9. 3.		 Dvojkoncert Mirai a Poetika Tour 2018
17. 3.		 Josefské trhy a Staroměstské Velikonoce
27. 3.		 Vyhlášení nejlepších sportovců Chodova
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, milí
Chodováci,
současné zastupitelstvo města letos
vstoupilo do svého
posledního funkčního roku a v měsíci
říjnu nás čekají opět
komunální volby. Do
tohoto funkčního období jsme s panem starostou vstupovali s jednoznačným příslibem,
že chceme napřímit investiční snahy města
především do obnovy školských areálů. V minulých letech prošla rekonstrukcí všechna pracoviště mateřských škol a nebyla opomenuta
ani naše nejmenší základní škola v Nejdecké
ulici. Základní škola J. A. Komenského získala
novou přístavbu pro žáky 1. stupně, a navíc
došlo k opravě fasád budovy 2. stupně, jídelny i tělocvičny. Poslední dva areály základních
škol, a to ZŠ Školní a ZŠ Husova, přicházejí
na řadu v letošním roce. Oba areály již mají
z předchozích let vyměněná okna a částečně opravené střechy. S rekonstrukcí fasád na
základní škole v Husově ulici bylo započato
již v loňském roce. Škola loni získala novou
zážitkovou zahradu, proto bylo nezbytné
nejprve opravit fasádu tělocvičny a částečně
fasádu 1. stupně. V letošním roce by tak měly
být zrekonstruovány fasády na zbývajících
budovách tohoto školského areálu. V měsíci
březnu bychom měli znát zhotovitele a samotné práce započnou v dubnu. Realizace
by měla být ukončena nejpozději posledního
dne v červenci. Předpokládaná cena zakázky
činí 2,5 mil. Kč bez DPH. Na základní škole ve
Školní ulici čeká zhotovitele trochu více práce,
plánují se zde opravy fasád na všech budovách. I na této základní škole budeme znát
vítěznou stavební firmu již v březnu a od dubna započne vlastní realizace. Stavební ruch by
zde měl utichnout nejpozději na konci září
a předpokládaná hodnota zakázky je 5,15 mil.
Kč bez DPH.
Samostatnou etapou je rekonstrukce objektu bývalé jídelny při ZŠ Husova. Zde má město
požádáno o dotaci na zateplení a rekonstrukci fasády, výměnu oken z programu OPŽP
a nyní čeká na vyhodnocení. Je samozřejmě
ideální směrovat stavební práce na dobu let-
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ních prázdnin, proto věříme, že se očekávaný
výsledek dozvíme zavčas, aby mohla rekonstrukce proběhnout bez většího omezení provozu spolků i chodu základní školy.
Závěrem bych Vám chtěl popřát dny plné
sluníčka, pohody a snad i vidinu brzkého příchodu jara.
 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Aplikace vás upozorní na
blokové čištění

Ušetřit nepříjemnosti a pokuty za odtah vozidla může aplikace Mobilní rozhlas, kterou Chodov používá od loňského roku. Novinka totiž dokáže zájemcům rozesílat upozornění, v jaké ulici
se budou pohybovat pracovníci Chodovských
technicko-ekologických služeb v rámci jarního
blokového čištění.
Lidé, kteří budou mít aplikaci ve svém chytrém
telefonu, případně tabletu, tak budou moci v případě potřeby včas přeparkovat.
Podmínkou ideálního fungování Mobilního
rozhlasu je správné nastavení telefonu, především pak v povolení upozornění aplikací. Jednotlivé typy přístrojů mohou vyžadovat rozdílná
nastavení.
Mobilní rozhlas si už stáhly přibližně čtyři stovky Chodováků, a zdarma tak dostávají městské
aktuality, upozornění či kulturní tipy na víkend.
Získat Mobilní rozhlas je jednoduché. Umožňuje to anonymní základní registrace v aplikaci,
kde není nutná adresa, jméno, e-mail.
Kdo však má zájem o bonusové zprávy
a směrované informace, může využít rozšířenou
registraci.
Aplikace je registrována na Úřadě pro ochranu
osobních údajů a splňuje zákonem daná ustanovení. Město údaje nebude a ani nemůže používat
k jiným účelům než pro potřeby aplikace.
Mobilní rozhlas je určen jak pro Android, tak
pro iOS. Více informací včetně videoprezentace
naleznete na www.mobilnirozhlas.cz. 
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje
na to, že k dané akci pořídilo
chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž,
které jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz
v záložce Archiv TV Chodov.
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Městem prošel průvod maškar

Průvod maškar po roce opět prošel ulicemi města. V neděli 4. února se totiž konal Staroměstský masopust, jehož
součástí byla mimo jiné soutěž o nejkrásnější masku, zastřelení medvěda, vystoupení kapely Horova osma či
flašinetáře. Kromě bohatého dopoledního programu čekali na návštěvníky prodejci nejrůznějších dobrot, svařeného
vína, klobás a uzeného masa. Příchozí si mohli pro zahřátí pochutnat na teplé polévce, kterou pořadatelé rozdávali
zdarma. Veselice byla součástí česko-německého projektu Oslavy tradičních svátků v česko-bavorském příhraničí,
který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozičního fondu Euregia Egrensis .|Foto na stránce: Martin Polák
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Chodov
postupně
zvelebuje
městský hřbitov a
pravidelně do něj
investuje
nemalé
finanční prostředky. Bude město
pokračovat i v letošním roce v úpra-

vách hřbitova?
Město Chodov obnovilo svůj záměr
z předloňského roku na zvelebení stavu
na městském hřbitově. Jedná se o vybudování nového oplocení v severní části hřbitova, kde bude řešen i nový vjezd a vstup
do areálu hřbitova (od zahrádkářské kolonie) včetně plochy na umístění odpadního velkoobjemového kontejneru a dále
zde budou vybudována nová kolumbária.
Dojde tak k přesunu části kolumbárií, která se nacházejí v prostoru před smuteční
síní a která jsou dnes již v havarijním stavu.
Stavební zakázku vyhrála místní firma pana
Dušana Mihoka a její realizace proběhne
od poloviny března do konce června tohoto roku. Předpokládaná hodnota zakázky
činí 1,5 mil. Kč bez DPH.
(mák)

Efektivní veřejná správa
v mikroregionu Sokolov – východ

Název tohoto článku je zároveň názvem projektu, který je v mikroregionu ( jeho členem je i Chodov) v současné době realizován na základě předchozího souhlasu starostů členských měst a obcí.
Předmětem projektu je několik různých aktivit,
jejichž cílem je zefektivnění práce obecních a městských úřadů členských obcí a měst mikroregionu
a také příprava dokumentů, které se stanou podkladem pro investiční akce. Nyní, v poločasu projektu, si můžeme krátce shrnout, jaké aktivity máme
již za sebou a které nás čekají.
V minulém roce byla provedena analýza řízení osmi členských měst a obcí, na jejímž základě
byl v Novém Sedle zahájen proces CAF. Co je to
CAF? Tato zkratka vychází z anglického výrazu
Common Assessment Framework, česky Společný hodnoticí rámec. Jedná se o zavedení procesu
trvalého zlepšování fungování nějaké organizace,
v našem případě městského úřadu, a to formou

sebehodnocení. Zaměstnanci městského úřadu
hodnotí sami jeho fungování a na základě celkového výsledku přijímá městský úřad opatření na
zlepšení v konkrétních oblastech.
Další aktivitou projektu je zavádění GIS (Geodetické informační služby) na webové stránky 8 obcí
mikroregionu, včetně vložení vrstvy zeleně a jejího
naplnění. První dvě položky, nainstalování aplikace a vrstvy na úřadech 8 obcí, již byly realizovány
a uhrazeny. Zbývá provést naplnění vrstev, tedy
časově nejnáročnější část dodávky. Po dokončení
si budou moci mapové podklady GIS prohlížet na
webových stránkách i občané, pro něž bude uspořádáno ve 2 městech školení zaměřené na používání GIS.
Předmětem projektu je rovněž série vzdělávacích
akcí s cílem zkvalitnit práci zaměstnanců obecních
a městských úřadů. Vzdělávací akce jsou zaměřeny
na měkká témata (kompetence v oblasti chování),
jako je efektivní komunikace či předcházení konfliktům a jednání s konfliktními lidmi, ale i na odborná
témata, např. správní řád či majetkoprávní jednání.
V rámci projektu budou rovněž zpracovány 3
strategické dokumenty a 3 studie proveditelnosti,
což jsou přípravné studie před zpracováním stavební dokumentace. Je to Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ, Strategie rozvoje obce
Mírová a Strategie rozvoje Městského úřadu Staré
Sedlo. Dále jsou to studie proveditelnosti: Cyklostezka Loket - Chodov, Cyklostezka Sokolov – Hřebeny a Autobusová zastávka a parkování v Lokti.
Uvedené dokumenty se stanou podkladem pro
přípravu a realizaci investičních akcí. Mgr. Hana
Bašková, Mikroregion Sokolov - východ

Na kotlíkové dotace zbývá
ještě 10 milionů

Posledních zhruba deset milionů korun čeká
na zájemce o kotlíkové dotace v Karlovarském
kraji. Tato suma vystačí přibližně pro 100 žadatelů.
„Ačkoliv bude příjem žádostí ukončen až
29. března příštího roku, doporučujeme lidem,
aby s jejich podáním neotáleli a využili jedinečné
příležitosti získat peníze na nový, ekologický
kotel,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského
kraje Dalibor Blažek. 
(KÚKK)

Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz
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Projekt města – dluhová poradna

Na přelomu ledna a února se na Gymnáziu
a střední odborné škole v Chodově již podruhé uskutečnil vzdělávací kurz pro studenty
s workshopem na téma udržitelného hospodaření. Finanční specialistka Štěpánka Klimentová studentům vysvětlila, např. jak pracovat
s rodinným rozpočtem, jak uspořit peníze a
správně s nimi zacházet v různých životních
situacích nebo jak je nejlépe investovat. Tyto
poznatky mohou využít ve výuce i ve vlastním
životě. Věková kategorie kolem 20 let je jednou z nejvíce ohrožených zadlužením, proto
doufáme, že školením studentů ve finanční
gramotnosti se tohle riziko alespoň trochu
sníží.
Dluhová poradna funguje i nadále každé pondělí a středu od 15.00 do 17.00 hodin v přízemí městského úřadu. Proto vůbec
neváhejte a přijďte se poradit. K dispozici je
právník a finanční specialista.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.



