
Zpravodaj města Chodova

  5. 5.   Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala 
24. 5.   Noc kostelů
31. 5.   Taneční zábava k 50 letům ZUŠ Chodov 
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
Chodováci,

v poslední době se 
nám opakují dotazy 
od spoluobčanů, jaké 
vyžití a herní prvky 
město Chodov plánuje 
pro naše děti.

Je potřeba zmínit, že 
postupné kroky jsou vždy naplánovány tak, aby 
se v určitém předstihu započalo s přípravnou 
fází, tj. s vypracováním studie a následné pro-
jektové dokumentace. Po vyjádření všech do-
tčených orgánů se plánovaná investice zařadí 
do časového harmonogramu s určením termí-
nu vlastní realizace. Město investici zafinancuje 
buď z vlastního rozpočtu, nebo se snaží zajistit 
dotační prostředky na její provedení. V praxi to 
vypadá tak, že v každém roce se jedna investi-
ce připravuje - kreslí - a jiná již přímo realizuje.

V předchozích letech jsme se zaměřili na 
školské areály, budovy jsou dnes barevné a ve-
selé, takže každý může hned na první pohled 
poznat, kdo tento objekt využívá. Dalším kro-
kem zkvalitnění areálů základních a mateř-
ských škol by měly být rekonstrukce zahrad. 
Základní škola v Husově ulici a mateřská škola 
Zahradní se dnes již pyšní novými zahradami. 
V loňském roce ZŠ Husova zpřístupnila část 
zahrad na letní sezónu pro chodovskou veřej-
nost a výše zmíněná škola připravuje v pátek 
3.5. znovuotevření zahrad po zimní přestávce. 
Podle tohoto vzoru bychom chtěli otevřít ve-
řejnosti i zahradu při mateřské škole v Zahradní 
ulici a v současné době se hledají vhodní lidé, 
kteří by zde pracovali jako správci. V letošním 
roce již také probíhají práce na studiích zbylých 
tří zahrad u mateřských škol, které by měly 
projít v příštích letech rekonstrukcí. V poslední 
etapě se plánuje úprava zahrad u základních 
škol. K částečnému předstihu by mělo dojít 
v areálu u základní školy Školní, kde bude letos 
muset ustoupit plážový kurt plánovanému par-
kovišti ve Smetanově ulici. Zde již studii máme 
vypracovanou a do konce roku by měla být vy-
hotovena projektová dokumentace pro vlastní 
realizaci.

Pevně věřím, že se nám podaří konečně za-
jistit potřebnou projektovou dokumentaci pro 
plánovanou revitalizaci sídlišť v Tovární a Husově 

ulici. V současné době není jednoduché najít 
vhodného projektanta, a tak se poté může stát, 
že se práce zastaví a plánovaná investice se bo-
hužel pro všechny značně opozdí.
� Mgr.�Luděk�Soukup,�místostarosta města 

V ČSO přibudou parkovací místa
Zhruba o dvacet míst se rozšíří parkovací plochy 

v ulici ČSO v blízkosti domu, kde kdysi sídlil finanční 
úřad. Radnice nyní hledá firmu, která práce prove-
de.

Po jejich dokončení budou mít motoristé v uve-
dené lokalitě k dispozici celkem 82 míst. „Jedná se 
o první etapu, která by měla být zahájena v červnu 
a dokončena v srpnu letošního roku,“ upřesnil sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že nově zre-
konstruované prostranství dostane i kultivovanější 
a příjemnější vzhled.

Po dobu prací, na něž má město v rozpočtu při-
praveno přibližně šest milionů korun (bez DPH), 
bude stávající parkoviště uzavřeno. „Nejde to dělat 
za provozu, tímto chceme obyvatele a řidiče požá-
dat o trpělivost a pochopení,“ poznamenal starosta.

Navazující druhá etapa je zatím ve fázi studie 
a měla by na zmíněném sídlišti na parkovišti u vý-
měníku přinést dalších dvanáct míst. � (mák)

Chodov podpoří další organizace
Další spolky a organizace, které nedosáhnou na 

tradiční městské dotace, se i tak mohou těšit na fi-
nanční podporu Chodova. Radní jim totiž schválili 
tisíce korun, které v těchto dnech dorazí na jejich 
účty.

„Jedná se především o organizace, na jejichž 
činnost nejsou vhodné dotace, ale přesto je je-
jich aktivita smysluplná a potřebná,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Peníze tak poputují například k chodovským 
turistům (8 000 korun), kteří mají ve městě dlou-
holetou tradici a organizují řadu akcí a pochodů.

Podobně jsou na tom chovatelé drobného zví-
řectva (19 000 korun). „Je to jeden z nejstarších 
spolků ve městě, má na svém kontě množství vý-
stav a aktivit,“ doplnil starosta.

Městskou podporu mohou očekávat také v her-
ničce Bublina (19 500) či chodovském sboru Čes-
kobratrské církve evangelické (19 900). „Se sbo-
rem úzce spolupracujeme a pomoc při obnově 
a údržbě evangelického kostela, který si postavili 
sami Chodováci, vnímáme jako povinnost,“ řekl 
Patrik Pizinger.�� (mák)
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Začala obnova hrobky 
rodiny Gaschů

Jiří Pavlík při práci na hrobce rodiny Gaschů. |Foto: Martin Polák

V Chodově začala v těchto dnech obnova 
hrobky významné chodovské průmyslnické rodi-
ny Gaschů. Restaurátor Jiří Pavlík nyní z městské-
ho hřbitova odveze do svého ateliéru jednotlivé 
kamenné části.

Hrobka není podle něj v dobrém stavu a v ně-
kterých místech chybí kusy kamene. „Jednodu-
ché to rozhodně nebude,“ myslí si Pavlík.

Rekonstrukce vyjde podle prvních odhadů na 
zhruba 600 tisíc korun, Chodovu se už podařilo 
získat dotaci ve výši 200 tisíc z Česko-německé-
ho fondu budoucnosti. Zároveň usiluje o finanční 
podporu Karlovarského kraje a pomoc slíbili i po-
tomci rodiny Gaschů.

Práce mají být dokončeny letos v létě. Kom-
pletně opravená hrobka pak bude představena 
v rámci tradiční Svatovavřinecké pouti.

Rodina Gaschů stála v roce 1883 u zrodu stro-
jírenské tradice města. „Do vysídlení v roce 1946 
dávala práci stovkám obyvatel Chodova a po 
čtyři generace se výrazně podílela na jeho roz-
voji a politickém a společenském životě. Jeden 
z členů rodiny, Josef Gerstner, byl v letech 1900-
1918 starostou Chodova,“ připomněl městský his-
torik Miloš Bělohlávek.

Hrobka, kde jsou pochovány ostatky osmi čle-
nů rodiny Carla Gasche, pomalu chátrá už od 
roku 1945. Kromě zubu času se na jejím stavu 
podepsala větrná i vodní eroze.

Radnice chce postupem času nechat zrenovo-
vat dalších 14 významných hrobových míst, kde 
jsou pochovány osobnosti Chodova.  (mák)

Plán dovolených na poliklinice
MUDr. Vlastimil Korejs, praktický lékař
27. 5. – 31. 5. 2019 
MUDr. Valešová Veronika Nikol, pr. lékařka:
3. 6. – 7. 6. 2019
22. 7. – 26. 7. 2019
29. 8. – 6. 9. 2019
MUDr. Jan Šteinfeld, interní ambulance
29. 7. – 16. 8. 2019
MUDr. Jan Duda, gynekologie
8. 7. -19. 7. 2019
OKBH laboratoř Eva Bělohlávková
2. 5. - 3. 5. 2019
1. 7. - 4. 7. 2019
5. 8. - 16. 8. 2019 (red)
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Otázka měsíce
Odpovídá člen rady města Martin Voleman

Město každý rok 
připravuje pro se-
niory řadu kultur-
ních a společen-
ských akcí. Už je 
jasné, na co se mo-
hou starší spoluob-
čané těšit? 

Pro starší generaci 
je v Chodově připra-

veno každý měsíc v průměru zhruba šest 
akcí. Nabídka je velmi široká. Od plavání 
v karlovarském bazénovém centru, před-
nášek v knihovně, sportovních turnajů, 
dopoledních filmových projekcí, zájezdů, 
rekondičních pobytů až po pěší výlety. Za 
zmínku také stojí  oblíbené seniorské dny, 
které začínají v říjnu tradičním Plesem se-
niorů.

Akce organizuje chodovský sociální od-
bor, městská knihovna, Kulturní a spole-
čenské středisko, Mateřídouška, klub dů-
chodců a Svaz postižených civilizačními 
chorobami.

Termíny jednotlivých akcí jsou uvedeny 
v informačním servisu Zpravodaje města 
Chodova či na webových stránkách města. 
Podrobnosti lze také získat přímo na odbo-
ru sociálních věcí. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Besedy poradí, jak šetřit přírodu
Spolek při DDM Bludiště Chodov za finanční 

podpory Karlovarského kraje pořádá v dubnu 
a v květnu 2019 další besedy v rámci projektu 
„Děti šetří přírodu“, se zaměřením na 4. ročníky.

Abychom šetřili životní prostředí, musíme to 
naše děti naučit.

V desátém ročníku této akce opět přiblíží-
me dětem na konkrétních příkladech potřebu 
ohleduplného využívání přírody. Cílem projektu 
je seznámit děti ze 4. tříd chodovských i okol-
ních základních škol se způsoby třídění, likvidací 
a ukládáním odpadů. Zaměříme se také na zne-
čišťování a čištění vody. Beseda má ukázat, kde 
a jak končí naše konzumní využívání přírody. 

Společně s lektorkou ČSOP Stanislavou Vol-
kovou zamíříte do Sběrného dvora v Chodově, 
nahlédnete do některých kontejnerů.

Zajdete také do čistírny odpadních vod. Poté 
společně odjedete autobusem na skládku odpa-
dů SATER. (DDM�Bludiště)

Šest stříbrných obrněných 
vagónů zastaví v Chodově

Čtyři kinosály, osm interaktivních místností 
a v nich příběh, jak snadné je propadnout drogám 
a jak těžké je se závislosti zbavit. To vše přiveze do 
Chodova šest stříbrných obrněných vagónů vlako-
vého programu REVOLUTION TRAIN.

