
scott derrickson servíruje další děsivou 
lahůdku hororového studia blumhouse.. 
hrají: mason thames, madeleine mc-
Graw, ethan hawke. horor / usA / 2022 / 
102 min. / 140 kč

neděle 17. 7. / 14.00 hodin
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
mladý chicky je jiný než ostatní. je tak 
trochu neobyčejný. narodil se jako napůl 
kuře a napůl zajíc. měl štěstí, protože ho 
jako malého adoptoval král Petr, slavný 
zaječí dobrodruh. Animovaný / f, b / 2022 
/ 95 min. / 120 kč

neděle 17. 7. / 17.00 hodin
HÁDKOVI
když se sejde rodina, je to vždy radost. 
Pokud se ale dlouhodobě nemusíte ani 
s bratrem, ani se sestrou, ani s jejich 
rodinami, je to setkání plné přetvařování 
a společenských frází, které se dřív nebo 
později ukáží jako lživé. co teprve, když 
se potkáte při té nejsmutnější události, 
která čeká každou rodinu?  režie: voj-
těch moravec, hrají: sandra nováková, 
jakub Prachař, hynek čermák. komedie 
/ čr / 2022 / 98 min. / 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...

40 let spolu
dne 17. července oslaví 40 let manžel-

ství michal a miluše bartovi.
do dalších let vše nej přejí syn michal 

s partnerkou Pavlínou, syn miloš, dcera 
monika s manželem a vnoučata tomáš, 
Pavel, františek, lukáš a eliška.

PAsovAl je rytíř, ukAzovAli dovednosti i vědomosti

Školky se rozloučily se školáky

Předprázdninové vítání občánků
ve čtvrtek 23. června se v kadaňské 

obřadní síni uskutečnilo předprázdni-
nové vítání občánků kadaně. miminka, 
kterých bylo pozváno 14, přišel přivítat 
starosta jiří kulhánek, který jejich rodi-
čům také předal pamětní medaile pro 
občánky kadaně. rodiče se zapsali do 
pamětní knihy a převzali malý dárek. 
obřad připravila matrikářka jana dem-
janová a uváděla ho matrikářka zuzana 
voltrová. A ani tentokrát zde nechyběly 
děti z mateřské školy olgy havlové se 
svým vystoupením a přáníčkem.

vítání občánků se zúčastnili: martin 
valchář, matyáš jäger, mikuláš tichý, 
šimon hasman, jiří štěpán, rozálie 

Aichingrová, sofie žampachová, Alex 
vettermann, jonáš bárta a sebastián 
skopal.                        Foto: Václav Vlasák

Inzerce
Prodám klas. vnitřní dveře, rozměr 
198x86 cm. z 1/3 dřevo, 2/3 sklo.
kontakt: 728 028 255

mš čtyřlístek připravila rozloučení na 
21. června. děti za pomoci paní učite-
lek rodičům předvedly, co všechno se            
v mateřské škole naučily a jak dobře 
jsou připraveny na školní docházku.

jednotlivými dobrodružstvími je 
provázel vláček a úkoly jim pomáhala 
zvládat zvířátka. rodiče tak mohli sami 
vidět, co vše je školka naučila zvládat.

Poté už se předškoláci mohli vyfotit 
se svými učitelkami a převzít nejen 
šerpu, ale i box, který byl plný jejich 
prací, které vytvořili za celou dobu, kdy 
chodili do mateřské školy. 

Při závěrečném loučení se ani rodiče, 
ani paní učitelky neubránili slzám 
dojetí.

ddm šuplík připravil poslední akci to-
hoto školního roku pod názvem hurá 
léto! na koupališti byl připraven aqua-
zorbing, bezpečná lukostřelba na terč, 
střelba na branku nebo skákací hrad 
se skluzavkou. na těchto atrakcích se 
děti v tropický den pořádně vyřádily. 
organizátoři děkují vedení tepelného 
hospodářství kadaň a koupališti kadaň 
za skvělou spolupráci a vstřícnost. 

