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K věci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí Chodováci,
během letošního jara
si s námi příroda lehce zahrává. Zažili jsme
v našem městě již celou řadu vyloženě horkých dní, typických spíše pro letní měsíce, proto bych chtěl v dnešním
příspěvku popsat přípravy města na letní sezónu
v lokalitě Bílá voda.
Ačkoliv máme teprve začátek června, na
Bílé vodě již byl zahájen letní režim. V minulých
dnech bylo reagováno na připomínky spoluobčanů a nainstalovány pontony pro lepší přístup
do vody. Mohu prozradit, že v budoucnu plánujeme třetí ponton nebo molo na pláž, aby
i zde se mohli plavci zanořit přímo do hlubší
vody. Zároveň byly přistaveny v dostatečném
množství popelnice, proto bych chtěl apelovat
na zdravý rozum a prosím o přednostní využití těchto nádob. Pár dní před začátkem letních
prázdnin dojde k tradičnímu posekání zelených
ploch. I letos se budou návštěvníci moci občerstvit ve stánku.
Bohužel plánované protažení elektřiny až na
pláž proběhne v příštím roce, letos se připravuje
projektová dokumentace, proto musíme být tolerantní a pochopit, že stávající provoz lze zajistit
pouze pomocí centrály. Na tuto sezónu budou
mít Chodováci k dispozici také dvě novinky.
Pod parkovištěm vyrostlo tzv. pumptrackové
hřiště, které ocení především vyznavači jízdy
na BMX či skateboardu. Hřiště bude slavnostně uvedeno do provozu v sobotu 2.6. od 14.00,
kdy sami tvůrci předvedou správné využití. Návštěvníci si budou moci v tento den vychutnat
i koncert, protože k této zábavě bezpochyby
patří i určitý styl hudby.
V měsíci červnu započnou práce na Karlově
stezce, během kterých dojde k úpravě svahů na
cyklostezce, a na Bílé vodě bude nově vybudován cyklopřístřešek, čímž se opět navýší možnost příjemného posezení. Na konci srpna, v sobotu 25.8., proběhne na Bílé vodě již třetí ročník
Chodovské vlečky, na který určitě zavítá mnoho
běžců z Chodova i z okolí. Nesmíme opomenout vybudování nového chodníku v Poděbradově ulici, jenž by měl zajistit větší bezpečnost
při pěší vycházce nahoru k vodě. Negativním
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odrazem zlepšování standardu Bílé vody je
bohužel přísun aut. Hodně motoristů jezdí nebezpečně rychle, a navíc zde vzniká problém se
zaparkováním.
Pokud by se tedy nahoře něco stalo a bylo
by potřeba přivolat hasiče nebo záchranku, tyto
složky by měly potíž s průjezdem. Většina lidí by
tedy určitě ocenila, kdyby se omezila návštěva
Bílé vody především na pěší vycházky či cyklovyjížďky. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
návštěvníkům, kteří se k využívání tohoto areálu
chovají ohleduplně a tím nám usnadňují naši
práci. Za nás mohu přislíbit pokračování ve zvelebování nejen Bílé vody, ale v budoucnu i třeba
Smolnického kopce.
 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Srdcovku v KASSu bude
provozovat osvědčená firma

V minulém vydání jsme čtenářům Zpravodaje
města Chodova přiblížili plány na vybudování nové
restaurace v Chodově. Nyní přinášíme další doplňující informace.
Nově vzniklá restaurace Srdcovka v KASSu bude
provozována panem Cvingrem z Nejdku. Jeho
společnost má dlouholeté zkušenosti s pohostinstvím, jednou z jeho pravidelných akcí, které zajišťuje, je catering pro filmový festival Karlovy Vary.
Samotnou rekonstrukci restaurace bude provozovatel (p. Cvinger) zajišťovat na své vlastní náklady.
Zajistí kompletní rekonstrukci toalet, nově vybuduje
zázemí a vybavení kuchyně. Zároveň bude vázán
smlouvou k pivovaru Plzeňský Prazdroj, který zajistí kompletní interiérové vybavení této restaurace včetně tankové technologie. Celá investice do
rekonstrukce zajištěná provozovatelem je podmíněna standardní nájemní smlouvou na dobu trvání pěti let. Doufáme však, že si návštěvníci nově
vzniklou restauraci díky jejímu modernímu prostředí
a dobré kuchyni natolik oblíbí, že naše spolupráce
bude pokračovat i po uplynutí této doby.

Jiří Spěváček, jednatel KASS Chodov

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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Ostatky šlechticů se vrátily
do kostelní krypty

Obřad před uložením rakve s ostatky Franze Flamina. 

Ostatky zakladatele chodovského kostela svatého Vavřince Franze Flamina von Plankenheim
a jeho příbuzných se definitivně navrátily do kostelní krypty. Slavnostní obřad (12. května) tak ukončil
několikaleté úsilí města o uvedení hrobky do důstojného stavu.
Součástí obnovy krypty byl i archeologický
a antropologický průzkum ostatků, který mimo
jiné poodhalil podobu Franze Flamina. Nalezené
artefakty, fotografie a postup prací včetně snímků
z počítačové tomografie (CT), jež pomohly určit
příčinu úmrtí některých šlechticů, jsou k vidění v
nově otevřené Síni historie města v Domě u Vavřince (pod kostelem). Hrobka, kde leží příslušníci rodu
Plankenheimů a Braunsdorfů, byla krátce před
uzavřením zpřístupněna veřejnosti a o její prohlídku
byl mimořádný zájem. Krypta bude nyní uzavřena
nejméně několik následujících desetiletí.  (mák)

Den pro sociální služby

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracovními skupinami Komunitního plánování sociálních
služeb v Chodově pořádají 14. ročník Dne pro sociální služby. Akce se bude konat 22. června 2018
od 10.00 do 15.00 hod. v prostorách Staroměstské

|Foto: Martin Polák

ulice v Chodově. Svoji činnost zde budou prezentovat poskytovatelé sociálních služeb, které využívají nebo mohou využívat občané města Chodova.
Nově zde bude mít stan i Karlovarská krajská nemocnice, kde bude prováděno testování na cholesterol, preventivní testování cukru v krvi, nutriční
poradenství pro diabetiky, měření tělesného tuku,
měření krevního tlaku.
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb zpestří svými vystoupeními klienti Denního centra Mateřídouška, děti z předškolního klubu Člověk v tísni,
o.p.s. a v neposlední řadě i žáci Základní umělecké
školy v Chodově. Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, vozíky zapůjčí FA Zdravotní potřeby Petričko. Na tuto akci srdečně zveme
všechny občany města Chodova a okolí.
 Syrvatková Mária, DiS., koordinátorka KPSS

Uzavření úřadu pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že z provozních důvodů bude pro veřejnost uzavřen dne
8. 6. 2018 od 12 hodin a 29. 6. 2018 po celý den.
Omlouváme se občanům za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Otázka měsíce

Odpovídá starosta Patrik Pizinger
Budova radnice
je poslední z městských objektů, které čekají opravy.
Jaké práce a z jakého důvodu je
třeba provést, kdy
začnou a kolik peněz si tato investice

vyžádá?
Město Chodov pracuje trvale na snížení
energetické náročnosti svých budov. Cílem
je snížit spotřebu v našich domech a trvale
udržovat jejich technický stav.
Po dokončení investic do našich objektů
mateřských a základních škol tak přišel na
řadu i objekt radnice. Je to sice náš nejmladší komplex budov, nicméně i po těch
letech již vyžaduje opravu střecha, výměnou projdou střešní okna na chodbách,
dojde k opravě a zateplení fasády a výměně skleněných výplní oken ve vybraných
kancelářích za skla, která budou mít nižší
propustnost slunečního záření.
Celkově budou práce stát 6,6 milionu
a z výběrového řízení vzešla jako dodavatel prací vítězně společnost SOVA stavební
s.r.o. Práce začnou v červnu a budou trvat
do konce září letošního roku.
(mák)

Chodov staví nová kolumbária

Celkem
šedesát
čtyři míst nabídne
nové
kolumbárium, které v těchto
dnech staví Chodov
na svém hřbitově.
Dokončené by mělo
být v závěru letošní-

ho června.
Desítky míst nemají za úkol zvýšit kapacitu
hřbitova, ale nahradit stávající oddělení, která
jsou už ve velmi špatném stavu a jejich oprava
by neměla smysl.
Nová kolumbária správce hřbitova nabídne
přednostně stávajícím nájemcům. Cena pronájmu se nemění a je stanovena na 1 440 korun na
pět let nebo 2 880 korun na deset let.
Součástí výstavby je i nová boční vstupní brána

a místo pro velkoobjemové kontejnery. Radnice
za práce zaplatí přibližně 1,6 milionu korun.
Chodov do městského hřbitova investuje průběžně, poslední větší akcí bylo nedávné vybudování dvou nových řad urnových a epitafních
hrobů. 
(mák)

Město má další kulturní památku

Chodov má další nemovitou kulturní památku.
Ministerstvo kultury totiž zařadilo v těchto dnech
na seznam památek chodovský evangelický kostel (na snímku dole).
„Evangelický kostel byl založen v roce 1906 pro
potřeby v té době rychle rostoucí protestanské
menšiny v Chodově. Jeho projektantem je slavný
saský architekt Julius Zeißig, který za svůj život
vyprojektoval mnoho desítek kostelních staveb,
v našem regionu například evangelické kostely
v Sokolově a v Nejdku. Jde o unikátní pseudorománskou stavbu, která je vzácná především
svými jemnými secesními ornamenty. Jeho specifická věž je vedle kostela svatého Vavřince nedílnou a nesmírně významnou dominantou našeho
města,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek
V Chodově jsou v současné době čtyři nemovité kulturní památky (kostel svatého Vavřince, mariánský sloup, socha svatého Šebestiána
a boží muka), evangelický kostel se tak stal pátou.
„V rámci kostela svatého Vavřince se pak nachází několik movitých kulturních památek,
z nichž nejvýznamnější je křížová cesta a zvon
Jan Vilém,“ doplnil historik. 
(mák)
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Projekt města – dluhová poradna

Příběh z našeho města:
Starobní důchodce pan F. se před 5 lety
z důvodu zhoršení zdravotního stavu manželky, přestěhoval do nového bydliště. Náklady na stěhování a náklady na léčbu manželky
byly tak vysoké, že si na to musel půjčit peníze. Následně se zhoršil i jeho zdravotní stav
a následovalo stěhování do domu s pečovatelskou službou. V té době si musel půjčit další
peníze, protože neměl na splácení předchozích dluhů. Výše jeho měsíční splátky začala
převyšovat jeho starobní důchod. Situace se
dala vyřešit insolvencí.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.


Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru
sociálních věcí

Z bývalé jídelny vznikne
spolkový dům

Bývalá školní jídelna u základní školy v Husově ulici (na snímku) najde nové využití. Radnice
by ji ráda přestavěla na takzvaný spolkový dům,
kde by našly zázemí a prostory pro své potřeby
nejrůznější spolky, kluby a hudební kapely, které
se nechtějí registrovat v oficiálních organizacích.
Na novou fasádu, stavební výplně a opravu
střechy má město přislíbenou dotaci, práce by
měly proběhnout letos v srpnu až říjnu. Podle
prvních odhadů dosáhnou náklady na tuto část
zhruba pěti milionů korun, dotace má pokrýt
čtyřicet procent.
V příštím roce chce Chodov zahájit projektovou přípravu a sejít se s budoucími uživateli. Z tohoto jednání by pak vyplynuly konkrétní

představy a potřeby. Město by následně hledalo
vhodný dotační titul. V případě, že by neuspělo,
chce akci rozdělit na etapy a financovat ze svého
rozpočtu dle možností.
Budovu už nyní využívají karatisté, tanečníci
a hudebníci. Kromě zkušeben a zázemí by bývalá jídelna mohla nabídnout také menší sál jako
náhradu za malou tělocvičnu v dnes již zrušené
základní škole v ulici Dukelských hrdinů. Do ní po
rekonstrukci město přestěhuje základní uměleckou školu.
(mák)

Plán dovolených na poliklinice

MUDr. Vlastimil Korejs, praktický lékař
11. 6. - 15. 6. 2018
30. 7. -   10. 8. 2018
MUDr. Vlastimil Musil, praktický lékař:
9. 7. - 13. 7. 2018
13. 8. - 24. 8. 2018
MUDr. Jan Šteinfeld, interní ambulance
30. 7. - 17. 8. 2018
MUDr. Vít Baloun, prakt. lékař a internista
11. 6. - 16. 6. 2018
MUDr. Jan Duda, gynekologie
18. 6. - 19. 6. 2018
25. 6. - 26. 6. 2018
MUDr. Martin Havlán, neurologie
2. 7. - 12. 7. 2018
13.8. - 23. 8. 2018
MUDr. Marek Kalenda, ortopedie
8. 7. - 15. 7. 2018
26. 8. - 2. 9. 2018
OKBH laboratoř Eva Bělohlávková
4. 7. - 10. 7. 2018
6. 8. - 17. 8. 2018 
(red)

Čáp nepřežil pád do komína

Smutnou dohru měl pád čápa bílého do komína v bývalém areálu Drobného zboží v Chodově.
Přes veškerou pomoc a snahu o jeho záchranu
pták nakonec na následky zranění uhynul.
„Pozorná obyvatelka z Revoluční ulice nahlásila na městský úřad, že v pondělí kroužili okolo
komínu dva čápi a v úterý tam smutně koukal
do komínu už pouze jeden čáp,“ uvedla Ilona
Nehybová z chodovské radnice, kde má na starost ochranu krajiny a přírody. „Za její všímavost
a upozornění jí mnohokrát děkujeme,“ doplnila.
Poranění však byla natolik vážná a devastující,
že jim čáp později v záchranné stanici Drosera
podlehl. 
(mák)

Zprávy z města

Protidrogový vlak přijel
do Chodova

Vnitřek protidrogového vlaku, jeden z vagonů byl věrnou replikou baru. 

Obří multimediální protidrogová vlaková souprava přijela v závěru května také do Chodova.
Především zdejší školáci dostali možnost seznámit se s unikátním projektem s názvem Revolution Train. Zhruba 300 tun vážící vlak o délce 150
metrů nabídl zcela netradiční způsob protidrogové prevence.
Návštěvníci si tak mimo jiné vyzkoušeli pocity lidí za mřížemi či ve výslechové místnosti na
policejní služebně. V odpoledních hodinách byla
souprava k dispozici také pro veřejnost.
Vlak, který stál i v dalších městech regionu, byl
Chodovu vítanou pomocí v boji proti drogám.
„Interaktivní multimediální prohlídka ukázala dětem i dospělým rizika spojená s drogami,“ poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že
do prevence město zapojilo i některé chodovské
firmy.
Jednotlivé vagony si prošli i zástupci města,
škol a městských organizací. Ještě před vstupem
do soupravy se na peróně chodovského vlakového nádraží návštěvníkům věnoval preventista
a velitel městské policie Ladislav Staněk.
Podle starosty by se měl do Chodova Revolution Train vracet i v následujících letech. (mák)
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Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Chodov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na obsazení místa úředníka
personalista / personalistka+organizační
zabezpečení chodu kanceláře tajemnice
úřadu.
Místo výkonu práce: Město Chodov, městský úřad, Komenského 1077.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2018
Platové zařazení: 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací.
Požadované minimální vzdělání: střední
vzdělání s maturitní zkouškou.
Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 6. 2018
Více informací na www.mestochodov.cz v
záložce Městský úřad.
(MÚ)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Červen je prvním letním měsícem, denní
teploty jsou již vysoké a začíná suché období. Musíme proto dávat bedlivý pozor,
aby nedostatek vláhy nezbrzdil nebo zcela
nepoškodil vývoj rostlin. Správné zalévání je
umění. Nároky na vodu jednotlivých rostlin
by měly patřit mezi základní znalosti každého zahrádkáře.
Zalévání zahrady
Nejvhodnější na zalévání je voda dešťová,
velice dobrá je říční, potoční nebo rybniční,
nesmí však obsahovat škodlivé složky z okolních průmyslových podniků. Vhodná je také
voda ze studní, kterou ale před použitím
musíme nechat odstát a ohřát v otevřených
barelech, aby se okysličila. Voda z městských
vodovodů se většinou čistí chlorováním,
proto není k zalévání nejvhodnější, pokud
ji přesto používáme, vždy ji musíme nechat
odstát. Závlahová voda by měla být vždy
o 2 – 3 stupně teplejší než okolní vzduch.
Zásadně nezaléváme studenou vodou, ne
všechny rostliny se z takového šoku dokážou
vzpamatovat!
Postřik – patří mezi nejjednodušší způsoby zálivky, kdy studená voda postříká svrchu
všechny rostliny, což ale nesnesou všechny
druhy. Například rajčata mají mít vlhké pouze
kořeny a postřik na list jim neprospívá.
Zalévání konví – fyzicky namáhavější,
ale pro rostliny nejvhodnější, protože jsme
schopni posoudit množství vody, které daná
rostlina potřebuje. Navíc tímto způsobem
zaléváme vhodnější vodou, převážně teplejší a odstátou. Nezabráníme však navlhčení
listů.
Podmok – někdy se říká vsak - nejvhodnější způsob zálivky, kdy voda směřuje přímo
ke kořenům a nevlhčí listy a květy. Vyžaduje
mírně svažitý pozemek, kdy se voda k rostlinám dostává drenáží z trubek, kamenů nebo
štěrku.
Kypření půdy - z nekypřené půdy uniká
voda do ovzduší. Největší úniky způsobuje
půdní škraloup po zalévání konví nebo postřikování hadicí. Půdu je třeba kypřit zvláště
po deštích a zálivkách, aby došlo k narušení škraloupu a dobrému vsakování vody. Za
úmorného sucha se okopanou půdou dostane k rostlinám i ranní rosa. Proto naši předci
více okopávali a méně zalévali.
V letošním roce zatím musíme hodně še-

třit vodou, ale to není jediný problém, protože za chvilku nastoupí další nepřítel - mšice. Můžeme použít chemické postřiky, všem
známý Mospilan nebo Pirimor, ale mnozí
zahrádkáři se snaží chemii vyhnout a hledají
rady našich předků.
Jeden recept vám nabízíme – rozmixujete 1 hlavičku česneku, 1 hrnek vody a 3 chilli
papričky a směs procedíte přes látku. Potom přidáte 15 hrnků vody a 1 lžíci tekutého
mýdla, zamícháte a postřik je hotový. Stříká
se za bezvětří, protože roztok je sice velice
účinný, ale při nastříkání do očí i velice nepříjemný. Tento postup můžete několikrát opakovat, protože jak sami víte – žroutů se nikdy
nastálo nezbavíte, vždy přijdou od sousedů
znovu.
Na závěr máme prosbu pro všechny zahrádkáře - letos 15. září pořádáme, jako každý rok, výstavu našich pěstebních úspěchů.
Počítejte s tímto termínem a připravte si už
teď něco do květináče nebo truhlíku, ať to
má čas vyrůst a vy se můžete pochlubit!

zahrádkáři Chodov

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Chodov vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové řízení na
obsazení pracovního místa
referent odboru stavebního úřadu
Předpokládaný nástup: dohodou, doba
určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce: Městský úřad Chodov,
region města a jeho správní území
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a dodatků
Platové zařazení: v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a
dodatků, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě; platová třída 9.
Požadované vzdělání a praxe: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru stavebnictví. Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 7. 2018. Více informací na
www.mestochodov.cz.
(MÚ)

Zprávy z města

Konkrétní podobu dostával pumptrack v průběhu května. 