Vlak zastaví ve stanici Chodov ve dnech 
6. a 7. května 2019 a je určen především pro školy, 
nicméně na své si přijde i veřejnost. Pro ni bude 
vlaková souprava otevřena po oba dva dny od-
poledne od 15.30 do 18 hodin. Program začíná 
každých 20 minut.

Cílem projektu je prostřednictvím zapojení lid-
ských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat 
jej k pozitivním životním volbám.  

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní 
skupinky (od 12 do 17 let), tak i pro širokou veřejnost 
(od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky 

Pozvánka na české zámky
Zveme všechny zájemce na zájezd, který se 

koná dne 4.6.2019, a to na zámek Kozel,  výstavu 
korunovačních klenotů v jízdárně v areálu zámku 
a také na zámek Blatná.

Vstupné na zámek Kozel je 100 Kč, budeme 
vybírat. Vstupné na výstavu 75 Kč si každý za-
platí osobně. Vstupné na zámek Blatná je 90 Kč. 
Účastníci toto vstupné neplatí ( je zdarma).

Při přihlášení budeme tedy vybírat vstupné 100 
Kč a také příspěvek na akci 200 Kč.

Přihlásit se můžete v hale Domu s PS Luční 
1050, Chodov, dne: 3. 5. 2019 v době od 10 - 11 
hodin a 7. 5. 2019 v době od 14 - 15 hodin, dále 
9. 5. 2019 v době od 10 - 11 hodin a 10. 5.2019 
v době od 14 - 15 hodin.

Pro pojištění budeme potřebovat vaše rodné 
číslo. Na zájezd zveme i ostatní obyvatele města 
Chodova. Odjezd autobusu je v 8 hodin z auto-
busového nádraží.

 V.�Podhorská, SPCCH Chodov

užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém 
věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí 
všimnout a nakonec může být pozdě.   (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Mimořádná zpráva - oddlužení (téměř) 

pro každého
Až dosud jsme se v dluhové poradně často 

setkávali s dlužníky, kteří nemohli podat návrh 
na povolení oddlužení, neboť nesplňovali pod-
mínku úhrady alespoň 30% svých závazků vůči 
nezajištěným věřitelům v zákonem stanovené 
pětileté lhůtě. Novela insolvenčního zákona, 
která brzy nabude účinnosti, tuto podmínku 
ruší. Nyní tedy bude moci úspěšně podat ná-
vrh na povolení oddlužení každý, kdo má trvalý 
příjem, ať již ze zaměstnání nebo ze starobního 
či invalidního důchodu, a to bez ohledu na jeho 
výši. Ačkoliv zmíněná novela nabude účinnosti 
1. června tohoto roku, již nyní je vhodný čas 
k přípravě nezbytných podkladů, aby mohl být 
návrh včas podán. Bližší informace Vám podá 
právník, který je v naší dluhové poradně na 
Městském úřadu Chodov přítomen vždy ve 
středu od 15:00 do 17:00. Z kapacitních důvodů 
doporučujeme si termín zarezervovat předem 
na tel. č. 722 752 813.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

� Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Zastupitelé projednají 
rozpočtovou změnu

Mimořádné jednání chodovských zastupitelů 
se uskuteční v pondělí 20. května od 16 hodin. 
Konat se bude v zasedací místnosti městského 
úřadu. Zastupitelé mají na programu projednání 
rozpočtové změny.  (mák)

Hokejisté a nohejbalisté 
podpořili Mateřídoušku

Hokejový klub HC Stará Chodovská a Nohej-
balový klub Chodov podpořily Denní centrum 
Mateřídouška. Oba týmy mu věnují příjemný fi-
nanční obnos.

Hokejisté svůj dar ve výši 10 tisíc korun předali 
před několika týdny na stadionu Realistic arény 
okamžitě po skončení sezony. „Ani jeden z hrá-
čů nemusel díky sponzorům TOP Reality, panu 
starostovi města Chodova, Penzionu u Sotonů, 
S L Personalservice, s.r.o., Chotes a v neposlední 
řadě Pivnici Černá Plzeň, vynaložit žádných pro-
středků. A právě proto se domluvili na uspořá-
dání sbírky.  Jako předseda klubu jsem hrdý na 
to, že se všichni hráči na sbírce podíleli,“ uvedl 
předseda HC Stará Chodovská Petr Kravařík.

Další peníze dostane Mateřídouška příští mě-
síc. Nohejbalový klub Chodov totiž pořádá 22. 
června turnaj dvojic O pohár města Chodova, 

Hokejisté HC Stará Chodovská při předávce šeku na 10 
000 korun.  |Foto: HC ST. CHODOVSKÁ

Zájezd pro nepracující 
seniory do Německa 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 6. června 2019 pořádá jednodenní zájezd 
do Saska – SRN. Začneme návštěvou bývalého 
cínového dolu – muzea minerálů, nedaleko si 
prohlédneme skalní masiv Grafensteine s jedi-
nečnou přírodní divadelní kulisou. Poté navští-
víme v Gersdorfu pivovar Glueck Auf. Také se 
podíváme do technického muzea výroby papí-
ru vodou poháněnými stroji. A po přesunu do 
Waschleite uvidíme nejkrásnější podívanou na 
miniatury v Krušných horách. Nakonec bude 
krátká zastávka na rychlý nákup.  

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od 
27. května 2019 na odboru sociálních věcí, 
v přízemí kancelář č. 127, vždy od 8.00 do 15 ho-
din, s polední přestávkou od 11.30 do 12.30 ho-
din. V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek činí 150 
Kč/osobu.
� Petra�Hegenbartová, odbor sociálních věcí

jehož součástí bude také oficiální finanční sbírka. 
„Kromě toho, že klub přispěje do sbírky částí star-
tovného, bude v průběhu turnaje zajišťovat tom-
bolu, jejíž  výtěžek věnuje rovněž Mateřídoušce,“ 
doplnil za nohejbalový klub Martin Čermák s tím, 
že  vybrané peníze budou využité na nákup hu-
debních nástrojů k muzikoterapii.  (mák)
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Chodov si připomene konec 
2. světové války

Radnice připravila tradiční pietní akt, který se 
uskuteční v úterý 7. května. Vzpomínková slav-
nost k 74. výročí konce 2. světové války začne 
v 16 hodin u Památníku obětem válek v Měst-
ském parku.

Pokračovat bude položením květin u hrobu 
válečných zajatců na městském hřbitově (16.30) 
a položením kytic u památníku ve Staré Chodov-
ské (17 hod.).

Na pietní akt zve vedení města všechny spo-
luobčany.  (mák)

Netřídí se!
V obecně závazné vyhlášce č. 1/2017 o odpa-

dech je dle plánu odpadového hospodářství měs-
ta Chodov doporučený objem 24 litrů na osobu 
a týden pro výpočet velikosti odpadové nádoby. 
Koncem loňského roku v rámci úspor došlo ke 
změně frekvence vývozu směsného odpadu ze 
sídlišť z 3x týdně na 2x týdně, jelikož jsou objemy 
nádob zcela předimenzované. Naopak se posí-
lil vývoz tříděných složek odpadů. U některých 
panelových domů začaly být nádoby přeplněné 
a odpad obyvatelé odkládají mimo nádobu, což 
je zakázáno. Z tohoto důvodu byla provede-
na kontrola úrovně třídění v Palackého ulic čp. 
705-708.  Jednu zcela přeplněnou nádobu jsme 
převezli na sběrný dvůr, kde byla vysypána. Ná-

sledně jsme ji přebrali a přetřídili, tak jak je to 
povinností nás všech, na základní složky, plasty, 
papír, bioodpad, sklo, nápojové kartony, kovy 
a textil. Do nádoby jsme vrátili to, co tam patří, tj. 
směsný odpad. Toto je výsledek.

Tato odpadová nádoba měla být zaplněna 
pouze z jedné třetiny!!!

Největší zastoupení zde měly plasty a papír, 
v těsném závěsu byl bioodpad a následovaly 
zbylé tříditelné složky odpadů. Nebudu zde po-
pisovat, jak velké množství jídla zde bylo naleze-
no, ale rozhodně si dovoluji upozornit, že třídit je 
povinnost všech a nikdo jiný to za Vás neudělá. 
 Ilona�Nehybová, odbor správy majetku

Bílá voda nabídne větší komfort
Větší komfort nabídne v letošní sezóně pří-

rodní koupaliště Bílá voda. Město tam v rámci 
plánovaných investic chystá pro návštěvníky 
několik praktických novinek.

Jednou z nich je zavedení elektrické přípojky 
přímo na pláž. Ta poslouží především majite-
li stánku s občerstvením, který tak už nebude 
muset pro provoz používat hlučný palivový 
agregát.

Přípojka navíc nabídne hostům USB zdíř-
ku pro nabíjení mobilních zařízení. Přivedení 
elektřiny na Bílou vodu vyjde zhruba na 480 ti-
síc korun a práce budou končit v těchto dnech.

Těšit se mohou i motorizovaní návštěvníci. 
Ke stávající parkovací ploše by mělo ještě v le-
tošním roce přibýt další místo o rozloze 400 
m². V rozpočtu je na akci vyčleněno 220 tisíc 
korun.

Zkrátka nepřijdou ani cyklisté. Ti budou mít 
na Bílé vodě k dispozici přístřešek se stojanem 
pro 12 kol, stůl a dvě lavice. Také tady má stát 
elektrická přípojka. Odpočinkové zázemí pro 
cyklisty financuje Místní akční skupina Sokolov-
sko (MAS), která si na akci požádala o dotaci. 
Chodov bude mít finanční spoluúčast.

Radnice chce také nechat zpevnit erozí po-
ničené části břehů. Především pak u hráze, kde 
je voda vymlela, počítá s opravami. 

Projektanti navrhli použít kamenné válce 
a vegetační systém (pás rákosí). V rámci těchto 
úprav mají vzniknout také dvě dřevěná mola 
pro opalování a místo pro snadnější vstup do 
vody.

Na zabezpečení břehů město počítá s část-
kou půl milionu korun, nicméně konečná cena 
se může v návaznosti na náročnost prací změ-
nit.  (mák)
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v květnu

Květen přináší na zahradu nejvíce práce, ale 
také nejvíce radosti. Zima už opravdu  skon-
čila a každý zahrádkář může začít dělat to, na 
co se celé zimní období těšil - nejen pravi-
delné každoroční činnosti, jako pletí, hnojení 
a zavlažování, ale zkoušku nových experi-
mentů a nápadů.

