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Kadaňským sportovcům se v roce 2013 dařilo pokračovat v tradici dobrých výsledků,
jak jednotlivcům, tak i kolektivům. Kladně lze hodnotit především práci s mládeží, kde
sportovní spolky musí překonávat i menší zájem o sport ze strany dětí, které se raději věnují
jiným aktivitám. Přesto se jim výchova mladé generace daří. Dosvědčují to i nominace do
letošní ankety o nejpopulárnějšího sportovce za rok 2013. Těchto výsledků by nebylo možné
docílit bez široké podpory sportovních aktivit ze strany města, kde je především kladen důraz
na podporu mládežnického sportu. Navíc se díky této podpoře daří zvyšovat i celkový počet
sportovních příležitostí.
I v roce 2013 pokračoval růst sportovních aktivit ve sportovní hale. Vyvrcholením bylo
finále České republiky ve futsalu, kterého se zúčastnily čtyři nejlepší celky a které přenášela
přímým přenosem i Česká televize.
Potvrdilo se i očekávání v případě nového multifunkčního hřiště, které bylo otevřeno
v předchozím roce. Hřiště skutečně přispělo k rozvoji sportovních aktivit. Nejvíce ho využívali
fotbalisté, a to nejen z domácího klubu. Určitým fenoménem zde byla v loňském roce
„Pouliční liga“, která zde našla svoje zázemí. Díky hřišti mohl domácí „Tatran“ uspořádat
zimní turnaj v kopané, který zde v současné době probíhá každou neděli.
V červnu 2013 byla otevřena zrekonstruovaná atletická dráha, která by měla pomoci
rozvoji kadaňské atletiky. Jak ukazují dosavadní krátké zkušenosti, díky ní stoupl zájem o
atletiku a zvýšil se počet mladých atletů. Obojí se to také začalo projevovat v dosahovaných
výsledcích. Dráhu využívají při svém tréninku i hokejisté, fotbalisté a další sportovci.
Rovněž pokračovala i podpora rekreačních sportovců. Tedy těch, kteří nejsou
registrovaní ve sportovních klubech. Ať už se jednalo o podporu jednorázových akcí, tak i
některých konkrétních investic.
S velkým ohlasem se setkalo nově vybudované discgolfové hřiště v Rooseveltových
sadech, které se těší velkému zájmu. Díky tomuto využívanému hřišti vznikl v Kadani
dokonce další sportovní oddíl.
Velice kladně bylo přijato ranní plavání na kadaňském koupališti, o nějž byl také velký
zájem.
Sport netvoří jen aktivní sportovci, ale také diváci, kterým přináší radost. Aby jich do
ochozů přicházelo stále více, k tomu je potřeba propagace sportu. Využívány jsou k tomu
především Kadaňské noviny, vysílání kabelové televize, ale i anketa o „Nejpopulárnějšího
sportovce města Kadaně“.
Na sport a tělovýchovu uvolnilo město ze svého rozpočtu v roce 2013:
druh výdaje
Ostatní sportoviště - údržba
Ostatní sportoviště - energie
Zimní stadion - údržba
Zimní stadion - energie
Fotbalový stadion - údržba
Multifunkční hřiště
Discgolfové hřiště

v tis. Kč
452,14
1 138,54
1 300,00
3 990,29
500,00
1 195,66
296,47

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013 NA ČINNOST A NA PROJEKTY
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 28. března 2013 schválilo sportovním
oddílům příspěvky pro rok 2013 na činnost a na projekty v celkové částce 2 564 000,- Kč.
Příspěvky sportovním organizacím pro rok 2013 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
Tenis klub Kadaň
Celkem na činnost

disciplína
lední hokej
vodní slalom
rychlostní kanoistika
pozemní hokej
karate
florbal
kickbox
fotbal
futsal
judo
tenis

Kč
800 000,00
60 000,00
150 000,00
150 000,00
80 000,00
230 000,00
100 000,00
490 000,00
80 000,00
50 000,00
100 000,00
2 290 000,00

Příspěvky sportovním organizacím pro rok 2013 na projekt:
název organizace
TJ DNT Kadaň
Občanské sdružení občanů malé
kopané v Kadani
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
HigBic, Veselí nad Moravou
FC BETIS Kadaň
FC BETIS
FBC DDM Kadaň
Celkem na projekt

název projektu
11. ročník „Memoriálu V. Fišera“
Malá kopaná

Kč
15 000,00
10 000,00

18. ročník závodu horských kol
11. ročník běžeckého poháru
Krajský přebor úst. svazu karate JKA
Národní pohár českého svazu karate
JKA
Mistrovství Evropy JKA 2013 Srbsko
Memoriál Karla Leštiny
42. ročník Kadaňského km
Pořádání turnaje v městské sportovní
hale
Účast na mistrovství světa 2013
„Na kole dětem“

