M ě s t o

K a d a ň

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o sportu ve městě za rok 2014

Zpracoval: odbor školství, kultury a sportu
Kadaň, únor 2015

ÚVOD
Rok 2014 byl pro kadaňský sport opět úspěšný, jak z hlediska dosahovaných
výsledků, tak z pohledu činnosti jednotlivých klubů. A to i přesto, že především při práci s
mládeží musí činovníci překonávat menší zájem o sport ze strany dětí, jejichž počet navíc
klesá. Přesto se daří vychovávat nové sportovní naděje, jak každoročně dosvědčuje
nominace do ankety o nejpopulárnějšího sportovce. Těchto výsledků by ale nebylo možné
docílit bez široké podpory sportovních aktivit ze strany města.
Sportovní hala se již stala jedním z pilířů kadaňského sportovního života. A oblíbená
je i mezi kluby mimo naše město. Pravidelně se do Kadaně vrací například futsalová
reprezentace. V minulém roce se zde připravovali reprezentanti do 19 a 21 let. Z pohledu
rekreačních sportovců byla novinkou Kadaňská zimní squashová liga 2014.
Dalším pilířem se stalo multifunkční hřiště, které slouží jak fotbalistům a pozemním
hokejistům, tak dalším sportovním aktivitám. Ať jde o „Pouliční ligu“, nebo malou kopanou.
Tradicí se stal zimní turnaj v kopané, který na multifunkčním hřišti v současné době probíhá
každou neděli. Hřiště pravidelně využívá i veřejnost podle provozního řádu.
Atletická dráha, která byla předloni zrekonstruována, se stává líhní atletických nadějí.
Pravidelně ji ale využívají ke své přípravě také hokejisté, fotbalisté a další sportovci a mládež
z kadaňských škol. V minulém roce se v Kadani uskutečnil první velký atletický mítink,
kterého se zúčastnili mladí atleti z celého Ústeckého kraje.
Důležitá je i podpora sportovců, kteří nejsou registrovaní ve sportovních klubech. Ať
už jde o podporu jednorázových akcí, nebo některé z konkrétních investic včetně
rekonstrukce a budování dětských hřišť. Skutečnou novinkou byl vydařený závod dračích
lodí, kterého se zúčastnila družstva složená z řad široké veřejnosti.
O discgolfové hřiště v Rooseveltových sadech byl i v loňském roce ze strany
veřejnosti velký zájem. Uskutečnilo se zde také několik soutěží, které uspořádal domácí
oddíl, ale i soutěž na celostátní úrovni.
Dále se zvýšila celková úroveň služeb na koupališti v Kadani. Ranní plavání se stalo
stálicí, novinkou bylo večerní plavání, o které byl poměrně slušný zájem.
Ke sportu neodmyslitelně patří také diváci, kterým přináší radost, a pro sportovce jsou
„šestým hráčem“. K pozvánkám a propagaci sportovních aktivit jsou využívány především
Kadaňské noviny, vysílání kabelové televize, ale i anketa o „Nejpopulárnějšího sportovce
Kadaně“.
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1/ ROZDĚLENÍ DOTACÍ SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM NA ROK 2014
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 20. března 2014 schválilo
sportovním organizacím dotace na rok 2014 na činnost a na projekty nebo významné
sportovní akce v celkové částce 2 798 500,- Kč.
Dotace na činnost
název organizace
Sportovní klub Kadaň
TJ DNT Kadaň
TJ Vodní sporty Kadaň
SK Hockey Club Kadaň
Karate klub Kadaň
FBC DDM Kadaň
SK Kosagym Kadaň
Fotbalový klub Tatran Kadaň o.s.
FC BETIS KADAŇ
JUDO Kadaň
Tenisový Klub Kadaň
ATLETIKA Kadaň
Celkem

účel dotace
hokej
vodní slalom
rychlostní kanoistika
pozemní hokej
karate
florbal
kickbox
fotbal
futsal
judo
tenis
atletika

částka (Kč)
800 000,00
55 000,00
180 000,00
160 000,00
100 000,00
230 000,00
100 000,00
485 000,00
120 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
2 480 000,00

Dotace na projekt nebo významnou sportovní akci
název organizace
TJ DNT Kadaň
Sdružení oddílů malé kopané
Cyklistický klub HNÍZDIL Kadaň
Běžecký klub F-C Kadaň
Karate klub Kadaň
Karate klub Kadaň
Karate klub Kadaň
TJ Vodní sporty Kadaň
TJ Vodní sporty Kadaň
SK Kosagym Kadaň
SK Kosagym Kadaň
FC BETIS Kadaň
FC BETIS Kadaň
Celkem