V tomto období  nesmíme  zapomenout, 
že nastalé teplo svědčí škůdcům, kteří se pro-
bouzejí a množí. Je třeba proti nim zakročit 
včas, abychom se později obešli bez che-
mických prostředků. Mšice, molice a svilušky 
vysávají z rostlin sílu a napadají listovou zele-
ninu, okrasné rostliny i ovocné stromy a keře. 
Nejen sáním šťávy rostliny oslabují, mohou 
na ně přenášet různá onemocnění. Medo-
vice, kterou vylučují, způsobuje lepkavý po-
vrch rostlin a množí se v ní houbové černě. 
Savé škůdce je třeba likvidovat včas a místo 
insekticidů můžete vyzkoušet přípravky šetrné 
k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné, 
na bázi rostlinných olejů, např. BIOOL, ROCK 
EFFECT. Nebezpečné jsou pouze pro škůdce, 
kterým zalepí dýchací otvory. Takto ošetřená 
zelenina má nulovou ochrannou lhůtu a mů-
žeme ji ihned konzumovat. Samozřejmě si na 
zahradě budeme hýčkat  přirozené pomoc-
níky, jako jsou slunéčka a jejich larvy, které 
zkonzumují veliké množství mšic. Můžeme 
je zaměnit za larvy mandelinek, které se však 
nepohybují, protože nemají nohy. Mšice dále 
likvidují i larvy zlatooček a pestřenek. Ve fóli-
ovnících a sklenících je osvědčená biologická 
ochrana pomocí různých vosiček, na mšice se 
vysazuje vosička  Aphidius Colemani a proti 
molicím je účinná miniaturní Encarsia formo-
sa. Tyto vosičky do těla škůdce nakladou vajíč-
ka, tím ho zahubí a vylíhne se další generace, 
která  nastoupí do boje. Parazitace probíhá 
tak dlouho, dokud vosičky škůdce nevyhubí, 
potom samy přirozenou cestou uhynou. Pro 
člověka a domácí zvířata jsou neškodné.

V květnu přicházejí i pozdní mrazíky – cit-
livější rostliny na  trvalkových nebo zele-
ninových záhonech snadno proti nočním 
přízemním mrazíkům ochráníme fóliovými 
tunely, skleněnými rámy nebo zakrytím bílou 
netkanou fólií a tyto zábrany nezapomeneme 
přes den odstranit. Jednotlivé rostliny může-
me chránit papírovými nebo plastovými kry-
ty, postačí i obyčejné sklenice, staré hrnce, 

lepenkové krabice, seříznuté PET lahve.
Zmrznout nesmějí květy ovocných stromů, 

protože jejich pouhé namrznutí může zmařit 
celou úrodu ovoce. Pokud jsou stromky men-
ší, nejjednodušším řešením je obalit celou 
korunku bílou netkanou textilií. Větší stromy 
je možno ochránit rosením – přeměna mlhy 
v led uvolňuje malé skupenství tepla a vznik-
lá vrstvička ledu paradoxně konce větévek 
ochrání. Mlžit se však musí při poklesu pod 
0 stupňů neustále pomocí automatického za-
vlažování nebo vhodně nainstalované hadice 
s rozprašovačem.� zahrádkáři�Chodov

Kritika výběru nejlepších 
sportovců Chodova

Dne 28.3. 2019 jsem se zúčastnil vyhlášení 
sportovců města Chodov. Jako trenér i jako otec 
s velkým údivem a zároveň zklamáním jsem se 
druhý rok za sebou dozvěděl, jak město Chodov 
vybírá tyto osobnosti, co se týče kategorie jed-
notlivci.

V dnešním výběru byli vyhlášení sportovci 
s výkonem za rok 2018 (např. atletika - krajský 
přebor a přebornice v přespolním běhu, tenis - 
3. místo přebor Prahy, tenis - 1. místo Mariánské 
Lázně, Jirkov atd.…, krasobruslení 3. místo Cho-
mutov atd.).

Dále byly v kategorii jednotlivců vyhlášeny 
i čtyři členky volejbalu, což si myslím, že je sport 
kolektivní a není brán za sport jednotlivců. Mohlo 
je město vyhlásit jako tým, nebo klub a možná by 
to bylo jednodušší než obsadit 4 místa v této ka-
tegorii, která je, jak jsem již psal, pro jednotlivce.

Za náš klub jsem do této kategorie přihlásil tři 
děti a druhým rokem se ze strany města úspěch 
nedostavil i přes naše velké úspěchy, které jsme 
společně získali. Ať to bylo 2x 1. místo na ME za 
rok 2017, tak jsem si myslel, že zisk 1. místa na mis-
trovství světa za rok 2018, konaném na Ukrajině, 
je přesvědčí. Nestalo se.

Začínám být z toho docela znechucen, neboť 
město Chodov by si mělo uvědomit, že odměňují 
sportovce a ne děti svých známých. Samozřejmě 
nemám nic proti dětem, které byly vyhlášené, 
neboť jim to přeji.

Ostuda je, že město, dle mého názoru, vůbec 
nekouká na výsledky daných sportovců, ale na 
to, kdo nebo koho zná. Je mi z toho docela zle, 
ale určitě se příští rok zase přihlásíme.
Josef�Petřík, otec a trenér JP Team Sakura Spirit
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Sportovce ocenila plavecká 
rekordmanka

Poháry předávala nadějným sportovcům plavkyně Simona Baumrtová  Kubová.  |Foto: Martin Polák

Chodov zná své nejlepší sportovce za uply-
nulý rok 2018. Veřejnosti se představili ve čtvrtek 
28. března v Kulturním a společenském středis-
ku při pětadvacátém ročníku vyhlášení ankety 
Sportovec roku.

Hlavním hostem programu, který společně 
se starostou města Patrikem Pizingerem a mís-
tostarostou Luďkem Soukupem předával po-
háry, byla tentokrát vynikající česká plavkyně, 
mnohonásobná mistryně České republiky, dr-
žitelka několika českých rekordů, medailistka 
z mistrovství světa i mistrovství Evropy a účast-
nice posledních dvou letních olympiád Simona 
Baumrtová  Kubová.

Mimořádné ocenění za významný rozvoj 
chodovského sportu získal in memoriam Libor 
Dočkal, dlouholetý předseda a zakladatel Škol-
ního atletického klubu Chodov, sám kdysi vyni-
kající atlet a později trenér.

V rámci slavnostního ceremoniálu, kterým 
provázel moderátor a sportovní reportér Radek 
Jirgl, předvedla svou twirlingovou show (tanec 
s hůlkou) Anna Trnková, adrenalinovou exhibi-
cí upoutal pozornost diváků trialový šampion 
Tomáš Eibl a o napětí se pak v závěru večera 

postarali mladí akrobaté z týmu Street Hard 
Workers.

Jednotlivci - mládež: Michaela Zaschkeová  
- atletika ŠAK Chodov, Kateřina Zapfová - volej-
bal BVC Chodov, Veronika Kudrlová - volejbal 
BVC Chodov, Barbora Klánová - volejbal BVC 
Chodov, Aneta Trollerová - volejbal BVC Cho-
dov, Karel Macán - cyklistika - Roman Kreuzi-
ger Cycling Academy, Petra Mihoková - tenis 
- 1. ČLTK Praha Štvanice, Alena Zdráhalová - 
karate - Karate Klub Chodov, Tereza Krejčová - 
tenis - TK Slavia Plzeň, Kateřina Burešová - kra-
sobruslení - Krasobruslařský klub Karlovy Vary.

Kolektivy - mládež: Kolektiv mladších žáků 
oddílu kopané TJ Spartak Chodov, Taneční sku-
pina One Crew Chodov při TJ Batesta Chodov, 
SAMURAI FIGHT CLUB tým.

Kolektivy - dospělí: Šipkařský tým AC Star 
Aréna Chodov - C

Trenéři: Miloslav Zítka - trenér ŠAK Chodov, 
Jiří Kudrle - trenér volejbalu BVC Chodov, Ro-
man Jánský - trenér One Crew Chodov, Bohu-
slav Václavek - trenér cyklistického oddílu TJ 
Plamen Chodov.

Osobnost sportu: Libor Dočkal.  (mák)
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Ulici lemují ozdobené břízky

Staroměstskou ulici dočasně lemují jarní břízky. Ozdoby na ně v rámci Staroměstských Velikonoc vyrobili nejen žáci 
chodovských základních a mateřských škol, ale také děti z knihovny či Mateřídoušky.  |Foto: Martin Polák 

Zemřela Vlasta Zavřelová
Velmi smutná a nenadálá 

zpráva nás zasáhla v úterý 
9. dubna, kdy náhle zesnula 
naše dlouholetá kolegyně 
Vlasta Zavřelová.

Pracovala celý život v ob-
lasti kultury a výchovy mlá-
deže. Přípravou koncertů, 

divadel, galerií, filmů… představovala všem cho-
dovským školákům a dětem ze školek kompletní 
oblast kultury.

Svou činností v oblasti kultury připravila ně-
kolik generací chodovské mládeže na vstup do 
společenského života.

Její dlouholetá pečlivá práce jistě zanechává 
v oblasti kultury Chodova nesmazatelnou sto-
pu, za kterou jí ze srdce děkujeme.

 za KASS Chodov, jednatel�Jiří�Spěváček

Zájezd pro nepracující 
seniory do severních Čech 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje, že dne 16. května 2019 pořádá pro 

Splatnost poplatku
Upozorňujeme všechna společenství vlast-

níků bytových jednotek, která  mají s městem 
Chodov uzavřené nájemní smlouvy  na pro-
nájem přídomní zeleně okolo svých domů, že 
splatnost poplatku je ve smlouvách stanovena 
ke  dni 31. března.

Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně 
MěÚ. 
Dana�Wolfová, odbor správy majetku města

nepracující seniory města Chodova jednodenní 
zájezd. Navštívíme jeden z nejstarších a nejvý-
znamnějších středověkých českých hradů – Kři-
voklát. Poté přejedeme do města Rakovník, 
kde bude možnost prohlédnout si město a na-
obědvat se. A nakonec nás čeká exkurze v pi-
vovaru Krušovice, který je jedním z nejstarších 
u nás, samozřejmě s degustací. 