14 000,00
10 000,00
20 000,00
40 000,00

Republikové finále – FIFA žen
Finále poháru FIFA FA ČR
Katův pohár 2013 – turnaj

20 000,00
5 000,00
5 000,00
35 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
50 000,00
10 000,00
274 000,00

PREFEROVANÉ SPORTY
Na základě přijatých usnesení Zastupitelstva města Kadaně byly schváleny
preferované sporty, tzv. velké sporty s vysokým podílem mládeže - k 31. 12. 2013 :
lední hokej, fotbal, pozemní hokej, vodní sporty, florbal, karate, kickbox, futsal, judo, tenis,
atletika

SPOTŘEBA ENERGIÍ U SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Město Kadaň podporuje sportovní a jiné kluby i formou úhrady za spotřebované energie:
Spotřeba SV
(Kč)
(poslední získané
vyúčtování)

Sportovní kluby

TJ DNT-vodní slalom

7.831,00

Podíl
města
(%)

90

Spotřeba el.energie
(Kč)
(poslední získané
vyúčtování)

Podíl města
(Kč)

7.047,90

Tenis klub

Podíl města
(Kč)

Podíl
města
(%)

11 962,21

90

10.765,99

199.997,45

20

39.999,49

Úhošťany-SKP

3.878,00

90

3.490,20

46.391,61

90

41.752,45

Nohejbal klub

28.347,26

80

22.677,81

51.963,02

30

15.588,90

1.780,00

90

1.602,00

66.408,10

90

59.767,29

14.768,88

90

13.292,00

TJ Vodní sporty
Hockey Club

90

TJ Elektrárny-softball

7.945,82

90

7.151,24

10.274,67

90

9.247,20

FK TATRAN

245.095,00

90

220.585,50

47.279,94

90

42.551,95

SK Kadaň

782.594,28

98

766 942,40

2,017.295,91

98

1,976.950,00

24.769,79

90

22.292,81

TJ Elektrárny-kuželky

Sportovní kluby

Spotřeba TUV
(údaj od TH)

TJ DNT- vodní
slalom
Tenis klub
FK TATRAN
SK Kadaň

90

Podíl
města
(%)

Podíl města
(Kč)

Spotřeba UT
(údaj od TH)

Podíl
města
(%)

90
bude
v 03/2014

40

397.906,98

90

bude
v 03/2014

98

TJ Elektrárny
-kuželky

* zdroj: úsek Správy bytů, MěÚ Kadaň

bude
v 03/2014
358.116,28

Podíl
města
(Kč)

Spotřeba
plynu
(posl. získané
vyúčtování)

Podíl
města
(%)

Podíl města
(Kč)

30.953,12

90

27.857,80

57.111,11

90

51.400,00

40

započítáno
v TUV
bude
v 03/2014

98

13. ROČNÍK ANKETY „NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTOVEC MĚSTA KADANĚ“
ZA ROK 2013
Na sklonku roku 2013 byl vyhlášen 13. ročník ankety s názvem „Nejpopulárnější
sportovec města Kadaně“. Nominováni byli sportovci od svých klubů, ale i jednotlivě.
Oproti předešlým ročníkům byla malá změna v možnosti hlasování a to ta, že anketní
lístky směly být pouze originály z Kadaňských novin nebo označené anketní lístky
vyzvednuté v Turistickém informačním centru Kadaň proti podpisu. Zabránilo se tím nejen
kopírování anketních lístků, ale i to, že jednotlivý nominovaný sportovec nemohl dostat
několik set nekorektních hlasů. Pro hlasující byl znám i fakt, že mohou být po ukončení
hlasování vylosováni jako výherci, a obdržet tak malý dárek.
Hlasování probíhalo do konce měsíce ledna 2014 ve dvou kategoriích:
1. kategorie mládež

ročník narození 1995 a mladší

2. kategorie dospělí

ročník narození 1994 a starší

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na „Galavečeru sportovců a Talentů města“ v pátek
21. února 2014 v kulturním domě Střelnice.

Výsledky ankety „O nejpopulárnějšího sportovce města Kadaně“ za rok 2013:
Kategorie - mládež:
jméno a příjmení

disciplína

pořadí

Veronika Malkovská

atletika

1.

