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  4. 9.  Pojď se bavit s Bludištěm - 50 let DDM 
16. 9.  Chodovské posvícení a zahrádkářská výstava
16. 9.  Slavné muzikálové melodie v kostele sv. Vavřince



K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři.
Letošní léto se blí-

ží pomalu k závěru, 
skončila doba dovo-
lených, letních prázd-
nin a žáci se pomalu 
vracejí do lavic cho-
dovských škol. Pevně 
věřím, že jste si všichni 

odpočinuli a načerpali nové síly. Léto tohoto 
roku ovšem kromě všech příjemných zážitků, 
výletů a sluníčka také bohužel přineslo i ně-
které méně příjemné momenty a zkušenosti. 

Poprvé se v praxi ukázal účinek tak zvané-
ho „protikuřáckého zákona“. Vedle řady pozi-
tivních aspektů,  které tento zákon přináší, se 
však negativně projevilo i to, čeho se většina 
obávala, a to je zvýšený hluk před provozov-
nami, jenž ruší především v nočních hodinách 
obyvatele okolních domů. Řada provozo-
vatelů restaurací ve městě se na nový zákon 
dopředu připravila a vytvořila pro své hosty 
místa ke kouření tak, aby byl brán ohled prá-
vě na lidi bydlící v jejich blízkosti. Za to jim 
patří poděkování. Bohužel jsou v Chodově 
provozovatelé, kteří jsou bezohlední a celou 
situaci vyřešili tak, že prostě hosty pošlou na 
ulici před svou provozovnu. Tito lidé neberou 
žádný ohled na to, jestli ve svém okolí někoho 
neobtěžují. Celou situaci společně s městskou 
policií monitorujeme a bude se tím zabývat 
městská rada. 

Druhým, pro mne ještě horším aspektem je 
důsledek benevolence státu v oblasti obcho-
du s chudobou a „kšeftování“ s bydlením. Ve 
svém červnovém příspěvku jsem popisoval 
selhání státu, které z mého pohledu koruno-
vala paní ombudsmanka, kdy sebrala městům 
jednu z mála možností k zajištění pořádku 
prohlášením regulace pomocí městské vy-
hlášky za protiústavní. Tímto krokem odebrala 
městům možnost bránit slušné občany. Stá-
le se nezlepšující situace zejména v ulicích 
Obránců míru, Osadní, Hlavní a Budovatelů je 
tak smutným pokračováním zavírání očí na-
šeho státu před problémy slušných lidí. Městu 
toho moc nezbývá, ale i tak chci využít všeho, 
co můžeme. Radě města budu navrhovat vy-
užití všech zbývajících opatření, která máme, 
a doufám, že protentokrát zase někdo neo-

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje 

na to, že k dané akci pořídilo 
chodovské TV studio videozá-
znam, popřípadě videoreportáž, 

které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz 
v záložce Archiv TV Chodov.

Rubikon se i nadále podílí na 
údržbě města

I letos je možné po-
tkat ve městě pracovníky 
RUBIKON Centra, kteří 
v rámci tréninkových míst 
upravují za pomoci křo-
vinořezů travní plochy 
především v rekreačních 
zónách našeho města 

(např. Bílá voda, alej ke Staré Chodovské, okolí 
rybníka Bahňák).

Naši pracanti Richard, Milan, Josef a František 
za necelé tři měsíce, co u nás pracují, odvedli 
slušný kus práce. I u nás se v práci občas řeší 
problémy a nestandardní situace, tak jako asi ve 
všech zaměstnáních, celkově je ale na chlapy 
spolehnutí, a to i přesto, že finanční odměna za 
tuto práci je zcela minimální.

Motivací je pro ně i pocit z dobře odvedené 
práce, pohled na upravené části města i to, že je 
někdo za práci pochválí a že jsou někde užiteční.

Milan Roháč, manažer pobočky Chodov 
a Cheb

značí ochranu slušných obyvatel ve městě za 
protiústavní. 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, i přes řadu 
nepříjemných momentů jsem přesvědčen, že 
Chodov je dobrým městem pro bydlení a by-
dlí zde především slušní lidé. Jedním z mnoha 
důkazů je i to, jak se Chodováci dokázali se-
mknout a vybrat mezi sebou peníze na nové 
zvony, které byly vysvěceny a zavěšeny do 
kostela sv. Vavřince během letošní pouti. Po-
slední srpnovou neděli se zase konal na Bílé 
vodě běžecký závod Chodovská vlečka, při 
kterém účastníci přispěli na pomoc Natálce. 
Všem Vám upřímně děkuji a věřím, že těch 
příjemných momentů a okamžiků je v životě 
našeho města hodně. 

 Patrik Pizinger, starosta města
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Chodov nechal 
v letošním roce 
z r e k o n s t r u o v a t 
Tovární ulici. Má 
v plánu pokra-
čovat v tomto 
trendu na dalších 
místech města? 
Pokud ano, kde to 

bude a na kolik práce vyjdou? 
Také v letošním roce vyčlenilo město 

Chodov určitou částku na plánované re-
konstrukce místních komunikací a chod-
níků. Rozsahem chystaných prací se 
bezpochyby na první místo řadí oprava 
komunikace v Lesní ulici, která plynule na-
vazuje na již zrekonstruovanou ulici Továr-
ní. Stavební práce v této lokalitě započaly 
již na konci srpna, kdy došlo k odstranění 
propadu ve vozovce před odbočkou na 
Vintířov. Samotná rekonstrukce Lesní ulice 
bude probíhat v termínu od 1.9. do 31.10. 
2017 a odhadované náklady činí přibliž-
ně 7 milionů korun včetně DPH. Závěrem 
bych chtěl poprosit všechny motoristy 
o trpělivost při nezbytné objížďce daného 
úseku, neboť odměnou nám bude nový 
povrch bez děr a výmolů. (mák)

Děti dostaly zebru, sportovci 
workoutové vybavení

Nové prvky pro zábavu i cvičení pořídila cho-
dovská radnice. V Poděbradově ulici tak najdete 
obří zebru se skluzavkou, houpačkou a malou 
lezeckou stěnou pro nejmenší, na Bílé vodě pak 
workoutové vybavení na posilování.  (mák)

Recyklace elektra má smysl 
Naše město recyklací elektrospotřebičů výraz-

ně ulevilo životnímu prostředí. Loni bylo ode-
vzdáno k recyklaci 462 televizí, 164 monitorů a  
5 952,17 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 
228,84 MWh elektřiny, 12 136,94 litr ropy, 1 031,92 
m3 vody a 9,14 tuny primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů o 48,69 
tuny CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů 
o 213,52 tuny.

Za tuto snahu město Chodov obdrželo certi-
fikát vypovídající nejen o přínosech třídění tele-
vizí a počítačových monitorů, ale také o velkém 
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou 
mobilní telefony. 

Tyto výsledky jednoznačně ukazují, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie 

Přístavba je hotova, brzy 
se představí veřejnosti

Chodov v rekordně krátkém čase dokončil 
moderní přístavbu Základní školy J. A. Komen-
ského. Nová budova vyrostla za jeden rok a je to 
první školní stavba od počátku sedmdesátých let 
minulého století, kdy byla uvedena do provozu 
škola v Husově ulici.

Moderní přístavba má tři patra a podkroví, 
každé patro je propojené se stávající budovou 
a sloučením obou podkroví vznikly obrovské 
půdní prostory.

Praktickou novinkou je spojení školy s blízkou 
jídelnou a družinou, kam se žáci nyní dostanou 
suchou nohou. Objekt je bezbariérový, s výta-
hem a nabízí pět kabinetů plus dalších devět tříd, 
kde může usednout zhruba 270 žáků. Celá škola 
jich pak pojme na 550.

„Naplnili jsme tak náš cíl, kdy jsme vytvořili ze 
dvou základních škol a domu dětí a mládeže 
jeden velký areál i se sportovišti,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Radnice za práce, včetně opravy šaten a so-
ciálního zázemí v původní budově, zaplatila 
přibližně 37 milionů korun, což je zhruba o 30 
milionů korun méně, než se původně předpo-
kládalo. „Rozhodně to ale není na úkor kvality 
a materiálu,“ upozornil starosta.

Přestože si město předjednalo rámcový úvěr, 
nakonec z něj nemuselo použít ani korunu a ce-
lou akci uhradilo ze svého rozpočtu. Stavba se 
rovněž obešla bez dotačních peněz.

Veřejnosti se nová budova představí v rámci 
dne otevřených dveří, které vedení školy přichys-
talo na 27. září od 15 do 18 hodin.  (mák)

Dopolední projekce budou 
dvakrát do měsíce

Dopolední promítání filmů v kině Kulturního a 
společenského střediska bude nově dvakrát do 
měsíce, a to vždy první a třetí úterý. Začátky jsou 
v 10 hodin.

„Promítání se v první polovině roku setkalo s 
velkým ohlasem. Proto v něm budeme pokračo-
vat  a zároveň ho kromě prosince rozšíříme na 
dvě projekce měsíčně,“ uvedl jednatel chodov-
ského kulturního střediska Jiří Spěváček.