účel dotace
12. ročník „Memoriálu V. Fišera“
Malá kopaná
19. ročník Kadaňské okruhy
12. ročník Zimního běžeckého poháru
Krajský přebor ústeckého svazu karate JKA
Národní pohár českého svazu karate JKA
Velká cena Kadaně + MČR kumite seniorů
„Memoriál Karla Leštiny“
43. ročník Kadaňského kilometru vodáků
Pořádání turnaje v městské sportovní hale
Účast na Mistrovství světa 2014
Mistrovství ČR ve futsale žen 2014
Mezistátní přátelské utkání ČR - Francie

částka (Kč)
15 000,00
10 000,00
14 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
60 000,00
4 500,00
10 000,00
40 000,00
30 000,00
30 000,00
50 000,00
318 500,00

Preferované sporty ve městě Kadaň
Na základě přijatých usnesení Zastupitelstva města Kadaně jsou schválené
preferované sporty, tzv. velké sporty s vysokým podílem mládeže (k 31. 12. 2014):
lední hokej, fotbal, pozemní hokej, vodní sporty, florbal, karate, kickbox, futsal, judo, tenis,
atletika
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2/ SPOTŘEBA ENERGIÍ U SPORTOVNÍCH KLUBŮ

Město Kadaň podporuje sportovní a jiné kluby i formou úhrady za spotřebované energie:

Sportovní kluby

Spotřeba SV
(Kč)

Podíl

Podíl

Spotřeba el. energie
(Kč)

Podíl

(poslední získané

města

města

(poslední získané

města

vyúčtování)

(%)

(Kč)

vyúčtování)

(%)

TJ DNT - vodní slalom
Tenis klub
Úhošťany - SKP
Nohejbal klub
TJ Vodní sporty
Hockey Club
TJ Elektrárny-softball
FK TATRAN
SK Kadaň
TJ Elektrárny-kuželky
JUNÁK

Sportovní kluby

TJ DNT - vodní slalom
Tenis klub
FK TATRAN
SK Kadaň
TJ Elektrárny-kuželky
JUNÁK

4 332,00
57 345,00
2 194,00
17 858,30
1 538,90
16 985,20
5 714,60
49 486,00
800 961,22
8 828,00
2 400,00

90
90
90
80
90
90
90
90
98
90
90

3 898,80
51 610,50
1 974,60
14 286,64
1 385,00
15 286,68
5 143,14
44 537,70
784 942,40
7 946,00
2 160,00

16 745,55
152 537,45
33 326,10
33 100,00
59 160,00
10 859,83
16 385,55
63 457,00
1 437 154,04
21 090,00

Podíl města
(Kč)

90
20
90
30
90
90
90
90
98
90

15 071,00
30 507,49
29 993,50
9 930,00
53 244,50
9 773,85
14 747,00
57 111,30
1 408 411,00
18 981,00

Spotřeba
TUV a UT

Podíl

Podíl

Spotřeba plynu
(Kč)

Podíl

Podíl

(Kč)

města

města

(poslední získané

města

města

(údaj od TH)

(%)

(Kč)

vyúčtování)

(%)

(Kč)

30 310,00

90

27 279,00

237 807,00
318 801,00
1 694 387,00

40
90
98

95 123,00
286 920,90
1 660 500,00
79 719,00

90

71 747,00

40 800,00

90

36 720,00

*) zdroj: úsek správy bytů

Ostatní výdaje na sport a tělovýchovu z rozpočtu města
druh výdaje
Ostatní sportoviště - údržba
Ostatní sportoviště - energie
Zimní stadion - údržba
Zimní stadion - energie
Fotbalový stadion - údržba
Multifunkční hřiště - energie
Multifunkční hřiště - údržba

v tis. Kč
1 032,78
806,40
2 799,55
3 620,17
500,00
*)
29,38
441,92

*) při ročním vyúčtování záloh přišel dobropis na 340.000,- Kč (pro rok 2015 jsou zálohy menší)
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3/ 14. ROČNÍK „NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTOVEC KADANĚ 2014“
V prosinci loňského roku začala volba nejpopulárnějšího sportovce. Vyhlášen byl již
14. ročník této ankety s názvem „Nejpopulárnější sportovec Kadaně 2014“. Nominováni byli
sportovci od svých klubů, ale i jednotlivě. Možnost nominovat sportovce měla také veřejnost.
Celkem bylo do ankety nominováno 26 sportovců v obou kategoriích (mládež, dospělí).
Ve všech případech šlo o sportovce, kteří si nominaci za svoje výkony v uplynulém
období zasloužili. Hlasování probíhalo do konce měsíce ledna 2015 tradičně formou
anketních lístků nebo přes internet.
1. kategorie mládež

ročník narození 1996 a mladší

2. kategorie dospělí

ročník narození 1995 a starší

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na „Galavečeru sportovců a talentů města Kadaně“
v pátek 20. února 2015 v kulturním domě Střelnice.

