
číslo 16 / srpen / další vydání 8. 9.

Kadaňské noviny
čtrnáctideník kadaňských občanů / ročník XXXII. / číslo 16 / 5 Kč / 25. srpna 2022 / www.kadanskenoviny.cz

včely, med a pohoda

Medové odpoledne
med, včelaři, dobrá hudba, příjemné prostředí a  

publikum, které si to vše vychutnává. To je stručný popis 
medového odpoledne v zahradách františkánského 

kláštera. a samozřejmě oettlova cena.
Podrobnosti na straně 2.

sokoli vyléTli z hnízd

Letos rekordní počet mláďat 
výjimečně úspěšný rok mají za sebou sokolí rodiče 

hnízdící na objektech společnosti čez. v celé republice 
odchovali 33 mláďat. z elektráren v našem okolí, 

prunéřov a Tušimice, vylétlo šest mladých.
Podrobnosti na straně 5.

přihlášky do konce srpna

Soutěž vrcholí
Je tu poslední příležitost, jak se přihlásit do tradiční 

soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu domu                
v kadani a okolí. přihlášky lze podat jen do 31. srpna ve 

dvou kategoriích - rodinný dům a bytový dům.
Podrobnosti na straně 4. 

farnosT mu uspořádala koncerT

Kadaňský farář oslavil jubileum

očkovací centrum nemocnice kadaň provádí očkování 4. dávek proti onemoc-
nění covid 19.  očkování čtvrtou dávkou pro osoby starší 18 let probíhá bez 

registrace, nejdříve 4 měsíce od podání předchozí posilující dávky. centrum 
nadále očkuje všechny zájemce starší 5 let bez registrace 1. a 2. dávkou a starší 

12 let 3. dávkou. 
provozní doba očkovacího centra: 

pondělí 08:00 – 11:30, pátek 08:00 – 11:30, 12:30 – 14:00 
kontakt: tel. 474 944 307, email: ockovani@nemkadan.cz 

Usměvavé výročí

Charita Kadaň - interkulturní pracovník
charita kadaň se zapojila do projek-

tu nazvaného interkulturní pracovník. 
„Je to projekt, který je dotován jednak 
mzdou pro pracovníka a jednak částkou 
na nákup potravinové pomoci,” uvedl 
ředitel kadaňské charity Jan paleček.      
v tomto diecézním projektu je asi sedm 
charit včetně kadaňské. osoba inter-
kulturního pracovníka tam má neza-
datelnou roli, když poskytuje integraci, 
dopravu, překladatelskou činnost, 
komunikaci s úřady a lékaři, pomoc 
se sháněním bytů či hledáním práce. 

Kadaňský farář Josef Čermák. 
Foto Petr Kozelek

zlatou svatbu oslavili manželé 
Jaroslava a ladislav svobodovi 12. srpna 
letošního roku. na stejném místě a den 
přesně po padesáti letech od prvního 
„ano“, které si řekli. 

obřadem plným úsměvů a veršů je 
provedla alena Benešová. manželé 
se potkali v kadani, a jak ve své řeči 
připomněla kadaňská zastupitelka, 
ladislav coby muzikant z kapely konzul a 

rodák z pokutic neodolal půvabu dcery 
místního cukráře.

nějakou dobu spolu žili v praze, ale 
úplně spokojení jsou jen v kadani.

obřadu byli přítomné jejich dcery 
stanislava a ladislava a rovněž tři 
vnukové ondřej, lukáš a david. a nejen 
oni vytvořili veselou a milou atmosféru, 
ve které se oba zlatí manželé cítili 
báječně uvolněně. 

 kadaňské noviny se připojují ke 
gratulaci a přejí mnoho spokojených let.  