Pozvánka na slavnostní
otevření pumptracku

Dne 2.6.2018 ve 14 hodin bude slavnostně
otevřen pumptrack pod Bílou vodou (na snímku
nahoře).
Zveme všechny kategorie zájemců na exhibici
pozvaných závodníků a především na účast v závodech pro bike – speciální mini kategorie – odrážedla, longboard, skate, inline a koloběžky.
Časový harmonogram je následující:
14.00 oficiální zahájení
14.15 exhibice pozvaných závodníků
14.30 volné ježdění – trénink a registrace do
závodu
15.30 start závodů pro veřejnost
(kategorie holky x kluci 0-5;6-11;12-15;16-20;2140;41+)
16.30 finále závodu
16.45 vyhlášení závodu
17.00 hudební produkce
Další informace na: https://www.facebook.
com/events/359182977912152/

Ilona Nehybová, správa majetku města
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|Foto: Martin Polák

Lidé zavzpomínali na konec války

Květnové události z konce II. světové války, které
se odehrály před 73. lety si připomněli také obyvatelé Chodova. Představitelé města v čele se starostou Patrikem Pizingerem tak v úterý 8. května položili květiny se stuhou v národních barvách celkem
na pěti místech, jež připomínají nejkrvavější konflikt
v dějinách. Vzpomínkové akce, která tradičně začíná v Městském parku u Památníku obětem válek, se
zúčastnili zástupci armády, skautů, hasičů, městské
i státní policie a dalších organizací.
(mák)
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S Bludištěm Na stopě klimatu

Tři
desítky
dětí
z chodovských škol J.
A. Komenského a Husova vyjely pod vedením Mgr. Miloše Volka,
Romany
Špačkové,
Mgr. Oliny Paduové
a s tlumočníkem Karlem Matičkou k dalšímu projektovému týdnu na Boží Dar.
Přivítal je i letos pen-

zion Daniela a Arnika.
Spolu s chodovskými dětmi zde byla i třicítka
školních dětí z německého Lugau. Cílem projektu
Na stopě klimatu bylo nejen poznávání zajímavostí
KV kraje, ale i navazování vzájemných kamarádských příhraničních vztahů.
Součástí poznávacích výletů byly např. exkurze
do Witte, návštěva Ekocentra v Ostrově, prohlídka letiště K. Vary, poznávací program na karlovarské hvězdárně s tématem velkého třesku a vývoje
kosmonautiky, prohlídka naučné stezky Božídarské
rašeliniště, Krušnohorského muzea na Božím Daru,
exkurze s tématem jak se staví hrad na Hauenštejně (na snímku ve výřezu), historie města Ostrov či
prohlídka česko-německé křížové cesty přátelství
v Nejdku.
Nechybělo také odreagování při sportovním dopoledni s míčovými hrami na božídarském hřišti či
v lanovém centru na Plešivci.
Zajímavá byla i exkurze v Záchranářském centru
v K. Varech, kde se konaly přebory záchranářských
týmů Plzeňského kraje a Bavorska. Součástí pobytu byla i přednáška pana Miloslava Zítky o rozvoji
dopravy na Karlovarsku a budoucnosti železniční
dopravy u nás i v Evropě s přihlédnutím k ekologizaci provozu.
Nechyběly ani soutěže, společné hry či výtvarná
činnost při výrobě maskotů z přírodních materiálů
pod vedením paní Romany Špačkové.
Chybět nemohla ani závěrečná diskotéka. Všichni účastníci se jen neradi loučili a odjížděli zpět do
domovů. 
DDM Bludiště

Zastupitelé projednají
budoucnost sportu ve městě

Další zasedání městského zastupitelstva se
uskuteční ve čtvrtek 14. června od 16 hodin. Konat se bude v zasedací místnosti městského úřadu.
Zastupitelé mají na programu mimo jiné
projednání strategického plánu rozvoje sportu
v Chodově. Vedení města na jednání srdečně zve
všechny obyvatele města. 
(mák)

Soudržnost a odkaz předků

Spolek při DDM Bludiště Chodov a Ekocentrum Chodováček za finanční podpory Karlovarského kraje a města Chodov pořádá v červnu
2018 další výjezdy. Cílem projektu je seznámit
žáky všech chodovských 9. tříd se společnou historií měst Chodov a Waldsassen, v návaznosti na
život v současnosti a partnerství obou měst. Žáci
9. ročníků absolvují dva výjezdy.
Seznámí se s milníky společné historie obou
měst. Navštíví waldasassenský klášter a areál botanické zahrady s česko-německými naučnými
stezkami. Mnoho historických informací načerpají
v místním muzeu. 
DDM Bludiště

ZŠ J. A. Komenského
Hledáme učitele anglického jazyka

Od 1.9. 2018 přijmeme na plný úvazek učitele/
učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.ročníku.
Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole ve
skupinách cca 15 žáků. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Dopravní soutěže

Ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2018 proběhlo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů mezi
chodovskými základními školami. Naši školu zastupovali v 1. kategorii Jiří Dočkal a Marek Radovan z 5. A, Filip Vyčichlo a Magdaléna Hofmanová z 5. B,Lukáš Franče z 6. A, Štěpánka
Lugertová z 6. B a Petra Pechová a Marek Dolejš
z 6. C.
V 2. kategorii se účastnili Dan Kovář ze 7. B,
Vojta Materna a Vanessa Sládečková z 8. A a Jan
Kot, Karel Dvořák a Jakub Kiss z 8. B. I přes problémy s neúčastí některých našich cyklistů naše
týmy získaly 4. a 2. místo v první kategorii a 5. a
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Premiérovou výstavu svých prací připravili učitelé chodovské základní školy J. A. Komenského. V polovině května ji
zahájili vernisáží v galerii v Domu dětí a mládeže Bludiště. Řadu let tam prezentovali svá díla žáci této školy, letos se
však poprvé představili jejich kantoři. Výstava s názvem I učitelé tvoří nabídla návštěvníkům fotografie, háčkované
oblečení, dekorace, kresby, keramické sošky, modely, obrazy, literární počiny a řadu dalších výtvorů. |Foto: M. Polák

2. místo v druhé kategorii.
Mírné zklamání jsme si vynahradili 3. května,
kdy se konalo okresní kolo. V tvrdé konkurenci
získal tým ve složení Štěpánka Lugertová, Jiří
Dočkal, Magdalena Hofmanová a Filip Vyčichlo
čtvrté místo ve své kategorii, a tým Petra Pechová, Vojta Materna, Jakub Kiss a Martina Hubená
dokonce první místo a postup do krajského kola.
Všem děkujeme za účast a držíme palce!

Mgr. Richard Aubrecht

Poděkování

Ředitelství školy děkuje všem rodičům za podporu akcí, které proběhly během školního roku
(humanitární sbírky, sběr starého papíru, baterií,
drobných elektropřístrojů, školní výlety a exkurze,
školy v přírodě apod.)
Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy děkují DDM Bludiště, Městské knihovně v Chodově,
Městské policii Chodov za přípravu zajímavých
akcí pro žáky naší školy, za besedy a další aktivity,
které probíhaly během celého školního roku.
Děkujeme za spolupráci a podporu školy také
městu Chodov.
Všem přejeme krásné prožití letní dovolené a těšíme se na spolupráci ve školním roce
2018/2019.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele

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 českého jazyka, fyziky a pracovních
činností a učitele/ku pro 1. stupeň. Další informace na tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Akce školy

I v květnu jsme nezaháleli. Žáci prvního stupně se zúčastnili sportovní akce Mc Donalds Cup
2017/2018 a Štafetového poháru. V polovině
měsíce proběhly dvě velké sportovní akce, a to
soutěž O pohár starosty města a soutěž O pohár rozhlasu. Proběhlo také další kolo dopravní
soutěže, tentokrát okresní kolo v Sokolově, kde
se naši mladší žáci úspěšně umístili na druhém
místě a postoupili do krajského kola, které se konalo 24.5.
Žáci sedmého ročníku a 6. B navštívili divadlo
v Chebu, kde viděli představení Strach má velké
oči.
Naši osmáci a deváťáci 21. května zažili netra-

Kulturní
servis
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diční zpestření výuky. Do města totiž přijel Revolution Train, ve kterém si například prožili chvíle
za mřížemi, při výslechu na policejní stanici.
Informace o akcích školy naleznete na našich webových stránkách http://biografsolni.cz/
zs2chodov/aktuality-stranka/ nebo http://biografsolni.cz/zs2chodov/sborovna-3/akce/

Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Husova ulice
Čarodějná škola

Začátkem května byl na naší škole vyhlášen
další zážitkový den na téma „Indiánský den.“
V průběhu dne si žáci povídali o tom, kdo byli
indiáni, odkud pochází, jak žili, jestli znají nějaký
příběh o indiánech, četli ukázky z knih, malovali
obrázky. Završením celého dne byla stavba indiánského obydlí „teepee“, která se uskutečnila
v prostorách naší ekologické zahrady.

„Hřiště pro veřejnost“

Oznamujeme, že od 1. 5. je zpřístupněno pro
malé děti z řad veřejnosti „dětské hřiště se slonem“ v areálu školy denně od 16.00-19.00 hod.

Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - ČJ,
AJ, NJ, M, F) - nástup 1. 9. 2018 - plný úvazek (dle
zákona č. 563/2004 Sb).
Učitele/učitelku NJ (maturita podmínkou).
Asistenta/asistentku pedagoga.
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

Již několik let je na naší škole tradicí „Čarodějná škola.“ Letos se konala trochu s předstihem,
protože v ten správný čas bylo žákům uděleno
ředitelské volno.
To ale nic neměnilo na tom, že se v pátek 27.4.
zaplnila celá škola malými čaroději a čarodějnicemi. Ani paní učitelky se nenechaly zahanbit
a převlékly se do svých „skutečných masek.“
Celé dopoledne jsme vařili kouzelné lektvary,
počítali netopýry a černé kocoury a v neposlední
řadě se učili zaklínadla pro dobré kouzlení.
Pozadu nezůstala ani školní družina, která
v odpoledních hodinách připravila různé soutěže a diskotéku.
Tento den si všichni moc užili a už se těší na
další zážitkový den.

Indiánský den

ZŠ Nejdecká ulice
Jak jsme „uklízeli Česko“

V dubnu přišlo místo jara léto. A protože jsme
si v zimě moc sluníčka neužili, vyrazili jsme každý den do přírody. To bylo barev a kytiček, ale
bohužel se často stalo, že jsme narazili na různé odpadky. Proto jsme se přihlásili do projektu
„Uklidíme Česko“. Dvanáctého dubna přišly dvě
studentky z Gymnázia a SOŠ Chodov, které nás
formou obrázků na interaktivní tabuli seznámily, jak tento projekt bude probíhat. Vše jsme si
zapamatovali a druhý den jsme vyrazili na předem určené místo, vyzbrojeni rukavicemi a odpadkovými pytli. Velice jsme byli překvapeni, co
všechno lidé vyhodí. Touto cestou děkujeme již
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Chodovskou májku tradičně stavěli dobrovolní hasiči. 

zmíněným studentkám za ukázkovou prezentaci
projektu.

Vesmír ve sportovní hale

V pátek 27. 4. 2018 nás čekala návštěva Mobilního planetária, která byla pro některé z nás
velkou neznámou. O to více jsme se těšili. Po příchodu do sportovní haly jsme uprostřed hřiště viděli velikou kupoli. Někteří se možná trochu báli,
ale nedali to na sobě znát. A když jsme si lehli,
rozsvítil se nad námi vesmír s planetami a viděli
jsme příběh o moři a měsíci, byli jsme moc nadšeni.
Bohumila Miltová, tř. učitelka přípravné třídy

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

|Foto: Jan Polák

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

V dubnu zasahovali chodovští hasiči u čtrnácti
událostí. Požárů bylo celkem sedm (skládka SATER, bouda u bývalé pekárny v Karlovarské ulici,
kabely za potůčkem, průmyslová hala v Ostrově,
kontejner U Koupaliště, balkon bytu v Poděbradově ulici, tráva v Husově ulici). Při požáru balkónu v ulici Poděbradova je evidováno jedno lehčí
zranění osoby. Největší škodu cca 10 mil. způsobil požár průmyslové haly na výrobu lepenky
v Ostrově. Ostatní zásahy měly technický charakter. Zranění si vyžádaly dvě dopravní nehody. V Tašovicích při srážce 5 vozidel byla 1 osoba
lehce zraněna, další byla u odbočky na Jenišov,
kde došlo ke kuriózní nehodě. Zde bylo poškozeno osobní vozidlo uvolněným kolem z nákladního vozidla, nehoda si vyžádala naštěstí jen lehčí
zranění. Ve dvou případech jednotka likvidovala
úniky provozních náplní z vozidel v ulicích Vítězná a Husova. Další činnost jednotky byla na
tzv. „Zprávy o činnosti“, plánované hospodářské
a asistenční práce pro město zejména při přípravě čarodějnických slavností.
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Informace SDH

Během dubna proběhlo ve spolupráci s Ladislavem Staňkem proškolení žáků ze speciální a praktické školy v Nejdecké ulici. Témata se
týkala tradičně první pomoci, integrovaného
záchranného systému se zaměřením na chování
při mimořádných událostech a požární ochranu
včetně praktických ukázek.
Navštívili jsme s naší historickou Erenou kolegy
v Nejdku na oslavách 150 let od založení dobrovolného sboru. Nejvýznamnější dubnovou akcí
byly tradiční čarodějnické slavnosti. Hasiči připravili v novém prostředí sportovního areálu v Bezručově ulici preventivní stánky se soutěžemi pro
děti, tradiční vatru, postavili májku a zajistili bezpečnost během slavností u vatry a při ohňostroji.
V rámci jarního kola HRY Plamen mládeže absolvovali mladí hasiči závod požárnické všestrannosti v Oloví, tzv. „Braňák“ (na snímku pod
článkem). Dvě družstva starších žáků obsadila
postupně 2. a 4. místo, družstvo mladších žáků
zahájilo letošní „Plamen“ vítězstvím.

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

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Z běžné klukovské rivality se situace obrátila
ve fyzické napadení mladistvého chlapce, který
si z Chodova přišel vyříkat své osobní spory se
svým rivalem do obce Vintířov. Se zlou se však
potázal, neboť jeho rival jej zde již čekal se svými kamarády a v přesile dali mladíkovi pocítit, že
spravedlnost na světě je velmi vrtkavá a na nějaké férové vyzývání osobních střetů může v současném světě již dávno zapomenout. Vzhledem
k tomu, že mladík musel následně vyhledat lékařské ošetření, do sporu se vložily i rodiny akté-

rů a situaci musela hasit hlídka strážníků.
Pro dobrotu na žebrotu. Znáte to slavné
přísloví? Přesvědčila se o něm dvojice manželů,
která v dobré víře pomoci zastavila před Chodovem mladé stopařce a svezla ji svým vozidlem do
Chodova. Stopařka vděčně klábosila ze zadního
sedadla s manželskou dvojicí, ale její ruka zkušeně šátrala v odložených bundách, kde vyšátrala
peněženku. Poté poděkovala za odvoz a v Chodově vystoupila. Před svým domem manželská
dvojice zjistila, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán.
Manžel však nelenil a rozhodl se pátrat Chodovem, zdali na stopařku nenarazí, a představte
si to, ten den mu svítila šťastná hvězda, stopařka
si to kráčela pěší zónou k bankomatu. Muž ji zde
zadržel a přivolal městskou policii.
Nebývá to tak časté, ale je to bohužel i součást policejní práce, být vystaven nepřetržitému
riziku fyzického útoku. Práce strážníka či policisty
je velice těžká a náročná. Jde o neustálý psychický tlak, kdy musíte zvládnout nejrůznější konfliktní situace, ať již ty verbální, tak i ty fyzické. Při
zcela běžném prověření oznámení o přestupku
ve veřejném pořádku kontaktovala hlídka městské policie v ul. Revoluční podezřelou osobu,
která se uzavřela ve svém bytě.
Ve chvíli, kdy strážníci zaklepali na dveře bytu,
se tyto rozletěly a v nich stál 33letý muž pod
vlivem návykové látky se 40cm nožem, kterým
zaútočil na hlídku strážníků. I přestože byly naplněny podmínky použití střelné zbraně, strážníci
s nasazením vlastního života, s ohledem na situaci v uzavřených prostorách, kde se nacházely
další nezúčastněné osoby, volili použití zákroku
za pomocí hmatů a chvatů a podařilo se jim
útočníka zpacifikovat. Za svou odvahu a profesionálně vedený zákrok byli následně oceněni
i starostou města. Muž putoval do policejní cely,
a i přestože za svou policejní kariéru podobnou
situaci zažilo již několik strážníků, doufáme, že
takovýchto zákroků bude co nejméně.

Blokové čištění

I v měsíci květnu probíhalo v regionu města
blokové čištění, které v době uzávěrky tohoto čísla nadále pokračovalo. I přestože termíny
blokového čištění vylepují strážníci v daných
lokalitách na vchody domů, byly zveřejněny
na internetu, v magazínu města a byly zasílány
i prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, od
zahájení čištění jsme byli nuceni bohužel odtáhnout již 143 vozidel!

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Zprávy z města
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Pálení čarodějnic v novém
kabátě

Jiné místo, více zábavy, ale také tradiční doprovodný program čekaly na návštěvníky letošního pálení čarodějnic.
Nabídku tentokrát doplnil soutěžní okruh pro děti, kde zhruba na desítce stanovišť plnily úkoly (snímek vpravo dole),
jež pro ně připravili rybáři, fotbalisté, dům dětí a mládeže, knihovna, základní umělecká škola, městská policie a hasiči.
Před závěrečným ohňostrojem vystoupila kapela Ozzy Osbourne revival Praha (snímek nahoře) a nechyběla tradiční
soutěž o nejhezčí čarodějnickou masku (snímek vlevo dole).
| Foto: Martin Polák
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Chodovské století – 1953 - 1967

Nově dokončený obchodní dům Družstevník v roce 1967.