Návštěvníci kina se tak mohou těšit přede-
vším na komedie, jako jsou Bába z ledu, Špunti 
na vodě, Po strništi bos či na životopisné drama 
Masaryk. Vstupné na jednotlivá představení je 50 
korun.  (mák)

pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozi-
tivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že 
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spo-
třebu energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík.

 Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Prolézačka v podobě zebry. |Foto: Martin Polák

Výluka skončila, vlaky opět 
staví i v Chodově

Roční výluka, kdy vlaky nestavěly v Chodově, 
skončila. Práce na modernizaci nádraží za zhru-
ba půl miliardy korun však budou pokračovat až 
do letošního listopadu. Podrobnosti o celé stavbě 
přineseme v jednom z následujících vydání zpra-
vodaje.  (mák)

Vlakové nádraží v Chodově.  |Foto: Martin Polák 

Přístavba ZŠ J. A. Komenského. |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Rozpočtové změny a další záležitosti 

ohledně chodu města projednají na svém 
poprázdninovém jednání chodovští zastupi-
telé. Ti se sejdou ve čtvrtek 7. září v 16 hodin 
v zasedací místnosti radnice.

Rekordně nízký počet lidí bez práce 
v Chodově zaznamenal v letošním červenci 
úřad práce. Nezaměstnanost ve městě klesla 
na rovných sedm procent.

V meziročním srovnání je to méně o 1,3 
%. V celém Karlovarském kraji se nezaměst-
nanost dostala pod čtyři procenta, přesně na 
3,9 procenta. (mák)

Projekt města – dluhová poradna
Vážení čtenáři, i po dobu  prázdnin jsme 

v dluhové poradně pomáhali a opět jsme se 
potkali s několika klienty, kteří chtěli pomoci 
svým kamarádům či blízkým tím, že jim ručili 
nebo si za ně půjčili. Bohužel v těchto přípa-
dech platí pořekadlo: “Pro dobrotu…“

Výborně zareagovali klienti, kteří  obratem 
po vyzvednutí “modrého pruhu” svoje kroky 
nasměrovali za námi. Kostlivec, o kterém ne-
měli ani tušení, se začal řešit ihned.

Radost nám udělal i mladý pár, který plánu-
je společné bydlení na hypotéku. Zajímali se 
o dostupnost úvěru, a zda si jej vůbec mohou 
dovolit. Zpracovali jsme jim bilanci rodinného 
rozpočtu včetně splátky hypotéky. Pár si po 
dobu tří měsíců odloží pomyslnou splátku bo-
kem. Koncem září se přijdou pochlubit, jak se 
jim podařilo ustát plánovaný výdaj.

Dluhová poradna - MěÚ Chodov - sociál-
ní odbor. Každé pondělí a středa od 15 do 17 
hodin.

K dispozici právník a finanční specialista
Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociál-
ních věcí

DDM Bludiště slaví narozeniny, 
letos mu je padesát let

Významné jubileum si v letošním roce připomíná 
chodovský Dům dětí a mládeže Bludiště. Své služby 
a zázemí už nabízí rovné půlstoletí.

Jedinečnému výročí také odpovídá program, 
který DDM připravil na září. Oslavy odstartuje hned 
zkraje měsíce (4. září od 16 hod.) vernisáž výstavy „50 
let DDM a 30 let taneční skupiny Rytmus“ v městské 
galerii přímo v budově DDM. 

Hodinu předtím se návštěvníci mohou zúčastnit 
akce Pojď se bavit s Bludištěm, kdy se představí jed-
notlivé zájmové útvary a zároveň proběhne nábor 
do kroužků. Oslavy v areálu DDM pokračují v pátek 
22. září od 8 hodin soutěžemi pro děti a vystoupe-
ním  členů kroužků (pro veřejnost je akce přístupná 
od 14. 30 do 17 hodin). K poslechu i tanci zahraje 
kapela Alabalabamba.

Vrcholem pak bude setkání DDMáků ve Spole-
čenském sále ve Vintířově, které se uskuteční o den 
později, a to v sobotu 23. září od 19 hodin.

Vstupenky lze pořídit za 150 korun v kanceláři 
DDM (pozor, v ceně je i řízek). O hudbu se postará 
skupina KV band. Doprava Chodov – Vintířov a zpět 
je zajištěna.  (mák)

Vzpomínka
    Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 

přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 
s mým manželem panem Václavem Švage-
rem,  jenž tak náhle odešel dne 24. 7. 2017.

Rodina a přátelé, to pro něj znamenalo vše, 
pro nás žil a s myšlenkami na nás také zemřel.  
Jeho ztráta ale nijak neumenšuje to, co k nám 
cítil a co byl pro nás všechny ochoten udělat.

Za vysoce profesionální a etický přístup patří 
naše poděkování i pracovníkům pohřební služ-
by ALYA. Děkuje manželka a děti

V kostele svatého Vavřince 
zazní muzikálové hity

V rámci Chodovského posvícení se uskuteč-
ní v sobotu 16. září v kostele svatého Vavřince 
koncert. Na své si přijdou především milovníci 
známých melodií z muzikálů Evita, My Fair Lady, 
Jesus Christ Superstar a Bídníci.

Zároveň zazní skladby Jiřího Suchého, Jiřího 
Šlitra a Jaroslava Ježka.

Učinkují: Alena Schernstein Vítová a Josef Štágr 
(zpěv, průvodní slovo) a dále pak Vítězslav Pod-
razil (klavír, průvodní slovo).

Začátek je v 19 hodin, vstupné 80 korun. 
 (mák) 

Vít Baloun ordinuje v nových, 
větších prostorách

Lékař Vít Baloun přijímá pacienty v nových a 
větších prostorách. Svou ordinaci v nevyhovují-
cí malé místnosti v přízemí chodovské polikliniky 
přestěhoval do druhého patra budovy v pravé 
části, číslo dveří je 77. Ordinační doba zůstává 
stejná.

„Za pomoc s realizací nových prostor děkuje-
me panu starostovi a členům Zastupitelstva měs-
ta Chodov, kteří nám ve všem vyšli vstříc,“ uvedl 
Vít Baloun.  (mák)

Jiří Jun vystavuje v Praze
Chodovský výtvarník Jiří Jun bude vystavovat 

své kresby v galerii Chodovská tvrz v Praze. 
Vernisáž se koná 5. září od 18 hodin, samot-

ná výstava pak potrvá do  29. října. Galerie má 
kromě pondělí otevřeno každý den od 13 do 19 
hodin.  (mák)

Zahrádkáři radí zahrádkářům
 Letošní rok  dal všem zahrádkářům za-

brat a vyzkoušel jejich trpělivost, odhodlanost 
a chuť pokračovat dál s prací na zahrádce.

Na jaře pozdní mrazíky spálily většinu kvě-
tů, počasí bylo chladné, takže ani známým 
opylovačům se práce nedařila. Potom nastou-
pila vedra a sucha, která poškodila skoro vše, 
co zbylo. Čas zrání se posunul, takže sklízet 
rajčata, cukety a brambory v červenci, kdy 
současně vykvetly podzimní květy jiřin, nebylo 
žádnou výjimkou. Proto radit, co dělat v září 
na zahradě, je letos opravdu obtížné.

Přesto stejně jako každý rok budou zahrád-
káři 16. 9. v KASSu pořádat svou výstavu, na 
kterou všechny zvou nejen jako návštěvníky, 
ale současně i vystavovatele. Máte zahrádku, 
nejste členy ZO ČZS a chcete se pochlubit 
svým výpěstkem?

Domluvte si svou účast na tel. 774 414 666. 
A protože všechno tak brzy dozrálo, máte 
úrodu určitě zpracovanou a zakonzervova-
nou, tak se s ní pochlubte! Určitě máte nějaký 
zajímavý způsob zpracování svých výpěstků, 
nové recepty a návody, tak se s námi všemi 
podělte! zahrádkáři Chodov

Zájezd pro nepracující 
seniory města Chodova 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 19. září 2017 pořádá jednodenní zájezd na 
41. ročník zahradnického veletrhu v Litoměřicích 
Zahrada Čech 2017.  

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,- 

Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na ces-
tu) budeme přijímat od 4. září 2017 na odboru 
sociálních věcí, v  přízemí, kancelář č. 127, vždy 
od 8 do 15 hodin, s polední přestávkou od 11.30 
do 12.30 hodin. V pátek pouze do 11 hodin.

Podařilo se nám zajistit patrový autobus se 78 
místy, abychom potěšili co nejvíc zájemců. 

 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Na stopě klimatu
O prázdninách se v červencových dnech  opět 

25 chodovských dětí vypravilo na projekt  EU Na 
stopě klimatu. Tentokrát je čekalo týdenní sou-
středění za poznáním.  Hostitelem bylo tentokrát 
středisko Tabakstane, kde spolu s českými dětmi 
byli samozřejmě i jejich vrstevníci z Německa. 
Již během prvního odpoledne došlo při mnoha 
hrách k jejich vzájemnému seznámení. Poté ná-
sledoval krásný týden plný soutěží, her i pozná-
vacích exkurzí.