                                           Text a foto M. Šíl

když po svém  příjezdu do kadaně        
v roce 1997 poprvé vstoupil do kostela 
povýšení sv. kříže na mírovém náměstí, 
měl radost. „a ta mě vlastně už 
neopustila. vstoupil jsem do krásného 
chrámu a řekl jsem si, že mám štěstí,“ 
říká Josef čermák, kadaňský farář, který 
v těchto dnech slaví dvojité výročí. 
Jednak je tomu 25 let, co zde žije a 
spravuje zdejší farnost, za druhé slaví 
sedmdesáté narozeniny.

a právě jako dar k životnímu jubileu 
mu sami farníci uspořádali koncert 
duchovní hudby. z kůru farního kostela 
hrál na varhany a zpíval Josef hroch a 
zpívala jeho dcera eliška minářová. Její 
krásný soprán rozezněl kostel a umocnil 
atmosféru. výběr repertoáru byl 
rozmanitý a chvílemi překvapivý, když 
händela střídal zmožek, ale na kvalitě 
koncertu to nijak neubralo.

když na závěr otec Josef hovořil, 
svěřil se, že přání, které do svých let 
sedmdesátých má, je prosté - být 
šťastným knězem. přejeme mnoho 
zdraví a požehnaných dní.     M. Šíl

paradoxně nejsložitější je asi komunika- 
ce  s lékaři, protože to je velmi osobní 
oblast.

součástí je i pomoc materiální, kdy 
lidé mohou dostat balíčky s pomocí, a 
to potravinovou či drogerií. podle pro-
jektu činí částka na jeden balíček 500 
korun, kadaňská charita dokáže díky 
svým kontaktům navýšit jeho hodno-
tu až na 700, když některé potraviny 
dostává od donátorů zdarma. 

projektu se ještě budeme věnovat        
v dalších číslech.           M. Šíl
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Medové odpoledne

Oprava zdi                 
k loděnici bude 
pokračovat

oprava zdi, která podepírá svah nad 
silnicí vedoucí od františkánského 
kláštera k loděnici, bude pokračovat. 
důvodem je nestabilita svahu nad silnicí 
s chodníkem. při dešti se z něj splavuje 
zemina a jiný materiál a zanáší chodník 
i vozovku.

část zdi už byla opravena, na další se 
začne pracovat. „při opravě bude využitý 
i stávající materiál ze zdi. kameny budou 
očištěny a nově usazeny. výrazně se tak 
ušetří na ceně celé stavby,“ řekl k tomu 
starosta Jiří kulhánek. použití stávajících 
kamenů by mělo ušetřit zhruba milion 
korun.                                            M. Šíl

30 let KT Kadaň
kabelová televize kadaň vyhlásila 

ke svému 30. výročí facebookovou 
soutěž. Její zákazníci měli vymyslet 
co nejoriginálnější přání k jejím 30. 
narozeninám. „přáníček se sešlo hodně 
a my věříme, že jsme ohodnotili ty 
nejlepší,“ řekl k tomu ředitel kabelové 
televize michal voltr.

osm nejoriginálnějších přání si 
vysloužilo cenu od partnerů kabelové 
televize kadaň. Tou nejhodnotnější byl 
mobilní telefon, jinou značková bunda a 
samozřejmě nemohly chybět ani volné 
vstupenky do kina hvězda.      M. Šíl

Ředitel kabelové televize Michal Voltr (druhý 
zprava) s výherci soutěže. Foto M. Šíl

Manželé Liškovi dokázali letos obhájit loňské vítězství. Zajímavé je, že žijí v domě, ve kterém 
včelařil i Johann Nepomuk Oettl, který dal jméno ceně v soutěži o nejlepší med Kadaňska. Liškovi 
získali Oettlovu cenu v kategorii květových medů a také celkové prvenství za nejvyšší počet 
obdržených hlasů. Foto Pavel Zárybnický

Testování přihlášených vzorků nebylo vůbec jednoduché. Medů v soutěži bylo třicet pět, a tak 
zodpovědné hlasování znamenalo ochutnávání mnoha a mnoha vzorků. Šikovné pumpičky 
usnadňovaly dávkování a našlo se i nemálo hlasujících, kteří s chutí zvládli všechny vzorky.
Foto Martin Šíl