Výsledky ankety „Nejpopulárnější sportovec Kadaně 2014“:
Kategorie - mládeže:
jméno a příjmení

disciplína

pořadí

Martin Kocík

fotbal

1.

Lukáš Vlach

fotbal

2.

Lenka Procházková

cyklistika

3.

Natálie Janouchová

florbal

4.

lední hokej

5.

florbal

6.

disciplína

pořadí

lední hokej

1.

Martin Žemlička

florbal

2.

Martin Šindelář

běh

3.

Daniel Novák
Aneta Blahníková

Kategorie - dospělých:
jméno a příjmení
Aneta Lédlová
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4/ DĚTSKÁ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ
Kadaň má celkem cca 74 veřejných dětských hřišť a sportovišť ve městě i v obcích,
která mají specifické vybavení a jsou i v různém technickém stavu. Celkem se dá říct, že již
více jak 3/4 odpovídají moderním standardům a splňují nejnovější normy. Některá hřiště
jsou vybavena novými herními prvky či povrchem a několik je jich i oplocených.
Odbor životního prostředí provádí každoroční celkovou revizní kontrolu za pomoci
odborné firmy. Rada města schválila návrh úprav veřejných hracích ploch pro období 2013–
2018. Postupně dojde k útlumu cca 12 hřišť, která mají minimální nebo téměř žádné využití.
V roce 2015 bude v Rooseveltových sadech vybudováno fitness hřiště a rozšířeno
discgolfové hřiště, které se těší velkému zájmu. Kromě toho se také několik veřejných hřišť
opět zrenovuje.
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5/ KONTROLA STAVU SPORTOVIŠŤ VE MĚSTĚ
Kontrolu plnění nájemních smluv provádí odbor vnitřních věcí ve spolupráci s
majetkoprávním úsekem městského úřadu. V roce 2014 proběhly kontroly na zařízeních
loděnice č.p.1703 u Splitu, v TJ Vodní sporty na kadaňském stupni a u sportovního klubu FK
Tatran.
Zápisy ze zjištěných kontrol vč. fotodokumentace jsou předkládány starostovi města a
následně radě města.
Závady zjištěné při kontrolách jsou na základě těchto zpráv průběžně odstraňovány.