K nejzajímavějším aktivitám patřil výlet do 
Graffensteinu s návštěvou lanového centra, dále 
návštěva zážitkového centra ve Stolbergu či ex-
kurze v papírně Schoenefeldu a třídírně odpadu 
Raba. Zajímavá byla i velká týmová zážitková hra 
Ekologická cesta. Nechybělo samozřejmě ani 
koupání a sportování na tamních hřištích či přá-
telská fotbalová utkání.

Projekt přinesl i zdokonalení se v německém 

jazyce, který je pro některé chodovské děti dru-
hým cizím vyučovacím jazykem. A s ním i uzavře-
ní nových přátelství.

Poděkování patří všem, kteří se organizačně 
i osob ně a také finančně podíleli na realizaci 
pro jektu. Vedoucím  českých dětí, pánům Miloši 
Volkovi, Janu Merunkovi a Rudovi Flaškovi, tlu-
močníku Karlu Matičkovi a vedení DDM Bludiště 
Chodov.

Za finanční podpory EU a města Chodova 
jsme prožili krásný vzdělávací a poznávací týden.

Miloš Volek, za  účastníky projektu Na stopě 
klimatu
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Než se kdo z nás nadál, prázdniny uběhly jako 
voda a máme tu nový školní rok. Věřím, že si uči-
telé a žáci dostatečně odpočinuli a nasbírali nové 
síly. A co nás čeká?
Co nového v ZŠ Husova po prázdninách

- nově otevřené  a  plně vybavené 3. oddělení 
školní družiny

- nové vchodové dveře Vás uvítají při vstupu 
do obou pavilonů školy

- dokončující se projekt  Na stopě klimatu
Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona 
č.563/2004 Sb. pro výuku Čj, Aj, Nj, M, F, D, VV 
na II. stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ 
s nástupem od 1. 9. 2017.

Informace podá na tel.352 352 390 ředitel ško-
ly.
Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní 
družině (vhodná jako zkušebna).

Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň 
(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dis-

ZŠ Husova ulice

Hledáme učitele Aj 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Evropský týden udržitelného rozvoje 

Na konci školního roku si v rámci Evropského 
týdne udržitelného rozvoje žákyně devátého 
ročníku připravily soutěže pro budoucí prvňáčky 
naší školy.

Tématem bylo správné třídění odpadu, infor-
mace o recyklaci některých materiálů a jejich 
možné použití na nové výrobky. Soutěže zamě-

řené na poznávání ptactva, zvěře a rostlin v okolí 
školy. Zábavnou formou si děti měly vštípit zá-
kladní návyky o potřebě uklízet odpady po zvíře-
cích mazlíčcích a podobně.

Informace o dalších podobných akcích mů-
žete vždy nalézt na našich nových interneto-
vých stránkách na adrese: http://biografsolni.cz/
zs2chodov/sborovna-3/evvo/
Mnoho práce i o prázdninách

Během letních prázdnin si naše škola příliš ne-
odpočinula, protože zde probíhalo velké množ-
ství oprav a úprav interiéru. Došlo například 
k moderním úpravám kanceláře ředitele školy, 
byly nainstalovány nové protipožární dveře do 
spojovací chodby školy, byl také řešen například 
problém s vlhkostí chodeb. Velké změny ale také 
prodělaly školní dílny, které byly celé přestavěné  
a zmodernizované podle současných potřeb 
výuky. Během léta byla vytvořena nová učebna 
pro práci speciálního pedagoga a výchovného 
poradce s žáky. 

Všichni zaměstnanci školy se již těšíme na nové 
i stávající žáky školy v pondělí 4.9. na zahájení 
školního roku 2017/2018.
  Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice

Vzpomínka
„Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás krásné 

vzpomínky nám stále zůstávají.“
Je tomu již 5 let, co nás navždy  opustili naši 

drazí a milovaní rodiče Růženka a Rudolf 
Tremlovi. Kdo jste je znali, věnujte jim spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Děkujeme. S láskou vzpomínají dcera Blanka 
Jizbová s rodinou a ostatní příbuzní.

Galerie představuje 
Williho Huttiga

Vernisáž výstavy Willi Huttig, chodovský fotograf se konala 12. srpna.  |Foto: Martin Polák

Snímky mezinárodně oceňovaného foto-
grafa Williho Huttiga, který působil v Chodo-
vě před druhou světovou válkou, představuje 
v těchto dnech chodovská Galerie u Vavřince.

Mladý Willi převzal po roce 1932 v domě 
v Tyršově ulici ateliér svého dědečka a strýce 
a zavedený podnik úspěšně rozvíjel.

Prosadil se jako umělecký fotograf a snímky 
jeho celoživotní vášně, alpských vrcholků, mu 
zajistily více než dvě desítky mezinárodních 
ocenění.

Huttigovy fotografie, kde obdivuhodně 
pracuje se světlem, viděli lidé na výstavách 
například v Budapešti, Amsterodamu, New 
Yorku či Chicagu. Fotograf pracoval delší čas 
i pro známý americký armádní časopis Hvěz-
dy a pruhy.

Po skončení války musel Chodov opustit 
a natrvalo se usídlil v podhůří Alp, kde si ote-
vřel vlastní ateliér. Jako proslulého portrétistu 
ho vyhledávaly přední osobnosti Německa.

Chodovská výstava s názvem Willi Huttig, 
chodovský fotograf představuje snímky mimo 
jiné i z Chodova. Vernisáže se v galerii zúčast-
nil také Huttigův syn Thomas.

Expozice je k vidění do 25. září. Otevírací 

doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 
hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.  (mák)

Akvatrhy zahájí přednáška
Zhruba třicetiminutová přednáška s názvem 

Akvárium bez starostí zahájí po prázdninové 
pauze další sérii oblíbených akvatrhů. Odborník 
v ní návštěvníkům poradí řadu tipů a triků, jak 
správně pečovat o akvárium.

Akvatrhy se budou opět konat v sále Kultur-
ního a společenského střediska každou poslední 
sobotu v měsíci, a to od 9.30 do 12 hodin. Ty 
nejbližší  se uskuteční v sobotu 30. září.

Nové akvatrhy zvané Život ve vodě jsou podle 
pořadatelů největší a zároveň statisticky nejna-
vštěvovanější akcí pro akvaristy a teraristy v ce-
lém Karlovarském kraji. „Naši prodejci nabízejí 
stovky druhů sortimentu, počínaje živočichy, dále 
také krmiva, technika, doplňky, akvarijní i terarij-
ní rostliny a kořeny,“ uvádí organizátoři na svém 
webu www.zivotvevode.cz , kde zároveň najdete 
podrobnější informace.  (mák) 
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  Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Stálost lidského života je nesmírně křehká. 

Ač si to neuvědomujeme, bereme každý běžný, 
všední den za samozřejmé, že se ráno doma 
se svými nejdražšími rozloučíme a odpoledne 
či večer se zase všichni sejdeme. Této neviditel-
né hranice se dotkl jednoho letního odpoledne 
39letý muž v prodejně TIPO, kdy během nákupu 
náhle zkolaboval a přestal dýchat. Lidé na místě 
se mu snažili pomoci, ale když zjistili, že zdra-
votní komplikace je velmi vážná, ihned vytočili 
linku 156 a 155 a na místo se snažili přivolat první 
pomoc. Jednali velmi rychle a to bylo nesmírně 
dobře. Na místo se jako první dostala motori-
zovaná hlídka městské policie, která po analýze 
základních životních funkcí pacienta ihned pou-
žila automatický defibrilátor a za použití výbojů 
začala bojovat o lidský život. Po chvíli se podařilo 
základní životní funkce obnovit a až do příjezdu 
rychlé zdravotní služby pacienta na místě stabili-
zovala. Muž byl převezen do lékařského zařízení, 
kde se mu po čase zdravotní stav zlepšil.

Letní čas je časem dovolených a policejní 
složky vždy před začátkem prázdnin upozorňují 
na možnost domovních krádeží, kdy nejrůznější 
zlodějíčci těží z toho, že domy a byty zůstanou 
na nějakou chvíli opuštěné. Jedna taková dvojice 
se zaměřila na školská zařízení a podnikla několik 
útoků na školní budovy a kanceláře. Patřičná od-
pověď na sebe nenechala dlouho čekat a již brzy 
perfektní práce místního policejního oddělení 
sklízela úspěchy v odhalení a zadržení pachate-
lů. Velice si vážíme toho, že máme vedle sebe 

takové parťáky.
Youtube je fenomén dnešní doby. Snad ka-

ždý dnes chce mít nějaký status na Facebooku 
nebo kanál na Youtube s tím, že pro svou vyšší 
sledovanost je ochoten udělat takřka cokoliv. Ob-
čas se s tím setkávají i strážníci městské policie, 
jako např. ve chvíli, kdy dva 12letí chlapci vylezli 
na nově zbudované kovové schodiště u zrekon-
struované školy v ul. Smetanova, kde se vzájem-
ně natáčeli telefonem, kdo vydrží viset za ruce 
ze schodiště v 10m výšce a streamovali to online 
na svém youtubovém kanálu. Kuriózní třešničkou 
pak bylo např. telefonické oznámení dvou mladí-
ků, že žádají o pomoc, neboť z důvodu interne-
tové sázky skočili do trnitého křoví ohledně zají-
mavých videozáběrů a nyní se z něho nedokáží 
sami vyprostit a nedokáží si sami ošetřit mnoha-
četné krvácení z řezných poranění. 
První cesta do školy

Milí rodiče, Váš malý školák již poprvé vykročil 
na cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale 
pak již dříve nebo později sám.