Každý měl tři hlasy. Odevzdat je mohl podle 
libosti. Foto Pavel Zárybnický

Kromě medu bylo možné obdivovat a ochutnat i 
medové laskominy. Foto M. Šíl

Celým odpolednem hudebně provázela kapela 
Nepřátelé rytmu. Foto Pavel Zárybnický

A nakonec si všichni užili představení divadla 
Hnedle Vedle. Foto Pavel Zárybnický

čtyři sta patnáct spokojených 
návštěvníků si našlo cestu na již 
tradiční medové odpoledne v zahra-
dách františkánského kláštera. „Je 
to návštěvnický rekord,“ řekl k tomu 
vedoucí městského muzea v kadani 
petr liebscher. „Tolik lidí na medové 
odpoledne ještě nepřišlo,“ pochvaloval 
si. přitom ještě těsně po třinácté hodině 
to vypadalo, že o příjemnou akci velký 
zájem nebude. 

nakonec ale lidé přišli a svátek medu 
si jaksepatří užili. za zvuků příjemné 
hudby mohli ochutnávat medové vzorky 

a vybírat med jejich jazýčkům nejbližší. 
soutěžilo se totiž tradičně o oettlovu 
cenu - nejlepší med kadaňska. 

a medy dorazily opravdu z širokého 
okolí. z vrcholů krušných hor, z hor 
doupovských i českého středohoří. 
chybět nemohly samozřejmě ani 
medové vzorky z kadaně. „chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se na přípravě 
medového odpoledne podíleli. 
samozřejmě všem včelařům, kteří k nám 
opravdu přijeli a lidem, kteří si knám 
našli cestu,“ řekl petr liebscher. 

                                                                 M. Šíl
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Úspěšně dokončili sanitářský kurz

Na šuplíku se 
pilně pracuje

rekonstrukce atria v ddm šuplík 
pokračuje. z prostoru by se mělo stát 
místo pro odpočinek, ale i malé kul-
turní akce.

další práce budou zahájeny na spor-
tovišti pro malou kopanou a podobné 
sporty - tzv. červeném hřišti. „povrch je 
už po letech užívání na hraně životnosti 
a potřebuje nutně opravu,“ řekl k tomu 
ředitel ddm šuplík Jiří štěrba. „oprava 
bude stát zhruba půl miliónu korun. 
měkký povrch dostane i ochrannou 
vrstvu,“ doplnil Jiří štěrba. nejprve je 
ovšem nutné najít vhodného dodava-
tele.                                           M. Šíl

Atrium DDM Šuplík se mění. Foto J. Štěrba

Města budou číst už čtvrtého září
na podzim 2021 udělilo mzčr 

akreditaci nemocnici kadaň, kterou 
nemocnice získala oprávnění k us-
kutečňování vzdělávacího programu 
akreditovaného kvalifikačního kurzu 
“sanitář”. první kurz pro zájemce o 
tento druh vzdělání proběhl v první 
polovině roku 2022 a byl zakončen 
závěrečnými zkouškami před zkušební 
komisí v červnu tohoto roku, kdy os-
vědčení o získání odborné způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání pod 
odborným dohledem převzalo 6 účast-
níků kurzu. 

absolventi kurzu jsou teoreticky a 
prakticky připraveni zajišťovat základní 
ošetřovatelskou péči, poskytnout nez-
bytnou první pomoc, psychologicky 
přistupovat k nemocnému a získají 
předpoklady k týmové práci                        
s příslušníky jiných profesí ve zdravot-
nictví.

další kurz pro zájemce o sanitářský 
kurz začne v září 2022.                 M. Šíl

Eva Šimková - jedna z úspěšných absolventek 
kurzu přebírá osvědčení o kurzu. Foto L. Pešová

oblíbený čtecí festival se opět 
blíží. „pro všechny vášnivé čtenáře a 
milovníky literatury máme dobrou 
zprávu. festival města čtou proběhne už 
čtvrtého září,“ řekla vedoucí kadaňské 
knihovny vendulka lieslerová. akce 
ovšem změní místo. „nově proběhne na 
hradbách u knihovny,“ vysvětlila vedoucí 
knihovny. 

chybět nebude tradiční čítárna pod 
širým nebem s knihami nejrůznějších 
žánrů, ale i třeba kadaňskými 
publikacemi či novinami, se kterými se 
budete moci uvelebit na pohodlných 
antistresových sedacích pytlích nebo 
třeba na nedalekém mole. Těšit se 
můžete také na antikvariát pod širým 
nebem či prodej regionálních knih. 
občerstvit se můžete dobrotami u 
kavárny na ulici.