                         Text a foto: P. Zárybnický

Hurá léto!

dne 15.6.2022 v 15.30 hod. proběhla 
na školní zahradě mateřské školy Pís-
nička zahradní slavnost k rozloučení se 
školním rokem a pasování předškoláků. 
tato slavnostní chvíle byla znásobena 
příjezdem rytíře Pavla z el štejna, který 
dětem po krátkém boji s lapky zachrá-
nil jejich zlatý čokoládový poklad. děti 
pak byly za zvuku slavnostních fanfár 
rytířem a princeznou pasovány na ško-
láky, obdržely pamětní listy a knihu na 
upomínku docházky do mateřské školy 
a loučily se se svými paní učitelkami. 

krásné prožití letních dnů plných 
pohody, sluníčka, koupání a relaxace 
popřála za všechny ředitelka olga 
sladkovská.

na středu 22. června naplánovala 
rozloučení se svými nejstaršími dětmi 
mš klásek. dojmy z chvíle, kdy se mísí 
radost se slzami, popsala ředitelka iva 
Amin. „Poslední společný den v klásku 
jsme si užili – přeměnili jsme zahradu 
na taneční parket, kde jsme předvedli 
různé styly tanců, které jsme si oblíbili, 
zpívali jsme písně, které máme rádi, 
a dokázali jsme, že máme znalosti a 
vědomosti při malé „maturitě“. A tak se       
z nás stali školáci a vše, co umíme, 
jsme se naučili v klásku.“

v sobotu 18.června vystoupila v kz 
orfeum kapela trio Grace. sestavu 
tvoří kapelník františek fiřt - robinson 
(zpěv, klávesy), zpěvačka radka Grace 
a luděk opočenský (klarinet, saxofon, 
zpěv). další večer s kapelou františka 
fiřta je v kadaňském orfeu naplánován 
na sobotu 17.září od 17:30 hodin.

                  Text a foto Pavel Zárybnický

Trio Grace
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mezinárodní výcvikový tábor kArAte jkA

JKA Gasshuku 2022

šestý ročník byl zAlitý sluncem

Závody draků 

Horké léto láká k vodě a také na kadaňské 
koupaliště. Zde se rozšířila nabídka pohybové 
aktivity o Aqua aerobik, který je na programu 
dvakrát týdně – ve čtvrtek a v sobotu od 9.30 
hodin. Lekce trvá 45 minut a stojí 80 Kč. 
Foto Václav Vlasák

největší ProtidroGová osvětA Potřetí v kAdAni

Cyklo-běh za republiku bez drog

Potřetí jsme v kadani přivítali účast-
níky protidrogové kampaně spojené se 
sportem. 

ve středu 22. června večer přijeli 
do kadaně účastníci celorepublikové 
vzdělávací akce cyklo-běh za českou 
republiku bez drog. Po dobu konání 
této akce navštívil peloton kadaň již 
potřetí. Poprvé to bylo v červnu 2014. 

Účastníky cyklo-běhu přijala zástup-
kyně odboru školství helena Gvož-
diáková. během debaty o drogové 
problematice bylo veřejně předneseno 
prohlášení o postoji k řešení problema-
tiky drog. to bylo v poslední den akce 
předáno výboru pro vzdělávání, vědu, 
kulturu, lidská práva a petice senátu 
Parlamentu čr, který nad akcí převzal 
záštitu. svůj podpis pod prohlášení 
připojila i helena Gvoždiáková a město 
kadaň se tak přidalo k myšlence  města 
bez drog.

během odpočinku členů pelotonu 
probíhala informační a vzdělávací pro-
tidrogová kampaň, během které byli 
oslovováni i kolemjdoucí. Po skončení 
a odpočinku členů pelotonu účastníci 
pokračovali do karlových varů.