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od 
6. května 2019 na odboru sociálních věcí, v pří-
zemí kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 hodin, 
s polední přestávkou od 11.30 do 12.30. V pátek 
pouze do 11 hodin. Poplatek činí 150 Kč/osobu.
� Petra�Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Odbor sociál-
ních věcí má řadu 
nálepek, většinou 
nesprávných. Lidé 
mají tento pojem 
spojený velmi často 
se sociálními dáv-
kami, a přitom prá-
vě tyto dávky od-
bor nevyplácí. Zato 
nabízí pestrou škálu 

jiných služeb, které může čas od času jednou 
potřebovat každý člověk. Jak to chodí na 
chodovském sociálním odboru, se pokusila 
přiblížit v krátkém rozhovoru jeho vedoucí 
Mgr. Eva Virtelová (na snímku).

Kdo se může obrátit na odbor sociálních 
věcí? 

Kdokoliv, kdo potřebuje poradenství v sociál-
ní oblasti – od nezletilců po dospělé osoby bez 
rozdílu věku.

Můžete stručně popsat typického klienta 
vašeho odboru?

Například osoba mezi 20-65 lety, která ne-
pracuje, je bez přístřeší a pobírá sociální dávky 
nebo potřebuje pomoci s jejich vyřízením, s hle-
dáním bydlení. Osoba, která přišla o práci, co má 
dělat, na koho se obrátit. Rodina, která pečuje 
o dlouhodobě nemocného člena domácnosti 
a potřebuje pomoct, např. pečovatelskou službu, 
případně s vyřízením příspěvku na péči, kom-
penzační pomůcky…

Rozvádějící se rodiče, kteří potřebují poraden-
ství ohledně výchovy a výživy dětí, ohledně zá-
školáctví …

Musí to nutně být obyvatel města Chodo-
va?

Nemusí, ale každá obec by měla mít svého so-
ciálního pracovníka.

Jaké spektrum služeb, poradenství či po-
moci jste schopni zajistit?

U dětí např. řešení výchovných problémů, zá-
školáctví, nároků na výživné, domácí násilí, šika-
na, rozchody rodičů…

U dospělých: jak a kde získat pomoc při péči 
o nemohoucí členy domácnosti, pomoc při vý-
běru a zprostředkování sociálních služeb, vhod-
ného pobytového zařízení, navázání spolupráce 

s neziskovými organizacemi, podání žádosti do 
domu s pečovatelskou službou, vyřízení žádostí 
na ustanovení zvláštního příjemce důchodů, po-
radenství v oblasti omezení svéprávnosti, pomoc 
s vyplňováním žádostí a vyřizováním sociálních 
dávek, příspěvků, důchodů. Také vyřizujeme 
obecně prospěšné práce, volnočasové aktivity 
pro seniory Chodova a dotační systém pro so-
ciální služby sloužící pro občany města Chodova.

V čem naopak nemůžete posloužit a odká-
žete člověka na jiné místo? 

Nevyplácíme dávky, nevyřizujeme důchody,  
nepřidělujeme byty, nerozhodujeme o jejich při-
dělení, nevyřizujeme parkovací průkazy pro ZTP, 
nepodáváme za klienty žádosti.

Jaké záležitosti nejčastěji ve městě řešíte? 
Dá se těmto případům předcházet, existuje 
nějaká prevence?

Spoustě situací se předejít nedá, je však dů-
ležité mít povědomí, kam se v případě potřeby 
pomoci obrátit. V podstatě řešíme problémy, 
které napříč všemi věkovými kategoriemi přináší 
život sám. Preventivní programy jsou například 
i ve finanční oblasti, sami máme projekt, ovšem 
vždy je to na lidech, jak se ke konkrétním otáz-
kám postaví.

Kolik lidí jako odbor máte k dispozici, je to 
dostačující počet?

6,5 včetně administrativy na budově a 8,5 pe-
čovatelská služba, z toho je 1 dlouhodobě ne-
mocná.

Nekomplikuje vám práci stávající legislati-
va, a pokud ano, jak konkrétně?

Určitě, ve všech sférách, a to už je hodně ob-
sáhlé. Na úseku rodin  s dětmi Zákon o sociálně 
právní ochraně dětí – velice omezené pravo-
moci. Opatrovnictví – chybí zákon zcela, Zákon 
o sociálních službách – roky je slibovaná novela, 
GDPR – ani nemluvit.  (mák)

Některým situacím se nedá předcházet, je ale 
dobré vědět, kam se obrátit, říká vedoucí

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.
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ZŠ J. A. Komenského

Blahopřání
Všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví přejí 

manželce, mamince a babičce paní
 Daně Synkové

 k jejímu životnímu jubileu 70 let manžel Ja-
romír a dcery Šárka a Dana s rodinami. 

Nabídka volného pracovního místa
Přijmeme na plný úvazek vyučeného kuchaře/

ku do školní jídelny. Nástup možný 26. 8. 2019. 
Bližší informace na telefonu 352352190 nebo pří-
mo u ředitelky školy.

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6. - 9. 
ročníku a učitele/ku pro 1. stupeň. Požaduje-
me splnění kvalifikačních předpokladů pro vý-
kon učitele 1. nebo  2. stupně školy dle Zákona 
č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pra-
covnících). Nástup možný ihned. Od 26. 8. 2019 
přijmeme kvalifikovaného učitele/ku na 2. stupeň 
školy, výhodou je schopnost vyučovat anglický 
a německý jazyk. Bližší informace na telefonu 
352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.
� Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy

Republikové finále florbalu ml. žáků 
Ve dnech 28. 3. - 29. 3. se konalo republikové 

finále florbalového turnaje v Mladé Boleslavi. 
Soupeři byli nad naše síly, i když jsme bojovali 

každou minutou a o každý míček. Jsme šestí, ně-
kdo by řekl, až šestí, ale v této zemi je více než 
4000 základních škol a my se probojovali mezi 
šest nejlepších a zde se  potkali se školami z Plz-
ně, Liberce, Znojma, Karviné a Mladé Boleslavi 
- družstvy, která vůbec nevědí a netuší, kde se 
nachází malý Chodov na Sokolovsku. 

Štěstí nás sice trošku opustilo, dalo by se vy-
mlouvat na ledacos…, ale nevadí, zkrátka ostatní 
byli lepší.

Poděkování za celý postupový turnaj všem 
hráčům, kapitánovi Danu Pécovi, brankáři Ada-
mu Zmudovi, obráncům Karlu Frolíkovi, Lukáši 
Frančemu, Marku Dolejšovi, Janu Benešovi, útoč-
níkům Marku Grassovi, Zdendovi Rechtorikovi, 
Aleši Olšanovi a Lukáši Štěrbovi. 

Velký díky Martinu Volemanovi, který pomohl 
radou i dopravou, firmě Kohimstav pana Dušana 
Mihoka, který finančně zabezpečil účast na tom-
to turnaji, i firmě Nostress Cantina Karlovy Vary 
za sponzorský dar v podobě vynikající svačiny.

A nesmíme zapomenout poděkování i ŠAKu 
Chodov, který nám zapůjčil svůj mikrobus.
� Mgr.�Miloš�Volek�

Poděkování
Děkuji chodovskému sboru dobrovol-

ných hasičů  a všem přátelům a známým, 
kteří se přišli rozloučit dne 20. března 
2019 do smuteční síně s panem

 Karlem Lehečkou. 
 Rodina�Lehečkova

Vzpomeňte si s námi
Dne 7. 5. 2019 to bude 

20 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš mi-
lovaný tatínek, strýc, 
tchán, dědeček a pradě-
deček

pan Ernest Marterer.

S láskou vzpomínají dcery a synové 
s rodinami.

Vzpomínka
Dne 8. 5. 2019 uply-

ne smutných 10 let od 
doby, co nás navždy 
opustil náš milovaný syn

 Szöcz Petr.

 S láskou vzpomínají 
rodiče, syn Petr a sestra 

s rodinou.

12 Zprávy z města



ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že pro školní rok 

2019/2020 přijme učitele/ku s kvalifikací dle zá-
kona č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. 
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku pře-
vážně na druhém stupni.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.
� Mgr.�Milan�Kovářík,�ředitel�školy

Dopravní soutěž
Jako každý rok se naše škola zapojila do ce-

lorepublikové cyklistické soutěže. Městského kola 
se zúčastnily čtyři smíšené týmy, které soutěžily 
ve třech disciplínách - v jízdě zručnosti, zdravo-
vědě a ve znalostech pravidel silničního provozu. 
V městském kole zvítězil v I. kategorii tým žáků 
6. ročníku (Eliška Kravčuková, Darja Šlaufová, Jiří 
Nesměrák, Dominik Kovač). Jejich mladší spolu-
žáci ve stejné kategorii vybojovali krásné druhé 
místo. Ani soutěžící v II. kategorii nezůstali poza-
du. Opět obsadili první dvě místa. Vítězným se 
stal tým žáků 7. ročníku (Lucie Poláková, Viktorie 

Procházková, Daniel Dobeš, Ondřej Petruška). 
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy. 
Velký dík také patří organizátorům tohoto kola, 
Ladislavu Staňkovi, veliteli MP, a Martinu Volema-
novi z DDM v Chodově.
� Mgr.�Irena�Kohoutová

Akce v dubnu
Již během dubna jsme se začali chystat na zdo-

bení velikonoční břízky. Žáci druhého stupně pilně 
vyráběli v hodinách pracovních činností a výtvarné 
výchovy. Ty nejzdařilejší práce jsou k vidění na naší 
břízce na náměstí ve Staroměstské ulici nebo v ga-
lerii na našich webových stránkách.

Během prvních dubnových dní jsme ve škole 
oslavili Den vody a Den zdraví. Při hodinách pří-
rodopisu jsme si připomínali důležitost vody pro 
zdraví, ale také její důležitost pro přírodu a celý 
koloběh vody v přírodě. 