Michael Fejsák

kickbox

2.

florbal

3.

cyklistika

4.

florbal

5.

rychlostní kanoistika

6.

disciplína

pořadí

Ondřej Kaše

lední hokej

1.

Albert Rudy

silniční cyklistika

2.

basketbal

3.

Josef Huňat
Petr Kopecký
Jiří Prokop
Kryštof Šimána

Kategorie - dospělí:
jméno a příjmení

David Kocelský

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VE MĚSTĚ
Kadaň má celkem cca 53 veřejných dětských hřišť a sportovišť, která mají specifické
vybavení a jsou i v různém technickém stavu. Celkem se dá říct, že již více jak 1/2 odpovídá
moderním standardům. Některá hřiště jsou vybavena novými herními prvky či povrchem a
některá jsou i oplocena. Odbor životního prostředí provedl za pomoci odborné firmy celkovou
revizi. Následně pak připravil (rada města schválila) návrh úprav veřejných hracích ploch pro
období 2013–2018. Přihlédlo se i k výsledkům dotazníku s 80 respondenty z řad veřejnosti.
Postupně dojde k útlumu cca 12 hřišť, která mají minimální nebo téměř žádné využití. V roce
2013 bylo vybudováno discgolfové hřiště v Rooseveltových sadech, které se těší velkému
zájmu.

KONTROLA STAVU SPORTOVIŠŤ VE MĚSTĚ
Kontrolu stavu sportovišť ve městě provádí odbor vnitřních věcí ve spolupráci
s majetkoprávním úsekem městského úřadu. V roce 2013 proběhla kontrola u níže
uvedených sportovišť. Výsledky jednotlivých kontrol jsou vždy průběžně předkládány
k posouzení radě města.

Softbalové hřiště
Stav budovy se po opravě podlah (provedeno městem Kadaň) výrazně zlepšil. Oddíl
svépomocí upravil dispoziční řešení interiéru nevyžadující souhlas stavebního úřadu, čímž
vznikl větší prostor pro klubovnu, která byla doposud kapacitně nevyhovující.
Po celém areálu byl pořádek. Vlastní hřiště nevykazuje žádné závady, zábradlí i
zábrana odpaliště je v pořádku. Nájemce byl kontrolní skupinou upozorněn, že veškeré
stavební úpravy a jiné změny může provádět pouze s předchozím písemným souhlasem
pronajímatele.

HOCKEY CLUB Kadaň
Kontrolovány byly všechny objekty areálu. Před klubovnou byla vybudována pergola
jako stavba dočasná, řádně povolená Stavebním úřadem Kadaň a se souhlasem ÚZSVM.
Objekty nevykazují žádné závady bránící řádnému užívání. Nikde nezatéká ani nevzlíná
vlhkost z podloží. Problémem jsou pouze stará dřevěná netěsnící okna ve skladu. Areál jako
takový je v pořádku, vyjma malého hřiště s umělou plochou, které je již z důvodu bezpečnosti
prakticky nepoužitelné.

Nohejbalový klub Kadaň
Objekt klubovny ani samostatný sklad nevykazují stavební závady bránící v užívání.
V klubovně sice vzlíná z podloží vlhkost asi v délce 1 m, ale oddíl provedl svépomocí
svedení povrchové vody na terén a nyní se čeká, do jaké míry bude úprava účinná. Praskliny
na plášti budovy ze severní a částečné západní strany byly vyspraveny a nyní jsou ve
stabilizovaném stavu. Po opravě střechy (provedeno městem Kadaň) do objektu nikde
nezatéká. Sprchy byly v době kontroly v rekonstrukci, neboť v podlaze chyběla vpusť, a
neodtékající voda tak prosakovala do stěn. Na tuto skutečnost upozorňovala minulá kontrola.
V rekonstrukci byl i vnitřní prostor samostatného skladu, a to z důvodu nevyhovující
elektroinstalace, na kterou revizní technik již odmítl vydat osvědčení. V dohledné době
budou vyměněny elektrorozvody, osazená nová rozvodná skříň a osvětlovací tělesa. Výška
místnosti se snižuje podhledem.
Nájemce byl kontrolní skupinou upozorněn, že veškeré stavební úpravy a jiné změny
může provádět pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Všude v areálu byl
pořádek. Vlastní hřiště nevykazovalo žádné závady.