Pomozte svému dítěti, aby tento krok v životě 
zvládlo bez zbytečných problémů ve stávajících 
záludnostech silničního provozu. 

Vysvětlete dítěti hlavní zásady bezpečného 
chování v blízkosti silniční komunikace a využij-
te každé vhodné příležitosti  (procházka, nákup) 
k praktickému nácviku těchto zásad v silničním 
provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a vy-
světlete mu, kudy má jít, kde má přecházet a kde 
jsou nebezpečná místa.

I na Vás totiž záleží, aby následná samostatná 
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou poslední.
Výběrové řízení na strážníka

Město Chodov vyhlásilo výběrové řízení na 
dvě pozice strážník u Městské policie Chodov.

 Přihlášky s potřebnými dokumenty budou při-
jímány v zalepené obálce s označením „Výběro-
vé řízení strážník MP - neotevírat“ na služebně 
Městské policie Chodov, ul. Husova 588, budova 
městského záchranného systému, nebo podatel-
na MěÚ Chodov, ul. Komenského 1077.

Kontaktní osoby a bližší informace: Ladislav 
Staněk, velitel MP- 352 352 160, Petr Heth, zá-
stupce velitele MP - 352 352 161, dozorčí služba 
MP Chodov - 352 352 166.

Termín pro podání písemné přihlášky je do 
30. 9. 2017 (včetně).

Podrobnosti a podmínky naleznete na www.
mestochodov.cz.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Souhrn jednotky PO 
V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 

28x. Z toho bylo 10 požárů. Hořely túje v Nové 
Roli, buňky „kolejářů“ v Dolu Jiří – 1 zraněná oso-
ba, kontejnery v Jiráskově, U Koupaliště, Čapko-
vě, Tyršově ulici a další tři kontejnery v Božiča-
nech, skládka SATER za Vřesovou, balík slámy 
v Božičanech, tráva v Jenišově. 13x šlo o technic-
ké zásahy.

Byla provedena záchrana labutě na Vřesov-
ském rybníku, byl odstraněn nebezpečně naklo-
něný strom u Chodosu, dále zlikvidován obtížný 
hmyz vedle školky v Luční ulici, kuriózní byly di-
voké kachny u polikliniky, dvě nouzová otevření 
bytu v Luční ulici - jedna osoba byla zachráněna, 
v ulici 9. května - jedna osoba nalezena zraněna, 
předána do péče zdravotníků. Statistiku zapl-
nilo odstranění padlých stromů po silné vichřici 
ve Staré Chodovské, Lesní, Krátké, Vintířovské, 
Luční, Palackého. Ve dvou případech šlo o úniky 
látek, z kontejneru v Krátké ulici, PHM z osobní-
ho vozidla v Husově ulici. 3x se jednalo o planý 
poplach (požár nákladního vozidla v Nádražní 
ulici, chata Lesní a Zahradní ulice).

Proběhly také práce v rámci tzv. zpráv o čin-
nosti („ZOČ“), stěhování prvního stupně ZŠ J. A. 
Komenského, nasazení vysoušečů v dílnách dru-
hého stupně stejné školy. Jednotka absolvovala 
náročný výcvik ve výškách a nad volnou hloub-
kou na rozhledně Krudum.

V červenci hasiči zasahovali celkem 19x. 
Z toho bylo 5 požárů. Hořel objekt bývalé „kned-
líkárny“ v Chodově, seník v Nové Roli, odpad po 

pálení kabelů u Louček, odpad ve výtahové ša-
chtě v ulici Obránců míru, nebezpečný byl požár 
sauny v karlovarském hotelu Thermal. Co se týká 
technických pomocí, zasahovalo se 4x při nou-
zovém otevření uzavřených prostor, ulice Revo-
luční – nedbalost při vaření se zneužitím hasičů 
- vyřešeno blokově na místě, havárie vody ve 
Staroměstské ulici, zranění ve Staré Roli, pohře-
šovaná osoba v Lipové ulici.

Dále hasiči zasahovali při záchraně osoby po 
pádu do studny v Rájci, hasiči byli přivoláni ke 
spolupráci při transportu zesnulé osoby, dále při 
transportu osoby pro ZZS po resuscitaci, která 
bohužel nebyla úspěšná.

Šťastný konec měla celonoční pátrací akce po 
dvou holčičkách (4 a 6 let) v Sokolově, které ob-
čané Sokolova nalezli v pořádku během násle-
dujícího dopoledne. Byl odstraněn obtížný hmyz 
na obytném objektu v Tatrovicích. Ve dvou pří-
padech byly odstraněny uniklé PHM z osobních 
vozidel. Hasiči zasahovali při dopravní nehodě 
nákladního vozidla v Mírové, které se převrá-
tilo na bok, nehoda se obešla bez zranění, ale 
s únikem provozních náplní. Jednotka také ab-
solvovala velmi náročné noční cvičení Koridor 
2017. Zde došlo k simulované železniční nehodě 
s velkým počtem zraněných osob. Jednotka byla 
také prověřena při cvičení během simulované 
dopravní nehody v Jenišově, určené hlavně pro 
nováčky v jednotce.
Informace SDH

V červnu proběhly každoroční společné akce, 
jako je „branný den“ na ŠaKu, „den otevřených 
dveří“ hasičské zbrojnice. Tradičně se slavil „Den 
dětí“ s oblíbenou hasičskou pěnou v DDM Bludi-
ště, ve Staré Chodovské, v Božičanech, v Boučí, 
během Family Day u společnosti SKF. Nechybě-
ly každoroční exkurze všech mateřských škol a 
denního stacionáře v prostorách zbrojnice. Čer-
ven byl opět plný soutěží, takže jen krátký vý-
čet. Pohár starosty Chodova, mladší žáci 2. místo, 
starší žáci 5. místo, ženy 1. místo, muži „starší“ 
družstvo 3. místo, muži „mladší“ družstvo 4. mís-
to, krajské kolo Hry Plamen mládeže Sokolov, 
starší žáci 7. místo, mladší žáci 2. místo, jednotliv-
ci 60 m překážek 1. místo Jiří Dočkal, noční závod 
Březová krajská liga – mladší žáci 1. místo, starší 
žáci 3. místo.

V červenci se uskutečnila týdenní letní aktivita 
mladých hasičů, letos poprvé v Chorvatsku na 
krásném ostrově Pag v kempu Straško. Děti si vše 
náležitě užily a velké poděkování patří také ve-
doucím kolektivu mládeže Martině Svobodové, 

Bc. Martinovi Lehečkovi a jejich pomocníkům Pe-
tře Hatašové a bratrům Paštékovým. Hasiči také 
stavěli v rámci letních slavností v Ostrově městský 
velký stan. Nechyběl také ani tradiční hasičský 
beach volejbalový turnaj. 

 Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Tradiční hasičský turnaj.  |Foto: SDH Chodov

Požár bývalé knedlíkárny.  |Foto: SDH Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

pozici.
V případě zájmu se obraťte na vedení ško-

ly (Mgr. Libor Dočkal - tel. 602 459  734, 
352 352 390).

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková
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Dění v Chodově se nezastavilo ani v době letních prázdnin. Nejzajímavější události jsme pro vás na této 
dvoustraně zaznamenali na několika snímcích. V červenci se konal v Karlovarské krajské nemocnici  na ra-
diodiagnostickém oddělení antropologický průzkum ostatků členů šlechtických rodů pánů z Plankenheimu 
a pánů z Braunsdorfu. Vědci se na základě průzkumu pomocí špičkového počítačového tomografu pokusí 
ve spolupráci s lékaři zjistit více informací o životě příslušníků těchto rodů a zároveň i o rekonstrukci podoby 
Franze Flamina von Plankenheim. Další fotografie zachycuje návrat deseti obrazů křížové cesty do kostela 
svatého Vavřince. Plátna byla na rekonstrukci u restaurátorů. Mladá lípa a malý parčík k procházkám či odpo-
činutí připomínají v Chodově v těsné blízkosti vlakového nádraží průmyslníka Karla Gasche. Jeho rodina v le-
tech 1833 až 1945 dávala ve svých strojírnách práci stovkám zdejších obyvatel. Oficiální představení malého 
parku s pamětní deskou, který se nachází v místě bývalé zahrady, kde stál továrníkův dům, se konalo v neděli 
13. srpna. Na snímku je starosta Patrik Pizinger, jak promlouvá k návštěvníkům a potomkům Karla Gasche.