Dále jsme navštívili Ekostatek v Chebu, kde si 
žáci šestých tříd a devátého ročníku vypracovali 
zajímavé laboratorní práce na téma voda a ži-
vot ve vodě. Naši sedmáci se dozvěděli mnoho 
zajímavostí o zemědělských zvířatech a zamysleli 
se nad dostupností vody pro zvířata a k čemu 

Školy zapsaly budoucí prvňáčky

Chodovské základní školy zapsaly počátkem dubna budoucí prvňáčky. Ve školním roce 2019/2020 by tak mělo 
zahájit povinnou školní docházku celkem 124 dětí. Loni nastoupilo do prvních tříd celkem 138 žáků. Konečné počty 
prvňáčků ze zápisů a skutečné zářijové nástupy do škol jsou často rozdílné, důvodem bývá stěhování či odklady. Pro 
drtivou většinu dětí byl úterní zápis prvním opravdovým kontaktem se školou a učiteli. Ti se společně s žáky z vyšších 
ročníků snažili, aby premiérová návštěva školy byla co nejpříjemnější. Na chodbách tak bylo možné potkat princezny 
či další pohádkové bytosti. V Chodově fungují čtyři základní školy, kde v právě probíhajícím školním roce usedá 1353 
žáků.  |Foto: Martin Polák
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ZŠ Husova ulice

ZŠ Nejdecká ulice

Poprvé v knihovně
Prvňáčci z naší školy v rámci projektu „Už jsem 

čtenář, knížka pro prvňáčka“ navštívili Městskou 
knihovnu v Chodově. Po milém přivítání je pan 
David Jakubec postupně provedl celou knihov-
nou od čítárny přes oddělení pro dospělé až po 
oddělení pro děti. 

Vysvětlil, co si kde mohou půjčit, ukázal, co 
kde najdou, a poradil, jak poznají, které knihy 
jsou pro ně, jako pro začínající čtenáře, nejlepší.  
Poté si ještě společně zahráli hru na poznávání 
pohádkových postaviček - což šlo dětem oprav-
du výborně. Beseda rychle utekla a nezbylo než 
se rozloučit, ale už teď se všichni těšíme na příští 
návštěvu.

 Mgr.�Lenka�Prokopičová
Učení hrou

Učení může být i zábavné, zvláště když pracu-
jeme ve dvojicích nebo skupinkách a s pomůcka-
mi, které pomáhají.

Při geometrii jsme měli vybádat, jaké troj-
úhelníky můžeme sestrojit, s tím, že se nesměl 
opakovat žádný tvar. S geodestičkami to byla zá-
bavná výzva. A tak jsme zkoušeli různé tvary, až 
jsme dospěli k výsledkům. Podle obrazců jsme 
pak dané trojúhelníky rýsovali na papír, který byl 
tečkovaný, tím se podobal geodestičkám. Všichni 
jsme úkol splnili na jedničku.

Při pracovním vyučování jsme tvořili podob-
né úkoly, které nás také bavily. Postavit město ze 
stavebnice, aby tam byly domy, silnice, obcho-
dy, pošta, škola, bylo o tom, že jsme se museli 
domluvit a spolupracovat. Nakonec chlapci měli 
město o něco dokonalejší než děvčata. A vymy-
slet dekor na dlaždičku chtělo hodně kreativity.

A aby nám lépe šla aritmetika, tak jsme učivo 

Noc s Andersenem

V pátek 29. 3. proběhla celorepubliková akce 
Noc s Andersenem. Také naše školní družina se 
připojila. I když zde žáci nenocovali, užili si do 
pozdního večera připravený program.

Všichni se proměnili v mravence a berušky 
a báječně se bavili. Vyráběli tykadla, šátky, tečky, 
nosili „těžkou kládu v lese/tělocvičně“ a nakonec 
i posvačili u pohádky.

Akce se setkala s velkým úspěchem a nikomu 
se nechtělo domů.

opakovali opět zábavnou formou - zlomky, po-
čítání s penězi, stále je co procvičovat. Už chápe-
me, co znamená: „Opakování je matka moudros-
ti“.  Za „páťáky“ Mgr.�Lenka�Hroncová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, přijme:

na částečný úvazek učitele/ku AJ a učite-
le/ 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  

Zápis dětí do přípravné třídy
Pro školní rok 2019/2020 budou zařazovány 

přednostně děti s odkladem školní docházky a 
dále děti (s přirozeným odkladem) narozené od 
1. 9. 2013 - 31. 12. 2013.

Zájemci o přijetí dítěte do přípravné třídy se 
mohou informovat na telefonním čísle: 
352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail:  
info@zschodov-nejdecka.cz.
� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy

všemu je potřebná voda v zemědělství. Fotogra-
fie z akcí opět naleznete v naší galerii na webo-
vých stránkách školy.

Již potřetí si žáci druhého stupně na přírodo-
vědném kroužku připravili aktivity pro žáky prv-
ního stupně. Projektový den zaměřený na aktivity 
o rostlinách, živočiších a péči o krajinu proběhl 
23.4. k připomenutí Dne Země.

Chlapci z devátého ročníku počátkem dubna 
předali žákům 1.B jako učební pomůcku krásná 
dřevěná počitadla, která pro ně vyrobili na hodi-
nách pracovních činností.
� Mgr.�Arnoštka�Fedorková 
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Mateřská škola Chodov

Zápisy 
Připomínáme všem zákonným zástupcům, že 

termíny přijímání žádostí o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání jsou pondělí 6.5.2019 a úterý 
7.5.2019 vždy od 8 do 14 hodin.

K zápisu je potřeba doložit: vyplněnou žá-
dost o přijetí do MŠ, průkaz totožnosti zákonné-
ho zástupce, cizí státní příslušníci doklad o povo-
lení k pobytu na území ČR a kartičku pojištěnce, 
rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o očkování 
na evidenčním listu dítěte (nevyžaduje se u po-
vinného předškolního vzdělávání), rozhodnu-
tí o odkladu školní docházky, pokud zákonný 

Ve spolupráci Střediska prevence kriminality při městské policii a DDM Bludiště se 8. a 9. dubna ko-
nalo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů mezi školami v Chodově. Soutěž byla zaměřena 
na teoretickou a praktickou dovednost. Teorie zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohledem na 
bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu, kterou soutěžící museli ověřit při vyplnění 20otázkového 
testu. Praktické dovednosti pak museli prokázat při zdravovědě, kdy na modulové figuríně řešili nej-
různější zdravotní komplikace s ohledem na laické poskytování první pomoci. 

Závěrečný den soutěže poté věnovali praktické dovednosti při jízdě na orientační cyklistické dráze, 
kde překonávali řadu překážek. Všichni účastníci soutěžili v duchu fair play. Prvenství si v první katego-
rii odneslo družstvo 2. ZŠ (Kravčuková, Šlaufová, Kovač, Nesměrák), ve druhé kategorii obsadil první 
místo tým žáků stejné školy (Dobeš, Petruška, Poláková, Procházková). Všem vítězům, ale i účastníkům 
blahopřejeme.  Ladislav�Staněk

Účastníky soutěže čekal průjezd poměrně náročnou trasou.  |Foto: Martin Polák

Školáci soutěžili na kolech

Den otevřených dveří
V rámci „dne otevřených dveří“ naší školy pro-

běhla v 1. třídách ukázková hodina pro rodiče 
našich i budoucích prvňáčků. 

Školáčci si připravili ukázky z matematiky, čes-
kého jazyka a zazpívali oblíbenou písničku. Skli-
dili velký úspěch a od paní učitelky dostali slad-
kou odměnu za svou snahu.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, 
M, F) - 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
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Souhrn jednotky
Jednotka zasahovala v březnu u 27 událostí. 

Během těchto událostí byly 4 osoby zachráně-
ny, 2 osoby zraněny, 1 osoba zemřela. 5 událostí 
bylo mimo území města a jedna byla nepopla-
chového charakteru - pomocné práce na po-
kyn zřizovatele. V březnu šlo o 4 požáry (kon-
tejner v Karlovarské a Staroměstské ulici, Loket 
– Údolí - střecha rodinného domu č. p. 19, po-
žár technologie novosedelské sklárny OI). Zbý-
vající zásahy byly technické. V jednom případě 
šlo o dopravní nehodu dvou osobních vozidel 
v Rooseveltově ulici bez zranění. 5x byl zazna-
menán únik ropných produktů v ulicích Husova, 
Boženy Němcové, U Koupaliště, Karlovarská a na 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

hlavním průtahu II/222 přes celé město. 3x byl 
zaznamenán, potvrzen a ve spolupráci s hava-
rijní plynárenskou službou vyřešen nebezpečný 
únik plynu (Vřesová, U Porcelánky, Říjnová). 14x 
šlo o technickou pomoc. 4x byl nouzově otevřen 
byt z důvodu nebezpečí z prodlení, jedna osoba 
byla zraněna  a další dvě osoby byly zachráně-
ny (Jiráskova, Říjnová, U Porcelánky a Dukelských 
hrdinů). V sedmi případech šlo o likvidace pad-
lých stromů či poškozených střech a materiálu 
následkem silného větru. Smrtelný následek měl 
pracovní úraz osoby ve Vintířově, jednotka měla 
ve spolupráci s vintířovskými kolegy zajistit při-
stání záchranářského vrtulníku, ten byl nakonec 
odvolán.     

V rámci pravidelné odborné přípravy proběhlo 
také školení v autoškole a odborný výcvik zamě-
řený na zajištění přistání vrtulníku a lesní požáry. 
Další informace jsou na našem webu www.sd-
hchodov.cz.  
Informace SDH 

Nadále pokračuje program ve spolupráci s ve-
litelem MP Chodov, věnovaný preventivně vý-
chovné činnosti pro žáky ZŠ Husova ulice. Také 
probíhá průběžná sportovní příprava družstev 
mladých hasičů na nadcházející sportovní se-
zónu. Tradiční akce, kde nechyběli hasiči se svojí 
ERENOU, byla výpomoc při organizaci tradičního 
masopustu.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Jak se chovat při úniku plynu?
Jedním z nejvíce využívaných zdrojů energie 

dnešní doby je zemní plyn. Používá se v domác-
nostech, k topení, ohřevu vody, vaření, i v továr-
nách a v dalších zařízeních.

Jeho spalováním vzniká minimální množství 
škodlivých látek, a také právě proto je plyn využí-
ván ve stále větší míře.

Nicméně přes všechny jeho nesporné výhody 
může být velmi nebezpečný a i relativně malý 
únik může způsobit velký výbuch, který v uzavře-
né místnosti nemá téměř nikdo z lidí šanci přežít.