6/ SPORTOVNÍ ČINNOST V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Základní i mateřské školy mají vytvořeny podmínky k rozvoji pohybových aktivit dětí a
žáků ve vybavených tělocvičnách a na přilehlých hřištích. Školy nabízí svým žákům zapojení
do různých sportovních kroužků a množství sportovních aktivit ve volném čase žáků.
Zájem žáků o sport na školách je patrný již od mladších žáků. Školy se zúčastňují
nejen soutěží vyhlašovaných pro celou republiku (jejich součástí jsou regionální, okresní,
krajská a republiková kola), ale organizují se i soutěže jen pro Kadaň a okolí. Na jejich
organizaci se podílejí všechny školy společně s DDM Šuplík a atletickým klubem. Některé
z těchto soutěží se konají ve Sportovní hale Kadaň.
Příklady:
 Florbal – zajišťuje 1. ZŠ, 3. ZŠ, gymnázium ve sportovní hale
 Přehazovaná – zajišťuje 3. ZŠ a gymnázium ve svých tělocvičnách
 Vánoční dětský trojboj – zajišťuje DDM Šuplík ve sportovní hale
 Vybíjená – zajišťuje 5. ZŠ ve své tělocvičně
 Pohár Maxipsa Fíka – zajišťuje DDM Šuplík na hřišti FK TATRAN Kadaň
 50 m do prázdnin – plavecká štafeta - zajišťuje DDM Šuplík na koupališti Kadaň
 Kadaňská liga škol (atletika) – zajišťuje Atletický klub Kadaň i některé základní školy
Školní tělocvičny a školní hřiště jsou v odpoledních a večerních hodinách téměř plně
využívány formou pronájmů kadaňskými sportovními organizacemi, jednotlivci i firmami. Je
zde zastoupen například tenis, volejbal, cvičení pro seniory, basketbal, futsal, kopaná,
karate, atletika či vodní sporty.
Plně využíván je bazén ZŠ Kadaň ul. Školní jak mateřskými, tak i základními školami.
Ty zde realizují výuku plavání, kterou vedou kvalifikované učitelky s rozšířenou kvalifikací na
instruktora plavání.
Se sportovní výchovou se začíná již v mateřských školách – cvičení ve třídách,
každodenní procházky, závodivé hry, hry s míčem, v zimě sáňkování, bobování.
Děti se zúčastňují např. olympijských her – soutěžního klání mateřských škol
chomutovského okresu, klaunových her, které pro nejmenší zajišťuje DDM Šuplík,
hokejbalového turnaje, pořádaného SK Kadaň. Nejstarší děti absolvují předplavecký výcvik.
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Základní škola Kadaň, ul. Školní
Škola pořádá pravidelně kurz lyžařský a snowboardingu, v jarních měsících také
cyklisticko-turistický kurz. V rámci školního klubu probíhají kroužky plavání a florbalu. Škola
spolupracuje s pozemními hokejisty a tenisty. Plavecký bazén využívají nejen žáci školy, ale
i děti z mateřských škol a žáci ostatních základních škol. Při hodinách tělesné výchovy
využívají tělocvičen, bazénu a nového víceúčelového hřiště. V 6. třídách je navýšena 1
hodina výuky tělesné výchovy.
Žáci se zúčastňují všech sportovních soutěží, které pořádají základní školy a DDM
Šuplík. Škola pořádá okresní přebor ve florbalu, ve fotbale, dále jarní běhání a v prosinci
soutěž v plavání. Škola je zapojena do projektu „Česko sportuje – olympijský víceboj“ a
vysportovala si stříbrnou medaili.
Příklady sportovních úspěchů:
 3. místo ve florbalu – kvalifikace na republikové finále – dívky starší
 1. místo ve florbalu – krajské kolo – dívky starší
 1. místo ve florbalu – okresní kolo – dívky starší
 1. místo ve florbalu – okrskové kolo – hoši starší
 2. místo ve florbalu – okresní kolo – dívky mladší
 2 x 1. místo v plaveckých závodech v Klášterci nad Ohří
 5 x 1. místo v plaveckém závodu na Jedničce
 9 x 1. místo v přeboru v atletice
 1. místo v běhu do vrchu
 1. místo v Kadaňské laťce
 2 x 1. místo – Jarní kadaňské běhání
Škola pronajímá tělocvičny, střelnici a bazén organizacím i veřejnosti.

Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň
Žáci školy se pravidelně účastní všech sportovních soutěží pořádaných školami, které
jsou podporovány atletickým klubem, DDM Šuplík a městem Kadaň, ale i postupových
soutěží v rámci okresních, ale i krajských kol.
Úspěchy sbírali žáci zejména ve florbalových turnajích, kopané a atletických
závodech (běh do vrchu, Vánoční dětský trojboj, Kadaňská laťka a v neposlední řadě také
Přebor města Kadaně v lehké atletice).
Příklady sportovních úspěchů:
 3. místo ve florbalu – okresní kolo – starší žákyně
 1. místo ve florbalu – okresní kolo – mladší žákyně
 3. místo ve florbalu – okresní kolo – 4. – 5. třída
 1. místo ve florbalu – okrskové kolo – mladší žáci
 2. místo ve florbalu – okrskové kolo – starší žáci
 5. místo ve florbalu – krajské kolo – mladší žákyně
 2. místo Mc Donald´s Cup – 4. – 5. třída
Škola pronajímá tělocvičnu sportovním klubům, jednotlivcům i firmám, žákům i veřejnosti
slouží work–out hřiště a multifunkční hřiště.
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Základní škola Kadaň, Chomutovská
Sportu se žáci věnují při tělesné výchově a ve 4 zájmových kroužcích, které jsou
součástí školního klubu. Aktivně se škola zapojila do projektu Olympijský víceboj, žáky ke
sportu osobně motivoval i olympionik Martin Koukal.
Ke sportování využívají tělocvičnu, školní fotbalové a florbalové hřiště, lesopark,
multifunkční hřiště i sportovní halu, zimní stadion a koupaliště.
Škola preferuje kolektivní sporty před atletikou. Žáci se zúčastnili soutěží jak na
úrovni okrsku a okresu, tak i kraje.
Příklady sportovních úspěchů:
 2. místo Coca – Cola Cup – krajské kolo – dívky
 3. místo ve florbalu – okresní kolo – dívky starší
 2. místo ve florbalu – okresní kolo – hoši starší
 1. místo ve florbalu – okrskové kolo – hoši mladší
 1. místo ve florbalu – okresní kolo – hoši mladší
 1. místo Mc Donald Cup – okrskové kolo – 2. – 3. tříd
 2. místo Mc Donald Cup – okresní kolo – 4. - 5. tříd
 2 x 1. místo „Mladý cyklista“ – okresní kolo dopravní soutěže
 2. a 3. místo „Mladý cyklista“ – krajské kolo dopravní soutěže
 8 x 1. místo v atletice – okrskové kolo
 3. místo Plavecká štafeta 5. - 9. tříd – okrskové kolo

