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ÚVOD
Při ohlédnutí za minulým obdobím kadaňského sportu by bylo možné zmínit řadu
úspěchů, kterých dosáhli jednotlivci nebo týmy. Můžeme ale konstatovat, že největší část
sportovního dění se točí kolem mládeže. A to i přesto, že se činovníci klubů snaží
překonávat menší zájem o sport ze strany dětí, jejichž počet navíc klesá. Přesto se daří
nejen vychovávat nové sportovní naděje, ale především nabízet mládeži možnost širokého
sportovního vyžití. To by nebylo možné bez velké podpory ze strany města.
Sportovní halu využívají nejen domácí oddíly, ale oblibu v ní našly i kluby mimo naše
město. Asi nejatraktivnějším hostem bývá futsalová reprezentace. Naposledy se v Kadani
utkala s reprezentací Japonska. Atraktivní pro diváky bylo také Mistrovství České republiky
v karate JKA, které se v našem městě konalo poprvé.
Stabilně využívaným sportovištěm je multifunkční hřiště, které slouží jak fotbalistům a
pozemním hokejistům, tak dalším sportovním aktivitám. Velmi úspěšný je například projekt
„Pouliční liga“, který dává příležitost pravidelně sportovat neregistrované mládeži. Hřiště
pravidelně využívá i veřejnost podle provozního řádu.
Také atletická dráha neslouží jen kadaňským atletům. Pravidelně ji využívají ke své
přípravě také hokejisté, fotbalisté a další sportovci a mládež z kadaňských škol.
Město nezapomíná ani na podporu sportovců, kteří nejsou registrovaní ve
sportovních klubech. Ať už jde o jednorázové akce, nebo konkrétní investice do veřejných
sportovišť. Jednou z vydařených akcí je například závod malých dračích lodí, který se
v Kadani uskutečnil již podruhé a opět se ho zúčastnila družstva složená z řad veřejnosti.
Díky městu také mohli poprvé domácí borci trénovat na vlastní dračí lodi.
V poslední době získávají stále větší oblibu napříč všemi generacemi venkovní
fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory. Snadné a i náročnější cvičení je tak na dosah
všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl. Jak se ukázalo, zájem ze strany veřejnosti je víc
než slušný. V Rooseveltových sadech je také discgolfové hřiště, které bylo ještě rozšířeno a
je o něj stále velký zájem.
Příkladem, jak se dá z málo udržovaného sportoviště za pár let dospět ke kvalitnímu
rekreačnímu zařízení, je koupaliště v Kadani. Navíc provozovatel – Tepelné hospodářství
Kadaň, se stále snaží o další zlepšení. Počet návštěvníků se tak zvyšuje. Nejpopulárnější je
ranní plavání, které pravidelní plavci jen málokdy vynechají.
Důležitá je také propagace sportu. K pozvánkám a propagaci sportovních aktivit jsou
využívány především Kadaňské noviny, vysílání kabelové televize, ale i anketa o
„Nejpopulárnějšího sportovce Kadaně“. Zde došlo ke změně. Sportovce roku tentokrát volili
zástupci sportovních oddílů. Vítězové ankety v obou kategoriích získali cenu veřejnosti. Zdá
se, že to byl krok správným směrem.

2

1/ ROZDĚLENÍ DOTACÍ SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM NA ROK 2015
Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 19. března 2015 schválilo sportovním
organizacím dotace na rok 2015 na činnost a na projekty nebo významné sportovní akce
v celkové částce 2 800 000,- 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
119 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
2 479 000,00

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

účel dotace
13. ročník „Memoriálu V. Fišera“
Malá kopaná
20. ročník Kadaňské okruhy
9. ročník Hasištejn Bike
13. ročník Zimního běžeckého poháru
MČR a finále České národní ligy JKA
ME JKA 2015 Německo
Krajský přebor ústeckého svazu karate JKA
Velká cena Klášterce nad Ohří
„Memoriál Karla Leštiny“
44. ročník Kadaňského kilometru vodáků
5. ročník poháru Maxipsa Fíka
Kadaňský Drak – II. ročník
pořádání turnaje v městské sportovní hale
Účast na mistrovství světa 2015
Mistrovství ČR ve futsale žen 2015
Atletické závody v Kadani 2015
Letní soustředění mládeže
Regionální závod v letním biatlonu
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částka (Kč)
15 000,00
10 000,00
14 000,00
11 000,00
15 000,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
20 000,00
4 000,00
10 000,00
12 000,00
40 000,00
30 000,00
24 000,00
14 000,00
0
2 000,00
321 000,00