Těšit se můžete také na vystoupení 
literárně-dramatického oboru zuš 
klementa slavického. Tamní soubor 
s názvem malý kokosový stromeček 

zahraje pohádku o červené karkulce 
3x jinak a soubor spící méďové v akci 
představení  Trable s televizí.

do letošního ročníku se velkou měrou 
zapojí také Gymnázium kadaň - svou 
tvorbu představí básník hynek kopecký, 
vystoupí gymnaziální sbor randál a 
drama club Gymnázia kadaň.

závěr bude patřit dramatikovi, 
spisovateli a budoucímu režisérovi 
Tomáši rálišovi ověnčenému mnoha 
cenami.                                              M. Šíl
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Ze zápisníku 
městské policie
Pacientku dovedli zpět na ošetření

12. srpna po jedné hodině v noci byla 
městská policie požádána o pátrání po 
starší ženě, která v kadaňské nemoc-
nici odmítla ošetření, a přitom mohla 
být ohrožena na životě. podle udaného 
popisu ji hledaly dvě hlídky městské 
policie. strážníci ženu nalezli u východu 
pro centrální příjem. ženu za využití 
invalidního vozíku dopravili na interní 
oddělení. ženu, která byla rozrušena ze 
zdravotníků a jejich úkonů při ošetření, 
strážníci po dobu zákroku uklidňovali 
a dohlíželi na to, aby si svým chováním 
nezpůsobila újmu.

Našli pozůstatek po dětských hrách
10. srpna ráno po sedmé nalezli 

strážníci během kontrolní činnosti 
pozůstatky po stavění dětského bunkru 
ve stromoví u garáží v Bystřické ulici. 
Jednalo se o dřevěné desky, prkna a 
krabice. nález byl ohlášen na odbor 
životního prostředí a správci zeleně. 

Muže po hádce zmohl alkohol
9. srpna v půl sedmé večer obdržela 

městská policie upozornění, že v ulici 
na průtahu u cyklostezky leží na zemi 
muž pod vlivem alkoholu. na místě 
strážníci zjistili, že se jedná o muže          
z kadaně, který jim řekl, že je již na od-
chodu, že se pohádal se svojí přítelkyní. 

po teplém září zle se říjen tváří.

když někomu odpouštíte, neomlou-
váte tím jeho chování. vaším odpuště-
ním pouze zabráníte, aby jeho chování 
zničilo vaše srdce.

TáŇa keleová-vasilková

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 8.00-16.00
neděle a státní svátky zavřeno

Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 
ve městě Kadani a jeho okolí

město kadaň vyhlašuje další ročník o nejlepší květinovou vý-
zdobu. Tradičně je vyhlášena ve dvou kategoriích. Bytový dům 
a rodinný dům. přihlásit je možné jen objekty určené k trvalému 
bydlení, tedy nikoliv chaty, chalupy nebo zahrádkářské osady. 
podrobná pravidla najdete na webu www.kadanskenoviny.cz.

Křížovku pro vás sestavil Václav Jirkovský.

Módní přehlídka pod širým nebem
na čtvrtek 1. září je připravena další 

z oblíbených módních přehlídek pod 
širým nebem. v pořadí již dvanáctá. 
„proběhne znovu na löschnerově 
náměstí od 18 do 20 hodin a jsme 
velmi zvědaví, jestli bude znovu hrozit 
déšť,“ prozradila s úsměvem jedna 
z pořadatelek romy rauscherová. 
„modely opět předvedou ženy a dívky 
z řad našich zákaznic. Budou to modely 
do společnosti i na denní nošení 
vhodné pro babí léto, podzimní sezonu i 
sport,“ dodala.

moderátorem bude tentokrát 
osvědčený a oblíbený petr „píďan“ 
stehlík.                       M. Šíl

Tým Boutique Lucie, který módní přehlídku 
pod širým nebem pořádá.
Foto Boutique Lucie
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oznamujeme všem přátelům a známým, 
že nás 1. srpna navždy opustil pan Josef 
Dundr. odešel doma v kruhu svých  nej-
bližších, jak si přál. rodina dundrova.