Mgr. Eva Virtelová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Dobročinný obchod Armády
spásy v Chodově

S radostí oznamujeme všem občanům města
Chodova, že jsme opět po větší pauze otevřeli
Dobročinný obchod v Revoluční ulici 1193 u MŠ
Zahradní, navíc s prodlouženou otevírací dobou:
pondělí – pátek od 11 h. do 17 h. Nabídnout můžeme různé druhy oblečení pro děti i dospělé,
také obuv, plyšové i jiné hračky, porcelán, keramiku, sklo atd. Nakoupit si u nás může každý.
Ceny začínají zhruba na dvacetikoruně. Obchod
je navíc připraven i pro maminky s malými dětmi. Disponuje totiž dětským koutkem. Maminky
si tak mohou nabízené zboží v klidu prohléd-

nout a ošacení hned vyzkoušet v kabince. Zveme
všechny občany města Chodova, aby neváhali
a navštívili náš obchod, určitě si vyberete něco
pěkného z našich nabízených věcí. Také chceme
poděkovat všem našim stálým zákazníkům za jejich podporu.

Srbová Milena, za kolektiv Dobročinného
obchodu AS

Zájezd pro nepracující
seniory města Chodova

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí
informuje nepracující seniory města Chodova, že
dne 5. dubna 2018 pořádá jednodenní zájezd
na tradiční prodejní výstavy Tržnice Zahrady
Čech 2018 a Bydlení na Zahradě Čech 2018.
Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na
cestu) budeme přijímat od 26. března 2018 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.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Chodov rozdělí dotace podle
nových pravidel

Milion korun pro sportovní kluby a organizace pracující s dětmi a mládeží má připravený
v letošním rozpočtu Chodov. Peníze tentokrát
přerozdělí podle nových pravidel, která připravil
Výbor pro volný čas.
„Organizace dostanou maximálně dvojnásobek toho, co na rok vybírají od svých členů. Pokud tedy má někdo členský příspěvek 400 korun,
dotace může činit maximálně osm set korun na
hlavu,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Nová metodika výpočtu dotací je podle Výboru pro volný čas spravedlivější a zároveň přihlíží
k tomu, jak se kluby snaží zajistit své financování.
Starosta připouští, že novinka může v letošním
roce někoho zaskočit. „V tomto případě jsme
připraveni jednat o tom, aby klub nový způsob
finančně ustál,“ poznamenal starosta.
O peníze se v roce 2018 podělí 13 organizací.
Mezi příjemce městských dotací tradičně patří
například TJ Spartak Chodov, TJ Batesta Chodov,
ŠAK Chodov, BVC Chodov, karatisté, skauti či hasiči.
Chodov mládežnický sport podporuje dlouhodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných
metod prevence kriminality. 
(mák)
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V Chodově vyhrál Miloš Zeman

Lidé vybírali prezidenta také ve volební místnosti v Kulturním a společenském středisku. 

Miloš Zeman potvrdil v Chodově své vítězství
z prvního kola prezidentské volby. Svého protikandidáta v závěru ledna porazil o více než 1 200 hlasů.
Současného prezidenta Zemana podpořilo celkem 3 437 Chodováků, což mu vyneslo 61,29 %
odevzdaných hlasů. Profesor Jiřího Drahoš získal
38,7 % hlasů, ve městě ho volilo 2170 obyvatel.
Volební účast se tentokrát o něco více přiblížila
celostátnímu průměru, který statistici spočítali na
66,6 %. V Chodově k volebním urnám dorazilo
51,31 % oprávněných voličů, v prvním kole to bylo
jen 45,39 %.
(mák)

Město opět podpoří sociální
organizace

Celkem 1 120 000 korun rozdělí formou dotací v
letošním roce do oblasti sociální péče, zdravotnictví
a protidrogové prevence chodovská radnice. Je to
o 33 500 korun více než v roce 2017.
O podporu města usilovalo, stejně jako loni, devatenáct organizací. Na odbor sociálních věcí na
jednotlivé projekty tak dorazilo 27 žádostí.
Radnice kromě chodovských organizací tradičně

|Foto: Martin Polák

podporuje i okolní zařízení. Jsou to především ta,
která poskytují své služby obyvatelům Chodova.
Rada města doporučila dotace mimo jiné pro
Denní centrum Mateřídouška, Oázu klidu Loučky,
Armádu spásy, farní charitu Karlovy Vary či Dům
ošetřovatelské péče Dolní Rychnov.
„Chodov ve spolupráci s těmito partnery směruje svou pomoc k lidem, kteří ji potřebují, zaslouží
si ji a také si jí váží,“ uvedl chodovský starosta Patrik
Pizinger.
Podle něj je spektrum organizací, které ve městě
působí, velmi pestré. „Svou činností pomáhají například neslyšícím, zdravotně či tělesně postiženým,
obyvatelům v tíživé životní situaci, seniorům, dětem
ze sociálně znevýhodněného prostředí či lidem bez
přístřeší,“ vyjmenoval starosta. 
(mák)

Kontejnery pro zahrádkáře

Kompletní přehled rozmístění kontejnerů pro
zahrádkáře v roce 2018 naleznete na webových
stránkách Chodovských technicko-ekologických
služeb www.chotes.cz v záložce aktuality nebo
na webu města www. mestochodov.cz v záložce
městský úřad. 
(mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

V měsíci březnu doporučujeme zahrádkářům ukončit zimní spánek a se vší silou a odhodláním začít práci na zahradě. Nechceme
stále dokola opakovat, co v této době dělat,
jen připomínáme:
Přihnojte jahodník tekutým slepičincem,
lépe se vsakuje a rostlina jej rychleji vstřebává.
(naše rada – kupte si granulovaný, rozdrťte jej
nahrubo kladivem, namočte na 1 – 2 týdny do
nádoby s vodou a takto získaným a naředěným roztokem intenzivně zalijte).
Při prováděném řezu dřevin nezapomeňte, že švestky, broskvoně a meruňky řežeme
později, tzn. až v době rašení. Vyvažte nebo
rozepřete větve stromů tak, aby rostly vodorovněji, protože takto budou mít více květů
(naše rada – na zatížení větví při vyvazování
použijte vodou naplněné plastové lahve, dobře se tak reguluje potřebná váha. Před uvázáním větev pod provázkem několikrát omotejte papírovou páskou – nezmáčkne pletivo
a větev neotlačí).
Nezapomeňte na naklíčení raných brambor a výsadbu sazečky a jarního česneku.
Doporučujeme zajímavý výrobek – ROCK
EFEKT 100 ml, přírodní preventivní postřik proti škůdcům na dřevinách a zvýšení obranyschopnosti proti mšicím, sviluškám, štípenkám
a puklicím. Průměrná cena balení 75,- Kč.
Navštivte naše www stránky (www.zahradkari.cz/zo/chodov/), kde najdete desatero, jak na pěstování rajčat.

zahrádkáři Chodov

Vzpomínka

Dne 2. března to bude rok,
co nám nečekaně odešel ve
svých 65 letech milující manžel, tatínek, dědeček, pradědeček pan Milan Sivák.
Vzpomínku věnují manželka, dcery Jana, Věra, vnuk Robert a ostatní.