SPORTOVNÍ ČINNOST V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Všechny základní i mateřské školy mají vytvořeny podmínky k rozvoji pohybových
aktivit dětí a žáků ve vybavených tělocvičnách a na přilehlých hřištích. Každá ze škol nabízí
svým žákům zapojení do různých sportovních kroužků a množství sportovních aktivit ve
volném čase žáků.
Plně využíván je bazén 1. ZŠ Kadaň. Mateřské školy bazén využívají již řadu let,
druhým rokem zde realizují výuku plavání základní školy. Výuku vedou kvalifikované učitelky
s rozšířenou kvalifikací na instruktora plavání. Dříve dojížděli žáci do Městských lázní
v Chomutově do plavecké školy.
Výuka v bazénu 1. ZŠ Kadaň přináší řadu výhod:
 Neztrácejí čas dojížděním
 Je finančně výhodnější pro žáky (dříve platili 470,- Kč, nyní 200,- Kč) i pro školu
(neplatí navíc instruktory a pronájem bazénu je také nesrovnatelně levnější)
 Výuka už od 1. třídy navazuje na výuku plavání v MŠ
 Žáci nejsou stresováni neosobním přístupem cizích instruktorů
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 – sportovní hala
 Přehazovaná – zajišťuje 3. ZŠ a gymnázium – ve svých tělocvičnách
 Vánoční dětský trojboj – zajišťuje Šuplík ve sportovní hale
 Vybíjená – zajišťuje 5. ZŠ – ve své tělocvičně
 Pohár maxipsa Fíka – zajišťuje Šuplík – na hřišti FK
 50 m do prázdnin – plavecká štafeta – zajišťuje Šuplík – na koupališti
 Kadaňská liga škol (atletika) – zajišťuje Atletický klub a někdy i školy:
Běh do vrchu – (AK)
Šplh (5. ZŠ) ve své tělocvičně
Laťka (2. ZŠ) ve sportovní hale
Jarní běhání v lesoparku
Atletika na hřišti FK
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.
Se sportovní výchovou se začíná již v mateřských školách. Děti se zúčastňují např.
olympijských her – soutěžního klání mateřských škol chomutovského okresu, klaunových
her, které pro nejmenší pořádá DDM Šuplík, hokejbalového turnaje, který pořádá SK Kadaň.

Základní škola Kadaň, ul. Školní
Škola každoročně pořádá lyžařský kurz a kurz snowboardingu, letos poprvé
uspořádala i cyklistický kurz. V rámci školního klubu vedou kroužky plavání a florbalu.
Spolupracují s pozemními hokejisty a tenisty. Plavecký bazén využívají nejen žáci školy, ale i
děti mateřských škol a žáci ostatních základních škol.
Žáci se zúčastňují všech sportovních soutěží, které pořádají základní školy a DDM
Šuplík. Škola pořádá Orion florbal cup, jarní běhání a v prosinci uspořádala 1. ročník soutěže
v plavání.
Ze sportovních výsledků se mohou pochlubit 1. místem v krajské soutěži ve florbalu a
postupem do celostátního finále, 2. místem v soutěži „50 m do prázdnin“ a 2. místem
v plaveckých závodech.
V září 2013 bylo na škole otevřeno nové víceúčelové hřiště, které využívají žáci školy
při hodinách tělesné výchovy.

Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň
Kromě hodin tělesné výuky má škola širokou nabídku sportovních kroužků pro
všechny věkové kategorie, nabízí lyžařský kurz a kurz snowboardingu a v případě zájmu
žáků i cyklistický kurz nebo sjíždění řeky Ohře na raftech.
Žáci školy se pravidelně účastní všech sportovních soutěží pořádaných školami, které
jsou podporovány atletickým klubem, DDM a městem Kadaň, ale i postupových soutěží
v rámci okresních či 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 )
Z úspěchů okresních kol: FLORBAL

-

-

starší žáci
starší žákyně
mladší žákyně
mladší žáci
4. - 5. třída

2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
1. místo

florbalová liga škol Chomutovska - 6. - 7. třída
2. místo
školní futsalová liga
- 5. - 6. třída
1. místo
Mc Donaldś Cup
- 4. - 5. třída
2. místo
krajské kolo ve florbale
- 7. tř. - dívky
5. místo
Kadaňská liga škol „Pohár kadaňských novin„ 1. místo (obhájení titulu již počtvrté)

Škola pronajímá tělocvičnu a školní hřiště sportovním klubům, jednotlivcům i firmám.
Novinkou je work-out hřiště, které slouží nejen žákům školy, ale i veřejnosti.