Kdo Tě znal,ten           
v dobrém vzpo-
mene, kdo Tě měl 
rád, nikdy nezapo-
mene.
dne 21. srpna jsme 
vzpomněli smutné 
dvanácté výročí, 
kdy navždy odešel 
od všeho, co měl 
rád, pan Gerhard 
Kostrzewa.

stále vzpomínají manželka helena, dcera 
alena a syn pavel s rodinami. 

dne 26. srpna 
uplyne patnáct 
smutných let, co 
navždy odešel můj 
manžel, pan Josef 
Černý z kadaně. 
s láskou vzpomínají 
manželka ludmila, 
dcera vendulka, syn 
františek, vnučky 
vendulka a Terezka.

dne 26. srpna 
uplyne 11 let, kdy 
tragicky zemřel můj 
syn Antonín Štaubr. 
kdo jste ho znali, 
věnujte mu prosím 
vzpomínku.
za celou rodinu 
maminka.

dne 27. srpna uplyne 
smutný rok, kdy nás 
navždy opustila 
paní Helena Kovan-
dová.
s láskou v srdci 
vzpomínají druh 
pavel, bratr václav, 
syn Josef a ostatní 
známí a kamarádi.

7. září uplyne již 15 
let, kdy odešel můj 
drahý, milovaný 
manžel, pan Anto-
nín Bernhardt. Byl 
to báječný, dobrý 
člověk s velkým 
srdcem, kterého 
jsem ctila nejen já, 
ale i všichni ti, kteří 
ho znali jako muzi-
kanta, hlasatele a 

zpěváka společenských zábav. 
   s láskou a úctou v srdci vzpomíná 
manželka erika Bernhardtová.

Rodinná  
a společenská 
kronika

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

páTek 26. 8. / 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. režie: kyle Balda. animovaný / usa 
/ 2022 / 88 min. / 140 kč

páTek 26. 8. / 20.00 hodin
BULLET TRAIN
Brad pitt hraje ve filmu Bullet Train 
nájemného zabijáka Berušku, který je 
odhodlán vykonávat svou práci míru-
milovně, jelikož se mu spousta před-
chozích kšeftů vymkla z rukou a smůla 
se mu lepí na paty. režie:  david leitch, 
hrají: Brad pitt, Joey king, andrew koji, 
aaron Taylor-Johnson, sandra Bullock. 
akce / usa / 2022 / 127 min. / 140 kč
 
soBoTa 27. 8. / 17.00 hodin
PRINCEZNA REBELKA
princeznou rebelkou je mia. mia je siro-
tek. žije v ulicích středověkého města 
foggyburg. se svými třemi ochočenými 
lasičkami přežívá díky krádežím jídla 
z hradu zlověstného regenta Tristana, 
který chce získat trůn. Jednoho pěkného 
dne, aby unikla strážím, které ji proná-
sledovali, se mia přestrojí a obleče si 
princeznovské šaty. animovaný / f / 2022 
/ 89 min. / 120 kč

soBoTa 27. 8. / 20.00 hodin
STŘÍDAVKA
Jak vznikla velká rodina střídavky? zu-
zana (kristína svarinská) se zamilovala 
do honzy (martin hofmann). Ten měl za 
ženu adélu (Jitka čvančarová) a s ní děti 
adama a viléma. s adélou se rozvedl, ta 
si nabrnkla roberta (Jiří vyorálek), který 
se kvůli ní rozvedl s katkou (anna polív-
ková), s níž má dcery Julii a Báru...  režie: 
petr nikolaev, hrají: martin hofmann, 
kristína svarinská, Jitka čvančarová, 
anna polív ko vá. komedie / čr / 2022 / 90 
min. / 140 kč