A co dělat v případě úniku plynu? Pokud zpo-
zorujete únik plynu z některého z vašich domá-
cích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto 
spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka 
za sporákem), nebo uzavřete hlavní přívod ply-
nu do bytu, který bývá u plynoměru v předsíni, 
na toaletě nebo na chodbě před bytem. Potom 
okamžitě otevřete okna a dveře a vyvětrejte. Po-
kud půjdete po chodbě bytového domu a ucítíte 
silný zápach plynu vycházející například z něja-
kého bytu, rozhodně na nikoho nezvoňte, ne-

zástupce požaduje umístění v MŠ.
 Součástí zápisu budou i dny otevřených dveří, 

kdy si zájemci mohou prohlédnout interiéry jed-
notlivých MŠ. Pro nové kamarády děti vyrobily 
drobné dárečky.
Výběrové řízení

Pro školní rok 2019/2020 hledáme nové akční, 
šikovné, pohodové, nápadité a zapálené kolegy-
ně s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. v ak-
tuálním znění, které by rozšířily řady pedago-
gických pracovnic Mateřské školy Chodov, okres 
Sokolov, příspěvková org.

Nabídky, prosím, posílejte do 15.5.2019 na ad-
resu: MŠ Chodov, Nerudova 915, 35735 Chodov, 
e-mailem: materskaskola@mestochodov.cz

Další informace na telefonním čísle 773 052 
498.
Den Země v mateřinkách

V týdnu od 22. do 26.4. 2019 v mateřinkách 
probíhal Duhový týden. Jeho cílem bylo v tyto 
dny dětem připomenout a přiblížit některá té-
mata související s ekologií a životním prostředím 
na naší planetě. 

Celá MŠ Chodov se tak přihlásila k účasti na 
oslavách dnes již mezinárodního svátku Dne 
Země. Týden se nesl ve znamení barev duhy 
a her a činností v oblasti ekologické výchovy 
a zlepšení péče o životní prostředí v našem měs-
tě. V sobotu pak akci završila společná aktivita 
zaměstnanců školy a rodičů s dětmi – úklid míst 
v okolí, kam chodíme na vycházky.

Den jsme poté zakončili společným táborákem 
a hrami v MŠ Zahradní.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

 Naštěstí ještě nejsou všichni lhostejní. To-
muto faktu může děkovat starší muž, který upadl 
ve svém bytě v ul. Jiráskova krátce po návratu 
z nemocnice, kde se podrobil náročné operaci. 
Jeden ze sousedů si všiml, že tohoto pána již ně-
kolik dní neviděl vycházet z bytu, přičemž před-
tím prý byt opouštěl pravidelně. Ihned vyrozuměl 
s tímto poznatkem tísňovou linku městské policie 
a strážníci na místě při pokusu o kontakt zjistili, 
že za dveřmi někdo volá o pomoc. Po úředním 
vstupu do bytu zde byl majitel nalezen ve zbě-
dovaném stavu, ve vlastních výkalech, vyčerpaný 
a podchlazený, přesto stále bojoval o svůj život. 
Strážníci ihned zajistili základní životní funkce 
a muž byl převezen do nemocničního zařízení.

V nočních hodinách kontaktovala telefonicky 
jedna z obyvatelek domu v ul. U Koupaliště do-
zorčí službu městské policie s tím, že na scho-
dech se před jejím bytem pohybuje asi nějaký 
cizí člověk.  Po příjezdu zde hlídka nalezla muže, 
který máchal schody hadrem a hlasitě u toho 

pronášel naříkavé soudy, jak je to namáhavá 
dřina. Strážníci nevěřícně muže pozorovali, ne-
boť vzhledem k tomu, že byly dvě hodiny ráno 
a hadr skromně na svou obhajobu naznačoval, 
že původně jen přenášel svačinu,  pár lahváčů 
a vodu v životě neviděl, vše nasvědčovalo tomu, 
že pán na místě sice sehrál velké divadlo, ale 
bez potlesku. Jednalo se totiž o známého bez-
domovce, který se rozhodl v domě v mezipatře 
vyspat, poté co proklouzl nestřeženě do domu, 
a když spatřil přicházející hlídku strážníků, vykle-
pal ručník se svačinou a maskoval se jako uklízeč.

Pes je největší přítel člověka, to je bez de-
bat. Většinou však strážníci řeší hlavně jejich ne-
zodpovědné majitele. Každý pejskař zná tu chvíli, 
když pospícháte do práce nebo k oblíbenému 
seriálu a skočili jste na chvíli vyvenčit svého pej-
ska a ten se někde začuchá a táhne za vodítko 
a vy zase škubete na druhou stranu a hrajete 
přetahovanou, kdy není jisté, kdo koho vlastně 
na tu procházku vyvedl. Když však uvidíte scénu, 
jak pes vší silou, s vypětím svých sil za sebou na 
vodítku táhne dospělou ženskou po zemi a míří 
s ní takto domů, trochu vás to zarazí. Strážníci 
takového psího frajera objevili na Kostelní stezce 
ze Staré Chodovské ve směru do Chodova, jak 
táhne svou totálně opilou majitelku, která měla 
představu, že sedí na saních a táhne ji čtyřspřeží 
statných běloušů se zvonkohrou. Ve skutečnosti 
ji táhl na kusu koženého vodítka střední voříšek 
po asfaltové silnici a mákl si několik stovek metrů.
Blokové čištění 

I během května stále probíhá v regionu měs-
ta blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a vyznačené době platnosti 
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným 
nákladům za odtah vozidla. Harmonogram čiš-
tění naleznete na stránkách města. Od zahájení 
čištění jsme byli nuceni bohužel odtáhnout již 34 
vozidel!
Dopravní soutěž

Dne 8.4. a 9.4. proběhlo pod taktovkou DDM 
Bludiště a MěP Chodov Oblastní kolo dopravní 
soutěže mladých cyklistů mezi základními škola-
mi. Výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách měs-
ta pod dlaždicí Bezpečnost.
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

rozsvěcujte světlo ani nevolejte mobilem. Infor-
mujte sousedy, nezvoňte, klepejte. Vyjděte před 
budovu a volejte havarijní linku plynárenské služ-
by (např. ČEZ, E.ON, PRE, Innogy, PPD havarijní 
linka poruchy 24 hodin 1239).

V případě, že si nevíte rady nebo nevíte, kde 
je uzávěr plynu, zalarmujte záchranné složky tís-
ňovou linkou 112.

Více informací na uvedené téma na 
www.sdhchodov.cz

Zpracováno na základě článku na webu Asoci-
ace záchranný kruh.� Jiří�Kot, SDH Chodov

Zásah při úniku plynu v ulici U Porcelánky. 
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Oznámení o době a místě konání voleb do 
Evropského parlamentu

Starosta města Chodova podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského par-
lamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V Chodově jsou 
volební okrsky a jejich sídla vymezeny takto:

Volební okrsek č. 1, 2, 3, 4:  volební místnost na 
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského čp. 
1077, tel.: 352 352 316

Volební okrsek č. 1: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
HORNÍ, HRNČÍŘSKÁ, KRÁTKÁ, NÁDRAŽNÍ, U POR-
CELÁNKY (170, 230, 849 - 864, 866 – 871, 936, 1171), 
VANČUROVA, VINTÍŘOVSKÁ a č. ev. 10E a 11E .

Volební okrsek č. 2: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
ČS. ODBOJÁŘŮ, DVOŘÁKOVA, U PORCELÁNKY 
(169, 266, 1012) ŠTĚŘÍKOVA LOUKA a ZÁPADNÍ.

Volební okrsek č. 3: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
BEZRUČOVA, DUKELSKÝCH HRDINŮ, HAVLÍČKO-
VA, KARLOVARSKÁ, KOMENSKÉHO, NEJDECKÁ, 
ROOSEVELTOVA, STAROMĚSTSKÁ a TYRŠOVA.

Volební okrsek č. 4: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ 
-LESNÍ, LUČNÍ, NERUDOVA, ŠKOLNÍ a TOVÁRNÍ.

Volební okrsek č. 5, 6, 7, 8, 9, 10: volební míst-
nost na adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 352 352 432

Volební okrsek č. 5: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
1. MÁJE, HLAVNÍ (616 – 620), KONEČNÁ, LIPOVÁ, 
POLNÍ, PŘÍČNÍ, ŘÍJNOVÁ, VÍTĚZNÁ, ZAHRADNÍ 
a ŽIŽKOVA.

Volební okrsek č. 6: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
ČAPKOVA, HUSOVA (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 
596, 788, 981 – 992, 1111, 1115, 1116, 1124, 1127, 1145, 
1174), JIRÁSKOVA (781 – 784), NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 
(759 - 766), PODĚBRADOVA (76, 79, 231, 238, 289, 
311, 359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 1045, 
1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137,1216) a č. ev. 8E, 17E 
a 25E.

Volební okrsek č. 7: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ 
- BOŽENY NĚMCOVÉ, BUDOVATELŮ, ČSA, NÁ-
MĚSTÍ ČSM, OBRÁNCŮ MÍRU, OSADNÍ, ŽELEZNÝ 
DVŮR a POD ŽELEZNÝM DVOREM.

Volební okrsek č. 8: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
HUSOVA (146, 739 - 750), JIRÁSKOVA (773 - 780),  
NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA (751 - 758) a PODĚBRADOVA 
(701 -704) a č. ev. 12E a 15E.

Volební okrsek č. 9: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODOVĚ - 
HLAVNÍ (650 - 659) a U  KOUPALIŠTĚ.

Volební okrsek č. 10: pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v CHODO-
VĚ - PALACKÉHO, REVOLUČNÍ a SMETANOVA.

Volební okrsek č. 11: volební místnost na adre-
se: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, 
tel.: 725 714 658

Volební okrsek č. 11: pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  v CHODOVĚ - 
STARÁ CHODOVSKÁ a č. ev. 1E, 2E, 9E, 10E a 14E.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem). Volič, který je obča-
nem jiného členského státu, prokáže svou totož-
nost a občanství jiného členského státu a že je na 
území České republiky přihlášen k trvalému pobytu 
nebo k přechodnému pobytu. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude 
mu hlasování umožněno. Volič, který se do volební 
místnosti dostaví s voličským průkazem, je povinen 
jej odevzdat okrskové volební komisi.

3. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební 
komise.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat 
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích líst-
ků, jinak mu okrsková volební komise hlasování ne-
umožní.  Chodov dne 10. dubna 2019
� Patrik�Pizinger, starosta
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Fenomén CHODOS – 10. díl
Vznik rodinné firmy (2013)

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodov-
ských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.

Náš seriál se pomalu, ale jistě dostává do své závěrečné fáze, ve které mapuje situaci nedávnou a sou-
časnou. V dnešním článku si tak můžete přečíst o poslední změně vlastnické struktury firmy, která proběhla 
v roce 2013.  Příjemné čtení!

Společnost CHODOS CHODOV s.r.o., jak jsme 
již mnohokrát uvedli, má dlouholetou a bohatou 
historii. Novodobá historie a současnost jsou spoje-
ny především s majetkově vlastnickou změnou, da-
tovanou rokem 2013. V tomto roce se společnost 
stává českou rodinnou firmou nejen svým význa-
mem, ale i obsahem. Spolumajitel společnosti pan 
Miroslav Černý koupil společně se svými syny dva 
podíly od původních spolumajitelů. Oba synové se 
stávají novými spolumajiteli společnosti.

Majiteli společnosti CHODOS jsou tedy od roku 
2013 Miroslav Černý a dva synové - Ing. Dani-
el Černý a Ing. Miroslav Černý. Majitelé se pří-
mo podílí na každodenním řízení společnosti jako 
ředitelé a jednatelé. Miroslav Černý je spjat se 
společností CHODOS již od svého nástupu 21.12. 
1966. Ing. Daniel Černý pracuje ve společnosti od 
1.9. 1990 a Ing. Miroslav Černý od 21.8. 2013.

Společnost v novém spoluvlastnickém složení 
převzala kompletní výrobní program a svou nynější 
činností navazuje a rozšiřuje tradici výroby strojů 
a zařízení pro gumárenský a plastikářský prů-
mysl. Kromě navázání na dobré tradice společnost 
od roku 2013 významně rozvíjí své kooperační aktivi-
ty a zaměřuje se na kontakt s tradičními obchodními 
partnery. V roce 2013 byla prvně podepsaná dlou-
hodobá smlouva o obchodní spolupráci mezi 

firmou CHODOS a firmou HERBERT, přestože ob-
chodní vztah trvá již od roku 1996.

Po změně vlastnictví byla provedena kompletní 
analýza stavu společnosti. Společnost se zatížila vý-
znamnými bankovními úvěry na koupi podílů, dále 
na potřebné investice do obnovy strojního vybave-
ní a intenzivní modernizaci sociálního a pracovního 
zázemí. Progresivní rozvoj firmy je také umožněn 
z důvodu zavedených úsporných opatření a kaž-
dodenním účelným šetřením.

V roce 2013 byl zahájen program využití Evrop-
ských fondů, bez kterých by mnohamilionové inves-
tice nemohly být realizovány. 

V rámci plánovaného rozvoje proběhl nejen ná-
kup nových strojů a technologií, rozsáhlé staveb-
ní úpravy v hlavní budově, modernizace vrátnice 
a oddělení kooperace, zahájení realizace vnitřních 
úprav a reorganizace pracovišť, ale bylo také roz-
svíceno logo společnosti na střeše hlavní budovy 
- srdce a symbol společnosti CHODOS.

V neposlední řadě se společnost zaměřila na vý-
voj a výrobu staronové výrobní řady vyfukovacích 
automatů a extruderů.

Masivní investice do výrobního programu po-
kračují do dnešních dní. Právě o vlastním výrobním 
programu společnosti bude pojednávat náš další 
článek.
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Před přicházející německou armádou v říj-
nu roku 1938 prchaly z Chodova stovky lidí.

Bez výjimky všichni čeští obyvatelé, většinou 
státní zaměstnanci – četníci, železničáři, pošťáci, 
učitelé a úředníci. Těch byly v roce 1938 v Chodo-
vě necelé dvě stovky. Společně s nimi opouštěly 
město také stovky německých antifašistů, komu-
nistů a sociálních demokratů.

Ti se sice v Chodově většinou narodili a němči-
na byla jejich mateřským jazykem, oprávněně se 
ale obávali zatčení a politického pronásledová-
ní. Bohužel, němečtí antifašisté byli velmi často 
z českého vnitrozemí vráceni zpátky a skončili 
v koncentračních táborech.

Poslední, i když početně nevelkou skupinu 
uprchlíků pak tvořili Romové a Židé, kteří dobře 
znali situaci etnických menšin v Německu a hle-
dali také útočiště v českém vnitrozemí. Celkově 
odešlo z města něco kolem šesti stovek místních 
obyvatel a původně šestitisícový Chodov měl při 
sčítání lidu v roce 1939 jen 5461 obyvatel.

Krátce po obsazení pohraničí začaly platit ně-
mecké zákony a pravidla, která v Německu fun-
govala od poloviny 30. let. Byl prakticky zlikvido-
ván spolkový život. Spolky byly sloučeny a dány 
pod dohled nacistických orgánů, byl zakázán 

politický život a došlo například ke zrušení cho-
dovského konzumního družstva. 

V Chodově se mělo ovšem i velkoryse stavět. 
Plány, které starostovi Josefu Christlovi předložili 
v roce 1941 karlovarští architekti Ing. Rudolf Ne-
umann a Ing. Franz Stingl, počítaly s dostavbou 
velké části nezastavěných pozemků poblíž centra 
města.

V místech dnešní atletické haly a sportovního 
areálu měla vyrůst moderní čtvrť, kde mělo stát 
chodovské sídlo nacistické strany a hlavně zcela 
nová budova měšťanské školy v rakouském stylu.

Budova školy měla být dvoupatrová – v prv-
ním patře by byla škola chlapecká, ve druhém 
dívčí a v areálu byla plánována i krytá tělocvič-
na spojená se školou chodbou a velké venkovní 
hřiště.

V přízemí školy měly být dále dílny, atelié-
ry a vše, co bylo třeba pro výchovu poválečné 
německé generace. Z projektu sešlo velmi brzy, 
neboť německá armáda začala ustupovat na 
východní frontě a na podobné projekty nebyly 
prostředky ani čas.

Dodnes tak z válečné výstavby zbyly jen nízké 
bytovky v Bezručově ulici.

 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Plány přestavby města během druhé 
světové války

Schéma nové městské čtvrti plánované během druhé světové války. Ulice vlevo dole je dnešní Bezručova. Vpravo 
nahoře vidíme linii Chodovského potoka. |Foto na dvoustraně : archiv M. Bělohlávka
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Mapa plánované dostavby centra města z roku 1941. Zcela vlevo Staroměstská ulice. Vlevo nahoře kostel svatého 
Vavřince.

Budova spádové měšťanské školy v Chodově podle architektonických návrhů.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3. 5. (pá) 17 h, 4. 5. (so) 15 h, 25. 5. (so) 15 h
Ugly Dolls /88/
Premiéra�/�Animovaný,�hudební�/�USA
Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její 
zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere 
partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je na druhé straně...
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�130/110�Kč

9. 5. (čt) 17 h, 11. 5. (so) 17 h, 12. 5. (ne) 17 h, 15. 5. (st) 19.30 h, 16. 5. (čt) 17 h 
Pokémon: Detektiv Pikachu 3D /104/
Premiéra�/�Akční,�dobrodružný�/�USA,�Japonsko
Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva Harryho Goodmana, které 
přiměje jeho jedenadvacetiletého syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci 
stalo. 
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�150/130�Kč

24.-25. 5. (pá-so) 17 h, 26. 5. (ne) 15 h 
Aladin 3D /100/ 
Premiéra�/�Dobrodružný,�fantasy�/�USA
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, 
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem 
k jejich budoucnosti
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�150/130�Kč

čtvrtek 30. 5. a pátek 31. 5. v 19.30 h 
 Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

30.-31. 5. (čt-pá) 17 h
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč
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5. 5. (ne) 15 h
Velké dobrodružství Čtyřlístku /75/
Animovaný / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

5. 5. (ne) 19.30 h
Teroristka /95/
Komedie, drama / ČR
„Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Prá-
vě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu paní, 
než odjistí zbraň. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

6. 5. (po) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

7. 5. (út) 10 h - dopolední kino
Léto s gentlemanem /98/
Komedie / ČR / přístupné
Vstupné 50 Kč

7. 5. (út) 19.30 h
Shazam! 3D /132/
Akční fantasy / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

8. 5. (st) 17 h
Cesta do pravěku /93/
Premiéra / Rodinný dobrodružný / ČR
Cesta čtyř kluků do dávné historie bude znovu k vidění na 
plátnech kin, ovšem v nejlepší současné kvalitě a v jiných 
barvách, než jak jsou diváci zvyklí. 
Přístupné. Vstupné 100 Kč

8. 5. (st) 19.30 h
LOVEní /100/
Romantická komedie / ČR
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a ně-
kdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? 
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

9. 5. (čt) 17 h, 11. 5. (so) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu 3D /104/ 
Premiéra / Akční, rodinný / USA, Japonsko
Příběh začíná záhadným zmizením špičkového detektiva 
Harryho Goodmana, které přiměje jeho jedenadvacetileté-
ho syna Tima, aby začal pátral po tom, co se jeho otci stalo. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

9. 5. (čt) 19.30 h, 11. 5. (so) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

10. 5. (pá) 17 h, 12. 5. (ne) 19.30 h
Hellboy /121/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 120 Kč

10. 5. (pá) 19.30 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 110 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 5. (st) 19.30 h
La Llorona: Prokletá žena /93/
Horor, thriller / USA
Děsivý přízrak uvězněný mezi nebem a peklem, stižený 
hrůzným osudem zpečetěným vlastní rukou. Celým gene-
racím nahání hrůzu pouhá zmínka o jejím jménu. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

2. 5. (čt) 17 h
Shazam! 3D /132/
Akční fantasy / USA
V případě Billyho Batsona (Asher Angel) stačí zvolat jediné 
slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctile-
tý chlapec v pěstounské péči se zásluhou starého kouzelníka 
změní v dospělého superhrdinu Shazama (Zachary Levi).
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

2. 5. (čt) 19.30 h
The Beach Bum /95/
Premiéra / Komedie / USA
Příběh spisovatele, který je pořád v rauši, žije podle svých 
pravidel a střídavě brázdí Miami v luxusním sporťáku nebo 
se poflakuje po pláži s bezdomovci. 
Titulky, přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