Základní škola Kadaň, Chomutovská
Sportu se věnují při tělesné výchově (2 hodiny týdně) a v 5 zájmových kroužcích,
které jsou součástí školního klubu. Ke sportování využívají tělocvičnu, školní fotbalové a
florbalové hřiště, sportovní halu, zimní stadión a koupaliště. Do školního vzdělávacího
programu mají zařazeno i plavání v 1. a 2. ročnících vždy 10krát ve dvou lekcích.
Preferují kolektivní sporty před atletikou. Žáci se zúčastnili 14 soutěží na úrovni
okrsku, 8 na úrovni okresu, 4 na úrovni kraje. Získali 18 zlatých, 11 stříbrných a 14
bronzových medailí.
Z úspěchů v krajských kolech:





Orion florbal Cup, dívky ml., krajské kolo Teplice
Dopravní soutěž, ml. žactvo – krajské kolo družstev
Coca-cola Cup, dívky, krajské kolo
Dopravní soutěž, st. žactvo – krajské kolo družstev

5. místo
4. místo
3. místo
2. místo

Základní škola Kadaň, Na Podlesí
Škola klade na tělesné a pohybové aktivity žáků mimořádný důraz. Ve školním
vzdělávacím programu má jednu hodinu sportovních her navíc ve všech ročnících druhého
stupně. Všichni žáci jsou členy školního sportovního klubu a sportovní aktivity jsou nabízeny
také prostřednictvím školního klubu ve sportovně zaměřených kroužcích (sportovní hry,
míčové hry). Žáci pravidelně dosahují velmi dobrých výsledků ve sportovních soutěžích a
závodech, např. atletická liga Kadaně – 2. místo mezi školami. Kadaňskou sportovní halu
škola využívá především k pořádání městských kol jednotlivých sportovních soutěží.

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
byla součástí projektu Víceúčelové sportovní haly v Kadani a pro hodiny TV využívají po
velmi dobrých zkušenostech halu i nadále. Současně s halou využívají i tělocvičnu v 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.
V tomto školním roce otevřeli za přispění sponzorů rehabilitační místnost přímo
v budově školy, která slouží k relaxaci, stimulaci a celkově podporuje zdravotní stav žáků,
zejména těch s těžším tělesným postižením.

VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KADAŇ
Základní informace o hale
 hala je umístěna v odpočinkové části města Kadaně uprostřed mezi ostatními
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
 sociální zázemí pro diváky v obou patrech budovy
 hala je hlavně určena pro florbal, futsal, kopanou, košíkovou, házenou, volejbal,
badminton, halový hokej, nohejbal, tanec, soustředění s využitím prostor pro všechny
výše udané sporty

Posouzení k předešlým rokům
Rok 2013, tedy druhý celý rok fungování haly, byl opět o nové akce zajímavější.
Některé oddíly pořádající u nás turnaje sice ukončily činnost, jiné se ale naopak rozrostly o
další skupiny. Do útrob budovy si našlo cestu zase více lidí (a to nejen sportovců). Zvýšil se
zájem o squash, halu i dolní tělocvičnu. Přesto je stále ještě část volných hodin hlavně
dopoledne, kdy jsou lidé většinou v zaměstnání. Halu se daří naplňovat i v této době, kdy lidí
věnujících se sportu z důvodu finančních nároků a celkového nedostatku času všeobecně
ubývá.
Hala a všechny důležité akce
Hala se stala po celý rok synonymem setkávání sportovců různých věkových hranic.
První sobota v lednu toho byla příkladem díky tradičnímu turnaji starých přátel, bývalých
hráčů a hráček halového pozemního hokeje. Základním kritériem této celodenní akce je věk
nad pětatřicet let. Nezřídka se však po palubovce proháněli i muži a ženy důchodového
věku.
V následujícím týdnu se rozjely druhé části soutěží všech florbalových a futsalových
mužstev. Ke konci ledna se za účasti rodičů, sponzorů a fanoušků uskutečnila další
Akademie Tanečního studia Reflex. Následovaly akce celorepublikového charakteru.
Fanoušci dobrého florbalu se mohli přijít podívat na extraligový zápas Sparty Praha s FBC
Libercem. Nejdříve si to rozdali junioři a po nich stejné týmy mužů v akci na podporu florbalu
„Extraliga se stěhuje do Kadaně“. O pár dní později se přijeli podělit o své zážitky s místními
školami v oblasti vrcholového sportu naši přední sportovci a olympionici pod záštitou akce
OVOV. Z dalších akcí v zimních měsících stojí za zmínku především dvoudenní turnaj
florbalové extraligy vozíčkářů. Naše hala se pro jejich každoroční soutěž stala velmi
oblíbenou destinací. V dalším týdnu si vyzkoušelo sportovní dovednosti ve fotbale, volejbale
a v šipkách na 150 pracovníků firmy Donaldson Klášterec n.O., která takto pojala oslavy 10
let od zahájení provozu společnosti v našem regionu. V tomtéž měsíci se k nám uchýlila