neděle 28. 8. / 14.00 hodin
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
superpes krypto a superman jsou 
nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné 
superschopnosti a bok po boku bojují 
proti zločinu v metropolis. když je super-
man a zbytek ligy spravedlnosti une-
sen, musí krypto přesvědčit roztrhanou 
smečku z útulku, aby ovládli své vlastní 
nově nabyté schopnosti a pomohli mu 
superhrdiny zachránit. animovaný / usa 
/ 2022 / 106 min. / 140 kč

neděle 28. 8. / 17.00 hodin
SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
pokračování oceňovaného hororu 
sirotek z roku 2009. v něm se krvavým a 
šokujícím způsobem ukázalo, že malá 
nevinná holčička esther je ve skutečnosti 
šílená a zlá dospělá žena v těle dítěte. 
film „sirotek: první oběť“ přinese udá-
losti, které příběhu prvního dílu před-
cházely. režie: William Brent Bell, hrají: 
Julia stiles, isabelle fuhrman. horor / 
usa / 2022 / 90 min. / 140 kč

sTředa 31. 8. / 17.00 hodin
AFTER: POUTO
čtvrtá a poslední kapitola světového fe-
noménu after zastihne Tessu a hardina 
na rozcestí: Bude Tessa pokračovat ve 
snaze zachránit hardina a jejich vztah, 
nebo je čas zachránit sebe? režie: cas-
tille landon, hrají: hero fiennes Tiffin, 
Josephine langford. romantický / usa / 
2022 / 114 min. / od 12 let / 140 kč

rekordní rok pro půvaBné dravce

33 sokolů ze staveb ČEZ

Vzpomínky

Poděkování
slova díků nestačí pro ředitelku hos-
picu sv. Terezie mgr. p. s. meinlschmid-
tovou za péči, pomoc a podporu v nej- 
těžších chvílích našeho života.

s úctou a vděkem rodina dundrova.
Úctyhodný počet letošních sokolíků 

se rozletěl do světa z ochozů komínů 
a chladicích věží skupiny čez. v rámci 
celé republiky přišlo na svět  33 soko-
lích slečen či kluků, což je historický 
rekord. nejvíce „zářezů“ mají tradičně 
i letos severní čechy, a to 19 mláďat.         
i to je zatím historicky nejvíce v daném 
roce. Tři sokolí mláďata vylétla z hnízda 
v tušimické elektrárně a stejný počet    
v elektrárně prunéřov.

„Je to paráda, letos je v lokalitách 
čezu deset úspěšně hnízdících párů, 
kterým se narodilo neskutečných 33 
mláďat, z toho 4x čtyřčata, 5x trojčata a 
jednou dvojčata. co je více než pod-
statné, všechna mláďata se letos po-
dařilo okroužkovat, takže doufám, že 

o nich v dalších letech ještě uslyšíme,“ 
neskrývá své nadšení ornitolog vác-
lav Beran, jinak také zoolog a kurátor 
sbírky muzea města Ústí nad labem a 
výzkumný pracovník alka Wildlife, o. 
p. s.

skupina čez patří mezi průkopníky 
ochrany sokola stěhovavého v prů-
myslových lokalitách. energetická 
společnost byla vůbec první v české 
republice, kdo začal s ornitology 
spolupracovat na umístění hliníkových 
sokolích budek na výškových elektrá-
renských či teplárenských stavbách. 
stalo se tak v roce 2011, kdy byla první 
budka umístěna na ochozu chladicí 
věže v elektrárně Tušimice.