Preferované sporty ve městě Kadaň
Na základě přijatých usnesení Zastupitelstva města Kadaně jsou schválené
preferované sporty, tzv. velké sporty s vysokým podílem mládeže:

sport
Lední hokej
Fotbal
Pozemní hokej
Vodní sporty
Florbal
Karate
Kickbox
Futsal
Judo
Tenis
Atletika

organizace
SK Kadaň
FK Tatran Kadaň
Hockey Club Kadaň
TJ Vodní sporty Kadaň
TJ DNT Kadaň
FBC DDM Kadaň
Karate klub Kadaň
SK Kosagym Kadaň
FC Betis Kadaň
JUDO Kadaň
Tenisový klub Kadaň
ATLETIKA Kadaň

4

číslo usnesení ZM
279/2005
279/2005
279/2005
279/2005

datum schválení
22. 9. 2005
22. 9. 2005
22. 9. 2005
22. 9. 2005

279/2005
334/2007
334/2007
289/2008
46/2011
213/2012
170/2013

22. 9. 2005
29. 11. 2007
29. 11. 2007
18. 12. 2008
31. 3. 2011
20. 12. 2012
12. 12. 2013

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)

(%)

Podíl města
(Kč)

TJ DNT - vodní slalom
Tenis klub
Úhošťany - SKP
Nohejbal klub
TJ Vodní sporty
Hockey Club
TJ Elektrárny-softball

4 513,00
150 087,35
2 619,00
21 199,34
18 430,00
15 824,86
6 668,34

90
90
90
80
90
90
90

4 061,70
135 078,61
2 357,10
16 959,47
16 587,00
14 242,37
6 001,50

13 610,40
144 241,98
27 727,93
40 970,89
60 023,73
10 929,15
9 392,22

90
20
90
30
90
90
90

12 249,36
28 848,39
24 955,13
12 291,27
54 021,35
9 836,23
8 452,99

FK TATRAN
SK Kadaň
TJ Elektrárny-kuželky

148 237,00
220 214,20
10 833,00

90
98
90

133 413,30
215 809,91
9 749,70

69 893,00
1 495 432,22
23 234,00

90
98
90

62 903,70
1 465 523,50
20 910,60

38 300,60

90

34 470,54

2 297,07

90

2 067,36

201 139.00

90

181 025,10

36 607,00

90

32 946,30

6 200,00

90

5 580,00

9 687,16

90

8 718,44

JUNÁK
FK TATRAN – mul. h.
Český kynologický
svaz

Sportovní kluby

TJ DNT - vodní slalom
Tenis klub
FK TATRAN
SK Kadaň
TJ Elektrárny-kuželky
JUNÁK
FK TATRAN – mul. h.

Spotřeba
TUV a UT

Podíl

Podíl

Spotřeba plynu
(Kč)

Podíl

Podíl

(Kč)

města

města

(poslední získané

města

města

(údaj od TH)

(%)

(Kč)

vyúčtování)

(%)

(Kč)

0
175 273,58
343 218,11
1 534 140,00
0
35 201,40
59 864,63

40
90
98
0
90
90

0
70 109,43
308 896,29
1 503 457,20
0
31 681,26
53 878,16

29 135,08
0
0
0
95 924,88
0
0

90
0
0
0
90
0
0

26 221,57
0
0
0
86 332,39

* zdroj: úsek správy bytů

Výdaje na sport a tělovýchovu na sportovištích ve vlastnictví města z rozpočtu města
(zde jsou i výdaje na energie, které jsou v předchozí tabulce)
druh výdaje
Ostatní sportoviště - údržba
Zimní stadion a ostatní sportoviště - energie
Zimní stadion–údržba
Zimní stadion+koupaliště–mzdy
Fotbalový stadion – údržba
Multifunkční hřiště udržitelnost
(zahrnuto energie + údržba)
Hockey Club
Sportovní hala

* zdroj: odbor ekonomický
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v tis. Kč
6 799,12
4 395,37
3 699,37
2 700,00
523,89
1 315,00
100,00
1 950,00
(z toho výdaje
na energii 620,00)