Základní škola Kadaň, Na Podlesí
Škola má ve školním vzdělávacím programu jednu hodinu sportovních her navíc ve
všech ročnících druhého stupně. Sportovní aktivity jsou nabízeny také prostřednictvím
školního klubu ve sportovně zaměřených kroužcích. Ke sportování využívá tělocvičnu školy,
k pořádání městských kol jednotlivých sportovních soutěží využívá městskou sportovní halu.
Příklady sportovních úspěchů:
 2. místo – Mc Donald´s cup
 2. a 2 x 3. místo – O pohár Maxipsa Fíka
 2. a 3. místo – florbal mladší žáci
 5 x 1. místo, 4 x 2. místo – soutěž ve šplhu
 3 x 1. místo, 4 x 2. místo – skok vysoký
 2 x 1. místo – běh do vrchu
 12 x 1. místo, 10 x 2. – přebor v atletice
 2 x 1. místo, 1 x 2. a 3. místo – jarní běhání
Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň
Škola vzdělává žáky s různým druhem postižení, proto je výuka sportovní činnosti pro
žáky velmi významná. Ve všech ročnících se vyučují 3 hodiny tělesné výchovy. Škola i
nadále využívá po velmi dobrých zkušenostech sportovní halu města s tělocvičnou DDM
Šuplík. Žáci se účastní téměř všech nabízených sportovních aktivit, které pořádají školy
v Kadani, ale i v rámci regionu, kraje i na republikové úrovni.
Největším úspěchem žáků bylo 1. místo smíšených družstev v národním kole
lehkoatletického souboje a 2. místo jednotlivců, které získala žákyně 8. ročníku.
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Činnost sportovního oddělení DDM Šuplík
Oddělení tvoří celkem osm sportovních zájmových útvarů, které zajišťuje osm
externích pracovníků a dva interní. Jedná se o basketbal, biatlon, florbal, futsal, jógu,
kickbox, stolní tenis a šachy. Tyto útvary se dále dělí do dalších podskupin, a to podle
věkových kategorií nebo pokročilosti. Sportovní kroužky v DDM nejsou výkonnostně
orientovány, jsou určeny pro širokou dětskou a mládežnickou veřejnost bez ohledu na um,
talent a dovednosti účastníků.
Výjimkou jsou v tomto ohledu útvary florbalu a kickboxu, které jsou vedené na
klubové úrovni úzce spjaté s DDM. Závodníci kickboxového klubu SK Kosagym Kadaň
úspěšně reprezentují na krajských, národních, ale i mezinárodních závodech, odkud
přivážejí ta nejvyšší umístění. Florbalový klub se může pochlubit tím, že za velmi krátkou
dobu naplnil všechny věkové kategorie. Stihl přidat i jeden úspěšný ryze dívčí tým a
v dorostenecké kategorii a kategorii starších žáků se probojovat do nejvyšších soutěží.
Další z forem práce sportovního oddělení DDM je příležitostná činnost. Jde o
pořádání a organizování mnoha různých sportovně zaměřených turnajů, soutěží, táborů pro
veřejnost bez nutnosti členství v DDM. Za zmínku stojí poslední tři turnaje ve stolním tenisu
pořádané ve dvou letech nebo naplněný pětidenní sportovní příměstský tábor o posledních
letních prázdninách.
Mezi největší sportovní akce, které DDM Šuplík samostatně pořádá, patří plavecká
štafeta družstev „50 m do prázdnin“, fotbalový turnaj „O pohár Maxipsa Fíka“, atletický
„Dětský vánoční trojboj“, „Klaunovy hry s Fíkem“ pro mateřské školy. Ve spolupráci
s kadaňskými školami se podílí na dalších významných sportovních akcích, jako je např.
„Kadaňská florbalová liga“ nebo „Přebor města Kadaně v atletice“.
K oddělení se také váže provoz víceúčelového sportovního areálu, který je otevřen po
celou letní sezonu a který si od svého otevření v roce 2008 našel svoje pravidelné
návštěvníky.
Hlavním cílem sportovního oddělení DDM Šuplík je přivést děti a mládež
k všeobecným pohybovým aktivitám, vytvořit kladný vztah ke sportu, zdravému způsobu
života a vyjít vstříc sportovní poptávce rodičů a jejich dětí.