                          Otys, foto Václav Beran

Sokolí trojčata z budky na elektrárně Tuši-
mice. Foto Václav Beran

Trojčata z elektrárny Prunéřov. 
Foto Václav Beran.

kuře v hodinkách slaví 50 leT

Flamengo Reunion Session
v letošním roce uplynulo neuvěřitel-

ných 50 let od vydání dnes již kultovního 
alba kuře v hodinkách, které je dodnes 
pokládáno za jedno z nejlepších alb 
české rockové historie. na textech se 
podílel básník Josef kainar, který mu 
vtiskl svou nezaměnitelnou poetiku. 
Toto půlstoleté výročí oslaví „kuře“ spolu 
se svojí kapelou flamengo reunion 
session 10. září od 19 hodin v kadaňském 
orfeu. vstupenky jsou v předprodeji 
v Turistickém informačním centru nebo 
on-line na kultura-kadan.cz.
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v kadani se Bude hráT 1. fuTsal liGa

TJ Spartak Perštejn v nejvyšší lize

Kadaňští sportovní střelci nezahálí  
ani o prázdninách

po letní ceně města kadaně, která 
se konala 2. července, se 31. července 
uskutečnilo  vii. kolo  severočeského 
poháru v malé odstřelovačce. 25 střelců 
soutěžilo v přesné střelbě z malorážní 
pušky na vzdálenost 50 m na cíle o 
velikosti 1 cm a špejle. z kadaňských 
střelců byl nejlepší Jaroslav zetek, který 
v kategorii jednoranek obsadil 2. místo. 
další zajímavá soutěž se konala 6. srpna 
pod názvem kadaňská akční puška.      
23 střelců řešilo dvě střelecké situace, ve 
kterých šlo nejen o přesnost, ale i o čas. 
suverénem se stal aleš pidanič z ssk 
kadaň, který byl nejlepší jak v kategorii 
standard, tak i v kategorii open. Úspěšní 
byli ale i další kadaňští střelci, Jaroslav 
zetek na 4. místě, miroslav pala (avzo 
kl) také na 4. místě, Jiří míchal na 5. a 6. 

místě. Této soutěže se zúčastnila i jedna 
žena, paní Jaroslava peštuková (avzo 
kl), která obsadila krásné 7. místo.

                                                   Jan Straka

Na fotografii od Antonína Karneta je pětice 
nejlepších v kategorii OPEN.

vznikla nová Tradice

Beachák na Průňáku

spartak perštejn, který hraje domácí 
utkání v kadaňské sportovní hale, 
dokázal postoupit do nejvyšší futsalové 
soutěže čr. sezona začne 28. srpna, kdy 
přivítá pražskou slavii. „v letní přestávce 
spartak posílil o hráče s prvoligovými 
i reprezentačními zkušenostmi, 
kteří by měli pomoct ke zvýšení 
konkurenceschopnosti,“ prozradil 
zástupce klubu Jiří chmelan. 

klub TJ spartak perštejn absolvoval 
také dvě přátelská utkání. domácí 
přátelské utkání proti druholigovému 
Baníku chomutov a také jedno s ně-
meckým klubem vfl o5 hohenstein-
ernstthal. z tohoto klubu přišli do 
spartaku daniel klíma a michal Belej.
„v nové sezoně chceme samozřejmě 
udržet nejvyšší futsalovou soutěž, ale 
celý tým půjde zápas od zápasu a uvidí 

v areálu prunéřovského autokempu 
se 23. července uskutečnil již iv. ročník 
turnaje v beach volejbale. „Tím se 
pomalu, ale jistě stává námi pořádaný 
Beachák na průňáku tradicí,“ řekl k tomu 
karel otradovec z pořádajícího spolku 
dehet.

letos se turnaje zúčastnil rekordní 
počet 16 většinou smíšených týmů. 
souboje tak začaly již v brzkých ranních 
hodinách a vítězný tým my3 (denisa 
hendrychová, daniel hendrych a 
michal havlíček) se musel nad sítí co 
činit, aby nakonec potvrdil, že nebyl 
pasován do role jednoho z favoritů 
náhodou. v nádherném finále nakonec 
porazili cundy (naďa šulcová, nikola 
váková a honza mertlík) 22:20 a 21:17. 
Bronz si odnesl loňský vítěz masuma. 