Další fotografie pochází z dnes už tradičního setkání obyvatel zaniklé vesnice Smolnice u kříže na Bílé vodě. 
Lidé měli tentokrát možnost zazvonit si na zvon, který z tehdejší obecní kapličky zachránil Jiří Troup a nyní ho 
do Chodova přivezl zpět. V srpnu nechyběla Vavřinecká pouť, na kterou i přes chladnější počasí přišly stovky 
návštěvníků.  Text a foto: Martin Polák

Prázdniny v Chodově
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Během loňské svatovavřinecké pouti došlo 
k vyhlášení sbírky, jejímž cílem bylo navrá-
tit do zvonice chodovského kostela svaté-
ho Vavřince dva zvony, které byly odveze-
ny a roztaveny během první světové války 
v roce 1917.

Předpokládalo se, že sbírka bude trvat i něko-
lik let, ale díky velkému zájmu široké veřejnosti – 
a tedy i vás, čtenářů Zpravodaje – bylo možné již 
počátkem tohoto roku jednat o výrobě nových 
zvonů. V květnu pak byly zvony odlity a poprvé 
je Chodováci mohli spatřit během Noci kostelů 
9. června. Nejslavnostnější okamžik se odehrál 
12. srpna, kdy byly zvony slavnostně vysvěceny 
Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským, 
a následně zavěšeny do kostelní věže. 

Větší z nových zvonů, svatý Vavřinec, váží 226 
kg a jeho dolní průměr je 68 cm. Menší zvon, 
svatý Florián, váží „pouhých“ 118 kg a dolní prů-
měr je 57 cm. Úhozové tóny (ladění) zvonů jsou 
D2 a Fis2, což společně s historickým zvonem 
Janem Vilémem (ten je laděný v H1) tvoří akord 
H-moll. 

Oba nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Flo-
rián – jsou vybaveny moderním lineárním mo-
torem, který pracuje na principu magnetické 
indukce. Zvony se uvádějí do pohybu pomocí 
magnetického polštáře, který je ke zvonům ma-
ximálně šetrný a dokáže velmi věrohodně na-
podobit ruční zvonění. Památný zvon Jan Vilém 
z roku 1658 je poháněn ručně a tak to i zůstane.

Chodovské zvony budou zvonit pravidelně 
podle tzv. pořadu zvonění. Ten byl sestaven na 
základě tradic, kterými se v Čechách řídí zvonění 
stovky let. Každý den v poledne tedy uslyšíte oba 
dva nové zvony a večer bude zvonit klekání nej-
menší zvon – Florián. V obou případech po dobu 
tří minut. Tomuto zvonění se říká lidově „klekání“ 
a vzniklo ve třináctém století. Mělo připomenout 
všem, aby bez ohledu na okolnosti poklekli (pro-
to klekání) a pomodlili se modlitbu Anděl Páně. 
Také sloužilo lidem k přehledu o čase – přede-
vším děti věděly, že po večerním klekání se musí 
vrátit domů, jinak by na ně mohla venku čekat 
klekánice (v poledne její úlohu plnila polednice). 

Všechny tři zvony uslyšíte v neděli dopoledne, 

kdy budou zvonit před nedělní mší svatou. Stej-
ně tak budou společně všechny zvony vyzvánět 
během významných církevních, státních nebo 
městských svátků (Vánoce, Velikonoce, Den čes-
ké státnosti, Dušičky atp.). V těchto případech se 
délka zvonění většinou určuje významností svát-
ku. Protože naše zvony byly odlity a zavěšeny, 
byla dne 15. srpna rozhodnutím rady města ofici-
álně ukončena sbírka na pořízení nových zvonů 
v kostele svatého Vavřince v Chodově. Na speci-
ální sbírkový účet a do pokladničky v infocentru 
přispěli dárci částkou celkem 388.526,75 Kč. Oba 
dva nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Flori-
án – vyrobené ve Zvonařské dílně Tomášková-
Dytrychová pak stály dohromady 385.022,- Kč. 
To znamená, že Chodovákům se během jediné-
ho roku podařilo vybrat dostatek prostředků na 
pořízení obou zvonů! 

Dalších 212.755,- Kč bylo potřeba na tech-
nické vybavení, montáž a elektrický pohon no-
vých zvonů, které dodala firma Boroko z Brodku 
u Přerova. Náklady za příslušenství a vybavení 
zvonů převzalo město Chodov. Celkem tedy po-
řízení chybějících zvonů přišlo na 597.777,- Kč.

Společnými silami Chodováků, místních pod-
nikatelů a spolků a také s přispěním německých 
rodáků se podařilo vrátit zpět kus historie a tradic 
našeho města. Společně jsme vytvořili něco, co 
přetrvá. Neboť zvony, které díky vám všem byly 
odlity, mohou zvonit mnoha generacím stovky 
let. Za to vám patří velký dík.

 Miloš Bělohlávek, městský historik
Zavěšování zvonů ve věži kostela svatého Vavřince.  |Foto 2x : Roman Albrecht 

Zvonům požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.  |Foto: Martin Polák 

Zvony jsou ve věži, sbírka 
skončila
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2017/2018

Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika…)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1.+2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 - (3.+4. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Atletika 1 (5.-6. třída; atletická příprava + závody, soustředění)
Atletika 2 a 3 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Stolní tenis (od 8 let)
Tenis 1 (od 7 let)
Tenis 2 (od předškoláků) – není nábor
Volejbal – přípravka 1 (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – přípravka 2 (2.-3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – přípravka 3 (4.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal - ml.žákyně - (6.- 7. třída)
Volejbal - st. žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Fotbal - elévové (ročníky 2010 a 2011) 
Fotbal - přípravka (ročníky 2007 až 2009)
Fotbal - žáci (ročníky 2003 až 2006)
Fotbal - dorost (ročníky 1999 až 2002) 
Cyklistika (od 9 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna) 
Karate 1+2 (od 5 let)
Florbal - žáci (ročník 2006 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2007 – 2008 a dívky 2006)
Florbal - přípravka (všichni 2009 - 2010 a dívky 2008)
Florbal - dívky (ročníky 2000 – 2007)
Samurai Fight Club 1+2 (od 5 let; kontaktní karate)                    
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Rokenrol 7 – 10 let
Dívčí klub (od 5.třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1.třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus 1-3 (od 6 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) 
Pilates (kurzy pro dospělé)
Šachy 1+2 (2011 a st.)
Dětská jóga 1 (4-8 let) – není nábor
Dětská jóga 2 (od 1.třídy)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
Logopedie (5-10 let) 
Sportovní gymnastika – není nábor
One Crew (10-20 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM

Přihlášky je možno vyzvednout: v kanceláři DDM od 1. 9. 2017 v době 10-16, kdykoliv na 
http://www.ddmchodov.cz . Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827.

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném 
regionálním operačním programu, se v tomto 
programovacím období (2014–2020) již nedá 
očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všich-
ni ti, co uvažují o zateplování či pořízení foto-
voltaických kolektorů, případně o změně zdroje 
tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž 
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a 
zároveň hledá další možnosti, jak pomoci žada-
telům získat potřebnou podporu, která od léta 
2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých vý-
dajů projektu.

MMR i nadále zjednodušuje proces předložení 
žádostí o podporu energeticky úsporných opat-
ření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými 
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky 
přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit 
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je 
nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavate-
le prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces 
hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodu-
šit pravidla pro získání podpory na zdroje tep-
la, informuje náměstek pro řízení sekce evrop-
ských programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR 
je umožnit podporu výměny např. plynového 
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což 
v současné době není možné a nabídnout tedy 
vlastníkům bytových domů více možností při hle-

dání nejvhodnějšího řešení. 
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn 

nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového 
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolekto-
rů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru 
podpory pro žadatele, a tedy zateplit bytový 
dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zá-
roveň je možné říci, že podpora je výhodná pro 
všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti 
o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale 
také na velké panelové domy, dodává náměstek 
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádos-
tí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Mo-
ravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány 
žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. 
Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných 
žádostí v aktuální výzvě). 

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě po-
trvá do 30. 11. 2017.

V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo 
byste se rádi dozvěděli další informace o získá-
ní podpory, obraťte se na regionální pracoviště 
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz). 