česká futsalová reprezentace doladit formu před odjezdem na důležitý turnaj, ze kterého
postupoval vítěz na ME v Belgii v roce 2014. Nutno podotknout, že se futsalovému vedení v
Kadani líbí a rádi se k nám vrací. Na závěr měsíce uspořádal svou Akademii také Dům dětí a
mládeže Šuplík. Duben se nesl ve znamení dohrávek soutěží ve formě turnajů a
celorepublikové soutěže kickboxerů s karatisty. U obou závodů se sešlo opět více
soutěžících. Pořadatelé totiž zaznamenali od oddílů velkou spokojenost s organizací a se
zázemím. V květnu upoutaly hlavně dva turnaje elévů a mladších žáků, o jejichž organizaci
se rozdělili kadaňští a podbořanští florbalisté. Zde si také poprvé vyzkoušeli nová pravidla,
jež vešla v platnost od nové sezony 2013-14 i pro Ústecký kraj, tj. zmenšení hrací plochy,
snížení brankových konstrukcí a snížení počtu hráčů v poli. V červnu proběhla další akce
republikového formátu. Uskutečnil se tu finálový turnaj nejlepších futsalistek z celé ČR. Ani
kadaňská děvčata jako pořádající tým nepropadla a skončila na velmi pěkném sedmém
místě z deseti účastníků. Hned po tomto turnaji se prostor haly na 6 týdnů pro veřejnost
uzavřel a v rámci reklamace byla vyměněna celá podlaha. V srpnu tuto podlahu vyzkoušeli
junioři a dorostenci extraligových florbalistů ze Sparty Praha, kteří k nám zavítali na čtyřdenní
soustředění. V rámci přípravy si pak na závěr pozvali k přípravnému utkání stejně staré
chlapce z Karlových Varů.
V závěru letních prázdnin se zde uskutečnil dvoudenní florbalový turnaj mužů, jehož
se zúčastnilo 6 týmů, jeden prvoligový, čtyři druholigové a jeden tým z Německa. Turnaj měl
velmi dobrou úroveň a zároveň byl příjemným tréninkovým zpestřením před zahájením nové
sezony. V první polovině září se opět rozběhly tréninky všech florbalistů, futsalistů a malých
basketbalistů. Na konci měsíce se totiž rozeběhly některé soutěže. Jako úplnou novinku
jsme rozjeli v části haly dva kurty na badminton. Pár zájemců si tento atraktivní sport
vyzkoušelo. Bohužel volných termínů pro toto sportovní odvětví je v období od října do
března velmi málo. Věříme ale, že si k němu najdou cestu lidé v období jara a léta, kdy se v
hale koná podstatně méně akcí.
Říjen se stal měsícem, kdy se rozjíždí amatérská volejbalová liga a začínají ligy
florbalistů formou půldenních turnajů. Kadaň se rozrostla o týmy starších žákyň a juniorů i z
důvodů, aby tyto kategorie neutíkaly z města do jiných regionů. Čas ukáže, že to byla určitě
správná volba. Od listopadu se hala definitivně zaplnila i díky tréninkům pozemních
hokejistů, florbalistů z Chomutova a hodinám tělesné výchovy z nedaleké základní školy při
nemocnici. Volejbalová liga se rozrostla o další dva týmy na celkových 19, což znamená, že
služby haly budou nadále využívat už při osmi turnajích. Ovšem nejenom turnaje
registrovaných sportovců se v naší hale uskutečňují, definitivně se zde totiž pořádají i turnaje
školní. Kromě tradičních florbalových turnajů různých věkových kategorií jsme zde mohli díky
sponzorskému daru společnosti SVS, a.s. uspořádat i turnaj futsalový speciálních škol a
dětských domovů. A musíme pochválit nejen organizátory, ale i samotné děti, které se po
celou dobu turnaje chovaly slušně a nebyl s nimi jediný problém. Velmi povedenou byla i
akce pořádajícího domu dětí Šuplík a to Vánoční trojboj, v němž si děti ze základních škol
změřily síly v netradičních disciplínách.
Největším lákadlem pro oko fanouška i sportovní veřejnosti se v roce 2013
bezpochyby stalo uspořádání 1. ročníku tzv. Final Four poháru FAČR ve futsale, kdy se do
Kadaně sjela čtyři nejlepší mužstva futsalové top ligy, aby vyřazovacím způsobem bojovala o
druhou nejcennější trofej v této sportovní disciplíně. Událost navíc gradovala účastí
televizních kamer a vysíláním přímého přenosu na ČT sport.