Kadaňský fotbal oslaví výročí utkáním
první dochované zprávy o fotbale 

v kadani se datují ke konci 19. století. 
myslím, že je to nejstarší provozovaný 
sport u nás v kadani. hráli ho studenti 
středních škol ve městě, gymnázia a 
zemědělské školy. „poté byl založen 
německý dsf a jeho následovník dfk 
kaaden. ve dvacátých letech minulého 
století byl také založen první český klub 
čechie kadaň. Takže nyní slavíme tato 
dvě výročí - 120 let fotbalu ve městě a 
zároveň 100 let českého,“ řekl předseda 
fk Tatran kadaň pavel kostrzewa.

slavit se bude  sportovně. nejprve  se 
utkají nejmenší přípravky s družstvy fk 
viktorie žižkov a fk Baník most-souš. 
od 15.00 si zahraje stará garda Tatranu 
kadaň proti internacionálům české 
republiky. za domácí nastoupí hráči 
let nedávných, jako např. Turánek, 
štěpánek, zapský, ale i starší hráči 
jako cyprich nebo kopp. oslav se 
zúčastní i slavná parta ze šedesátých a 
sedmdesátých let jako např. karel marek, 

Borovička, krahula, domácí posílí i herec 
Josef dvořák, který v kadani hrál také, 
než odešel za divadlem.

za internacionály čr se představí 
další fotbalová jména Günter Bittengel, 
Jiří němec, karel rada  a další. „myslím 
si, že to bude důstojná oslava fotbalu 
ve městě,“ řekl pavel kostrzewa. 
celý den bude připraveno bohaté 
občerstvení a doprovodný program 
i pro děti. na večer od 17.30 do 22.00 
pak živá hudební produkce Bohemia 
rock. „kadaňskému fotbalu přeji jen 
to nejlepší, co nejvíce zapálených 
činovníků, hodně talentovaných dětí 
a ty, co to po nás převezmou, tak aby 
měli také co slavit. Třeba za dalších 120 
let,“ shrnul předseda klubu. chtěl bych 
také poděkovat městu kadaň, bez jehož 
bomoci by to vše nebylo možné, a také 
významnému sponzoru naší mládeže 
firmě floor-express kadaň, jmenovitě 
panu miroslavu kostolnému,“ dodal.

                                                               M. Šíl

organizátoři rozdali i individuální 
ocenění pro nejlepšího hráče – honza 
mertlík, nejlepší hráčku – nikola váková 
a také sošku za nejhezčí volejbalovou 
akci, kterou si za neskutečný blok 
dvoumetrového hráče odnesla 
lucka smolková. Jedna cena zůstala 
i organizátorům, neboť soška pro 
nejstaršího hráče (franta Tengler, 65 let)
nebyla udělena, neboť franta u sebe 
neměl občanský průkaz a s ohledem 
na jeho výborný výkon během celého 
turnaje mu porota věk neuvěřila. „velké 
poděkování patří autokempu prunéřov 
za skvělé zázemí a zajištění pitného 
režimu pro všechny sportovce, šedé 
eminenci prezidentu dehetu mario 
cobrettimu, že tam byl, zbynďovi 
kopencovi, který z empiru, jako rozhodčí, 
dohlížel na dodržování pravidel a              
v neposlední řadě Brůčkovi, že poslal 
pěkné počasí,“ doplnil karel otradovec.

                                         M. Šíl, foto Dehet

se postupem času, v jakých patrech 
tabulky se budeme  pohybovat,“ svěřil se 
chmelan.      M. Šíl, foto Spartak Perštejn

Ve druhém a třetím srpnovém týdnu 
patřila kadaňská sportovní hala mladým 
volejbalistům z jirkovského klubu. První týden 
sledoval přípravu svých svěřenců také Zdeněk 
Hlinovský, předseda Volejbalového klubu 
Jirkov. Jak Kadaňským novinám řekl, letos se 
poprvé připravovali v Kadani. 

Zdeněk Hlinovský poděkoval sportovním 
zařízením Kadaň za vytvoření skvělých 
podmínek pro soustředění.

                               Text a foto Václav Vlasák