Autor: Miroslav Krob, fotografie: archív MMR

Podmínky dotací jsou 
v současné době výhodné 
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

2.-4. 9. (so-po) 19.30 h, 26. 9. (út) 19.30 h
TEMNÁ VĚŽ /91/
Premiéra / Dobrodružné akční fantasy / USA
Temná věž Stephena Kinga se konečně dostává na filmová plátna. Roland Deschain (Idris Elba), 
poslední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Dimem (Matthew McConaughey) a je 
odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

14.-15. 9. (čt-pá) 19.30 h
AMERICKÝ ZABIJÁK /112/
Premiéra / Akční thriller / USA
Mitch (Dylan O‘Brien) se dostává pod ruku zástupkyně ředitele CIA Irene Kennedy (Sanaa Lathan), která 
ho posílá ke Stanu Harleymu (Michael Keaton), aby ho pořádně vycvičil. Stan a Mitch budou později 
zkoumat sérii zdánlivě náhodných útoků na vojenské a civilní cíle. Při odkrývání souvislostí útoků spojí 
své síly s tureckým agentem, aby zastavili tajný záměr rozpoutat světovou válku na Blízkém východě.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

23.-24. 9. (so-ne) 19.30 h
KTERÝ JE TEN PRAVÝ /131/ 
Premiéra / Romantická komedie / USA
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do města, kde se narodila 
a vyrostla. Doma si chce utřídit myšlenky a začít znovu od začátku. Vždyť život začíná až po 
čtyřicítce, říká se. Nemůže existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkami!   
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

4. 8. (pá) 17 h ve 2D, 5.-6. 8. (so-ne) 19.30 h 3D
18. 8. (pá) 19.30 h 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč (2D)

5. 7. (st) 17 h ve 2D, 19.30 h ve 3D, 
3.-4. 8. (čt-pá) 19.30 h, 5.-6. 8. (so-ne) 17 h 2D 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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11. 9. (po) 19.30 h
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME /92/
Komedie / Francie
Christian Clavier jako Jean-Etienne Fougerole, který je ve-
lice respektovanou osobností francouzské literární scény. 
V přímém přenosu vzdoruje silné kritice ze strany přítom-
ného oponenta, který jej napadá. A tak Jean-Etienne, 
veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému 
soužití u nich doma. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

12. 9. (út) 19.30 h
DUNKERK /107/
Akční, historický / USA, Francie
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana 
vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, 
britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského 
Dunkerku na jaře 1940. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

13. 9. (st) 19.30 h, 14. 9. (čt) 17 h
PO STRNIŠTI BOS
Premiéra/ Válečné drama / ČR
Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém 
z nás od tvůrčí dvojice Jana a Zdeňka Svěrákových. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

14.-15. 9. (čt-pá) 19.30 h
AMERICKÝ ZABIJÁK /112/
Premiéra / Akční thriller / USA
Stan a Mitch při odkrývání souvislostí útoků spojí své síly 
s tureckým agentem, aby zastavili tajný záměr rozpoutat 
světovou válku na Blízkém východě.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

15. 9. (pá) 17 h
JÁ PADOUCH 3 3D /98/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstup 110/130 Kč

16. 9. (so) 15 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /85/
Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 110/130 Kč

16. 9. (so) 17 h
EMOJI VE FILMU /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstup 100 Kč

16. 9. (so) 19.30 h
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D /151/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

17. 9. (ne) 15 h
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

17. 9. (ne) 17 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130/150 Kč

17.-18. 9. (ne-po) 19.30 h
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Premiéra / Krimi thriller / USA
CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. 
Barry Seal je znuděný dopravní pilot, kterému potřebnou 
životní energii dodá spolupráce s CIA. Barry pro ni z le-
tadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno 
nedostanou. 
Přístupné od 12 let, titulky.  Vstupné 115 Kč

19. 9. (út) 10 h - dopolední kino
BÁBA Z LEDU /106/
Dopolední kino / Drama / ČR
Vstupné 50 Kč

19.-20. 9. (út-st) 19.30 h
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA /109/
Horor / USA
Výrobce panenek se svou manželkou přijmou několik let 
po tragické smrti své dcerky do svého domu řádovou sest-
ru a několik dívek ze zavřeného sirotčince. Zanedlouho se 
stanou terčem aktivit Annabelle. 
Přístupné od 15 let, titulky.  Vstupné 115 Kč

21.-22. 9. (čt-pá) a 24. 9. (ne) 17 h
LEGO® NINJAGO® FILM 3D /97/
Premiéra / Animovaná akční komedie / USA
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý 
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svý-
mi přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master 
Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City. Pod vedením vtipem 
sršícího učitele kung fu Mistra Wu musí porazit zlého váleč-
níka Garmadona, nejhoršího padoucha všech dob, který je 
shodou okolností také Lloydovým otcem. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

21.-22. 9. (čt-pá) 19.30 h
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH /141/
Premiéra / Akční komedie / USA
Agenti organizace Kingsman čelí nové výzvě. Jejich tajnou 
centrálu totiž zničil kdosi s pořádným arzenálem a celý svět 
se stává rukojmím dalšího šíleného padoucha. Kingsmany 
čekají nové úkoly a překážky, spojí se se spřátelenou americ-
kou špionážní organizací trefně pojmenovanou Statesman. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

23.-24. 9. (so-ne) 15 h
LEGO® NINJAGO® FILM /97/
Premiéra / Animovaná akční komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

23. 9. (so) 17 h
SPIDER-MAN: HOMECOMING /133/
Dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

23.-24. 9. (so-ne) 19.30 h
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? /131/
Premiéra / Romantická komedie / USA
Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací 
se zpátky do města, kde se narodila a vyrostla. Zpátky ke 
kořenům. Doma si chce utřídit myšlenky a začít znovu od 
začátku. Vždyť život začíná až po čtyřicítce, říká se. Nemůže 
existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkami! 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

1. 9. (pá) 17 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D /85/
Premiéra / Animovaná komedie / ČR
Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však 
hrozí zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a po-
daří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, kde 
objeví svět skrytý před zraky návštěvníků. A právě v pod-
zemí je ukryto nejen tajemství kouzelného muzea, ale i klíč 
k jeho záchraně. 
Přístupné. Vstupné 150/130 Kč

1. 9. (pá) 19.30 h
ZABIJÁK & BODYGUARD /118/
Premiéra / Akční komedie / USA
Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, ná-
jemného vraha, který musí svědčit u Mezinárodního soud-
ního dvora. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2.-2. 9. (so-ne) 15 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /85/
Premiéra / Animovaná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

2. 9. (so) 17 h
SPIDER-MAN: HOMECOMING /133/
Dobr. fantasy / USA
Peter, nadšený ze svých zážitků s Avengers, se vrací domů, 
kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým 
dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert 
Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke svému běžnému životu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

2.-4. 9. (so-po) 10.30 h
TEMNÁ VĚŽ /91/
Premiéra / Dobr. akční fantasy / USA
Temná věž Stephena Kinga, ambiciózní a rozsáhlý příběh od 
jednoho z nejuznávanějších světových autorů, se konečně 
dostává na filmová plátna. Roland Deschain (Idris Elba), po-
slední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O‘Di-
mem, známým též jako Muž v černém (Matthew McConau-
ghey) a je odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě celý vesmír. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

3. 9. (ne) 17 h
EMOJI VE FILMU 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného svě-
ta uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se 
ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblí-
bení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

5. 9. (út) 10 h - dopolední kino
MILUJI TĚ MODŘE /90/
Dopolední kino / komedie / ČR 
Přístupné. Vstupné 50 Kč

5. 9. (út) 19.30 h
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D /151/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Kino Malá scéna Chodov 6. 9. (st) 19.30 h, 7. 9. (čt) 17 h
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI /115/
Premiéra / Akční mysteriózní thriller / USA
Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vy-
slána během studené války do Berlína, aby vyšetřila vraždu 
kolegy. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

7.-8. 9. (čt-pá) 19.30 h
LOGANOVI PARŤÁCI /119/
Premiéra / Komedie / USA
Bratři Loganovi žijí v úplném zapadákově, nemají peníze, 
nemají práci a na krku mají rodinnou tradici smolařů a lo-
oserů, která na jejich jméně sedí už téměř sto let. Jimmy 
Logan se rozhodne otočit konečně kolo štěstí a ukrást 14 
milionů dolarů během největšího a nejslavnějšího automo-
bilového závodu v Americe. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

8. 9. (pá) 17 h
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada
Veverčák Bručoun musí se svými přáteli zabránit starostovi 
Oakton City zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě 
pochybného zábavního parku. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

9. 9. (so) 15 h
JÁ PADOUCH 3 /98/
Animovaný, rodinný / USA
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomoc-
níčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit ne-
méně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90/110 Kč

9. 9. (so) 17 h
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 
Akční dobrodružné sci-fi / Francie
Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají na 
starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. 
Ve své práci patří k absolutní špičce. Na rozkaz velitele se 
oba vydávají na misi do intergalaktické stanice Alfa… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

9.-10. 9. (so-ne) 19.30 h
TO /135/
Premiéra / Horor, mysteriózní thriller / USA
Hororový thriller na motivy velmi oblíbeného stejnojmen-
ného románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí napl-
ňuje čtenáře hrůzou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

10. 9. (ne) 15 h
LETÍME /85/
Animovaná komedie / Něm. Belgie
Richard je vrabec. A všichni to vědí. Všichni kromě Richar-
da. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině a je přesvědče-
ný, že se narodil jako čáp. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné100  Kč

neděle 10. 9. v 17 h
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET 3D 
Akční dobrodružné sci-fi / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
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Sport
10. 9. (ne) 
Běh po stopách bikemaratonu
Bližší info na www.plamenchodov.cz
start areál hotelu Nautilus

13. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Vítkova hora, délka cca 15 km

17. 9. (ne) 9.45 h
Chodovský bikemaraton
MTB maraton. Více informací na www.plamenchodov.cz
start areál hotelu Nautilus