Již jsme si zvykli, že konce roků bývají hektické. Ani loni tomu nebylo jinak. Sportovci
oslavovali vánoční svátky po svém, a tak se i v tomto čase prohánělo halou velké množství
sportovních nadšenců. Proběhly dva turnaje dětí, dva mládeže a tři turnaje dospělých.
Turnaje florbalistů a volejbalistů se účastnili i bývalí extraligoví hráči. Futsalový Betis poté
uspořádal turnaj pro sponzory a širokou fanouškovskou základnu.
Tělocvičny a sauna
Horní tělocvična se opět plnila hlavně tanečnicemi z TS Reflex. Na některé víkendové
akce byla tělocvična poskytnuta i k jiným účelům. Uspořádaly se zde mimo jiné 2 turnaje,
šipkový na zapůjčených automatech a turnaj ve stolním tenise. Pro futsalové Final Four byla
tělocvična zapůjčena jako V.I.P. a schůzovní místnost.
Dolní tělocvična stále slouží hlavně veřejnosti pro zumbu, aerobic, break dance, stolní
tenis a různá posilovací cvičení. Naplno začali využívat prostor judisté. Jejich vedoucí pan
Mgr. Zetek má široký sportovní záběr a svými různými cvičeními zaplnil i do té doby méně
frekventované časy. O jeho cvičení je mezi lidmi velký zájem, neboť jeho cviky pomáhají
regenerovat lidské svalstvo.
Sauna nefunguje úplně tak, jak bychom si představovali. V uplynulém roce ji většinou
využívali členové místních oddílů. Zázemí sauny ovšem využíváme pro akce v hale jako
další šatny, jelikož potenciál dolních 7 šaten na větší turnaje nestačí.
Squashové kurty
Squash je hlavně sport pro jednotlivce, jehož předností jsou pohyb a rychlé reakce
soupeře. Nejfrekventovanější časy bývají od šestnácté do dvacáté hodiny a hlavně v
měsících od listopadu do března, kdy počasí nepřeje venkovnímu tenisu. Nejčastěji chodí
samotní dospělí, občas přijdou s dětmi a několikrát jsme zaznamenali příchod jedinců
důchodového věku. Stále nabízíme slevové karty a v rámci sponzoringu poskytujeme i šeky
do různých školních tombol. Oba kurty se každý den uklízí a jednou za čas se myjí zdi od
černých čar z míčků. Proto to na první pohled vypadá, jako by hřiště byla využívána jen
minimálně. Možná i pro tu čistotu si k nám lidé našli cestu. Squashové kurty bývají plné, a
tak je naším největším problémem mít pro střídající se hráče dostatek šaten.
Ostatní služby v rámci haly
V recepci se ustálil počet nabízeného zboží. V létě se navíc rozšířil o kvalitní
japonský čaj Matcha, jehož výroba je snadná a cena dostupná. Dokonce si k nám pro něj
jezdí i lidé, kteří běžně nesportují. Jeho kvalita se totiž nejen vyrovná různým iontovým a
redukčním nápojům, ale v mnohém je i předčí. Lidé si již také zvykli na různé kávy z
profesionálního stroje a na to, že si u nás mohou dát při větších akcích točené pivo a různé
druhy párků, které nabízíme bezlepkové. Prodej v recepci je ovšem omezen prostorem a
počtem zaměstnanců. Při konání opravdu velkých akcí se v recepci objevují střídavě všichni
zaměstnanci a občas i brigádníci. Někdy je to opravdu náročné, ale pocit spokojeného
zákazníka za tu starost okolo určitě stojí.
Od konce května jsme se stali zprostředkovatelem půjčování disků pro novou
disciplínu tzv. Discgolf. V nedalekém lesoparku město Kadaň vybudovalo hřiště s 9 koši,
jejichž rozměr odpovídá i soutěžním regulím. I když někdo možná ze začátku pochyboval, že
se tato neznámá aktivita neujme, opak se stal velmi rychle pravdou. Přes léto si lidé disky

doslova předávali z ruky do ruky a mnozí si raději koupili disky své, aby nemuseli čekat, až
se nám půjčené do recepce vrátí. V Kadani díky tomuto hřišti vznikl sportovní klub DGC
Ultimo, jehož členové se v sezoně 2014 chystají i na republikové soutěže. Začátkem října
jsme společně s tímto oddílem uspořádali turnaj rozdělený do kategorií dětí, žen a mužů.
Někteří fanoušci tohoto obdivuhodného sportu neváhají chodit i v zimním období. Po
Silvestrovském hodu dokonce plánují tzv. Sněhový hod a na jaře Noční hod. Házení má
několik nesporných plusů: hrát může kdokoliv, kdykoliv, ale především je to hra na čerstvém
vzduchu. Během pár měsíců od rozjezdu byly půjčeny disky přes 1500 krát.