Kostel svatého Vavřince

25. 3. Květná neděle
9.00 Svěcení ratolestí a mše svatá s pašijemi
29. 3. Zelený čtvrtek
17.30 Mše svatá na památku Poslední večeře

30. 3. Velký pátek
15.00 Křížová cesta
16.00 Velkopáteční obřady
31. 3. Bílá sobota
20.00 Velikonoční Vigile
1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
9.00 Mše svatá se svěcením velikonočních pokrmů
2. 4. Pondělí velikonoční
9.00 Mše svatá 
(mb)

Strategický plán určí směr
sportu ve městě

Jakým směrem se
bude v následujících
letech ubírat sport
v Chodově, by mělo
být jasnější v polovině
tohoto roku. Už v červnu bude mít radnice na
stole dokončený strategický plán, který má

vývoj sportu upřesnit.
„Tento dokument má za cíl ujasnit, jak sport
dále rozvíjet, kolik do něj investovat a do jaké
úrovně - okresní, krajské či ligové – ho z městských prostředků podporovat a kdy už mají nastoupit v tomto ohledu jednotlivé sportovní svazy,“ vysvětlil starosta Chodova Patrik Pizinger.
Strategický plán podle něj rovněž může otevřít cestu k některým dotačním titulům. „Musí
ho zpracovat všechna velká města v České republice,“ doplnil starosta. Na jeho přípravě se budou také podílet Výbor pro volný čas a samotné
sportovní organizace. 
(mák)

Obyvatelé města se mohou
těšit na oblíbené akce

Obyvatelé Chodova se opět mohou těšit na
řadu oblíbených kulturních a sportovních akcí.
Jejich pořadatele město tradičně podpořilo a
rozdělí mezi ně 410 tisíc korun. Výbor pro volný
čas, který dotace doporučuje, nakonec vyhověl
67 žádostem.
Peníze tak půjdou mimo jiné pro organizátory
většinou zavedených a osvědčených akcí, jako
jsou například Rock Chodov, Den otců, Chodov
sobě, Chodovský bikemaraton, turnaj v karate
O pohár starosty města Chodova, Chodovská
tretra, Běh Smolnickým kopcem, Kolo pro rodinu,
Den Země či Chodovský šachový festival. (mák)

9

Zprávy z města

Zápisy do 1. ročníků ZŠ

Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019 se do základních škol v Chodově uskuteční v těchto
dnech a časech:
4. 4. 2018
ZŠ Smetanova 738
13-18 hod.
ZŠ Husova 788		
13-17 hod.
ZŠ Nejdecká 254		
13-17 hod.*
* Do ZŠ Nejdecká jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami, škola tudíž nemá
spádový obvod. Zápis dětí do přípravných tříd probíhá v této škole průběžně.
6. 4. 2018
ZŠ Školní 697		
9-16 hod.
Povinnost přihlásit dítě k zápisu mají zákonní zástupci dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012,
včetně dětí s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol budou přijímáni žáci
přednostně podle stanovených spádových obvodů (ty určuje Obecně závazná vyhláška města Chodova č. 7/2012, o spádových obvodech základních škol města Chodova). Požadavky na přijetí žáka
k docházce do jiné školy (důvodem může být např. starší sourozenec v této škole) přijímají ředitelé
škol.
Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh zápisů a na základě
výsledku budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní školy.
Spádové obvody základních škol zřízených městem Chodov jsou stanoveny takto:
a) obvod Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice: Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova,
Horní, Hrnčířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Nerudova, Palackého,
Poděbradova, Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská.
b) obvod Základní škola Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří
ulice: B. Němcové, Hlavní, Husova č. p. 739-750, Konečná, Lipová, Luční, Obránců míru, Osadní, Polní,
Příční, Revoluční, Říjnová, Smetanova, Školní, Štěříkova louka, Tovární, Vítězná, Zahradní, Západní,
Žižkova, 1. máje.
c) obvod Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří
ulice: Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května, náměstí ČSM,
Pod Železným dvorem, Stará Chodovská, U Koupaliště, Železný dvůr.
Kontakty na ředitele základních škol:
ZŠ Smetanova 738:
Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190
ZŠ Školní 697:		
Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290
ZŠ Husova 788:		
Mgr. Libor Dočkal, tel. 352 352 390
ZŠ Nejdecká 254:
Mgr. Iva Jurnečková, tel. 352 352 490

Hana Zapfová, vedoucí OŠKV
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Daňové přiznání lze podat
také na radnici

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za
rok 2017 lze opět osobně podat i v Chodově.
Určena je k tomu středa 28. března 2018.
Úředníci budou k dispozici od 13 do 17
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Chodově. Daňová přiznání budou vybírat a
eventuálně kontrolovat pracovníci finančního
úřadu. 
(red)

ZŠ J. A. Komenského
Krajské finále florbalového poháru
žáků 1. stupně

V úterý 30. 1. 2018 se v karlovarské hale míčových sportů uskutečnilo krajské finále florbalového poháru základních škol. Do krajského kola
se již tradičně probojoval tým Gepardi složený
z žáků prvního stupně Nely Kořínkové, Adama Ševce, Davida Forsta, Rudy Vojáka, Martina
Kabele, Davida Pacourka, Lukáše Kopeckého
a Adama Zmudy. Soupeři byli velmi silní a jednotlivé zápasy vyrovnané. Gepardi si díky svým
skvělým výkonům vybojovali krásné třetí místo.
Všem jmenovaným patří pochvala a poděkování
za vzornou reprezentaci školy.

Lenka Kozumplíková

zástupce a podal žádost o přijetí žáka.
6) Pokud budete žádat o odklad povinné
školní docházky, je nutné, abyste o něj zažádali v době zápisu. Žádost musíte doložit
doporučením od školního poradenského zařízení a od pediatra nebo klinického psychologa. Žádost naleznete na našich webových
stránkách v části – Pro rodiče – formuláře ke
stažení – žádost o odklad školní docházky.
7) Samotný zápis bude trvat max. 40 min.
a bude se skládat ze dvou částí:
a) část formální (pro zákonné zástupce) – podání žádosti, vyřízení administrativních záležitostí,
podání informací daných školským zákonem
b) část motivační (pro budoucí prvňáčky) –
plnění rozmanitých úkolů, které jednoduchou
a hravou formou prověří zralost dítěte – max.
v délce 20 min.
8) Přijatí uchazeči budou zveřejněni pod přiděleným identifikačním kódem na webových
stránkách školy a seznam bude zároveň vyvěšen
ve vývěsní tabuli u hlavního vchodu do školy.
9) Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí poštou. 
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Barevný týden

Základní informace k zápisu žáků do
1. ročníku pro školní rok 2018/2019

1) Zápis žáků do prvního ročníku pro školní
rok 2018/2019 bude probíhat ve středu 4.4. 2018
od 13:00 do 18:00 v budově 1. stupně naší školy
(přístavba).
2) Zákonní zástupci našich spádových žáků
obdrží nejméně s týdenním předstihem obálku s podrobnými informacemi k zápisu včetně
některých formulářů nutných k vyplnění. Pokud
máte trvalé bydliště v našem spádovém obvodu
a obálku neobdržíte, k zápisu se rozhodně dostavte.
3) Pořadí přijatých uchazečů se řídí Směrnicí
o přijímání žáků do 1.ročníku, která je zveřejněna
na našich webových stránkách v části – Pro rodiče / zápis do 1.třídy.
4) V případě, že pro své dítě zvolíte jinou než
spádovou školu, oznamte nám to prosím na telefonu 352352192.
5) V případě nemoci dítěte, které má jít k zápisu, je nutné, aby se zápisu zúčastnil zákonný

V týdnu od 5. února si žáci prožili barevný týden. Jednalo se o projekt konaný v rámci Hrdé
školy. Na každý den byla stanovena barva, kterou měl mít oděv žáků. Většinou si zvolili barevné tričko, ale někteří se toho nebáli a oblékli si
i barevné kalhoty.
Barvy se během týdne střídaly v pořadí červená, žlutá, modrá, černá a na pátek připadla duha,
kdy jsme se snažili být co nejbarevněji oblečeni.
Akce se vydařila a mnoho z nás si užilo barevné
dny ve škole.
Mgr. Arnoštka Fedorková
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Hledáme učitele Aj, Pč a F

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku
Aj převážně na II. stupni ZŠ.
Dále přijme učitele/ku především pracovních
činností a učitele/ku fyziky. Další informace na
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ulice
Knihovna trochu jinak

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 třídy 8. B a 9. A strávily příjemný den v městské knihovně s ,,Živými
knihami“, z nichž se dozvěděly zajímavé příběhy lidí kolem nás. Akci zorganizovala Amnesty International s cílem uvědomit si svá základní lidská práva a svobody ve společnosti.
Děkujeme za zprostředkování Městské knihovně
v Chodově - žáci 8.B a 9.A

míná zpívání. Ale čteme již velice pěkně slabiky,
slova i věty a hlavně rozumíme tomu, co čteme.
Abychom pěkně úhledně psali, musíme si uvolnit ruku, procvičit prsty a „pekelně“ se soustředit
na tvary písmen. Nezapomínáme ani na správné
vyjadřování, paní logopedka nám stále „brousí
jazýčky“. Procvičujeme si výslovnost, rozšiřujeme
slovní zásobu a učíme se správně naslouchat.
Matematika je pro nás velká zábava, učíme se
sčítat, odčítat, nakupovat a prodávat, třídit i poznávat geometrické útvary a tělesa. A když jsme
již s učením hotovi, tak si můžeme chvilku pohrát.
Ale není to jen obyčejná hra, cvičíme si u toho i
prstíky, experimentujeme a objevujeme. Škola je
prostě „prima“.

Hledáme „sprejera“

ZŠ Husova Chodov má záměr poskytnout rozsáhlou plochu ve svém areálu k jednorázovému
vytvoření projektu ve stylu street art. K tomuto
účelu hledá autory z řad tvůrců graffiti respektive
post-graffiti. Vybraný umělec by měl být schopen
vytvořit reprezentativní dílo. Veškerý potřebný
materiál pro vznik díla dodá ZŠ Husova. Podrobnější informace poskytne vedení školy, u kterého
se zájemci mohou hlásit.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - ČJ,
AJ, NJ, M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle
zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel. 352 352 393 vedení
školy.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz.