0
0

3/ 15. ROČNÍK „NEJPOPULÁRNĚJŠÍHO SPORTOVCE KADANĚ 2015“
Titul Sportovec roku 2015 by měl obdržet ten nejlepší. Přispět k tomu mohla
provedená změna pravidel. Při udělení titulu Sportovec roku 2015 měli konečné slovo i
zástupci sportovních klubů, kteří dokáží posoudit výkony a výsledky jednotlivých sportovců
během uplynulého roku.
Během listopadu loňského roku mohly sportovní kluby a organizace nominovat
jednotlivce do ankety o nejpopulárnějšího sportovce Kadaně za rok 2015. Nominovat mohly
pomocí nominačních lístků v Kadaňských novinách č. 22 a 23 nebo prostřednictvím
elektronického nominačního lístku. Nominace byla uzavřena 4. 12. 2015. Od 14. 12. 2015 do
29.1.2016 probíhalo samotné hlasování jednak prostřednictvím anketního lístku
z Kadaňských novin č. 24 (z roku 2015), č. 1, č. 2 (z roku 2016), ale i on-line hlasování na
stránkách Kulturního zařízení Kadaň, p. o., kde bylo novinkou to, že nebyly zveřejněny
předběžné výsledky.
Vyhlášení a ocenění proběhlo na „Galavečeru Sportovců a Talentů roku 2015“
v Kulturním domě Střelnice, v pátek 19. února 2016.
Vyhlášení bylo ve více kategoriích:
- z hlasování veřejnosti 1. místo - „Nejpopulárnější sportovec roku 2015“ – mládež a dospělí
- 1., 2., 3. místo - Sportovec roku 2015 – dospělí (od 19 let)
- 6 sportovců roku 2015 bez pořadí – mládež (do 18 let včetně)

Výsledky ankety:
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU – cena veřejnosti
Kategorie mládež:
ROMAN MÜLLER
Kategorie dospělí:
ROSTISLAV TOČÍK

disciplína
rychlostní kanoistika
koloběh

SPORTOVEC ROKU 2015
Kategorie mládež:
MICHAL GUT
LADISLAV EISENHAMMER
LUKÁŠ PARDUBSKÝ
KRYŠTOF BODNÁR
KRISTÝNA TESAŘOVÁ
DAVID ŠTIBLICKÝ

disciplína
lední hokej
kickbox
florbal
pozemní hokej
karate a kata
atletika

Kategorie dospělí (1. – 3. místo)
1. místo PETR MACHÁČEK
2. místo STANISLAV HAMÁK
3. místo MARTIN ODLAS

disciplína
lední hokej
rychlostní kanoistika
florbal
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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 85% 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 2016 se také opět několik veřejných hřišť zrenovuje. Nicméně v roce 2016
bude dokončeno relaxační hřiště v areálu DDM Šuplík. Zároveň budou podniknuty veškeré
kroky pro spuštění realizace výstavby „Chytrého hřiště“ v Polní ulici a také výstavba nového
monolitického skateparku místo původního. Bude obnoveno i dětské hřiště v areálu FK
Tatran. Některá veřejná hřiště budou dovybavena novým zařízením (např. fotbalové branky
atd.)
* zdroj odbor životního prostředí