Oddíly, organizace, jednotlivci využívající halu a ostatní sportoviště
1/ FBC DDM Kadaň – florbal (cca 160 členů) na tréninky a víkendové zápasy, oddíl je
rozdělen do devíti kategorií a halu využívá ze všech oddílů nejvíc
2/ FC Betis Kadaň – futsal (cca 50 členů) na tréninky a mistrovská utkání
3/ HC 1957 Kadaň – halový hokej (cca 100 členů) na tréninky a 5 turnajů v roce
4/ TJ Klášterec n. O. - basketbal dětí do 13 let věku z Klášterce a Kadaně (cca 20 členů)
na tréninky jednou týdně a regionální ligové dvojzápasy
5/ TS Reflex – taneční skupina děvčat (cca 90 členů) na tréninky a každoroční Akademii TS
6/ Judo Kadaň – judisté (cca 25 členů) na tréninky
7/ Vinea Club Kadaň – futsal (cca 15 členů) na mistrovská utkání okresního přeboru
8/ Amatérská volejbalová liga – volejbal neregistrovaných (cca 160 členů) formou turnajů
jednou měsíčně vždy po celý den
9/ TJ Mocní Tuleni Podbořany – florbal, jen na víkendové turnaje (cca 100 členů)
10/ Karate Klub Kadaň – oddíl karatistů pořádající 2 – 3 turnaje ročně
11/ Kosagym Kadaň – oddíl kickboxerů pořádající 1 mezinárodní turnaj ročně
12/ Základní škola a mateřská škola při nemocnici – hodiny tělesné výchovy a pořádání
drobných sportovních akcí a kroužků (cca 40 dětí)
13/ SK Kadaň – hokej mužů (cca 20 členů) na tzv. „suché“ tréninky
14/ DDM Šuplík – ročně několik akcí pro děti včetně Akademie vyžadující větší prostory
15/ Další oddíly a skupiny, které si u nás objednávají halu on-line systémem na jednotlivé
akce
16/ Cvičení pro veřejnost soukromými cvičiteli - zumba, aerobic, fyzioline, posilovací a
funkční tréninky, pilates, break dance, cvičení rodičů s dětmi (cca 150 lidí týdně)
17/ Squash pro veřejnost (cca 10 osob denně, tj. 5 hod. na obou kurtech)

Závěr
Návštěvnost haly je v sezoně různá podle druhu akce a její atraktivnosti. O víkendech
chodí diváci hlavně na jednorázové akce, celoroční soutěže mužů a turnaje dětí. V týdnu se
tu střídají jako divácká kulisa většinou rodiče, případně prarodiče. V hlavní části sezony (od
listopadu do března) projde okolo recepce přes 300 lidí denně.
Rok 2013 byl se svými akcemi jednoznačně úspěšnější než rok předešlý. Některé
akce se úplně nepovedly, jiné zase předčily očekávání. Lidé se sem rádi vrací a pokud jsou
nějaké připomínky, snažíme se je v rámci možností řešit. Nikdy nebude ale vše stoprocentní,
nicméně se snažíme nabídnout lidem možnost ukrátit si čas aktivním pohybem. Nesmírně
důležitou složkou je komunikace. Těší nás, že je ve městě stále ještě dostatek lidí, co se rádi
pohybují a chtějí pro své zdraví a někdy i své ambice něco udělat.
Rok 2014 bude zřejmě slabší na vrcholné akce. Přes veškerou spokojenost s halou a
jejím zázemím se kvůli vzdálenosti větších a levnějších ubytovacích zařízení zájemci o letní
soustředění nakonec rozhodli pro jiná komplexní střediska mimo náš region, což je určitě
škoda. Budeme se to snažit nahradit atraktivnějšími regionálními turnaji a akcemi pro oko
sportovce i fanouška. Náš cíl zůstává i pro rok 2014 stejný: chceme, aby se k nám sportovci
a diváci stále rádi vraceli.
Roman Muchna, vedoucí Sportovní haly Kadaň