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Život „prvňáka“ aneb co už dovedeme

Již více než půl roku zasedáme do svých lavic
v první třídě. Každý den se těšíme, co nového
si pro nás přichystala paní učitelka. Někdy je to
nové písmenko, jindy číslice nebo téma v prvouce. V ranním komunitním kruhu si vždy společně
řekneme, jaké „novoty“ nás dnes čekají. Učíme
se číst metodou „Sfumato“, která trochu připo-

 Za „prvňáčky“ zapsala Mgr. L. Prokopičová

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok
2018/2019 na částečný úvazek učitele/ku AJ
a učitele/ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.
Informace: osobně:
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:
info@zschodov-nejdecka.cz

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Přijímání dětí do přípravné třídy

Od měsíce března probíhá předběžný zápis
dětí s odkladem školní docházky do přípravné
třídy na školní rok 2018/2019. Přípravná třída
je velmi dobrou alternativou mateřské školy při
vzdělávání předškolních dětí. Výuka ve třídě kopíruje školní vyučování, což umožní dětem si lépe
zvyknout na školní prostředí a režim. Následně
se potom snadněji zapojí do výchovně vzdělávacího procesu v 1. třídě ZŠ. Děti se dostanou do
nového podnětného prostředí a nemusí opakovat předškolní ročník ve školce. Přípravná třída se

Kulturní
servis
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Snímek z výroční valné hromady chodovských hasičů. 

zřizuje pro 10 až 15 dětí, což umožní učitelkám
individuální přístup. Dopolední výuka probíhá
jako ve škole od 7.40 – 11.40 hod., před výukou
a po ní mohou děti docházet do školní družiny a jídelny. Pedagogové hravou formou u dětí
rozvíjí rozumové schopnosti, jazykové a komunikační dovednosti, předmatematické představy
a poznání. Zaměřují se na posilování paměti a
cvičení koncentrace pozornosti. Cíleně pracují na
rozvoji jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky.
Nápravám výslovnosti a rozvoji komunikačních
dovedností se věnuje školní logopedka. Děti se
učí pracovat s výukovými PC programy a interaktivní tabulí. Součástí výuky je výtvarná, tělesná
a pracovní výchova. V denním programu nechybí ani prostor pro vycházky a sportovní vyžití
v městské hale. Předškolní vzdělávání v přípravné třídě je zdarma. O zapsání k docházce musí
požádat zákonný zástupce dítěte, rozhodující
pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení. Více informací získáte na webových
stránkách školy www.zschodov-nejdecka.cz nebo
tel. č.: 352 352 490; 731 151 826.

Bohumila Miltová, učitelka PřT

|Foto: SDH Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Jednotka zasahovala v lednu celkem u deseti
událostí. Ve třech případech šlo o požáry, kabiny
poblíž hřiště ZŠ v K. Varech - Staré Roli, objekt
bývalé pekárny v Karlovarské ulici, velkoobjemový kontejner U Koupaliště. Dále zasahovala
u pěti technických zásahů. Dvakrát byl nouzově
otevřen byt v ulicích Smetanova, Příční, v jednom
případě byla nalezena zraněná osoba, která byla
zachráněna a předána do péče lékařům.
Další zásah způsobil silný vítr, jednotka kontrolovala uvolněné plechy na střeše domu
U Porcelánky. V rámci spolupráce integrovaného záchranného systému byla jednotka vyslána
ke kolapsu osoby ve Vintířově. Bez zranění se
obešly dvě lednové nehody, první nehoda osobního vozidla na dálnici D6 a druhá nehoda dvou
osobních vozidel u Staré Chodovské. Také proběhl praktický výcvik nováčků na téma požáry ve
výškových budovách. Bližší informace najdete na
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našem facebooku a webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH

Dne 20. ledna 2018 proběhla na hasičské
zbrojnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci zahájil starosta
sboru pan Petr Maxa a přivítal i hosty, starostu
města Chodova Patrika Pizingera, místostarostu
Mgr. Luďka Soukupa a za profesionální kolegy
Bc. Ladislava Zapfa, Dis., velitele stanice Sokolov.
V průběhu výroční valné hromady byly přečteny
všechny standardní zprávy za uplynulé období,
byl schválen plán činnosti na rok 2018, pravidla
hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2018.
Byly slavnostně předány stužky za věrnost 10
let Radce Ivánkové a Jiřímu Szewieczekovi, za
věrnost 20 let Jiřímu Weissovi a Martině Svobodové. Zároveň byla oficiálně schválena nová
členka sboru Jiřina Kertészová, která již dlouhodobě pracuje v hasičském spolku. Stále pokračovala sportovní příprava hlavně mládežnického
družstva ve sportovní hale na sezónu 2018. Členové sboru se zúčastnili futsalového turnaje PČR
ÚO Sokolov, kde loňskou „bramboru“ vylepšili
a obsadili 3. místo. Dále byly postaveny městské
stany na plesovou sezónu u KaSSu. Ve spolupráci
s velitelem MP Chodov byl zahájen další ročník
preventivně výchovné činnosti. V lednu nás dle
plánu navštívili žáci posledních ročníků ZŠ J. A.
Komenského v Chodově.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Velice podivný výjev se naskytl některým
obyvatelům ulice ČSO, kdy během nočních hodin před panelovými domy na tomto sídlišti pobíhala bosá žena s napíchnutou kanylou v ruce.
Vyděšení lidé přivolali městskou policii, kdy žena
byla v podnapilém stavu a strážníkům tvrdila, že
si doma kanylu aplikovala s tím, že se necítila
dobře. Ve své podnapilosti se totiž ozářila spásným nápadem, že se sama vyléčí, neboť podobnou proceduru si ve své mysli vybavila ze seriálu
z nemocničního prostředí. Když motání hlavy
neustávalo, vydala se sama na autobusovou zastávku s tím, že si zde počká na sanitku. Po tomto
proslovu již více čekat nemusela, neboť strážníci
jí sami zdvořile nabídli služební vůz k odvozu.
Cílová destinace bylo lůžko na protialkoholní záchytné stanici.
O podobnou zábavu bylo postaráno i na

parkovišti v ul. U Koupaliště, kde se ve vozidle
dva mladíci po inhalaci konopné látky hlubokomyslně zamysleli nad složitostí lidských vztahů až
tak výrazným meditačním způsobem, že si jeden
z nich uvědomil, jak velmi negativně překvapí své
rodiče v okamžiku, až zjistí, že užívá návykové
látky. Ta myšlenka ho natolik ovládla, že vytočil
číslo 155 a žádal příjezd záchranné služby s tím,
že chce okamžitě převézt do léčebny k odvykací kúře. Tato reakce překvapila jeho společníka
natolik, že mu začal vyčítat, jakým způsobem
ohrozil jejich společnou bezpečnost. Výčitky se
brzy změnily na důraznější metodu vysvětlování,
která s tou meditační již neměla nic společného.
Na místo tak kromě sanitního vozu dorazil i vůz
policejní a místo do léčebny putoval mladík na
chirurgii.
Další expert řádil v ul. Příční, kdy podnapilý
muž se o půlnoci ve svém bytě rozhodl, že se
zbaví démona alkoholu tím, že jej utopí ve vaně
horké vody. V družném hovoru se sebou samým
pak měl pocit, že na jeho dveře v bytě někdo
klepe, proto z vany vylezl a úplně nahý vyšel
na chodbu domu, kde však nikdo nebyl. To jej
rozčílilo natolik, že si vzdorovitě zabouchl dveře od bytu zvenčí. Když mu po chvíli začala být
na chodbě zima, hlasitými výkřiky žaloval na svůj
osud širému světu.
Překvapení sousedé zírali na svého nahého
souseda na chodbě zcela oprávněně a možná by
zírali celou noc, ale na chodbu přiběhl i soused,
který bydlí pod tímto mužem, s tím, že jej exhibicionista vytápí, neboť ten samozřejmě nechal
kohoutek s vodou roztočený a z vany se již začala valit voda. K obecenstvu se tak přidal výjezd
hasičů, policie a záchranky.

Reflexní prvky

Vážení řidiči. Brzy nastane jaro a na komunikaci se objeví opět mnoho cyklistů a motorkářů.
Věnujte zvýšenou pozornost i těmto účastníkům
silničního provozu a dbejte na pravidlo bezpečného návratu nejen pro Vás, ale i pro ně. Také
pro každého chodce platí, že při chůzi na silnici
mimo obec při snížené viditelnosti musí mít na
sobě reflexní prvek. Může být součástí oblečení,
nebo si například navlékne reflexní pásek či vestu.
Ruku na srdce. Ten reflexní prvek bych si na sobě
určitě zvýraznil i v rámci obce, neboť jde především o naše zdraví, co říkáte?

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Chodov v letech 1928 – 1938

Německá okupační vojska obsazují Chodov, říjen 1938.