5/ KONTROLA STAVU SPORTOVIŠŤ VE MĚSTĚ
Kontrolu plnění nájemních smluv provádí odbor vnitřních věcí ve spolupráci
s majetkoprávním úsekem městského úřadu. Z hlediska plnění smluvních podmínek nebyly
shledány žádné větší problémy. Zápisy ze zjištěných kontrol vč. fotodokumentace jsou
předkládány starostovi města a následně radě města k posouzení. Závady zjištěné při
kontrolách jsou na základě těchto zpráv průběžně odstraňovány. Průběžnou údržbu
veřejných hřišť, pokud nemají konkrétního nájemce, provádí technické služby.
* zdroj: správa majetku města
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6/ SPORTOVNÍ ČINNOST V MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Školy nabízí svým žákům zapojení do různých sportovních kroužků a množství
sportovních aktivit ve volném čase žáků. K rozvoji pohybových aktivit dětí a žáků mají
vytvořeny podmínky ve vybavených tělocvičnách a na přilehlých hřištích.
Zájem žáků o sport na školách je patrný již od nejmladších žáků. Zúčastňují se
celorepublikových, krajských, okresních a regionálních soutěží. Základní školy organizují i
soutěže pro Kadaň a okolí společně s DDM Šuplík a atletickým klubem. Některé z těchto
soutěží se konají ve Sportovní hale Kadaň.
Příklady:
 Florbal – zajišťuje 1. ZŠ, gymnázium, Šuplík – 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¨
 Vánoční kapřík – 1. ZŠ
 McDonald´s Cup – 1. ZŠ
 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 – 1. ZŠ
Atletika na hřišti FK
V roce 2015 se město Kadaň zapojilo do pilotního projektu „Děti na startu“, který patří
mezi vybrané projekty „Česko sportuje“. Jedná se o celonárodní projekt všeobecné
pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní
pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí
základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se
míče. Tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní
činnost. Seznámí se s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě
a civilizačním chorobám. Získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu
a aktivnímu trávení volného času. Jako první se zapojila ZŠ Na Podlesí, ZŠ Pionýrů a MŠ
Kpt. Jaroše 1554, pro velký úspěch se zde rozšířil pro letošní rok počet vyučovacích hodin
z jedné hodiny týdně na 2 hodiny týdně.
Školní tělocvičny a školní hřiště jsou v odpoledních a večerních hodinách využívány
formou pronájmů kadaňskými sportovními organizacemi, jednotlivci i firmami. Je zde
zastoupen například tenis, volejbal, cvičení pro seniory, basketbal, futsal, kopaná, karate,
atletika.
Plně využíván je bazén ZŠ Kadaň ul. Školní jak mateřskými školami, 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. 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.
Nejstarší děti absolvují předplavecký výcvik.
8

Základní škola Kadaň, ul. Školní
Škola se stala součástí projektu „Česko sportuje – olympijský víceboj“ a opět získala
stříbrnou medaili. Pořádala 2. ročník plavecké ligy „Vánoční kapřík“. Pořádá pravidelný kurz
lyžařský a snowboardingu, cyklisticko-turistický kurz, jarní běhání, okresní přebor ve florbalu,
Mc Donald´s Cup.
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 víceúčelového hřiště.
Žáci školy se během roku zúčastnili 30 sportovních soutěží.
Ze sportovních výsledků se mohou pochlubit:
 1. místo ve florbalu – okresní kolo
 3. místo ve florbalu – okresní kolo
 3. místo ve florbalu – krajské kolo
 2. místo Mc Donald´s Cup – okrskové kolo
 2. místo v plaveckých závodech „ 50 m do prázdnin“
 3 x 1. místo v plaveckém závodu Vánoční kapřík
 3 x 1. místo ve šplhu na přeboru v Kadani
 5 x 1. místo v přeboru v atletice
 1. místo v Kadaňské laťce
 1. místo – Jarní kadaňské běhání
 1. místo v přehazované
 1. místo v kopané O pohár Maxipsa Fíka
 2. místo „Dračí lodě“
Škola pronajímá organizacím i veřejnosti tělocvičny, střelnici a bazén.
Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň
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, ale i krajských kol.
Z úspěchů žáků na soutěžích se mohou pochlubit:
 3. místo okrskové kolo ve vybíjené
 2. místo okrskové kolo Mc Donald´s Cup
 2. místo okresní finále v minifotbalu
 1. místo pouliční fotbalová liga
 6 medailí a nejrychlejší „ šplhoun „ v přeborech města Kadaně ve šplhu
 5 medailí v jarním kadaňském běhání
 9 medailí v běhu do vrchu
 7 medailí v Kadaňské laťce
 5. medailí v přeboru města Kadaně v plavání
 1. místo okresní kolo ve florbalu – starší žáci
 2. místo krajské kolo ve florbalu – starší žáci
 1. místo okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně
 2. místo okresní kolo ve florbalu – mladší žákyně
 1. místo okresní kolo ve florbalu – starší žákyně
 5. místo krajské kolo ve florbalu – starší žákyně
 1. místo futsalová liga – divize D (postup do dalšího kola – celorepubliková soutěž)
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
Škola se ve spolupráci s MŠMT a NÚV zapojila do pilotního projektu „Hodina pohybu
navíc“, při kterém dětem ve školní družině nabízejí aktivity na rozvoj pohybových dovedností
a snaží se je přivést ke sportu. Ke sportování využívají žáci tělocvičnu, školní fotbalové a
florbalové hřiště, lesopark, multifunkční hřiště i sportovní halu, zimní stadión a koupaliště.
Ve školním roce 2014/2015 se žáci zúčastnili 28 soutěží, kde získali 24 zlatých, 35
stříbrných a 23 bronzových medailí.
Z úspěchů žáků na soutěžích se mohou pochlubit:
 2. a 3. místo okresní kolo Orion florbal Cup, dívky
 1. místo okresní kolo Orion florbal Cup, chlapci
 2. místo okresní kolo McDonald´s Cup
 1. až 3. místo okresní kolo dopravní soutěže
 3. místo krajské kolo dopravní soutěže
 1. místo okrsková soutěž Coca – Cola Cup, chlapci
 1. místo okrskové kolo Orion florbal Cup, mladší dívky
 1. místo okrskové kolo Orion florbal Cup, mladší chlapci
 1. až 3. místo v Kadaňské laťce
 1. místo v přehazované škol, dívky starší
 1. až 2. místo O pohár Maxipsa Fíka – malá kopaná
 1. až 3. místo Přebor města Kadaně v atletice