cyklo-běh je svým rozsahem a in-
tenzitou největší pravidelnou protidro-
govou kampaní spojenou se sportem. 
tato aktivita chce upozornit na drogo-
vou negramotnost u dětí a mládeže a 
zásadně volá po zvýšení protidrogové 
osvěty v naší zemi. výrobci, propagan-

disté a distributoři drog jsou stále rafi-
novanější a zneužívají dětskou naivitu 
a neznalost toho, co drogy jsou a co 
způsobují, a především zneužívají lho-
stejnost rodičů a institucí. cyklo-běh 
organizuje občanské hnutí řekni ne 
drogám – řekni ano životu. jak nám řekl 
david macoun, tiskový mluvčí, v české 
republice je odhadováno 200 000 
náctiletých ve věku 15-19 let, kteří se již 
dostali do kontaktu s ilegální drogou. 
vzhledem k tomu, že v samotné zemi 
žije okolo 622 000 těchto dospívajících 
vůbec, měl zkušenost s nelegální dro-
gou každý třetí teenager! 

dle poslední vládní výroční zprávy 
o stavu ve věcech drog v čr zneužilo 
marihuanu v roce 2019 přes 400 000 
uživatelů a dalších 240 tis. až 420 tis. 
dospělých ji užilo údajně z důvodu 
vlastního léčení (celkem 7,5-9,2 % 
dospělé populace!). věková hranice 
zneužívání drog se snížila k 10 letům 
věku dítěte! 

18. ročník cyklo-běhu začal 13. června 
2022 v orlové za účasti stovek dětí, 
známých osobností a hostů. celá akce 
byla zakončena v Praze v pátek 24. 
června 2022. cyklo-běh se koná u příle-
žitosti mezinárodního dne proti zneuží-
vání drog, který připadá na 26. červen. 
trasa dvanáctidenního cyklo-běhu 
vedla přes 41 měst čech a moravy a 
měří přes 1200 kilometrů. 

                       Text a foto Václav Vlasák

Kadaňský kilometr a Memoriál  
Karla Leštiny

závody škol na dračích lodích. kadaň 
je místo, kde studenti každoročně 
soutěží na protékající řece ohře. Po 
dvouleté pauze vzplanul starý sou-
těživý duch a mohly se znovu usku-
tečnit dravé dračí lodě. zúčastnily se 
jich nejen týmy škol kadaně, ale i naši 
sousedé z okolních měst, z mostu, lit-
vínova, žatce a dalších. Pro mnohé byl 
zážitek prvotní a o to silnější. společně 
soupeřilo 24 týmů, od nejmladších 
ročníků druhých stupňů až po nejstarší 
třídy středních škol. cíl byl prostý: 
skupiny o 11 lidech se měly propádlovat 
co nejrychleji přes trať dlouhou dvě 
stě metrů. každý tým absolvoval dvě 
jízdy, tedy dva pokusy pro co nejlepší 
a nejkratší čas. letošní ročník nahra-
dily trénovaní profesionálové některé 
amatérské týmy, těm prváčci těžko 
odolávali. bohužel nedokázaly zvítězit 
nad cvičeným tygrem, ale i přesto se 
řada z nich ocitla na bedně vítězů. zato 
všichni si odnesli nové zážitky, zkuše-
nosti a vzpomínky na příjemně strá-
vené dopoledne na vodě pod pražícím 
sluncem.                          Nikol Kerdová

o víkendu 18. a 19. června se usku-
tečnily na řece ohři tradiční kadaňské 
závody oddílu tj vodní sporty kadaň 
v rychlostní kanoistice.

domácím kadaňským závodníkům 
pořádajícího oddílu se i přes náročné 
teplé a slunečné počasí dařilo a na-
sbírali mnoho cenných kovů. celkem 
si naši závodníci Anička mikešová, 
šimon řezníček, karla mudrová, lenka 
rosolová, karolína rosolová, Aneta 
Pospíchalová, kateřina foldová, lukáš 
křikava, matěj danko a matouš řezní-
ček z řeky vylovili 28 medailí. ostatní 
se v tvrdé konkurenci také neztratili a 
umístili se na dalších krásných místech.