Druhá polovina padesátých let představovala
pro Chodov období relativního útlumu. Město
mělo necelé tři tisíce obyvatel, z toho osm stovek tvořili nevysídlení Němci, kteří jako odborníci
museli po válce zůstat. Stav obce byl celkově dost
tristní, dokonce i oficiální prameny té doby připouštějí zoufalý nedostatek základních potravin
a zboží. Chodovské prodejny byly poloprázdné
a představitelé MNV si často stěžovali na okresní a krajské úrovni na špatnou kvalitu dodávek.
V Chodově fungovaly jen tři restaurace, což byl
propastný rozdíl oproti předválečným jednadvaceti podnikům. Kromě restaurace „U Zlatého
jelena“ na chodovském náměstí to byly ještě restaurace „U Nádraží“ a „Hotel Praha“.
Budovy, které nebyly z důvodů hospodářské
krize a následné světové války opravovány od
počátku 30. let, byly v havarijním stavu a mnoho
domů nevyhovovalo hygienickým podmínkám.
Činžovní domy a domky neměly často sociální zařízení, případně jen společné toalety. Větší
opravy a investiční projekty se dělaly prakticky
jen v rámci Akce Z, což byly neplacené brigádnické práce, prováděné vlastním obyvatelstvem.
Oficiálně zkratka „Z“ znamenala „zvelebování“,
ale lidé si tyto akce brzy překřtili na „zadarmo“.
Jakkoliv byla účast na akcích dobrovolná, tak

|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

se samozřejmě zapojení obyvatel kontrolovalo.
V rámci těchto akcí vznikalo například po roce
1954 na náhonu hornochodovského mlýna místní koupaliště. Ovšem právě díky nízké efektivitě
práce se jeho výstavba protáhla na dlouhé čtyři
roky.
I druhá polovina padesátých let byla alespoň
oficiálně prodchnuta budovatelským étosem.
Zvláště v oblasti průmyslu a zemědělství se stále
znovu a znovu prolamovaly plány, probíhal „boj
o zrno“ a stále živé bylo i téma budování „nového“ pohraničí. Reálná důvěra lidí v socialismus
však ochabovala, především v důsledku špatné hospodářské situace, a z původně upřímně
míněných hesel se stávala klišé a z budovatelských vět jen prázdné fráze, které si lidé zvykli
říkat. V rámci řešení zoufalé bytové situace byly
v letech 1957 – 1958 vystavěny v Karlovarské ulici nákladem Hnědouhelných dolů a briketáren
Sokolov (HDBS) dva bytové domy podle tehdejší
normy. Šlo ještě o klasické cihlové stavby, které
ovšem předznamenaly nástup panelových typizovaných domů.
Klíčovou změnu přináší rok 1958. Tehdy je rozhodnuto o výstavbě palivového kombinátu na
Vřesové, začíná jednání o výstavbě nového závodu Buzuluku (dnešní Chodos Chodov) a na zá-
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kladě z toho vyplývající potřeby nových ubytovacích kapacit pro zaměstnance chystaných závodů
se rozjíždí plány na výstavbu sídliště v Chodově.
Podle plánů mělo vzniknout asi šest set padesát
bytů a počet obyvatel Chodova se měl zdvojnásobit ze tří na šest tisíc. V následujících letech
začíná vlastní panelová výstavba, pro kterou je
prozatím vyhrazeno území mimo zastavěnou
plochu původní chodovské zástavby. Zatím tedy
není nutné demolovat původní domy, aby udělaly místo novým. První panelové domy byly dány
do užívání v prosinci 1961 a šlo o Revoluční ulici.
Chodov měl tehdy 3582 obyvatel. Následující rok
je dokončeno dalších 656 bytů a v roce 1963 dalších 686 bytových jednotek. Celkově je během
čtyř let v Chodově vybudováno 1467 bytů a počet obyvatel raketově roste na téměř osm tisíc.
Přicházejí lidé z českého vnitrozemí, ze Slovenska a dochází k velké fluktuaci obyvatel. Stovky
lidí odcházejí po několika měsících zase zpět, na
jejich místa přicházejí jiní. Situace je srovnatelná
s výměnou obyvatelstva po druhé světové válce.
Do malého, prakticky vesnického Chodova se
stěhuje téměř šest tisíc nových obyvatel během
pěti let. S tím souvisí nutnost vybudovat odpovídající infrastrukturu. Je postavena nová škola ve
Školní ulici (2. ZDŠ), jejímž ředitelem je jmenován
Jiří Troup. Nová škola pavilonového typu s dvaceti sedmi třídami, jídelnou a tělocvičnou byla
slavnostně uvedena do provozu 2. 9. 1962. Na
co si obyvatelé stěžovali, byl ovšem nedostatek
prodejen. Plánovaný obchodní dům, který měl
být dokončen společně se sídlištěm, se nepodařilo otevřít včas a ve městě byl zoufalý nedostatek
prodejních kapacit, základních potravin a zboží.
Městská kronika z té doby výslovně kritizuje i velmi špatnou kvalitu dodávaného pečiva, chleba
nebo ovoce a brambor.

Konec U Zlatého jelena

V roce 1965 přichází i další velké změny. Je
oficiálně zrušena restaurace „U Zlatého jelena“,
nejstarší chodovský hostinec, jehož dějiny lze vysledovat až do poloviny 17. století a ve kterém se
v roce 1779 zastavil i tehdejší český král a římský
císař Josef II. Zdemolován bude až za několik let,
aby uvolnil místo silnici do Karlových Varů, zatím
je využíván jako provizorní školní jídelna. Ve stejném roce prochází demolicí původní zástavba
v dnešní Poděbradově ulici. Kromě mnoha drobných domků je bohužel zničena i vila továrníka
Karla Fenkla, jedna z nejvýstavnějších a nejkrásnějších chodovských staveb. Musí ustoupit stavbě
čtyř věžových domů (dnešní čp 701 - 704), do

kterých jsou mimo jiné přestěhováni obyvatelé
zrušené a zasypané vesnice Stará Chodovská.
Bylo také rozhodnuto o likvidaci obce Smolnice,
ležící severně od Chodova. Proti tomu se zvedla
velká vlna nevole nejen mezi jejími obyvateli, ale
i mezi Chodováky. Vedení města se proti záměru postavilo a argumentovalo tím, že „Smolnice
a její okolí je nejkrásnějším místem Chodovska“,
ale na rozhodnutí to nic nezměnilo.
V následujícím roce (1966) je konečně otevřen
obchodní dům „Družstevník“, na který čekali
Chodováci několik let. Na svou dobu šlo o moderně pojatý obchod, ve kterém byly prodejny
potravin, masa, ovoce a zeleniny, látek, oděvů,
obuvi, elektrospotřebičů a papírnictví. Díky tomu
se výrazně usnadnilo zásobování města, jakkoliv prakticky až do konce éry státního socialismu
byly prodejní kapacity a dostupnost zboží o krok
pozadu za potřebami města.

Restaurace U Zlatého jelena před svou demolicí.

Ve druhé polovině šedesátých let začíná docházet k uvolňování politických poměrů, což se
projevuje na mnoha úrovních. Oslabuje cenzura,
vznikají nové spolky a celkově se uvolňuje společenský život. Zároveň se například německým
obyvatelům umožňuje vysídlení do západního
Německa, což velká část z téměř tisíce chodovských Němců (ale také Němců ze Smolnice nebo
Staré Chodovské) využila. Tehdejší stranické orgány jen zklamaně konstatovaly, že „ne všichni
se očividně sžili se socialistickým zřízením a domnívají se, že se jim v NSR bude žít lépe a pohodlněji“.
Toto uvolnění se naplno projevilo v roce 1968,
kdy došlo na celostátní úrovni ke změně politického směřování a přišlo období tzv. pražského
jara, kterému se budeme věnovat v dalším pokračování.  Miloš Bělohlávek, městský historik

18

Informační servis

Informační servis

19

20

Informační servis

7.-8. 6. (čt-pá) 19.30 h, 9.-10. 6. (so-ne) 17 h,
22. 6. (pá) 17 h. 27. 6. (st) 19.30 h,
Přístupné. Vstupné 120 Kč

21. 6. (čt) 17 a 19.30 h, 22. 6. (pá) 19.30 h, 23.-24. 6. (sone) 17 h, 28. 6. (čt) 17 h, 30. 6. (so) 19.30 h, 1. 7. (ne) 17 h
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

8. 6. (pá) 17 h, 10. 6. (ne) 15 h, 23. 6. (so) 15 h

PAT A MAT ZNOVU V AKCI /75/
Premiéra / Rodinný animovaný / ČR

„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové, znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů,
kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.

Přístupné. Vstupné 120/100 Kč

14. 6. (čt) 19.30 h, 15. 6. (pá) 19.40 h, 20. 6. (st) 19.30 h

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY /110/
Premiéra / Krimi komedie / USA

Debbie Ocean, sestra Dannyho Oceana ze známého filmu Dannyho parťáci, je propuštěna z vězení, jak
dopadne její návrat do společnosti? Film je spin-off filmů Dannyho parťáci , které vede Sandra Bullock.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

30. 6. -1. 7. (so-ne) 15 h

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA /110/
Premiéra / Rodinné fantasy / Německo

Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne
král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým
vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich
cesta se stává obrovským dobrodružstvím. Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč
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Kino Malá scéna Chodov

1. 6. (pá) 15 h
V HUSÍ KŮŽI /91/ - Den dětí
Animovaná komedie / USA, Čína

Animovaná komedie „V husí kůži“ přinese jednomu takovému houserovi zvláštní úkol. Musí se začít starat o dvě
malé kachničky a pomoci jim z bryndy, kterou tak trochu
sám způsobil.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 60 Kč
1. -2. 6. (pá-so) 17 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Akční sci-fi / USA

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké
galaxie ve filmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
1. 6. (pá) 19.30 h
TEAMBUILDING /83/
Premiéra / Komedie / ČR

Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři
dny do hor, na tolik moderní teambuilding. Cílem je utužení
kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který se rozhodl
nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v
krajském městě. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je
čeká. Představují si školní výlet placený firmou, jenomže…

Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

2.-3. 6. (so-ne) 15 h
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE /80/
Premiéra / Animovaný / Německo

Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy
kočka Míca a sloník Sebastian najdou v přístavu vzkaz v
láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby a stojí v něm, že
se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
2. 6. (so) 19.30 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA

Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy.

Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
3. 6. (ne) 17 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Komedie / Německo

5. 6. (út) 10 h - dopolední kino
PREZIDENT BLANÍK /95/
Komedie / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 50 Kč
5. 6. (út) 19.30 h
DEADPOOL 2 /120/
Akční sci-fi / USA

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola (Ryan Reynolds).

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
6. 6. (st) 19.30 h, 7. 6. (čt) 17 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA /90/
Romantická komedie / ČR

Marie (Anna Polívková) je typická městská singl. Pracuje
sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích
má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína
(Ester Geislerová) už toho pravého našla a plánuje svatbu.