Základní škola Kadaň, Na Podlesí
Na škole proběhla rozsáhlá rekonstrukce hřiště, v loňském roce tělocvičny. Tyto
sportoviště využívají žáci jak během výuky, tak prostřednictvím školního klubu ve sportovně
zaměřených kroužcích (sportovní hry, taneční kroužek, Děti na startu, volejbalový kroužek).
K pořádání městských kol jednotlivých sportovních soutěží využívá škola městskou sportovní
halu.
Žáci pravidelně dosahují velmi dobrých výsledků ve sportovních soutěžích a závodech:
 1., 2. a 5. místo McDonald´s Cup
 1. místo Coca – Cola Cup
 1. a 3. místo O pohár Maxipsa Fíka
 1. a 2. místo florbal mladší žáci
 3 x 1. místo vybíjená žáci 4. a 5. tříd
 2. místo Florbal THINK BLUE CUP
 3 x 1., 5 x 2. a 2 x 3. místo soutěž ve šplhu
 2 x 1., 4 x 2. a 2 x 3. místo skok vysoký
 1. a 3 x 2. místo běh do vrchu
 8 x 1., 7 x 2. a 11 x 3. místo Přebor v atletice
 2 x 1., 2 x 3. místo Jarní běhání

10

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň
Škola vzdělává žáky s různým druhem postižení, proto je výuka sportovní činnosti pro
žáky velmi významná. Škola i nadále využívá po velmi dobrých zkušenostech sportovní halu
města zároveň s tělocvičnou v DDM Šuplík. Úspěšně využívají rehabilitační místnost, která
slouží k relaxaci a patřičné stimulaci žáků během výuky.
Žáci se účastní téměř všech nabízených sportovních aktivit. Mezi největší úspěchy patří:
 2. a 6. místo krajské kolo lehkoatletického čtyřboje
 1. a 2. místo branně-orientační závod
 2. a 3. místo silácký víceboj
 2. místo regionální přebor Ústeckého kraje v přespolním běhu
 1. až 3. místo Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích v Bílině
 1. a 3. místo na turnaji stolního tenisu DDM Šuplík
Činnost sportovního oddělení DDM Šuplík v Kadani
Oddělení tvoří celkem devět sportovních zájmových útvarů, o které se v pravidelných
týdenních časech stará osm externích pracovníků a dva interní. Jedná se o basketbal,
biatlon, florbal, futsal, jógu kickbox, stolní tenis, šachy a gymnastiku. Tyto útvary se dále dělí
do dalších podskupin a to podle věkových kategorií nebo dle 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 velmi úspěšný ryze dívčí tým a
otevřít další dívčí tým v kategorii mladších žákyň, v dorostenecké kategorii a kategorii
starších žáků se probojoval 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 50m 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 rodičům a jejich dětem.
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7/ VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA KADAŇ V ROCE 2015
Základní informace o hale
 hala je umístěna v odpočinkové části města Kadaně 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
Hala a její zajímavé akce
Rokem 2015 byla posunuta laťka s pořádanými akcemi o kousek výš. Od prvního
víkendu roku 2015 pokračovaly nabité soutěže florbalistů. Na konci ledna 2015 byla
uspořádána exhibiční taneční akademie TS Reflex, kde děvčata i chlapci předvedli
sponzorům, rodičům a přátelům ukázky z nových tanečních sestav.
Zimní měsíce nabídly hlavně atraktivní zápasy ve všech sportovních odvětvích (futsal,
florbal, basketbal, halový hokej, volejbal). Na přelomu měsíce února a března se konal
každoroční dvoudenní turnaj florbalové extraligy vozíčkářů, jehož pořadatelem byl mostecký
Basset. V obou těchto měsících se u nás také uskutečnila futsalová reprezentační
soustředění mládeže i dospělých. V dubnu se pak před kvalifikací opět vrátil do naší haly
zúžený kádr reprezentace do 19 let.
V květnu proběhl 4. ročník soutěže Bohemia Cup, což je jedna z nejvýznamnějších
akcí kickboxerů v Česku. V tom samém měsíci zakončila sezonu většina florbalistů účastí na
Katově poháru, kde se setkávají hráči a hráčky i z jiných sportovních odvětví. Červencové
dovolené rozdělily rok na dvě sezony, aby ta nová začala letní přípravou a soustředěními
ligových oddílů z Prahy. Začátek školního roku nabídl návštěvníkům především rozjezdy
florbalových a basketbalových soutěží, v říjnu se hala naplnila ve všech atraktivních časech i
celých víkendech. Nejvýznamnější akcí tohoto měsíce byl jednoznačně superligový zápas ve
florbale mužů mezi Bivojem Litvínov a Sokolem Pardubice. V listopadu proběhly v hale dvě
republikové akce karatistů během jediného víkendu, ve všedních dnech se uskutečnily
fotbalové a florbalové akce školní mládeže. V prosinci zavítala do haly již poněkolikáté naše
futsalová reprezentace, která si k soustředění tentokrát pozvala hráče z Japonska. S nimi se
také reprezentace utkala ve dvou zápasech, při kterých hráči daleké země ukázali, že futsal