20. 9. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Kraslice, Zámecký vrch, délka cca 12 km

23.09. 10:00
Volejbal
Extraliga kadetky - soupeř PVK Olymp Praha
1. liga kadetky – soupeř Baník Sokolov
1. liga juniorky – soupeř Vavřinec Kladno,
sportovní hala 

27. 9. (st) sraz 6.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec nad Ohří, Úhošť - stolová hora, délka cca 15 km

28. 9. (čt) 
Časovka na Andělskou Horu
Silniční časovka do vrchu. Místo startu za obcí Dubina, směr 
na Andělksou Horu. Bližší info na www.plamenchodov.cz

Galerie u Vavřince
Výstava Willi Huttig - chodovský fotograf
Výstava potrvá do 25. 9. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h

14. 9. (čt) 14 h
Den horníků a energetiků SU, a.s.
společenský sál

16. 9. (so) 9-17 h
Chodovské posvícení a zahrádkářská výstava
společenský sál a okolí KASSu

16. 9. (so) 19 h
Slavné muzikálové melodie
kostel sv. Vavřince

19.-20. 9. (út-st) 
Prodejní trhy
společenský sál

30. 9. (so) 
Život ve vodě - Akvatrhy
společenský sál

Městská knihovna Chodov

ZUŠ Chodov
4. 9. (po) 9-12 a 13-16.30 h
Zahájení školního roku 2017/2018 
Domluva rozvrhu s třídními učiteli.

5.-7. 9. (út-čt) 15-17 h
II. kolo přijímacího řízení do všech oborů 
ZUŠ Chodov

7. 9. (čt) 16 h
Informační schůzka rodičů žáků přípravné 
hudební výchovy
koncertní sál 

Městská galerie v DDM Bludiště
Výstava „50 let DDM a 30 let taneční skupiny 
Rytmus
Výstava potrvá do 29. 9. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

KASS Chodov

25. 9. (po) 19.30 h
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH /141/
Premiéra / Akční komedie / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

26. 9. (út) 19.30 h
TEMNÁ VĚŽ /91/
Dobrodružné akční fantasy / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

27. 9. (st) 19.30 h, 28. 9. (čt) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL /130/
Drama / ČR
První film unikátní trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hře-
bejka a scenáristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází 
oblíbeným Pelíškům je Rodinný přítel. V hlavních rolích se 
představí  celá plejáda českých herců: A. Geislerová, O. So-
kol, J. Macháček a další. 
Přístupné. Vstupné 95 Kč

28.-30. 9. (čt-so) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR /116/
Premiéra / Drama / ČR
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí pře-
vratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní postavou je majitel 
noblesního kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy Otto 
Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde zaměstnává. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

29. 9. (pá) 17 h
LEGO® NINJAGO® FILM /97/
Premiéra / Animovaná akční komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

30. 9. (so) 15 h
EMOJI VE FILMU /90/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

30. 9. (so) 17 h
LEGO® NINJAGO® FILM 3D /97/
Premiéra / Animovaná akční komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

DDM Bludiště Chodov
4. 9. (po) 15 h
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit.
15.00  atletika, Ještěrky – ochránci přírody, astrono 
                   mie, šachy
15.15  florbal, dětská jóga
15.30  karate
15.45  Samurai fight club
16.00  volejbal
16.15  cyklistika
16.30  One crew
16.40  rokenrol
16.50  fotbal
17.05  Rytmus

22. 9. (pá) 14.30-17 h
Oslava výročí DDM Bludiště
Soutěže pro děti a vystoupení členů kroužků. K poslechu 
hraje skupina Alabalabamba.

23. 9. (so) 19 h
Oslava výročí DDM Bludiště - setkání DDMá-
ků
Vstupenky lze pořídit v kanceláři DDM za 150 Kč, v ceně je 
i řízek. O hudbu se postará KV Band. Doprava Chodov - 
Vintířov a zpět je zajištěna.
Společenský sál ve Vintířově

26. 9. (po) 13.15-16 h
Chodovské rekordy
Přijďte překonat chodovské rekordy v netradičních disciplí-
nách, které byly vytvořeny v minulých šestnácti letech. Pro 
každého rekordmana je připravena cena. Na věku nezáleží!

TV Studio Chodov
5. 9. (út) až 8. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc srpen (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

12. 9. (út) až 15. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SBOROVNA – I. ČÁST
Záznam z divadelního vystoupení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 9. (út) až 22. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
SBOROVNA – II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 9. (út) až 29. 9. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc září (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KRÁL ŠAŠEK
Záznam z představení pro ZŠ (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

7. 9. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 1 do 5 let.

20. 9. (st) 17 h
Vietnam – barevná krajina plná protikladů
Magda Radostová vás ve své besedě seznámí s císařskou 
pevností, zakázaným Purpurovým městem, pagodami a se 
spoustou dalších míst.

21. 9. (čt) 18 h
Alzheimerova choroba v rodině
Cílem přednášky je seznámení s Alzheimerovou chorobou, 
jak rozpoznat počínající demenci, kdo nám může pomoci 
a jaké formy vyšetření je nutné  absolvovat. Změna chování 
u lidí postižených demencí a jak se s ní vyrovnat? Zároveň 
se také dozvíte, jak se vyrovnat se stresem a jaká je pomoc 
pečujícím rodinám. Beseda s paní Ditou Matoušovou, DiS., 
u příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby.

22. 9. (pá) 
Setkání s Petrem Hruškou
Básník a scenárista bude hostem knihovny v rámci projektu 
Spisovatelé do knihoven. Čas konání akce bude upřesněn 
na plakátech.

25. 9., 2. 10., 9. 10. (po)  19 h
Internetem bezpečně – kurz pro rodiče a peda-
gogy
Cílem kurzu je informovat o bezpečném pohybu na in-
ternetu, aktuálních kybernetických hrozbách, kyberšikaně, 
Facebooku a dalších sociálních sítích a o tom, jak je mož-
né děti před těmito hrozbami chránit. Lektorem je Roman 
Kohout, specialista na kyberkriminalitu. Kurz je zdarma. 
Zájemci se mohou hlásit do pátku 22. září na telefonu 352 
352 255 nebo e-mailu: dětské@knihovnachodov.cz

Pondělí 16 h
Herní klub
18. 9. Hon na měňavky, 25. 9. V kostce - Zvířata

Středa 15-17.30 h
Výtvarná dílnička
20. 9. Ozdoby do vlasů, 27. 9. Vlaštovky z papíru
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Tři poslední turnaje Kickboxu Chodov
PRAGUE OPEN - Silně mezinárodně obsazený 

turnaj v Praze. St. žákyně Sára Kurčíková vyhrála 
čtyři předchozí turnaje, ale tady bohužel narazila 
v lightu žákyň do 50 kg na mistryni světa, naštěstí 
až ve finále, tak získala stříbro. V této kategorii 
brala bronz Vanesa Sládečková. Ta ještě přidala 
stříbro v kicklightu, kde rovněž prohrála s mistryní 
světa.

Stále lepšící se Barbora Dašková v lightu žá-
kyň do 55 kg prohrála na body s mistryní světa 
v semifinále a byl z toho bronz. O stupínek výše 
vystoupila v lightu juniorek do 50 kg, kde ve finá-
le se slovenskou reprezentantkou po nadějném 
prvním kole prohrála na body.

Mladší žák Pavel Petrů ukázal především v kic-
klightu, že na soupeře má fyzicky, když ve finále 
zle zatápěl úřadujícímu mistru světa. Nakonec 
prohra na body a stříbro. Bronz přidal z lightkon-
taktu ml. žáků. Poslední nastupoval trenér Miloš 
Černý, který obhajoval loňské vítězství. Krásný 
pohár byl dostatečnou motivací, aby ukončil 
všechny zápasy před časovým limitem.

BOHEMIA OPEN - Mezinárodní turnaj v Kadani. 
V semifinále st. žákyň nastoupila Sára proti Turkyni 
v německých barvách. Od začátku do konce byl 
ring pro soupeřku malý, byla ráda za konec zá-
pasu a Sára za jasný postup do finále, kde opět 
dominovala svým fyzickým fondem a rychlostí, ale 
přišla naprosto nepochopitelná porážka na body.

Báru čekala v semifinále loňská vítězka, která 
trénuje o 5-6 let déle. Po pasivním prvním kole 
jí trenér říká: „Buď se rvi, nebo se na to vykašli!“ 
Do druhého kola vlétla jako tygřice a zbila loňskou 
vítězku a úřadující mistryni ČR. A přichází další stu-
dená sprcha, prohra 3:4 na praporky.