Přístupné od 12 let. Vstupné105 Kč

7.-8. 6. (čt-pá) 19.30 h, 9.-10. 6. (so-ne) 17 h
BACKSTAGE /90/
Premiéra / Taneční hudební film / ČR, SR

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a
Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami sebe
navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu. Navíc je
spojuje vášeň k tanci. Výraznou tváří Backstage je B. Cristovao, který hraje porotce, a dvě jeho písně film doprovází.

Přístupné. Vstupné 120 Kč

8. 6. (pá) 17 h, 10. 6. (ne) 15 h
PAT A MAT ZNOVU V AKCI /75/
Premiéra / Rodinný animovaný / ČR

„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu
v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají
nové kutilské výzvy a nové příhody.

Přístupné. Vstupné 120/100 Kč

9. 6. (so) 15 h
HLEDÁ SE PRINCEZNA /85/
Animovaný, rodinný / Ukrajina

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.

Přístupné, česky mluveno.Vstupné 100 Kč
9. 6. (so) 19.30 h
TEAMBUILDING /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co
v nich ještě zbývá.

10. 6. (ne) 19.30 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč

3.-4. 6. (ne-po) 19.30 h
DELIRIUM /98/
Premiéra / horor / USA

11. 6. (po) 19.30 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

12. 6. (út) 19.30 h
BACKSTAGE /90/
Premiéra / Taneční hudební film / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč

Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodinného panství,
které zdědil po svých rodičích. Po několika paranormálních
jevech začne věřit, že v domě straší a číhá v něm příšerné
zlo. Nový děsivý horor od producentů filmů Uteč a Očista.
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13. 6. (st) 19.30 h
DELIRIUM /98/
Premiéra / horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
14. 6. (čt) 19.30 h, 15. 6. (pá) 19.40 h
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY /110/
Premiéra / Krimi komedie / USA

Debbie Ocean, sestra Dannyho Oceana ze známého filmu Dannyho parťáci, je propuštěna z vězení, jak dopadne
její návrat do společnosti? Film je spin-off filmů Dannyho
parťáci, které vede Sandra Bullock.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

15. 6. (pá) 17 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
16.-17. 6. (so-ne) 15 h
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU /90/
Premiéra /Animovaná komedie /Něm. Dánsko

Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti a místo
hladkého přistání ztroskotají.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
16. 6. (so) 17 h
TEAMBUILDING /83/
Premiéra / Komedie / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč
16. 6. (so) 19.30 h
DEADPOOL 2 /120/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
17. 6. (ne) 17 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
17.-18. 6. (ne-po) 19.30 h
GHOST STORIES /98/
Premiéra / Horor / VB

Informační servis
21. 6. (čt) 17 a 19.30 h, 22. 6. (pá) 19.30 h, 23.24. 6. (so-ne) 17 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D /130/
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři zničili zábavní park a luxusní
resort Jurský svět, uběhly už čtyři roky. Lidé Isla Nubar opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. Když ale na ostrově
začne ožívat dosud spící sopka, pustí se Owen a Claire do
záchranné operace, jejímž cílem je převézt dinosaury z ostrova do bezpečí.

Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč
22. 6. (pá) 17 h
BACKSTAGE /90/
Premiéra / Taneční hudební film / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 120 Kč
23. 6. (so) 15 h
PAT A MAT ZNOVU V AKCI /75/
Premiéra / Rodinný animovaný / ČR
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč
23. 6. (so) 19.30 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
24. 6. (ne) 15 h
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU /90/
Premiéra /Animovaná komedie /Něm. Dánsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130/110 Kč
24.-25. 6. (ne-po) 19.30 h
JSEM BOŽSKÁ /110/
Premiéra / Komedie / USA

V nové komedii JSEM BOŽSKÁ hraje Amy Schumer úplně
obyčejnou plus size holku, která po ráně do hlavy začne
sama sebe vidět a vnímat jako super kočku. A taky se podle
toho začne hned chovat. Její okolí se pak nestačí divit.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

26. 6. (út) 19.30 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D /130/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením
nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale dostanou tři
nevysvětlitelné případy a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám
dostane do děsivé hororové smyčky.

27. 6. (st) 19.30 h
BACKSTAGE /90/
Premiéra / Taneční hudební film / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 120 Kč

19. 6. (út) 10 h
TÁTOVA VOLHA - DOP. KINO /90/
Komedie, ČR. Vstupné 50 Kč

28. 6. (čt) 17 h, 30. 6. (so) 19.30 h, 1. 7. (ne) 17 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D /130/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

19. 6. (út) 19.30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3 /120/
Komedie / Německo
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč

28. 6. (čt) 19.30 h, 29. 6. (pá) 19.40 h
SICARIO 2: SOLDATO
Premiéra / Akční krimi / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20. 6. (st) 19.30 h
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY /110/
Premiéra / Krimi komedie / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

V drogové válce neplatí žádná pravidla – a když kartely začaly
převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt
Graver (Josh Brolin) vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del
Toro), kterému hlavoun kartelu vyvraždil rodinu, aby všemi
prostředky, včetně těch nezákonných, válku eskaloval.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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29. 6. (pá) 17 h
AVENGERS: INFINITY WAR 3D /155/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč

22. 5. (út) až 25. 5. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

30. 6. -1. 7. (so-ne) 15 h
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA /110/
premiéra / Rodinné fantasy / Německo

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se
Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se
stává obrovským dobrodružstvím.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

30. 6. (so) 17 h
SOLO: STAR WARS STORY 3D /135/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150/130 Kč
1. 7. (ne) 19.30 h
DEADPOOL 2 /120/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

TV Studio Chodov
1. 5. (út) až 4. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VIKINGOVÉ

Záznam výukového pořadu pro školy (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. 5. (út) až 11. 5. (pá) od 10:00 a 18:00 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)

15. 5. (út) až 18. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu května (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ZMÝLENÁ PLATÍ – I. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

ZMÝLENÁ PLATÍ – II. ČÁST

Záznam divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

29. 5. (út) až 1. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu května (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

TANEČNÍ SOUTĚŽ ZUŠ

Záznam vystoupení ZUŠ v Chodově (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Archiv pořadů na www.kasschodov.cz

KASS Chodov
2. 6. (so) 14 h
Pump track (slavnostní otevření)
areál Bílá voda
22. 6. (pá) 17 h
Červení Panteři (koncert)
Staroměstská ulice
22. 6. (pá) 22 h
Letní kino „Špindl“
Staroměstská ulice
23. 6. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál
23. 6. (so) 22 h
Letní kino „Bajkeři“
Staroměstská ulice Chodov
24. 6. (ne) 22 h
Letní kino „Zoufalé ženy dělají zoufalé věci“
Staroměstská ulice Chodov
25. 6. (po) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál
27. 6. (st) 9 h
Předání pamětních listů žákům devátých tříd
společenský sál
27. 6. (st) 17 h
Poslední zvonění 1. ZŠ
společenský sál
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DDM Bludiště Chodov
1. 6. (pá) 14.30 h
Mezinárodní den dětí

Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit vstupenku v kanceláři
DDM! Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. V den akce všichni 20 Kč.
soutěže: 14.30 – 15.45 hodin
kulturní program: 15.45 – 16.15 hodin
soutěže: 16.15 – 17.30 hodin

6. 6. (st) 9 h
Školkolympiáda

Pořádají: DDM Bludiště, ZŠ Husova, ŠAK Chodov
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Přijít může z
každé MŠ celá třída, soutěžit bude úplně každý. Rodiče,
prarodiče a další diváci jsou vítáni.

stadion ŠAK

8. 6. (pá) 9 h
Branný den pro děti

Pořádají: DDM Bludiště Chodov, Středisko prevence kriminality Chodov a Sbor dobrovolných hasičů Chodov pro
detektivy ze 4. a 5. tříd chodovských ZŠ.
Program: velká detektivní hra, ukázka výbavy a výstroje
městských policistů a hasičů, střelba ze vzduchovky, ukázka
výcviku služebních psů, soutěže, opékání

stadion ŠAK

17. 6. (ne) 14 h
Den otců

Na místě si vyzvednete cedulku k namalování či napsání
vzkazu, kterou pak po zakoupení balónku s heliem společně vypustíme k nebi. Pokud potom vzkaz někdo nalezne,
dozví se z něj způsob, jakým nám na internetu může dát
vědět, kam až přáníčko doletělo.

stadion ŠAK

19. 6. (út) 16 h
Zakončení školního roku.

Zakončení proběhne formou závodů rodičů a jejich dětí.
Všechny dvojice budou rozděleny do družstev, na vítěze
budou čekat odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, ale o chuť se bavit a hlavně nadšení ze
společných zážitků s dětmi. Po ukončení závodů bude opět
připraveno opékání vašich buřtů s posezením u ohně. Více
informací: Kancelář DDM Bludiště

stadion ŠAK

29. 6. (pá)
Balónek za hezké vysvědčení zdarma

1. třída – max. jedna dvojka
2. třída – max. dvě dvojky
3. třída – max. tři dvojky
4. třída – max. čtyři dvojky
5. třída – max. jedna trojka
6. – 9. třída – max. tři trojky
Ostatní 30 Kč, balónky budou vydávány do vypotřebování plynu.

29. 6. (pá) 9 h
Barevný chodník

Přijďte se příjemně naladit na prázdniny. Asfalt a křídy
máme, nápady a provedení necháme na vás.

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

Letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na

Informační servis
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.

Městská galerie v DDM Bludiště
5. 6. (út) 16 h
Jdi mi k šípku

Vernisáž výstavy prací keramiků a fotografů DDM Bludiště.
Výstava trvá do 21. 6.
Výstavní dny v úterý a ve čtvrtek od 9 – 12 a 14 – 17 h.

Městská knihovna Chodov
4. 6. (po) 9–18 h
Burza knih

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

5. 6. (út) 10 h
Lumpík

Program pro děti od 1 do 18 měsíců.