Konec dvacátých let se v Chodově nesl ve
znamení dosud největší městské investice výstavby nového městského kina a divadla
v dnešní Bezručově ulici.
Šlo o ambiciózní projekt, kterým se Chodov
chtěl zařadit mezi významné lokální kulturní
lokality. Budova kina byla postavena v jednoduchém funkcionalistickém stylu architektem
Richardem Broschem, který svůj profesní život
zasvětil především divadlům a biografům v českém pohraničí. Budova měla moderní vytápěcí
systém, hlediště, balkony a lóže pojaly 650 osob,
tedy více než desetinu tehdejších obyvatel města.
Pro srovnání - dnešní chodovská Malá scéna má
v hledišti místo pro 167 diváků. Výstavba kina stála necelé dva miliony. Novostavba byla slavnostně uvedena do provozu 4. října 1929.
Jen o tři týdny později, 24. října 1929, došlo
ke krachu na newyorské burze a tím k vypuknutí
světové hospodářské krize. Prakticky přes noc se
jako domeček z karet zhroutila ekonomika, miliony lidí byly najednou bez práce a nebyl nikdo,
kdo by si věděl rady - krizi podobného rozsahu
svět zažil poprvé. Nejvíce se pak krize odrazila
právě v pohraničí, kde se místní průmysl orientoval na spotřební zboží, které se v době krize přestalo kupovat jako první - kdo by chtěl kupovat
chodovský porcelán, když nemá co jíst?
Sociální stát, jak jej známe dnes, za první republiky neexistoval a lidé se museli spolehnout
jen na nepravidelné příspěvky státu a dobrodiní

|Foto na stránkách: archiv Miloše Bělohlávka

charitativních institucí. Nikdo netušil, jak dlouho bude krize trvat, a všeobecný pesimismus
ve společnosti byl takřka hmatatelný. Dělníci se
bouřili a není divu, že v obecních volbách v roce
1931 v Chodově rozhodným způsobem zvítězily
levicové strany - komunisté a němečtí národní
socialisté. Ani oni však nemohli zastavit stále se
prohlubující krizi - v roce 1935 bylo z přibližně
3500 práceschopných obyvatel města bez práce
850 osob. Ve stejném roce bylo proto rozhodnuto o regulaci chodovského potoka, kdy bylo
v celém městě vybudováno pro potok hluboké
vyzděné koryto, které existuje dodnes. Tímto
krokem bylo vytvořeno mnoho desítek pracovních míst pro místní dělníky.
Ani levicové strany však nedokázaly zastavit
vleklou krizi - a tak se obyvatelé Chodova obrátili k hnutí Konrada Henleina, který jim sliboval
lepší život. V polovině třicátých let podporovala
Sudetoněmecké hnutí nadpoloviční většina obyvatel města. Hospodářská krize zničila vše, o co
se mladá Československá republika snažila, a od
roku 1935 již všechno neodvratně směřuje k tragickému konci první republiky.
Rok 1938 byl od počátku pro Československou
republiku nepříznivý. V březnu 1938 obsadila německá vojska Rakousko a připojila ho k velkoněmecké říši. Od Ostravy až k Bratislavě, po celé
délce dnešních hranic ČR sousedila Československá republika s hitlerovským Německem. Po
obsazení Rakouska se začala prudce zhoršovat
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i vnitropolitická situace v ČSR. Sudetoněmecká
strana (SdP - Sudetendeutsche Partei) Konráda
Henleina stupňovala své požadavky vůči pražské vládě a její síla se naplno projevila v květnu
a červnu, kdy se konaly obecní volby.
Prakticky v celém pohraničí drtivě zvítězila
Henleinova strana (v některých městech získala
i 100 % hlasů). V Chodově, který byl tradičně díky
své hornické a dělnické tradici výrazně levicový,
se podařilo SdP získat „jen“ přibližně 66 % hlasů,
přičemž zbytek získala Komunistická strana Československa a Německá sociálně demokratická
strana dělnická (obě strany se v krizovém roce
1938 zařadily mezi antifašistické a tzv. státotvorné
strany, které podporovaly demokratickou pražskou vládu).
V Chodově z 3531 odevzdaných hlasů získala
SdP 2426 hlasů (24 mandátů v chodovském zastupitelstvu), německé sociální demokraty volilo
815 osob (8 mandátů) a KSČ dalo svůj hlas 290
voličů (3 mandáty). Starostou města byl hladce
zvolen místní vůdce SdP Josef Christl.

Obsazení Chodova

O pár měsíců později již byla situace mnohem
horší. Napětí vzrůstalo a vyvrcholilo 13. září 1938,
kdy se v reakci na rozhlasový projev Adolfa Hitlera pokusili členové SdP na západě Čech o převzetí moci. V Chodově nechal starosta Christl vyvěsit na radnici vlajku s hákovým křížem a v 11:45
nařídil zastavení práce ve všech továrnách ve
městě. Poté došlo poblíž evangelického kostela
ke shromáždění téměř 800 místních henleinovců
(většina v krojích a s hákovými kříži na rukávech),
kteří se rozdělili do tří skupin a rozešli se ve městě
převzít moc v klíčových institucích. Jedna skupina
odešla obsadit nádraží, druhá poštu a třetí radnici a četnickou stanici. Převzetí nádraží a pošty
proběhlo bez problémů, poštmistr byl zatčen a
bylo přerušeno spojení mimo město.
Dav poté obklíčil četnickou stanici, kterou starosta Christl vyzval, aby se vzdala. Velitel četnické stanice v Chodově vrchní strážmistr Antonín
Šmíd, který s delegací SdP vyjednával z okna
v prvním patře budovy, tuto žádost odmítl a nařídil davu, aby se jménem zákona rozešel. Starosta tedy nechal přitáhnout stříkačku chodovského
sboru dobrovolných hasičů a tou dal chrlit vodu
do rozbitých oken četnické stanice, kterou začali
henleinovci ostřelovat z okolních domů.
Dav také zaútočil na budovu měšťanské školy,
kde byl školníkem Josef Ullmann, představitel německé sociální demokracie v Chodově. Školník
byl střelbou ordnerů těžce raněn a budova školy

Demonstrace antifašistické organizace Železná fronta
na chodovském náměstí, polovina 30. let

byla poničena - zničeny státní znaky, obrazy prezidenta Beneše a vytlučena okna, paradoxní je,
že útok na budovu školy vedl ředitel školy v penzi
Franz Heinzmann.
Situaci zvrátil až příjezd vojenského a četnického oddílu z Lokte kolem půl třetí odpoledne.
Když se vojsko pokusilo obsadit poštovní úřad,
došlo k přestřelce a během snahy o vyklizení
náměstí a přilehlých ulic byl do nohy postřelen
strážmistr Ježek a dva obyvatelé města (Josef
Fäustl a Oskar Wesp) byli před školou v ulici Dukelských hrdinů četníky postřeleni a na následky
střelby později zemřeli. Další dva henleinovci byli
střelbou těžce zraněni. Celý den byli po městě
pronásledováni a biti i další chodovští antifašisté.
Po potlačení povstání bylo 29 osob zatčeno a eskortováno do vězení v Lokti.
Bohužel, situace se i nadále více a více zhoršovala. Vše vyvrcholilo o dva týdny později, kdy
zástupci evropských mocností podepsali v Mnichově dohodu o postoupení československého
pohraničí Německu. Na počátku října 1938 obsadila Chodov německá vojska a stovky obyvatel
města - němečtí antifašisté, Židé a státní zaměstnanci - uprchly do českého vnitrozemí.

Miloš Bělohlávek, městský historik

Chodovské kino krátce po svém dokončení, 1929.
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8.-10. 3. (čt-so) 19.30 h, 11. 3. (ne) 17 h,
24. 3. (so) 19.30 h, 31. 3. (so) 19.30 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč

9. 3. (pá) 17 h, 10.-11. 3. (so-ne) 15 h, 24. 3. (so) 15 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

1.-2. 3. (čt-pá) 19.30 h, 21. 3. (st) 19.30 h

RUDÁ VOLAVKA /135/
Premiéra / Thriller / USA

Dominika Egorová (Jenifer Lawrence) má mnoho tváří. Je oddanou dcerou odhodlanou ochránit
svou matku za každou cenu. Také primabalerínou, kterou dovedla její dravost až na absolutní hranici
sil. A především je mistryní ve svádění a manipulaci.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

2. 3. (pá) 17 h, 3. 3. (so) 15 h, 17. 3. (so) 15 h

TRIKY S TRPASLÍKY /89/

Premiéra / Animavaný / USA, Kanada

Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát do Nové Anglie, ve které si pořídily
nádherný gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

29.-30. 3. (čt-pá) 19.30 h, 31. 3. (so) 17 h

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D /140/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Ale lidé nalezli
spásu v OASIS, rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil geniální a excentrický James
Halliday (Mark Rylance).

Přístupný od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 3. (čt) a 3. 3. (so) 17 h
BLACK PANTHER 3D /132/
Akční dobrodružné sci-fi / USA

6. 3. (út) 19.30 h
TVÁŘ VODY /123/
Fantasy / USA, Kanada

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé
africké země, aby se stal novým právoplatným králem.

Trochu jiný příběh o lásce si pro nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Němá uklízečka se v tajné vládní
laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů
naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.

1.-2. 3. (čt-pá) 19.30 h
RUDÁ VOLAVKA /135/
Premiéra / Thriller / USA

7. 3. (st) 19.30 h
PREZIDENT BLANÍK /90/
Komedie / ČR

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/130 Kč

Dominika Egorová (Jenifer Lawrence) má mnoho tváří. Je
oddanou dcerou odhodlanou ochránit svou matku za každou cenu. Také primabalerínou, kterou dovedla její dravost
až na absolutní hranici sil. A především je mistryní ve svádění a manipulaci.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
2. 3. (pá) 17 h, 3. 3. (so) 15 h
TRIKY S TRPASLÍKY /89/
Premiéra / Animovaný / USA, Kanada

Chloe a její maminka Catherine se už zase stěhují. Tentokrát
do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický dům,
plný zvláštních zahradních trpaslíků.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
3. 3. (so) 19.30 h, 4. 3. (ne) 17 h
NOČNÍ HRA /100/
Premiéra / Akční komedie / USA

Jason Batemana a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili
Maxe a Annie, jejichž pravidelné společenské herní večery
s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou
vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů.
Takže když je Brooks unesen, je to pořád ještě součást
hry… nebo není?