umí hrát na velmi dobré úrovni. Konec roku byl nabitý turnaji fotbalovými v pohodovém
vánočním duchu.
V roce 2015 se tak v hale uskutečnilo na 131 akcí, z toho bylo 72 turnajů, 56
mistrovských nebo přátelských utkání a 3 akce nesportovního charakteru.
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Tělocvičny a sauna
Horní tělocvična, tzv. zrcadlový sál, je využita především tanečnicemi z TS Reflex.
Občas je tělocvična využívána k jiným účelům, pro vyhodnocení různých soutěží nebo jako
jednací místnost. Dolní tělocvičnu v roce 2015 využíval nejvíce klub judistů. Velkému zájmu
se těší různá posilovací cvičení a cvičení pro ženy, zumba nebo aerobic. Na cvičení se
zájemci zapisují do rezervačního sešitu, který je umístěn při vchodu do haly, na recepci.
Na konci roku se natolik zvýšil zájem o saunu nejen ze strany sportovních oddílů, že
předčil všechny uplynulé roky dohromady. Přesto její prostory nadále využíváme i pro jiné
akce konané v prostorách haly. Šatny sauny se využívají nejvíce pro turnaje a na squash,
odpočinkovou místnost upravujeme ke konferencím nebo jako zázemí při konání různých
soustředění.
Squashové kurty
Squash je více individuální sport, kurty bývají využívány hlavně od října do března
mezi 16. a 21. hodinou. Stále větší zájem je o slevové karty za 1 000,- a 2 000,- Kč. I v roce
2015 jsme poskytli v rámci propagace tohoto sportu a sportovní haly dárkové šeky středním
školám jako ceny do tomboly jejich maturitních plesů.
Do konce roku se uskutečnily 3 několikahodinové soutěže, které sklidily mezi soupeři
velký zájem a přivedly k tomuto sportu nové nadšence. Pokud možno, je snaha ze strany
sportovní haly reagovat na podněty návštěvníků squashe tak, aby se ochotně vraceli. Proto
je velice důležitá pravidelná údržba a čištění kurtů, výměna znehodnocených raket a míčků.
Ostatní služby v rámci haly
Sortiment zboží na recepci vzhledem k možnostem daného prostoru je již několik let
neměněn. V nabídce je celoročně káva z automatu, japonský čaj Matcha, točená limonáda,
jontové nápoje, drobné cukrovinky. Při delším konání nějaké sportovní akce (turnaj,
soustředění) je v nabídce točené pivo či bezlepkové párky.
Na recepci lze v předprodeji i nadále zakupovat přes portál Colosseum vstupenky na
kulturní a společenské akce Kulturního zařízení Kadaň, p. o. V recepci si i nadále lze vypůjčit
disky pro hru Discgolf, jehož hřiště leží v Rooseveltových sadech v bezprostřední blízkosti
sportovní haly. Tento sport má ve městě Kadaň za tak krátkou existenci již svou vytvořenou
tradici, zájemci si pořizují sbírky vlastních disků a každoročně se zde pořádají i
celorepublikové soutěže.
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.
Oddíly, organizace, jednotlivci využívající halu
1/ FBC DDM Kadaň – florbal (cca 170 členů) na tréninky, víkendové zápasy a turnaje
- oddíl je rozdělen do devíti kategorií a halu využívá nejdéle v roce
2/ FC Betis Kadaň – futsal (cca 50 členů) na tréninky a mistrovská utkání
3/ HC 1957 Kadaň – halový hokej (cca 90 členů) na tréninky a 5 turnajů v roce v období
od listopadu do března
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4/ TJ Klášterec n.O. - basketbal dětí do 13 let věku z Klášterce a Kadaně (cca 12 členů)
na tréninky jednou týdně a regionální ligové dvojzápasy
5/ TS Reflex
– taneční skupina (cca 90 členů) na tréninky v tělocvičně a každoroční
akademii
6/ Judo Kadaň
– judisté (cca 30 členů) na tréninky v dolní tělocvičně
7/ Amatérská volejbalová liga
– volejbal neregistrovaných (cca 120 členů) formou turnajů
jednou měsíčně vždy po celý den v období od října do dubna
8/ TJ Mocní Tuleni Podbořany
– florbal, jen na víkendové turnaje (cca 70 členů) a občasné tréninky
9/ Karate Klub Kadaň a Klášterec n.O.
– oddíl karatistů pořádající 3 - 4 turnaje ročně
10/ Kosagym Kadaň – oddíl kickboxerů pořádající 1 mezinárodní turnaj ročně
11/ ZŠ a MŠ při nemocnici
– hodiny tělesné výchovy, pořádání školních sportovních akcí a
kroužků (cca 40 dětí)
12/ SK Kadaň–hokej - hokej mužů (cca 25 členů) využívající halu díky blízkosti budov na
tzv.„suché“ tréninky
13/ 3. ZŠ Kadaň
– hodiny tělesné výchovy (cca 50 dětí)
14/ Další oddíly a veřejnost
- objednávají si halu on-line systémem na jednotlivé akce
15/ Cvičení pro veřejnost soukromými cvičiteli
- zumba, aerobic, fyzioline, posilovací a funkční tréninky, taneční
Oldies (cca 150 lidí týdně) v obou tělocvičnách.
16/ Squash pro veřejnost (cca 14 osob denně, tj. 7 hodin na obou kurtech)