7. 6. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

20. 6. (st) 9 h
Spisovatelé do knihoven – Petr Borkovec
Pondělí 16 h
Herní klub

4. 6. Lovci a sběrači

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička
6. 6. Makové panenky

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní

7. 6. Knihovnické pohádky

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Iveta Toušlová, Josef Maršál, Martin Poláček - Malá toulavka
Spolu se zvídavou průvodkyní, malou holčičkou s příhodnou přezdívkou Toulavka, se vypravíte na dvacet nejtajemnějších míst naší vlasti.
Miloš Škorpil - Běž a nepřestávej! – Evangelium pohybu
Kniha významného českého ultramaratonce Miloše Škorpila
je určena nejen běžcům, ale i lidem, co chtějí s běháním začít.

Galerie u Vavřince
Výstava Děti dětem

Výtvarné práce ZUŠ Chodov. Výstava potrvá do 15. 6. 2018.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h
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Infocentrum Chodov
Nové pohledy Chodova

V prodeji dva nové pohledy Chodova.

Sport

2.-3. 6. (so-ne) 9-15 h
O pohár starosty města v požárním sportu
2. 6. (so)
Soutěž ke Dni dětí

Sportovní gymnastika pro ženské složky,

tělocvična ZŠ J.A.Komenského, TJ Batesta
2. 6. (so) 10 h
Na Blatenský vrch

Silniční měřený trénink, St. Chodovská → Blatenský vrch

Ostatní akce
1. 6. 18 h
Stezka odvahy

Tradiční Stezku odvahy pořádá Junák, středisko Jestřáb Chodov. Přijďte si s dětmi zasoutěžit a možná se i trochu bát.

alej na Bílé vodě

TJ Plamen Chodov

3. 6. (ne) 10 h
Chodovská časovka

Silniční měřený trénink, St. Chodovská → cíl za Tatrovicemi

TJ Plamen Chodov

5. 6. (út) 15.30 h
Chodovské žákovské víceboje předžactva
atletický stadion ŠAK
6. 6. (st) sraz 9.30 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bílá voda – Nejdek, délka trasy 15 km

9.-10. 6. (so-ne) 9 h
Český pohár juniorů a juniorek Chodov 2018
beach kurty, BVC Chodov
13. 6. (st) sraz 7.45 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary- Boží Dar – Rýžovna, délka trasy 15 km

ZUŠ Chodov
4.-8. 6. (po-pá)
Postupové zkoušky
koncertní sál ZUŠ
13. 6. (st) 17 h
Třídní přehrávka p. uč. A. Boháčové a M.
Doležala
restaurace Oáza Chodov
14. 6. (čt) 16.30 h
Závěrečné vystoupení žáků LDO a TO
kino Malá scéna
18.-21. 6. (po-čt) 14-17 h
Přijímací řízení nových žáků do ZUŠ

Hudební obor: 19. a 20. 6. (nám. ČSM 693)
Výtvarný obor: 18., 20., 21. 6. (1. patro - Školní 697)
Taneční obor: 18., 20., 21. 6. (suterén - Smetanova 738)
Liter.- dramatický obor: 21. 6. (1. patro – Smetanova 738)

22. 6. (pá) 11.55-12.35 /13.35-14.10 / 14.30-15
Den pro sociální služby
Vystoupení žáků ZUŠ.

koncertní sál ZUŠ

13. 6. (st) 17 h
Kolo pro rodinu - časovka rodinných dvojic
pláž na Bílé vodě, TJ Plamen Chodov
15.06. – 16.06. (pá-so) 17 h
Chodovská MAXIštafeta
atletický stadion ŠAK
17. 6. (ne) 10 h
Chodovský bike

MTB XC, sraz v středisku Junák – lokalita pod vodárnou,

TJ Plamen Chodov

20. 6. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Málkov – rozhledna Skřivánčí vrch, délka trasy 10 km

23. 6. (so) 8.30 h
BATESTA cup 1

Tenisový turnaj pro děti z Chodova a blízkého okolí,

tenisové kurty U Porcelánky, TJ Batesta

27. 6. (st) sraz 9.45 autobusové nádraží
Vycházka turistů
Tatrovice – Arizona, délka trasy 10 km

30.6.– 1. 7. (so-ne) 8.30 h
BATESTA cup 2

Celostátní turnaj mladších žákyň,

tenisové kurty U Porcelánky, TJ Batesta
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Sport

Volejbal

Fotbal
Výsledky a rozpis jarních zápasů

Úspěch mladších žákyň

Mladší žákyně BVC Chodov vybojovaly 6. místo na
Mistrovství České republiky 2018!
Horní řada zleva: Taťána Chocová, Eliška Buchtelová, Andrea Dučinská, Andrea Antošová, Kateřina
Milotová
Střední Řada: Radka Veselá, Veronika Mokrá, Denisa Zahradníková
Spodní řada: Kateřina Zapfová, Lenka Veselá
Trenéři Filip Plášil, Miloš Dundr( není na fotce)

Štěpán Javůrek

Nohejbal
Rozpis soutěže 2018

Začátek utkání je v 17 hodin.
12. 6. SLOVAN K. VARY „A“ – NK CHODOV
21. 6. NK CHODOV – SK LIAPOR WITTE „C“
26. 6. NK ANDĚLSKÁ HORA – NK CHODOV
3. 7. NK CHODOV – JISKRA NEJDEK „A“
Dohrávky:
9.-13. 7.
Semifinále:
3.-7. 9., 10.-14. 9., 17.-21. 9.
Finále a utkání o 3. místo:
29. 9. (možno i 22. 9.)

Martin Čermák

Nohejbalový klub Chodov. 

| Foto: fb NK Chodov

Jarní část fotbalového ročníku 2017/2018 je v plném proudu a díky pestré nabídce si fotbaloví fanoušci mohou každý víkend přijít na své.
Nejprve nabízíme částečnou rekapitulaci z již
odehraných utkání.
Výsledky Muži „A“:
Fr. Lázně - Chodov 3:2, Chodov - Citice 3:4,
Nejdek - Chodov 1:0, Chodov - N. Sedlo 3:0
Výsledky Muži „B“:
Jindřichovice - Chodov B 0:7,
Chodov B - Dolní Rychov B 2:0,
Krásno - Chodov B 1:8,
Bukovany - Chodov B 4:4 (PK 4:3),
Chodov B - Bukovany 5:0,
Chodov B - Krásno 2:2 (PK 1:3)
Ostatní výsledky najdete na stránkách:
https://spartak-chodov.webnode.cz/
V červnu se hrají poslední zápasy sezóny, takže
co nás ještě čeká?
Muži „A“:
02.06. 17:00
Královské Poříčí - Chodov
10.06. 17:00
Toužim - Chodov
17.06. 14:00
Žlutice - Chodov
Muži „B“:
02.06. 17:00
Svatava - Chodov B
10.06. 15:00
Chodov B - Jindřichovice
17.06. 17:00
Dolní Rychnov B - Chodov B
Dorost:
03.06. 10:30
Chodov - Chyše/Žlutice
09.06. 10:30
Chodov - Pernink/Jáchymov
Starší žáci:
03.06. 10:00
Lomnice - Chodov
09.06. 14:00
Horní Slavkov - Chodov
17.06. 10:30
Chodov - Kynšperk
Mladší žáci:
01.06. 17:00
Chodov - Sokolov
07.06. 17:00
Chodov - Kynšperk
15.06. 17:00
Stará Voda - Chodov
Starší přípravka:
03.06. 10:00
Sokolov - Chodov
10.06. 11:30
Mariánské Lázně - Chodov
15.06. 17:00
Chodov - FC Cheb/Lipová
Mladší přípravka:
01.06. 17:00
Chodov - Dolní Rychnov
09.06. 10:00
Bukovany - Chodov
16.06. 10:30
Chodov - Horní Slavkov
Spartak Chodov nabízí kromě fotbalu i kvalitní zázemí nejen pro hráče, ale i pro fanoušky. Tak
přijďte fandit našim klukům!
Petr Karbulka
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Florbal
Letošní sezóna u plameňaček uhasíná

I když věkem jsou ještě dorostenky, dokázaly
ve svém premiérovém vystoupení v 2. juniorské
lize odehrát proti děvčatům, která byla až o 3
roky starší, vyrovnaná utkání a skončit na krásném 8. místě. V této lize děvčata porazila takové
týmy, jako jsou ACEMA Sparta Praha, Kanonýři Kladno, TJ Sokol Královské Vinohrady Praha,
a potrápila favority Black Angels Praha, FBC Štíry České Budějovice. Ano, řeč je o juniorkách
z TJ Plamenu Chodov dívky.

ním trenéra Ríši Partha umístil na výborném 6.
místě, před týmem SPORT Club Klatovy B.
Vlastně nejde ani o výsledek. Mnohem důležitější je, že naše plameňačky, ať už to jsou
juniorky nebo dorostenky, společně vytvářejí tu
správnou florbalovou atmosféru, dělají to, co je
baví, a v neposlední řadě udržují stálou partu
Plamenu. Za to Vám všem moc děkujeme!
Vzhledem k tomu, že je konec florbalové sezóny, rádi bychom poděkovali i sponzorům, bez
kterých se bohužel tato republiková soutěž hrát
nedá.
Patří mezi ně především město Chodov, Ing.
Josef Hora – HNHRM, CHODOS CHODOV,
s.r.o., Václav Kubička – zemní výkopové práce, a
kamarádi, kteří nás finančně podpořili.