7/ VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KADAŇ
Základní informace o hale
 hala je umístěna v odpočinkové části města Kadaně uprostřed mezi dalšími
sportovními areály
 možnost parkování před halou – 48 míst pro osobní vozy, 2 místa pro autobusy
a 4 místa pro vozy zdravotně postižených
 hlediště pro 500 sedících diváků a přibližně 150 diváků stojících
 6 větších šaten pro sportovce se sociálním zázemím
 šatna pro rozhodčí
 2 menší bezbariérové šatny využívané i pro squash
 tělocvična pro tanec (tzv. zrcadlový sál)
 tělocvična pro cvičení, tanec, posilování a stolní tenis
 2 squashové kurty
 finská sauna se sprchami
 sociální zázemí pro diváky v obou patrech budovy
 hala je hlavně určena pro florbal, futsal, kopanou, košíkovou, házenou, volejbal,
badminton, halový hokej, různé druhy tanců, soustředění oddílů s využitím prostor
pro všechny výše uvedené sporty
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Srovnání s předešlými roky
V roce 2014 se v hale uskutečnilo několik akcí, které v našem regionu nejsou zcela
běžné. Přesto byl uplynulý rok o něco méně úspěšný v naplněnosti hlavního sálu než rok
2013. Důvodem není ani tak počet akcí, neboť těch zůstal téměř stejný počet. Došlo ovšem
ke zkrácení časů pořádaných turnajů. Na druhou stranu se stále zvyšuje zájem o squash,
stolní tenis a pohybová cvičení v dolní tělocvičně. Hala je i nadále naplněna hlavně v období
mezi listopadem a březnem, kdy probíhají krajské i republikové soutěže.

Hala a její zajímavé akce
Rok 2014 začal tradičním turnajem v halovém hokeji seniorů a seniorek. Od samého
začátku pokračovaly také soutěže florbalistů a futsalistů. 19. ledna k nám zavítala na krátké
soustředění před mistrovstvím Evropy futsalová reprezentace i s největšími českými
hvězdami. Konec ledna již bývá věnován uspořádání exhibiční Akademie Tanečního studia
Reflex, kde děvčata s několika chlapci předvádějí sponzorům, rodičům a přátelům nové
taneční sestavy. Zimní měsíce pak nabízejí hlavně atraktivní zápasy ve všech sportovních
odvětvích, ať je to v již zmíněném florbale, futsale, ale i basketbalu, halovém hokeji a
amatérské volejbalové lize. Začátkem března u nás probíhá každoroční dvoudenní turnaj
v rámci florbalové extraligy vozíčkářů, jehož pořadatelé Basset Most se k nám vždy těší.
Na konci března proběhla v hale vždy zajímavá Akademie Domu dětí a mládeže Šuplík.
V dubnu si zarezervovali halu pro jeden víkend florbalisté nedalekého Chomutova. Muži
bojovali o postup do vyšší ligy, junioři naopak bojovali se Spartou Praha o udržení
v extralize. V květnu proběhl další ročník soutěže Bohemia Cup, což je významná akce
kickboxerů. Zájem ze strany zahraničních oddílů jednoznačně svědčí o oblíbenosti kadaňské
soutěže a pořádajícího oddílu Kosagym. Podobně jsou na tom naši karatisté z Karate klubu
Kadaň. Tentokráte uspořádali jeden turnaj na jaře a dvě velké akce pak přesunuli na podzim.
Sezonu v hale zakončila děvčata z Betisu Kadaň, která zde v červnu uspořádala futsalový
turnaj před odjezdem na celorepublikovou akci do Otrokovic, kde nakonec skončila na
krásném pátém místě.
V srpnu se uskutečnilo několik přípravných utkání dospělých florbalistů a v první
polovině září se rozběhly tréninky všech mladých i velkých florbalistů, futsalistů a
basketbalistů. Některé týmy na konci měsíce už totiž rozehrály své soutěže. Od října se
rozjel další ročník amatérské volejbalové ligy a začaly zbývající nižší soutěže, které se hrají
hlavně formou půldenních turnajů. Od listopadu se hala nakonec zaplnila termíny tréninků
ostatních oddílů včetně halových hokejistů, tréninků veřejnosti a hodinami tělesné výchovy
nedaleké základní školy při nemocnici. Tentokráte nově přibyly hodiny i tři základní školy.
Většina škol zde pořádala také turnaje florbalové či futsalové. Za zmínku určitě stojí
pořádání některých školních turnajů za přispění sponzorského daru společnosti SVS, a.s.
Listopadové víkendy byly výjimečné hned díky několika akcím: karatisté uspořádali
novou soutěž Pohár města Kadaně na 5 tatami a poprvé hala zažila soutěž mladých
mažoretek. 14. listopadu proběhlo okresní florbalové derby mezi muži Chomutova a
domácími, na něž si našlo cestu okolo 400 diváků, aby se pak podobný počet diváků přišel
podívat na extraligové zápasy mužů i žen FBC Liberce a oddílů z Brna. Hala tak zažila
v prodlouženém víkendu dostatek adrenalinových soubojů. Na konci měsíce si zde odbyly
soustředění obě mládežnické futsalové reprezentace, z nichž se ta mladší (devatenáctka)
utkala v přátelském utkání s místním Betisem.
Prosinec nabídl mimo ostatní soutěže též malý turnaj v basketbalu dětí. A jako
pokaždé se na závěr roku pořádají turnaje, pro něž v sezoně nezbývá příliš místa. V roce
2014 to byly hlavně turnaje fotbalové, ať již mužů, dorostenců nebo těch nejmenších.
Shrnutím všech uskutečněných akcí můžeme konstatovat, že se v hale uskutečnilo
na 125 akcí, z toho bylo 72 turnajů, 49 mistrovských nebo přátelských utkání a 4 akce jiného
charakteru.
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Tělocvičny a sauna
Horní tělocvičnu naplňují hlavně tanečnice z TS Reflex. Občas bývá tělocvična
poskytnuta k jiným účelům, ať již pro soutěž ve stolním tenise nebo jako jednací místnost.
Dolní tělocvičnu nejvíce využívá klub judistů. Zvedl se též zájem o různá posilovací
cvičení, tradičními jsou i cvičení pro ženy, jako je zumba a aerobic. Rok od roku roste zájem
o stolní tenis.
Sauna je stále využívána velmi střídmě, vesměs díky členům místních oddílů.
Prostory sauny proto využíváme pro další akce v hale. Šatny nejvíce pro turnaje a na
squash, odpočinkovou místnost upravujeme ke konferencím a pro zázemí různých
soustředění.