Závěr
Návštěvnost haly je v sezoně různá podle druhu akce a její atraktivnosti. O víkendech
chodí diváci hlavně na 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 2015 byl opět o něco úspěšnější než ten předešlý. Ustálil se počet soutěží a
pořadatelských týmů. Mírně vzrostla návštěvnost haly, opět se zvýšil zájem o squash. Ne
vše je stoprocentní, ale pochvaly od pořadatelů jsou potěšující, proto se s organizací svých
akcí do haly vracejí.
V roce 2016 proběhne ve sportovní hale řada zajímavých akcí: zápas české futsalové
reprezentace žen, finále soutěže mažoretek, tradiční soutěže karatistů a kickboxerů, halové
sporty a jejich odchovanci budou opět bojovat o co nejlepší výsledky. Lahůdkou by měl být
týdenní seminář karatistů za přítomnosti japonských učitelů. Diváky čekají nejen atraktivní
akce, v plánu jsou i setkání celorepublikového charakteru. Jsou v plánu i další turnaje ve
squashi.
Všechny akce jsou zveřejňovány prostřednictvím tisku, kabelové
internetových stránek www.hala-kadan.cz nebo pomocí sociální sítě FB.
*zdroj: Roman Muchna, vedoucí Sportovní haly Kadaň
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televize,

8/ ZPRÁVY O SPORTU JEDNOTLIVÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ
Součástí „Zprávy o sportu ve městě za rok 2015“ jsou zprávy jednotlivých sportovních
klubů, které jsou základní charakteristikou jednotlivých oddílů provozujících nejen
preferované sporty včetně úspěchů a využívaného sportoviště.
* Zprávy, vyplněné zástupci oddílů, byly předloženy v nezměněné podobě, ale nejsou součástí tohoto
zveřejnění.
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