Memoriál O. Ozaňaka

16. ročník memoriálu o. ozaňaka           
v malé kopané se konal v sobotu 25. 
června. sešlo se na něm devět družstev 
z kadaně a okolí. 

vítězství si odnesl tým litvínoff, který 
jen o skóre porazil fan club sk torro A 
kadaň. třetí skončil fan club sk torro b.

nejlepším střelcem byl kadaňský 
frajt (sk torro b), nejlepším mikeska       
z celku litvínoff a nejlepším brankářem 
pak kadaňský dvořáček (sk torro A).

                                         Fan club SK Torro

třetí červnovou sobotu proběhl na 
kadaňské střelnici již tradiční závod 
střeleckého klubu Avzo o pohár sta-
rosty města klášterce nad ohří. 

do kadaně se i přes očekávané 
extrémní počasí, kdy teploty na slunci 
atakovaly čtyřicítku, sjelo celkem 41 
velmi dobrých střelců. závod osobně 
zahájil klášterecký starosta štefan 
drozd a zúčastnil se i první disciplíny, 
střelby z velkorážní pistole. 

ve střelbě z velkorážní pistole na 25 
m, 5+15 byl s nástřelem luxusních 150 
bodů nejlepší Pavel sandtner z Avzo 
jáchymov, druhý skončil vladimír fran-
ček z Avzo Aš a třetí místo bral miloslav 
staněk z kvz chomutov. 

ve střelbě z dlouhé zbraně ráže 
7,62x39, na 50 m, 5+15, obsadil první 
místo s nástřelem 142 bodů vlastimil 
molek z sk čestice.                     

      Bohumil Šplíchal, AVZO Klášterec

O pohár starosty

Zahájení závodu, Štefan Drozd vpravo.

tak jako v předchozích letech, tak i 
letos byla organizace těchto prestiž-
ních závodů úspěšná a podle ohlasů 
ostatních oddílů z celé české repub-
liky velmi vydařená. 

velké díky patří nejen všem závodní-
kům, trenérům a dalším členům oddílu 
tj vs kadaň, ale také jejich rodičům, 
přátelům a kamarádům. v neposlední 
řadě nesmíme zapomenout poděkovat 
také všem sponzorům a našemu městu 
kadani za dlouholetou podporu. 

                                              Pavla Mudrová

Gasshuku znamená „setkat se a 
být spolu“. Po dvou letech to zase šlo. 
karate klub kadaň a klášterec, z.s. 
pořádal tradiční mezinárodní seminář 
vedený japonskými instruktory (naka 
tatsuya, 7. dan jkA, okuma koichiro, 7. 
dan jkA, kurihara kazuaki 6. dan jkA). 
hlavním významem je společně tréno-
vat, rozvíjet se v karate-do, zlepšovat 
vnitřně sám sebe, ale také společně 
prožít volný čas a být s přáteli na jed-
nom místě. karatisté cvičili cca 11 hodin 
denně ve sportovní hale po skupinách, 
dle technické vyspělosti, po dobu 5 
dnů. třikrát denně se setkávali na tré-
nincích pod vedením pokaždé jiného 
senseie (učitel). v letošním roce se 
zúčastnilo 383 cvičenců ze 13 zemí.

náš klub přispěl celkem 21 účastníky. 
mladšími účastníky byli někteří naši zá-
vodníci, kteří se zaměřují především na 
kata. Procvičovali a upevňovali správné 
techniky, opakovali naučené postoje, 
ale učili se i nové kombinace.

Předposlední večer se pro všechny 
účastníky konala sayonara párty, což je 
společenský večer spojený se slav-
nostním předáním dárkových před-
mětů instruktorům. je to možnost se 
setkat se sensei i trochu jinak než jen 
na tatami. Popovídat si nejen o karate, 
připít na zdraví a zatančit si.

karate jkA je bojové umění zaměřené 
na obranu beze zbraní a také sport 
plný soustředění, rychlosti i přesnosti.

                                            Text a foto KKK