Squashové kurty
Squash je sport pro jednotlivce, jehož předností jsou rychlý pohyb a bystré reakce
soupeřů. Nejfrekventovanějšími časy bývá doba mezi šestnáctou a jednadvacátou hodinou,
a to v zimních měsících. V ostatních měsících chodí hlavně lidé k večeru. Na konci roku jsme
zaznamenali i jeden rekord, kdy byly v jednom dni naplněny kurty po dobu 17 hodin.
Díky opětovnému zájmu některých hráčů jsme se v říjnu rozhodli zkusit zorganizovat
kadaňskou squashovou ligu, kam se nakonec přihlásilo devět mužů. A soutěžícím se
vzájemné boje natolik líbily, že se již zabýváme myšlenkou uspořádat pro další rok soutěž
dvoukolovou (jarní a zimní).
Pro veřejnost stále nabízíme slevové karty 1 000 a 2 000 korunové, kdy pak vyjde
hodina na 100,- Kč případně i na 90,- Kč. Že je o ně slušný zájem, svědčí prodaných 54 kusů
za uplynulý rok. V rámci sponzoringu a propagaci tohoto sportu poskytujeme školám různé
výherní dárkové šeky.
Oba kurty pravidelně uklízíme a udržujeme v dobrém stavu. To je nejspíš hlavní
důvod, proč se k nám lidé rádi vracejí. V sezoně je natolik plno, že máme problémy mít pro
střídající se hráče dostatek šaten na vysprchování.

Ostatní služby v rámci haly
V recepci nabízíme sortiment zboží vzhledem k možnostem daného prostoru. Lidé
k nám chodí na různé kávy z profesionálního stroje, pijí zdravý japonský čaj Matcha. Velký
zájem bývá o točenou limonádu, pivo, drobné cukrovinky a při akcích i o bezlepkové párky.
Na recepci lze v předprodeji zakoupit vstupenky na akce Kulturního zařízení Kadaň. Stále
půjčujeme disky pro velmi populární discgolf, který se provozuje v lesoparku za halou. Lidé,
kterým se tato netradiční sportovní disciplína zalíbila, si již pořizují své vlastní disky a často i
kvalitativně lepší, než jsou námi nabízené ze základní řady pro všeobecné házení.