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč.

4. 3. (ne) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU /89/
Dobružný animovaný / Rusko

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s
magií ohně a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko a
chvíli zase hodně velká zima.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115/95 Kč
4.-5. 3. (ne-po) 19.30 h
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ /99/
Premiéra / Horor / USA, AUS

Nejstrašidelnějším domem lidské historie je sídlo rodiny
Winchesterů, které stojí v Kalifornii v Americe. Postaveno je
prý na tenkém pomezí našeho světa a samotného pekla a
duchové se v něm objevují už téměř 150 let.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
6. 3. (út) 10 h DOPOLEDNÍ KINO
BAJKEŘI /95/
Komedie / ČR
Vstupné 50 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh lobbisty
Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky. Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil
prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro
všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník.

Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč
8. 3. (čt) 17 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ /92/
Komedie / ČR

Komedie popisuje úsměvnou formou manželství, z kterého postupně vyprchává vášeň. V hlavních rolích filmových
manželů se objevují Saša Rašilov a Lenka Vlasáková. Uvidíme i další známé herce, jako Jiřího Lábuse, Pavla Kříže
nebo Filipa Blažka.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

8.-10. 3. (čt-so) 19.30 h, 11. 3. (ne) 17 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Premiéra / Komedie, drama / ČR

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich
dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová) má ještě stejně starého nemanželského syna. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21 po stopách jeho
bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana
Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová),
aby o tajemství zjistily víc …

Přístupné. Vstupné 130 Kč

9. 3. (pá) 17 h, 10.-11. 3. (so-ne) 15 h
VČELKA MÁJA /85/
Premiéra / Animovaný / Německo, Austrálie

V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a
z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem
pro královnu. Obdrží její úl už konečně pozvánku na Velké
medové hry?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

10. 3. (so) 17 h
COCO /105/ + VÁNOCE S OLAFEM /20/
Animovaný, rodinný / USA

Miguel se touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a
barevné Říši zesnulých. Jako speciální bonus k filmu COCO
můžete před filmem vidět krátký animovaný film Vánoce
s Olafem.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

20
11.-12. 3. (ne-po) 19.30 h
PŘÁNÍ SMRTI /103/
Premiéra / Akční / USA

Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) má všechno, co si jen člověk
může přát – zajímavou práci, krásnou rodinu a nádherný
domov. S násilím se setkává pouze na operačním sále pohotovosti, kde pracuje jako chirurg. Jednoho dne se však
všechno změní. Po brutálním napadením v jeho vlastním
domě…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
13. 3. (út) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Erotický / USA

Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian
Grey a Anastasia Steele v Padesáti odstínech svobody,
třetí kapitole erotického příběhu, který vychází z celosvětového knižního fenoménu. Paní Greyová vás přijme za
okamžik.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

14. 3. (st) 19.30 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI /83/
Komedie / ČR

Informační servis
18. 3. (ne) 15 h
PRAČLOVĚK /88/
Animovaná komedie / VB, Francie

Britské studio Aardman Animations v čele s oscarovým
režisérem Nickem Parkem po takových filmech, jako jsou
Slepičí úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun, přichází
s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba kamenná, nebo
bronzová?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
18.-19. 3. (ne-po) 19.30 h
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST /85/
Premiéra / horor / USA

Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví
tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce až po ty
nejzazší meze. Lov začíná!

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20. 3. (út) 19.30 h
TOMB RAIDER /122/
Premiéra / Akční dobrodružný fantasy / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

„To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu naší
hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta
vystihuje výstižně i její touhu najít pravou lásku. A tak se
přemístí do velkoměsta. Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml,
Aneta Krejčíková, Pavel Kříž, Alice Bendová, Petr Vacek, Halina Pawlowská aj.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

15.-16. 3. (čt-pá) 17 h
TLUMOČNÍK /113/
Premiéra / Tragikomedie / ČR, SR, Rakousko

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni,
kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Oscarový režisér a herec Jiří Menzel vytvořil v
Tlumočníkovi titulní úlohu asketického Aliho.

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

15.-17. 3. (čt-so) 19.30 h
TOMB RAIDER /122/
Premiéra / Akční dobrodružný fantasy / USA

Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic a známý
dobrodruh, lord Richard Croft (Dominic West), zmizel beze
stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě. Od té doby se
marně snaží najít nějaký smysl svého života…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
17. 3. (so) 15 h
TRIKY S TRPASLÍKY /89/
Premiéra / Animovaný / USA, Kanada
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
17.-18. 3. (so-ne) 17 h
CESTA ZA KRÁLEM TROLŮ /104/
Premiéra / Fantasy pohádka / Norsko

Rodinný fantasy film vypráví příběh Espena, syna chudého farmáře. Se svými bratry Petrem a Pavlem se vydá na
nebezpečnou výpravu za záchranou princezny Kristin ze
zajetí zlého trolla známého jako Horský král, aby získal odměnu a zachránil tak rodinnou farmu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120/100 Kč

21. 3. (st) 19.30 h
RUDÁ VOLAVKA /135/
Premiéra / Thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
23. 3. (čt-pá) 19.30 h, 25. 3. (ne) 17 h
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D /111/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní
obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akčním sci-fi Pacific
Rim: Povstání se znovu hraje o planetu Zemi a my prohráváme.

Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150 Kč
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23.-24. 3. (pá-so) 17 h, 25. 3. (ne) 15 h
KRÁLÍČEK PETR /89/
Premiéra / Rodinný animovaný / USA

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s
ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o
svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty.
A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním a obyvateli zahrady.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
24. 3. (so) 15 h
VČELKA MÁJA /85/
Premiéra / Animovaný / Německo, Austrálie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
24. 3. (so) 19.30 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Premiéra / Komedie, drama / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč
25. 3. (ne) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY /105/
Erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
26. 3. (po) 19.30 h
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D /111/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150 Kč
27. 3. (út) 10 h DOPOLEDNÍ KINO
KVARTETO /93/
Komedie / ČR
Vstupné 50 Kč
27. 3. (út) 19.30 h
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ /99/
Premiéra / Horor / USA, AUS
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
28. 3. (st) 19.30 h
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST /85/
Premiéra / horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

29. 3. (čt) 17 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A
LEDU /89/
Dobružný animovaný / Rusko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115/95 Kč
29.-30. 3. (čt-pá) 19.30 h, 31. 3. (so) 17 h
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D /140/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Děj filmu je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na
pokraji chaosu a kolapsu. Ale lidé nalezli spásu v OASIS,
rozsáhlém světě ve virtuální realitě, který vytvořil geniální
a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday
zemře, odkazuje své nesmírné bohatství prvnímu člověku,
který najde digitální velikonoční vajíčko.

Přístupný od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč
30. 3. (pá) 17 h, 31. 3. (so) 15 h
SHERLOCK KOUMES 3D
Premiéra / Animovaný rodinný / USA, VB

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba
nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí
se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením sobě vlastním.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/120 Kč
31. 3. (so) 19.30 h
TÁTOVA VOLHA /90/
Premiéra / Komedie, drama / ČR
Přístupné. Vstupné 130 Kč

TV Studio Chodov
6. 3. (út) až 9. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 3. (út) až 16. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu března (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PÍSNIČKA PRO DRAKA

Záznam divadelního představení pro školy (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 3. (út) až 23. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VZTAHY NA ÚROVNI – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

27. 3. (út) až 30. 3. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu března (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VZTAHY NA ÚROVNI – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Archiv pořadů na www.kasschodov.cz
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3. 3. (so) 20 h
Ples sportovců
společenský sál

9. 3. (pá) 20 h v
Koncert Mirai & Poetika Tour 2018
společenský sál
10. 3. (so) 13.30 h
Povídání s J. Duškem a MUDr. J. Vojáčkem
společenský sál
11. 3. (ne) 8 h
Schůze rybářů
společenský sál
17. 3. (so) 9 h
Josefské trhy
Staroměstská ulice
22. 3. (čt) 19 h
Divadelní představení Můžu k tobě?
kino Malá scéna
24. 3. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS
27. 3. (út) 17 h
Vyhlášení nejlepších sportovců města
společenský sál

DDM Bludiště Chodov
17. 3. (so) 10-12 h
Staroměstské Velikonoce

Zábavné dopoledne s velikonoční tematikou.

19.-20. 3. (po-út)
Burza

Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček a
sportovního vybavení. Chcete prodat věci, které už vaše děti
nenosí a nepoužívají? Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží. Přijďte se včas domluvit do kanceláře DDM.
Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a arch
k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu můžete
připravit. Ve dnech 12.–15.3. už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem. Prodávat se bude 19. a 20.3.

1.-13. 7. 2018
Za sluníčkem do Lhenic 2018

Letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na
zvídavé děti, které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid VĚK DĚTÍ: 6-10 let
CENA: 5.500 Kč, (záloha 2.000 Kč, doplatek do 31.5.2018).
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim,
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky,
karneval, výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká.