Pavel Dawidko

Atletika
Maxištafeta pomáhá

Ilustrační foto. 

| Foto: TJ Plamen Chodov

Kapitánka juniorek Lucie Červenková se v celkovém bodování týmů (góly+přihrávky) umístila
na skvělém 7. místě. Hráčky Lucie Červenková a
Klára Vaňková z týmu plameňaček reprezentují
na celorepublikových florbalových turnajích za
Karlovarsko Plzeňský kraj. Obě hráčky se také
dostaly do nominace na 3. největší florbalový
turnaj světa ve švédském Falunu a pravidelně se
zúčastňují mezinárodních florbalových turnajů
Prague Games, pořádaného v Praze, a Opengame, pořádaného v Brně.
Ani tým dorostenek nezůstal pozadu. Stejně jako juniorky byly dívky z dorostu postaveny v nové sezóně ligy dorostenek – skupina 1,
2017/2018 před nelehký úkol. Sehrát se, zvyknout si na sebe a sladit tým natolik, aby byl
schopen postavit se takovým týmů jako je např.
FBŠ SLAVIA Plzeň grey nebo FBC ROKYCANY,
které se v minulé sezóně držely na předních místech tabulky.
Tuto sezónu bylo k vidění mnoho krásných
zápasů, radost i pláč. Dívky z Plamenu dokazovaly, že se chtějí dostat na tabulkově vyšší místa,
ale ostatní týmy byly letos silnější, dravější a sehranější.
Po 14 kolech odehraných v této sezóně se tým
TJ Plamen Chodov dívky, dorostenky pod vede-

Letošní ročník netradičního a ojedinělého závodu, 24hodinové Maxištafety, kterou již po 18. pořádá Školní atletický klub v Chodově, proběhne s
humanitárním cílem.
Kromě tradiční a každoroční snahy pořadatelů
rozběhat Chodov a pokusit se na stadion přivést
co největší množství rekreačních běžců je motivací
i získat a vyběhat finanční příspěvek pro chodovský stacionář Mateřídouška.
Za každé uběhnuté kolečko chodovského stadionu, které měří 333.33 m, chodovskou veřejností získá od pořadatelů chodovský stacionář Mateřídouška symbolickou částku 3,33 Kč.
Věříme, že se tato akce setká s odezvou, že vyjde počasí a Chodováci si tuto akci, podpořenou
grantem města Chodov, nenechají ujít ani uběhnout.
A vy, kdo chcete přijít podpořit atlety i stacionář, si zatrhněte v kalendáři 15. a 16. června.
Akce bude zahájena startovním výstřelem a společným kolečkem pořadatelů a příchozích v 17 h.
a ukončena bude po 24 hodinách 16. 6. v 17 h.
opět společným kolem pořadatelů. Samozřejmě
se k těmto čestným kolům může přidat každý ze
zúčastněných.
Vstupné či startovné je zcela dobrovolné a také
ono bude převedeno na konto stacionáře Mateřídouška. Již dopředu patří poděkování těm, kteří
tuto akci nenechají bez povšimnutí, dále městu
Chodov, sponzorům ŠAKu Chodov či případným
sponzorům této akce.

Lukáš Kopecký a Martin Horváth
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Bojové sporty
Samurai Fight Club - sezóna pokračuje

Nová sezóna nabitá závody začíná v Chodově.
SAMURAI CUPu 2018, mezinárodního turnaje pořádaného domácím klubem za podpory města Chodov
se zúčastnilo více jak 200 závodníků za podpory velké
divácké kulisy. Domácí závodníci ukázali své kvality na
domácí půdě a vykročili vítězně v obhajobě vítězství
ve Fightingové lize. Absolutně ovládli všechny kategorie a získali cenu pro nejúspěšnější tým ziskem více jak
40 medailí. Za jednotlivce získal cenu pro nejlepšího
bojovníka ziskem 4 zlatých medailí Johny Kolář a již
se těšíme na další ročník turnaje, který bude opět v
Chodově.
Na profesionální scéně v MMA se představil Pavel
Pilný na prestižním turnaji FNW 2 v Grand Hotel Pub,
kde ve 3. kole posílá svého soupeře tvrdým kopem
na hlavu na zem a vítězí k.o. Závodní tým pokračuje
na Národní pohár a ligu K1 v KICKBOXU v Lovosicích.
V disciplíně kick-light si odváží první místo Pavel Jelínek
a Kateřina Goliášová, stříbrnou medaili přidává Jan
Kovářík, Petr Goubej a bronzové Johny Kolář a Pavel
Petrů. V lize K1 – kickboxing nastupují poprvé naši reprezentanti do plnokontaktní disciplíny K1, kde vítězí
Johny Kolář a Jan Kovářík, Pavel Jelínek prohrává na
body. Tým odjíždí na další mezinárodní turnaj tentokrát v Mostě, Leon Cup. V K1 opět vítězí Johny Kolář,
který vítězí i v dalších disciplínách kicklight a lightcontact a společně s dalšími závodníky, Petr Goubej, Pavel
Petrů, Jan Kovářík, Lukáš Kovařík, Vanessa Sládečková,
Kryštof Schwarz, Kateřina Goliášová, Tomáš Goliáš,
Matěj Goliáš, Pavel Jelínek a Michal Neudert, zvyšují své medailové úspěchy, zúročují tak svůj náročný
trénink a hájí tak úspěšně barvy samurajů na bojové
scéně v celé ČR.
www.samurai-fight-club.cz nebo na fb a instagramu

Václav Kolář

Stolní tenis
Závěr sezóny stolních tenistů

Pro letošek se i stolní tenisté dočkali závěru
sezóny, která byla letos s ohledem na mnoho
úspěchů velmi dlouhá a náročná.
Předsezónní plány a úkoly však byly splněny
do poslední tečky. „A“ družstvo (Minář, Plaček,
Huleš, Noveský) hladkým průběhem vyhrálo divizní soutěž a získalo tak jediné postupové místo

Jiří Nykl. 

| Foto: Stolní tenis Chodov

do celorepublikové soutěže, kterou je 3. liga. „B“
družstvo (Kruliš, Kořínek, Tišer, Morová, Kárová)
mělo za úkol divizní soutěž udržet, což se jim
rovněž poměrně lehce povedlo. Stejným úkolem
bylo pověřeno i „C“ družstvo (bratři Tonhauserové, otec & syn Minářové), hrající krajský přebor
1. třídy.
Nejtěžší úkol měli v průběhu sezóny naši nejmladší, kteří získávali zkušenosti v krajském přeboru 2. třídy jako družstvo „D“ (Brož, Boči, Nykl,
Kalanyos, Morová), kde byli nováčky po loňském
triumfu v okresním play-off. Velkou dávku štěstí
jim přinesl famózní finiš v závěru sezóny za pomoci zkušených matadorů. Nakonec jediný míček, který stál při nás, rozhodl o setrvání v soutěži.
Mezi jednotlivci v kategorii dospělých je nezbytné zmínit účast Petra Huleše a Davida Kruliše
na MČR v Praze. I v ostatních kategoriích jsme
měli své zástupce. Na MČR dorostu v Havířově
reprezentovala naše barvy Klára Kárová.
Na MČR staršího žactva v Ústí n/L bojovali Jirka Nykl a Klára Kárová. Na MČR mladšího žactva
v Praze odehrála bojovný výkon Klára Sankotová.
Krásným úspěchem se blýskl náš mladší žák
Jirka Nykl, který vybojoval stříbrnou medaili

Sport / Placená inzerce
v Oblastním finále ZPČ poháru a v dobrém světle
se tak rozloučil s touto kategorií.
Mezi nejlepší 4 hráče KV kraje se do Oblastního finále ZPČ poháru staršího žactva probojovali
i chodovští Brož a Nykl, mezi děvčaty opět Klára

Uzávěrka letního

dvojčísla červenec-srpen:

15. června 2018
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Kárová. Naše děvčata už jen čeká vrchol sezóny
v podobě MČR družstev staršího žactva (Kárová,
Sankotová) a dorostu (Morová, Kárová) v Ostravě
2. a 3. června 2018. Držme palce.

Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu
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Husova 1056 357 35 Chodov tel: 770 128 976

Zveme Vás
do nově otevřené restaurace
v bývalé masně TIPO
Připravili jsme celou řadu grilovaných mas připravených na lávovovém grilu,

na hovězí,vepřové a kuřecí steky
dovezených z Uruquvaye,Jižní Ameriky,Austrálie,Namibie a Česka

pizzy,těstoviny a gnocci
Otevírací doba

Po - Čt 11 - 22
Pá - So 11 - 23
Ne
11 - 22

Naše nová služba - ROZVOZ PIZZY
volejte a objednávejte denně
od 15 - 21 hodin

tel : 770 128 976

Na objednávku zajistíme
večírky, rodinné akce, rauty,
pro cca 30 osob
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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
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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

34

Placená inzerce

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

Placená inzerce
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Chcete senátora,
nebo něčí loutku?
Budu rád Vaším senátorem!
m!

kandidát na senátora

ČAS NEÚPROSNĚ BĚŽÍ A PROTO ŽIJME NYNÍ

SLIB: “BUDE LÍP“ JE HEZKÝ,
ALE ABYCHOM PAK JEŠTĚ BYLI MY
Proto pojďme spolu
ˇ pro okamžité řešení
JE NUTNÉ SI UVĚDOMIT:

“MŮŽEME MÍT VŠE,
CO SI SPOLU DOKÁŽEME ZAŘÍDIT“
Proto se Vás s úctou ptám:
CHCETE SENÁTORA, NEBO NĚČÍ LOUTKU?
Pokud senátora, budu rád VAŠÍM SENÁTOREM

Proč právě já? NESKÁČU, JAK JINÝ PÍSKÁ!
FINANČNÍHO
Za posledních pár desetiletí jsem vybudoval prosperující společnost, která
mi říká pane, proto nejsou má rozhodnutí ovlivnitelná penězi jiných.
POLITICKÉHO
Jsem celostátní předseda politického hnutí a garant jeho programu. Nemusím
se tedy podřizovat zájmům politické strany, protože jsou identické s mými
a naopak disponuji stranickou podporou v našem regionu.
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