Oddíly, organizace, jednotlivci využívající halu a ostatní sportovní prostory
Hala je nejvíce využívána místními oddíly. Téměř po celý rok (kromě prázdnin) ji
využívají: FBC DDM Kadaň, FC Betis Kadaň, TJ Klášterec n.O., TS Reflex a Judo Kadaň.
Nejčastěji se zde hraje florbal. Tělocvičny jsou nejvíc využívány pro tanec a judo.
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Oddíly, organizace, jednotlivci využívající halu
FBC DDM Kadaň – florbal (cca 160 členů) na tréninky, víkendové zápasy a turnaje
oddíl je rozdělen do devíti kategorií a halu využívá nejdéle v roce
FC Betis Kadaň – futsal (cca 50 členů) na tréninky a mistrovská utkání
HC 1957 Kadaň – halový hokej (cca 100 členů) na tréninky a 5 turnajů v roce v období
od listopadu do března
TJ Klášterec n.O. - basketbal dětí do 13 let věku z Klášterce a Kadaně (cca 15 členů)
na tréninky jednou týdně a regionální ligové dvojzápasy
TS Reflex – taneční skupina děvčat (cca 90 členů) na tréninky v tělocvičně a každoroční
Akademii TS
Judo Kadaň – judisté (cca 30 členů) na tréninky v dolní tělocvičně
Amatérská volejbalová liga – volejbal neregistrovaných (cca 150 členů) formou turnajů
jednou měsíčně vždy po celý den v období od října do dubna
TJ Mocní Tuleni Podbořany – florbal, jen na víkendové turnaje (cca 80 členů)
Karate Klub Kadaň – oddíl karatistů pořádající 2 – 3 turnaje ročně
Kosagym Kadaň – oddíl kickboxerů pořádající 1 mezinárodní turnaj ročně
Základní škola a mateřská škola při nemocnici – hodiny tělesné výchovy, pořádání školních
sportovních akcí a kroužků (cca 40 dětí)
SK Kadaň – hokej mužů (cca 25 členů) využívající halu díky blízkosti budov na tzv.
„suché“ tréninky
DDM Šuplík – ročně několik akcí pro děti včetně akademie
3. ZŠ Kadaň – občasné hodiny tělesné výchovy (cca 20 dětí)
Další oddíly a veřejnost, kteří si objednávají halu on-line systémem na jednotlivé akce
Cvičení pro veřejnost soukromými cvičiteli - zumba, aerobic, fyzioline, posilovací a funkční
tréninky, taneční Oldies (cca 150 lidí týdně) v obou tělocvičnách.
Squash pro veřejnost (cca 12 osob denně, tj. 6 hodin na obou kurtech).

Sportovní hala - závěr
Návštěvnost haly je v sezoně různá podle druhu akce a její atraktivnosti. O víkendech
chodí diváci hlavně na celoroční halové soutěže mužů a turnaje dětí. V týdnu se tu střídají
jako divácká kulisa tréninků a doprovodu hlavně rodiče. V hlavní části sezony (od listopadu
do března) tak projde vstupními dveřmi až 300 lidí denně.
Rok 2014 byl s počtem a atraktivností o něco méně úspěšný než rok předešlý. Příčin
je několik: některé soutěže se rozmělňují, a dochází tak k snižování počtu týmů ve
skupinách. Některé týmy zanikají, ubývá organizátorů. Přesto je kadaňská hala často
chválena a lidé se stále rádi vrací pro její zázemí a skvěle zorganizované akce všech
pořadatelů.
Pro rok 2015 máme připraveny opět zajímavé akce: další soustředění české futsalové
reprezentace, finálové vyvrcholení soutěže mažoretek, tradiční soutěže karatistů a
kickboxerů. Florbalisté s futsalisty budou opět bojovat o co nejlepší výsledky a malí
basketbalisté postupně posbírají první drahocenná vítězství v regionální soutěži. Jednáme s
pořadateli divácky atraktivních soutěží a chystáme se rozjet další ročník kadaňské
squashové ligy. O všem budeme včas informovat prostřednictvím tisku, kabelové televize,
internetových stránek www.hala-kadan.cz a za pomoci sociální sítě facebook.

*zdroj: Roman Muchna, vedoucí Sportovní haly Kadaň
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8/ ZPRÁVY O SPORTU JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Součástí „Zprávy o sportu ve městě za rok 2014“ jsou zprávy jednotlivých sportovních
klubů, které jsou základní charakteristikou jednotlivých oddílů provozujících nejen
preferované sporty včetně úspěchů a využívaného sportoviště.
Zprávy (dotazníky), vyplněné zástupci oddílů, byly dány do této zprávy v nezměněné
podobě.
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