Mezinárodní MČR - konané v Praze, bylo tra-
dičně velmi silně obsazené zahraničními týmy. St. 
žák Lukáš Kovařík měl kategorii našlapanou sou-
peři z bývalého Sovětského svazu, tak nakonec se 
štěstím vybojoval bronz. Pavel Petrů v lightu ml. 
žáků předvedl skvělý výkon a na cestě do finále 
dva soupeře vyprovodil před časovým limitem. Do 
finále vlétl podobným způsobem, ale jedna chyba 
a tvrdý kop soupeře ukončily Pavlův sen o titulu 
MČR. Další šanci měl v kicklightu ml. žáků, kde ho 
ve finále čekal obrovitý Ukrajinec. Pavel podal za-
tím svůj nejlepší výkon, ale na vítězství to nestačilo. 
 Kickbox Chodov 

O prázdninách vyvrcholila cyklistická sezóna dráhovým a silničním mistrovstvím ČR, kterých se zúčastnili kadeti TJ 
Plamen Chodov David Vitner (vlevo) a Karel Macán (vpravo). Největšího úspěchu dosáhl David Vitner, který přivezl 
hned dvě medaile. Bronzovou si vybojoval v bodovacím dráhovém závodě a pro stříbro si spolu s Karlem Macánem 
dojeli ve stíhacím závodě družstev.  |Foto: Pavel Kopecký

Kadeti přivezli mistrovské 
medaile

Bojové sporty

Samurai fight club pořádá nábor
Samurai Fight Club, 14 let tradice, reprezen-

tanti ČR, mistři ČR, mistři Evropy a mistři světa Vás 
zvou na další ročník náboru.

Tréninky vedou zkušení trenéři Václav Kolář (2. 
Dan), Jaroslav Kalfář (2. Dan), Pavel Pilný (1. Dan) 
a Marcel Klik (3. kyu) ve spolupráci se zkušenými 
bojovníky a reprezentanty.

Jsme členy ověřených asociací Český svaz full-
contactu a Meibukan Karate ČR.

Přijímáme: 
děti od 5 let, juniory, dospělé - KARATE 
děti od 12 let, juniory, dospělé - KICKBOXING
juniory od 15 let, dospělé MMA 
Přihlášky před tréninkem úterý a neděle v 18 

hodin 2. ZŠ Chodov nebo tel. 604965358, další 
info na www.samurai-fight-club.cz, Facebook Sa-
murai Fight Club.  Václav Kolář, trenér

Rozpis utkání – září 2017
muži „A“:
01.09.2017    18.00 FC Cheb - Chodov (hř. UMT 
– FC Cheb)
09.09.2017    17.00 Chodov - Loko K.Vary
16.09.2017    10.30 St.Role - Chodov
23.09.2017    16.30 Chodov - Fr.Lázně
30.09.2017    15.00 Citice - Chodov
muži „B“:
03.09.2017    10.30 Kynšperk - Chodov
10.09.2017    15.00 Chodov - Oloví
17.09.2017    16.00 Svatava - Chodov
24.09.2017    15.00 Chodov - Jindřichovice
28.09.2017    16.30 Bukovany - Chodov
dorost:
03.09.2017    10:30 Chodov - V. Hleďsebe/Kynžvart
09.09.2017    17:00 Plesná/Aš - Chodov

Fotbal

Turistika
Mezinárodní týden turistiky

Ve dnech 8.-15.7. 2017 se zúčastnilo osm čle-
nek Mezinárodního týdnu turistiky ve Vsetí-
ně. Na slavnostním zahájení vystoupil soubor 
Vsacan a proběhlo přivítání všech 256 turistů 
z celé republiky, dále pak turistů ze Slovenska, 
Holandska a Německa. Byly připraveny různé 
trasy: Velký Javorník, rozhledna Milionová, vý-
let na Slovensko, Bílé Karpaty, Pustevny, Rad-
hošť, Rožnov pod Radhoštěm, Bystřička, Velké 
Meziříčí a pak cesta ze Vsetína do Vsetína, to 
byla závěrečná cesta. Na závěr jsme si opekli 
buřtíky a na slavnostním večeru byly předány 
diplomy, nechyběla tombola a tanec. Celkem 
se nachodilo okolo 75 km a my byly nejvzdá-
lenější parta. Byl to správný týden a správně 
unavené jsme jely domů.
KČT Chodov bilancuje

Od září 2013 jsou pořádány vycházky pro ve-
řejnost. Nejprve jsme chodili jednou za 14 dní 
a nyní vyrážíme každý týden po okolí i do vzdá-
lenějších míst. Za celou dobu se tu vystřídalo asi 
1500 lidí. Spolu s námi se jdou projít i pejskové 

a občas i vnoučata. Nejčastěji vyrážíme do nej-
bližšího okolí, prošli jsme část Karlovarska, Soko-
lovska a Chebska, ale vyjíždíme i dál, třeba krásný 
byl výlet na Bořeň u Bíliny. Uskutečnili jsme také 
týdenní pobyty na Šumavě nebo ve Vsetíně.

V dubnu pořádáme pochod KČT Chodov - 
Okolím Chodova, kam jezdí turisté z různých  
koutů republiky, ale i z ciziny.

V listopadu jsme uspořádali výstavu v DDM 
Bludiště ke 45 letům KČT v Chodově.

Pojďte se projít příště s námi a poznejte krásy 
okolí! Růžena Štěpánková, KČT Chodov

Výlet do Bečova. |Foto: Ludmila Duchoňová
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 www.enigmaskola.cz 

 Tel: +420 605 451 879 

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

(v prostorách bývalé pekárny) 

Rodinný bankéř senior

Rozš iřujeme se, a hledáme 
nového kolegy do závodní
kuchyně SOKOREST Vintířov.

HLEDÁME 
KUCHAŘE

Kuchaře na vaření hotových jídel 
Kuchaře příloháře. 
Kuchaře/řezníka na úpravu masa 
(plátky, kostičky, čištění a 
 úprava již rozbouraného masa)

Pracovní doba PO-PÁ 5:30 -14:00. 
Mnoho zaměstnaneckých benefitů.

Uzávěrka 
říjnového čísla
15. září 2017

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od září: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, jahodník okrasné dřeviny

Od října: ovocné stromky, jehličnany,listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu

                      umělé květiny, dekorace na přání zákazníka

Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v   r ů z n ý c h  c e n o v ý c h  r e l a c í c h

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

17.09.2017    10:30 Chodov - Nové Sedlo
23.09.2017    10:00 Lomnice/Krajková - Chodov
01.10.2017    10.30 Chodov - Sedlec B
starší žáci:
02.09.2017    10.00 Kynšperk - Chodov
10.09.2017    10.30 Chodov - Březová/Citice
16.09.2017    10.00 Kraslice/Rotava - Chodov
24.09.2017    10.30 Chodov - Habartov
30.09.2017    10.30 Teplá - Chodov
mladší žáci:
04.09.2017    17.00 Chodov - St. Voda
08.09.2017    17.00 St. Sedlo - Chodov
15.09.2017    17.00 Chodov - Ostrov B
22.09.2017    17.00 V. Hleďsebe/Trstěnice - Chodov
28.09.2017    13.00 Chodov - Habartov
starší přípravka:
03.09.2017    10.00 FC Cheb/Lipová - Chodov
08.09.2017    17.00 Chodov - Hvězda Cheb B
16.09.2017    10.30 Kadaň - Chodov
20.09.2017    17.00 Chodov - Františkovy Lázně
mladší přípravka:
01.09.2017    17.00 Chodov - Vintířov
09.09.2017    11.30 Loket - Chodov
15.09.2017    17.00 Chodov - Krajková
22.09.2017    17.00 Citice - Chodov
28.09.2017    10.00 Horní Slavkov - Chodov
29.09.2017    17.00 Chodov - Královské Poříčí
Další informace najdete na: http://spartak-
chodov.webnode.cz
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS

mobil: 602 190 602

Vážení občané města Chodova,
dovolujeme si vás upozornit na naše novinky, které jsme si pro vás připravili.
Vyměňte svojí starou pevnou linku za naší novou mobilní se 100 minutami hovoru 
a pevným internetem zdarma. V akci, za báječných 399 Kč.
Pro dlouhé podzimní večery jsme pro Vás spustili na našem zkušebním kanálu ochut-
návku programu HBO HD na K 8 /frekvence 198,5 MHz/ a programu Eurosport 1 HD na 
kanálu K 10 /212,5 MHz/.
Ze zprávy MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) přinášíme informaci, že DVB-T 
regionální síť 7 z Klínovce ukončí vysílání k 31.12.2017. V naší kabelové síti zůstanou všechny 
programy zachované.

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24 498 Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Prima Comedy Central
K25 506 Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26 514 Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
K38 610 JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39 618 JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43 650 AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44 658 AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45 666 Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47 682 Sport 1, Sport 2, TV Paprika

TV Základní
K51 714 HBO HD
K54 738 HBO 2, HBO 3
K55 746 Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57 762 CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS

TV Rozšířená

Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno

-5-
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➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel.  777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách 

z našeho chovu
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří

Prodej se uskuteční: 

29. září a 31. října ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

p
.
 
J
a
n
á
è
e
k
 
-
 
1
/
4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700 Po-ne 8.00-20.00 h
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Zpravodaj města Chodova (měsíčník)
Vydává: KASS Chodov s.r.o.
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Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. | Tisk: Tiskárna Median s.r.o. www.tiskarna-median.eu

tel./fax: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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