16.-20. 7. 2018
Příměstský tábor

Pro děti narozené 2009-2007 se zájmem o florbal. Více informací v kanceláři DDM.

Informační servis

Městská knihovna Chodov
Březen měsíc čtenářů

5. – 11. 3.
Amnestie na upomínky
1. – 31. 3.
Registrace nových čtenářů na rok zdarma.
1. – 31. 3.
Školení na PC

zájemci se mohou hlásit u p. Urbanové

1. 3. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

5. 3. (po) 9-18 h
Burza knih

V čítárně knihovny bude opět připraven velký výběr knih
různých žánrů.

5. 3. (po) 17 h
PhDr. Daniel Švec – Karlovarští letci v RAF

Přednáška je zaměřena na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům naší země v RAF. Hlavním tématem přednášky budou osudy letců z Karlovarska.

7. 3. (st) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Milan Ohnisko
Čtvrtek 8. 3. od 17.00
Stanislav Hořínek - Neznámou Skandinávií až
na konec světa

Dobrodružná cesta dvou starých bláznů ještě starším autem
krásnou přírodou Finska, Norska a Švédska, která končila až
ve fjordech Laponska daleko za severním polárním kruhem.

14. 3. (st) 19 h
LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o světě
(Fredrik Backman)
Účinkuje: Lukáš Hejlík.

19. 3. - 20. 4.
Výtvarná a literární soutěž ,,Čarodějnice a její
zaklínání“

Výtvarná část – ztvárnit jakoukoliv technikou čarodějnici a
doplnit o vymyšlené čarodějnické zaklínadlo. Přinést své
dílo nejpozději do 20. 4. do oddělení pro děti.

21. 3. – 3. 4.
Výstava výtvarné soutěž ,,Velikonoční vajíčko“

Každý z návštěvníků knihovny může v oddělení pro děti
hlasovat pro dílo, které se mu nejvíce líbí.

23. 3. (pá) od 18.00 – 24. 3. (so) do 10.00 h
Noc s Andersenem.
Pondělí 16 h
Herní klub

5. 3. Pexeso, 12. 3. Svět zvířat v kostce, 19. 3. Přines si svou
knihu, 26. 3. Velikonoční kvíz.

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička

7. 3. Velikonoční papírová vajíčka, 14. 3. Velikonoční přáníčka, 28. 3. Velikonoční zajíčci.
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Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní

1. 3. Prapohádky, 8. 3. Půlnoční pohádky, 15. 3. Chaloupka
na vršku, 29. 3. O velikonoční kraslici.

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí
službu nejen pro seniory:

základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 255 u paní
Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Konec léta
Anders De La Motte
Strhující krimidrama z pera oceňovaného švédského bestselleristy.
Život, na který metr nestačí
Karolina Mikšíková
Zakladatelka úspěšného blogu Karolina: Život, na který
metr nestačí přichází se stejnojmennou knihou, ve které s
nadsázkou úspěšně demonstruje rčení: „Může-li se něco
pokazit, pokazí se to.“

ZUŠ Chodov
5. 3. (po) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. V. Moiseeva (klavír)
a p. uč. E. Bartůšek (el. kytara)
koncertní sál ZUŠ
8. 3. (čt)18 h
Koncert Kruhu přátel hudby

Večer španělských a jihoamerických rytmů.
Účinkují: Mariia Mikhailova – flétna, Libor Janeček - kytara

koncertní sál ZUŠ

13. 3. (út) 9-18 h
Okresní kolo soutěže ZUŠ – taneční obor
kino Malá scéna
14. 3. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničková (klavír)
a p. uč. J. Kubricht (housle, souborová hra)
koncertní sál
17. 3. (so) 10-12 h
Staroměstské Velikonoce

Vystoupení pěveckého oddělení

Staroměstká ulice

22. 3. (čt) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. J. Hrebeňáková
(klavír)
koncertní sál ZUŠ

Galerie u Vavřince
14. 3. (st) 17 h
Karlovarský fotoklub - To jsme my...

Vernisáž výstavy fotografií. Výstava potrvá do 4. 5. 2018.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h.

Sport
4. 3. (ne) 8 h
Krajské přebory družstev staršího žactva ve
stolním tenise
pořádá TJ Batesta Chodov
tělocvična Smetanova 738
7. 3. (st) sraz v 9.45 autobusové nádraží
Vycházka turistů – Nová Role, Smolné Pece
Délka trasy 12 km.

10. 3. (so) 15 h
Foot Cup

Tradiční fotbalové klání pro děti i dospělé

pořádá Junák Chodov
sportovní hala Chodov

14. 3. (st) sraz v 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů – Horní Slavkov - popraviště
Délka trasy 10 km.

17. 3. (so) 9 a 15 h
Krajský přebor mladších žákyň ve volejbale
Finálový turnaj.

pořádá BVC Chodov
městská sportovní hala
18. 3. (ne) 9 a 15 h
Krajský přebor žákyň ve volejbale
Finálový turnaj

BVC Chodov
městská sportovní hala
21. 3. (st) sraz v 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů – Klášterec nad Ohří, Lázně
Evženie, Perštejn
Délka trasy 15 km.

24. 3. (so) sraz v 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů – Plesná - Jarní setkání
turistů Karlovarského kraje
Délka trasy 10 km.

24. 3. (so) 10 a 14 h
První liga juniorek ve volejbale

Dvojzápas nadstavby o extraligu juniorek,
BVC Chodov vs. Volejbal Tábor

městská sportovní hala

24. 3. (so) 10 a 14 h
První liga kadetek „B“ ve volejbale

Dvojzápas nadstavby soutěže o postup,
BVC Chodov, soupeř - jeden z trojice: Dukla Liberec, Vavřinec Kladno, VK Kralupy

městská sportovní hala

28. 3. (st) sraz ve 14 h autobusové nádraží
Vycházka turistů – Velikonoční vycházka na
Bílou vodu

Délka trasy 10 km.
Vycházku tradičně pořádá turistický klub pod vedením Růženy Štěpánkové.
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Bojové sporty
V Chodově se nově představí
Fightingová liga 2018

11. března se v chodovské hale za podpory
města Chodov uskuteční SAMURAI CUP 2018.
Tento turnaj patří do série turnajů konaných po
celé ČR. Závodníci, ale i kluby s největším počtem bodů se stanou vítězi fightingové ligy a
budou bojovat o reprezentaci v národním týmu,
který se zúčastní mistrovství světa a světových
her v Německu.
Boje proběhnou v disciplínách Fighting, Grappling - Ne Waza, Fighting Lowkick a Kata.
Přijďte podpořit domácí tým samurajů, který bude obhajovat vítězství ve fightingové lize
v kategorii mládež, a vítěze ligy v jednotlivcích
- Jan Kovářík, Johny Kolář, Pavel Jelínek, Marek
Schönbauer, Jan Götz, Michal Neudert - a další
medailisty.
Začínáme 11.3. v 10.30 hod. v chodovské hale.
Registrace: www.allkampf-jitsu.cz

Václav Kolář, trenér

No a nakonec Elen Pešanová v kateg. starší žákyně -55 kg po velmi pěkném boji získala zlatou
medaili. 5x zlato, 5x stříbro a 4x bronz je pěkný
počátek do nastávající sezony 2018.
A naši nováčci Adélka Nídlová, Viktorka Uhlířová, Jirka Mazur a Lenka Gárská se Štěpánkou
Bauerovou nemusí být smutní, že se jim nepodařilo získat lepší umístění. Vždyť z každé soutěže
vyhrané či prohrané si odvážejí cenné zkušenosti
do dalších tréninků.

Vydařený start do nové sezóny

Poslední lednový víkend se borci z Karate Klubu Chodov zúčastnili první letošní soutěže, Velké
ceny města Ostrov ve sportovním karate.
Kromě ostřílených bojovníků vyrazili sbírat zkušenosti i naši nováčci.
V kategorii KATA mladší žákyně 8-7 kyu 6 - 10
let zvítězila Markétka Kundrátová, druhou příčku
obsadila její sestra Adélka Kundrátová a na třetím
místě se umístila Deniska Sedláková.
Adélka Nídlová obsadila pěkné 5. místo a Viktorka Uhlířová se Štěpánkou Bauerovou 7. místo.
Danek Pešan získal v Kata chlapci (8-7 kyu) stříbro a Pavel Gárský si rovněž v Kata dorostenci
vybojoval stříbrnou medaili. Elen Pešanová v Kata
st. žákyně 5 kyu+ získala bronz.
A naše družstvo Danek Pešan a Adélka s Markétkou Kundrátovými obsadilo v Kata tým mix
třetí příčku.
V KUMITE si naši borci vedli velmi dobře. Deniska Sedláková, ml. žákyně -30 kg, velmi mile
překvapila a vybojovala si zlato. Stříbro ve stejné
kateg. získala Markéta Kundrátová a bronz si odnesla její sestra Adélka Kundrátová.
Danek Pešan si z kateg. ml. žáci -30 kg také
odnesl zlatou medaili a Pavel Gárský si v kumite
dorostenci +55kg vybojoval stříbro.
Zkušený Dan Chod si poradil se svými soupeři
v kateg. dorostenci - 50 kg a zaslouženě zvítězil.

Z návštěvy horolezecké stěny.|Foto: Karate klub Chodov

Pro zpestření tréninku jsme v lednu pro naše
a pozvané borce uspořádali „NOC BOJOVNÍKŮ“,
kdy se přes noc trochu cvičilo a byl připraven
program soutěží a her spolu se skákacím hradem
a nakonec přespání v tělocvičně.
Další akcÍ, kterou náš klub pro své svěřence
připravil, byla horolezecká stěna v Karlových Varech. Zde si naši svěřenci prověřili fyzičku a svou
šikovnost.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat těm, kdo nám pomáhají v našem sportovním
snažení, jsou to město Chodov, hotel Reintenberger Mariánské Lázně, Karlovarský kraj, HNHRM Chodov, TRIMA.

Ludoslav Hronek, předseda KK Chodov

Atletika
ŠAK Chodov

Mistrovství Karlovarského kraje žactva a dorostu proběhlo 21. ledna ve sportovní hale Olympu Praha. Na krcích chodovských borců skončilo
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celkem 19 medailí, z toho 8 titulů mistra Karlovarského kraje.
Nejúspěšnějším atletem se stal starší žák Josef
Terč, který ve svých třech disciplinách nenašel
přemožitele a stal se mistrem KV kraje v běhu na
60 m, 300 m a ve skoku do dálky, kde jeho výkon
570 dává naději i na start na MČR. Další dvě zlaté
přidal dorostenec Adam Bauer (dálka 610 a 60
m 7:43).
Pozlatil se i dorostenecký koulař Martin Tonhauser (11,31), výškař Jan Gurban a vytrvalkyně
Hanka Zápotocká v běhu na 3000 m.
Stříbrné medaile vybojovali Ondřej Sladký. Petr
Kuřák, Nikola Rotová, Jirka Hampejs, Markéta
Bauerová, Matyáš Bokr, Jitka Gegorová, Jan Gurban.
Bronzovou medaili dovezli do Chodova Ondra
Sladký, Dominik Svoboda a Hanka Zápotocká.
V neděli 21.1.2018 se v Praze na Strahově
konalo halové mistrovství Karlovarského kraje
mladšího a staršího předžactva. Dařilo se Tereze
Krejčové, která si přivezla domů hned 3 cenné
kovy (1. v běhu na 60 m, 1. v běhu na 60 m překážek a 2. v hodu plným míčem). Mezi chlapci
se dařilo Tobiasi Linhartovi, který si odvezl stejný
počet medailí (1. v běhu na 60 m překážek, 2. ve
skoku dalekém a 3. v běhu na 60 m). Po jedné
medaili získali Michaela Zaschkeová (1. v běhu na
600 m), Lukáš Kopecký (2. v běhu na 60 m překážek) a Štěpánka Dvořáková (3. v běhu na 60 m).
Velké poděkování patří všem našim mladým
atletům a atletkám, kteří nás v Praze reprezentovali, stejně jako všem rozhodčím a trenérům,
kteří pomohli s organizací závodu.
Miloš Volek

Fotbal
První jarní utkání

Jako každý rok i letos se náš A tým zapojil
v rámci přípravy do Zimního turnaje 2018, který již tradičně pořádá FK Ostrov. Výsledky tohoto turnaje a ostatních utkání najdete na našem
webu http://spartak-chodov.webnode.cz/.
V březnu už se pomalu rozeběhne kolotoč některých soutěží, takže zimní fotbalový půst brzy
skončí. Spartak Chodov si vás dovoluje pozvat na
první jarní utkání:
A muži:
24.03.2018 15:00 FK Ostrov - Spartak Chodov
31.03.2018 16:30 Spartak Chodov - FC Cheb
B muži:
24.03.2018 15:00 Krásno - Spartak Chodov B

Petr Karbulka

Florbal
S Plamenem na sněhu

„Stmelit kolektiv a nabrat nové síly!“
Tak znělo heslo trenérů florbalového týmu TJ
Plamen Chodov dívky Ríši Partha, Míry Červenky a asistenta týmu Pavla Dawidka, když s jedenácti hráčkami vyrazili na společný víkendový
pobyt do srdce Krušných hor na Boží Dar.
Počasí jim přálo, a tak hned v sobotu
19.1.2018 vyrazili na pořádný 5kilometrový „vejšlap“ v hlubokém sněhu po Ježíškově cestě. V
průběhu cesty nechyběla ani pořádná koulovačka či zápas ve sněhu ve volném stylu. Za
splnění tak náročného úkolu je čekala krásná odměna jednak ve formě medaile, kterou
děvčata dostala přímo na trase, a další odměnou jim bylo odpolední koupání v jáchymovském Aquacentru Agricola.

Sobotní den byl nakonec dovršen noční jízdou na oblíbené zábavní atrakci snowtubing.
Nechyběly další zimní radovánky, jako třeba
jízda na obyčejném linoleu ve stylu „jamajského závodního bobu“. Tuto atrakci si dívky velice
užívaly.
Završením celého víkendového pobytu byl
pořádný ragbyový souboj ve sněhu proti trenérům, který trenéři nakonec vyhráli.
V tomto víkendovém klání nešlo o žádné
soupeření, ale o to, aby se naše děvčata stmelila v jeden kolektiv, jeden tým. Dokázala se
vzájemně podržet v časech dobrých i zlých. To
byl cíl celého našeho víkendového soupeření
„S Plamenem na sněhu“.
Pevně věříme, že se všem zúčastněným líbilo,
a budeme se těšit příští rok opět na viděnou.

Pavel Dawidko

Sport

Volejbalové žákyně BVC
Chodov

Stolní tenis
Chodováci sbírají tituly

Dne 21.01.2018 se v Lubech uskutečnily krajské
přebory družstev v kategorii dorostu. Chodov
nasadil do bojů hned 4 družstva, 2 družstva dorostenců a 2 družstva dorostenek.
Dorostenci tentokrát neměli postupové ambice, avšak měli za úkol bojovat o co nejlepší umístění. Nakonec to stačilo kvůli prohře s Toužimí
na konečné 5. místo (A družstvo - Minář, Brož,
Huleš) a 6. místo (B družstvo - Nykl, Boči, Svoboda).
Ovšem postupové ambice byly očekávány u družstva A dorostenek (Kárová, Morová).
S ohledem na los jsme velmi silného soupeře
z Aše (loňský vítěz) dostali hned do úvodní skupiny. Hladká výhra 3-0 u předčasného finále byla
nečekaná, avšak velmi milá. Následnými výhrami
nad Toužimí a Luby jsme vstupovali do další vyřazovací části z 1. místa. V semifinále nás čekalo
družstvo Aš „B“, které bylo překvapením turnaje,
avšak naše dívčí „áčko“ v cestě za vytouženým
titulem nezastavilo. Ve finále na nás čekalo opět
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družstvo Aš „A“, se kterým jsme se potkali již
v úvodní skupině.
Bylo nám hned jasné, že zopakovat hladké vítězství nebude samozřejmostí. Scénář úvodních

dvouher se ve finále otočil a my jsme prohrávali
0-2. Průběh jsme bojovným výkonem a šťastnou
koncovkou ve 4hře poměrem 3:2 otočili v náš
prospěch a zahájili tak obrat finálového utkání.
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Doslova dechberoucí finále, pevnější nervy a větší srdíčko nakonec mělo chodovské družstvo
a své utkání nakonec se štěstím vyhrálo a zajistilo
tak našemu oddílu postup na MČR družstev do
Ostravy mezi 16 nejlepších mančaftů z celé ČR.
Naše B družstvo (Hubená, Sankotová) vybojovalo 5. místo.
Dalším úspěchem tentokrát z Aše je titul krajské přebornice ve starším žactvu Klárky Kárové a
vybojovaný postup na MČR jednotlivců. Výborné
umístění je taktéž 3. místo Jirky Nykla, který pravděpodobně bude rovněž účastníkem MČR.
Další výsledkový servis bude v příštím vydání. 

Mgr. Jan Kořínek, trenér

ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Šachy
První jarní utkání

V sobotu 7. dubna 2018 proběhne v KASS již
třetí ročník Chodovského šachového festivalu.
Vedle hlavního turnaje mládeže, tedy krajského
přeboru v rapid šachu, se děti mohou těšit na
doprovodný program a především pak na tři
turnaje pro příchozí. Žáci 1. stupně chodovských
škol mohou v dopoledních hodinách změřit síly
v piškvorkách, dámě a postřehové hře Dobble.
Neváhejte a přijďte v 8:30 mezi nás.
Děkujeme městu Chodov a Karlovarskému
kraji za podporu.
Marcel Vlasák

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
Green Shell - typu Arakauna
Stáří 15 – 20 týdnů | Cena 159 -195 Kč / ks
Prodej se uskuteční:

4. března a 8. dubna ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
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Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Květinářství Jastal

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779

Dvořákova 432, Chodov
Tel. 737 715 678

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
8. BŘEZNA - MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu zeleniny a květin, balkonové květiny
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží
Pro sezonu 2018 osadíme vaše truhlíky letními květinami
Dárkové poukázky stále v prodeji

Uzávěrka dubnového čísla
19. března 2018
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ŘEZNICTVÍ M+M
• uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo
• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
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
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zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice,
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

mobil: 602 190 602
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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

jsme nositelem certifikátu

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
OTHERM Sokolov s.r.o.
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz
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