3. 5. (pá) 17 h, 4. 5. (so) 15 h
Ugly Dolls /88/
Premiéra / Animovaný, hudební / USA
Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde 
je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá 
nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé 
straně hor. Moxy sebere partu svých nejlepších přátel a vy-
dají se hledat, co je na druhé straně. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

3. 5. (pá) 19.30 h
Láska na druhý pohled /117/
Premiéra / Komedie / Francie
Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slav-
ným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná 
žena ho podporuje. A to až do jednoho večera, kdy to v 
jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael 
probudí do úplně jiného, alternativního světa, ve kterém 
musí znovu a od začátku bojovat o svou životní lásku. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

4. 5. (so) 17 h
Avengers: Endgame /185/
Akční sci-fi / USA
Po devastujících událostech snímku Avengers: Infinity War 
(2018) je (nejen) lidský svět v troskách. S pomocí hrstky pře-
živších spojenců se zbytky Avengers naposledy sjednocují, 
aby se postavili Thanosovi a pokusili se obnovit pořádek 
vesmíru… 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

4. 5. (so) 20:10 h, 5. 5. (ne) 17 h
After: Polibek /106/
Romantický / USA
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka 
široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdra-
vý rozum je proti, ale nemůže si pomoci… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč
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11. 5. (so) 15 h
Dumbo /123/
Rodinný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

12. 5. (ne) 15 h
Jak vycvičit draka 3 /104/
Rodinný animovaný / USA
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokra-
čování úspěšné dobrodružné animované série. Společně 
budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lid-
skodračího společenství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

12. 5. (ne) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu /104/ 
Premiéra / Akční, rodinný / USA, Japonsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

13. 5. (po) 19.30 h
Řbitov zviřátek /100/
Horor / USA
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je pros-
tě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je 
adaptací stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. 
Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější 
román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

14. 5. (út) 19.30 h
After: Polibek /106/
Romantický / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

15. 5. (st) 19.30 h, 16. 5. (čt) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu 3D /104/ 
Premiéra / Akční, rodinný / USA, Japonsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

16.-17. 5. (čt-pá) 19.30 h
John Wick 3 /130/
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják 
John Wick (Keanu Reeves) v patách celou armádu lovců 
odměn usilujících o získání 14 miliónů dolarů vypsaných na 
jeho hlavu. Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

pátek 17. 5. v 17 h, sobota 18. 5. v 15 h
V oblacích /88/
Premiéra / Animovaný, komedie / Německo
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání. Na 
mořského racka je ale neobvykle malý a není se co divit. Ve 
skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak nějak 
omylem připletl. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

18. 5. (so) 17 h
Mia a bílý lev /98/
Dobrodružný / Francie, Německo
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým 
lvem. Jedenáctiletá Mia dostane malého bílého lva a stanou 
se z nich nerozluční kamarádi. Když ale trochu povyrostou 
a přestanou být mláďata, musí spolu utéct do africké divo-
činy, aby vzácné zvíře zachránili před lovci trofejí. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

18. 5. (so) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

19. 5. (ne) 15 h
Hledá se Yetti /95/
Animovaná komedie / USA
Sir Lionel Frost je chrabrý a energický dobrodruh, který se 
považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Vydá-
vá se na americký severozápad objevit - Yettiho, chybějící 
vývojový článek mezi opicí a člověkem. Pan Článek - lehce 
bláznivý, překvapivě bystrý a citlivý tvor, který představuje 
posledního jedince svého druhu, čelí osamělosti a věří, že 
Sir Lionel je jediným mužem, který mu může pomoci. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

19. 5. (ne) 17 h
Mrňouskové 2: Daleko od domova /92/
Animovaný / Francie
Dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají 
na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvíz-
ne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

19. 5. (ne) 19.30 h
Teroristka /95/
Komedie, drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

pondělí 20. 5. v 19:30 h
John Wick 3 /130/
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21. 5. (út) 10 h - dopolední kino
Úhoři mají nabito /101/
komedie / ČR / přístupné od 12 let
Vstupné 50 Kč

21. 5. (út) 19.30 h
Captain Marvel 3D /128/
Akční dobrodr. sci-fi / USA
Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které se stala jed-
na z nejmocnějších superhrdinek světa. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

22. 5. (st) 19.30 h
Hellboy /121/
Akční sci-fi / USA
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 120 Kč

čtvrtek 23. 5. v 17 h
Avengers: Endgame /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

23. 5. (čt) 20:10 h, 24. 5. (pá) 19.30 h
Daddy Cool /97/
Premiéra / Komedie / Francie
Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název bláznivé ko-
medii o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle. A vede je 
hodně po svém...
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč
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24.-25. 5. (pá-so) 17 h
Aladin 3D
Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodě-
jíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně 
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.  
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

25. 5. (so) 15 h
Ugly Dolls /88/
Premiéra / Animovaný, hudební / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

25. 5. (so) 19.30 h
Sněží! /74/
Premiéra / Drama, komedie / ČR
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném 
světě uvnitř každé rodiny. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

26. 5. (ne) 15 h
Aladin 
Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

26. 5. (ne) 17 h
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 110 Kč

26.-27. 5. (ne-po) 19.30 h
Syn temnoty /90/
Premiéra / Horor / USA
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, 
ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se pro-
jevovat velmi zlověstně?  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

28. 5. (út) 19.30 h
Teroristka /95/
Komedie, drama / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

29. 5. (st) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč

30.-31. 5. (čt-pá) 17 h
Godzilla II Král monster 3D /132/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA
Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Mo-
narch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských mon-
ster, včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigantickou 
radioaktivní můrou Mothrou, kaiju Rodanem a také svým 
největším nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

30.-31. 5. (čt-pá) 19.30 h
Rocketman /120/
Premiéra / Životopisný / VB, USA
Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo 
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám 
o sobě mohl vyprávět. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

TV Studio Chodov

7. 5. (út) až 10. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

14. 5. (út) až 17. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu května 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVOVI
Záznam divadelního představení žáků ZŠ
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

21. 5. (út) až 24. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
TAO SEXU – I. ČÁST
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

28. 5. (út) až 31. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu května 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
TAO SEXU – II. ČÁST
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

TV studio informuje
Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc 900 Kč / 1500 Kč
slevy pro fyzické osoby
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč
video (max. 30 s) se zvukem v HD kvalitě
Informace na tel. 352 352 422
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Městská knihovna Chodov

2. 5. - 25. 6.
Lesy kolem nás
10. ročník výtvarné soutěže aneb „Jak pomáháme lesu, kdo 
a co lesu škodí a jak lesu a jeho obyvatelům můžeme po-
moci“. Soutěží pouze jednotlivci, každý může odevzdat 1 
práci. Výtvarné práce ve formátech A5, A4 nebo A3 mimo 
trojrozměrné práce soutěžící předají do 25. 6. 2019. Nejlep-
ší práce z knihoven Karlovarského kraje postupují do finále 
v Krajské knihovně Karlovy Vary. Vyhodnocení nejlepších 
prací a vernisáž výstavy proběhnou 3. 10. 2019 v 16 h. v sálu 
krajské knihovny. Výstava prací bude probíhat ve vstupních 
prostorách knihovny od 3. 10. do 30. 10. 2019.

2. 5. (čt) 10 h
Lumpík
Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme an-
dílci, jsme Lumpíci.

14. 5. (út) od 10h
Cvrčkohrátky
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

15. 5. (st) 17 h
Čtenářský klub – večery s knihou
Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především, 
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku 
kávy při debatě o něčem, co všichni milujeme – o knihách.

16. 5. (čt) 10 h
Ondřej Hanus - Spisovatelé do knihoven
Básník, překladatel a literární publicista vystudoval  bohe-
mistiku a překladatelství na Filozofické fakultě Univerzity 
Karlovy. Byl redaktorem a šéfredaktorem časopisu Psí víno, 
působil v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, nyní pracuje 
jako nakladatelský redaktor. Vydal básnické sbírky Stíno-
hrad (Weles, 2008), Výjevy (Host, 2013) - za tu obdržel 
Cenu Jiřího Ortena 2014 - a v roce 2017 Volné verše, které 
mu vynesly nominaci na Magnesii Literu 2018. Jeho verše 
byly přeloženy do angličtiny, němčiny a rumunštiny.

pondělí od 14 h
Čtenářský klub 
Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čte-
ním objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
15. 5. Popcornové ovečky, 22. 5. Kaleidoskop,
29. 5. Skládání z papíru

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
2. 5. Pexeso, 9. 5. Kvarteto, 16. 5. Čelovka, 23. 5. Lovci a 
sběrači, 30. 5. Město, jméno, zvíře, věc…

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Robert Bryndza - Smrtící tajnosti
Jednoho mrazivého rána nalezne po probuzení matka 
svou dceru v kaluži krve a zmrzlou na malé předzahrádce. 
Kdo mohl zavraždit oběť na prahu jejího vlastního domu, 

ještě k tomu na Štědrý večer?

Dočkal Daniel - Dítě v síti
Manuál pro rodiče v digitálním věku aneb jak ochránit dět-
skou duši před vládci internetu.

ZUŠ Chodov
7. 5. (út) 16.30 h 
Třídní přehrávka p. uč. M. Šenitky
koncertní sál ZUŠ

20. 5. (po) 16.30 h
Vystoupení žáků PHV p. uč. J. Hrebeňákové
koncertní sál ZUŠ

23. 5. (čt) 9, 9.45, 10.30 h
Výchovné koncerty pro žáky MŠ, stacionář a 
ZŠ Nejdecká ul.
koncertní sál ZUŠ

24. 5. (pá) 
Noc kostelů a třídní přehrávka p. uč. A. 
Boháčové
kostel sv. Vavřince

28. 5. (út) 17 h
Absolventský koncert I
koncertní sál ZUŠ

29. 5. (st) 17 h
Absolventský koncert II
koncertní sál ZUŠ

31. 5. (pá) 18 h
Taneční zábava
U příležitosti 50. výročí samostatné ZUŠ Chodov a celo-
státního happeningu ZUŠ OPEN. K tanci a poslechu hrají 
Červení Panteři, zazní muzikálové melodie v podání pěvec-
kého a tanečního oboru, vystoupí saxofon Junior Quartet a 
mažoretky ZUŠ Chodov. Večerem bude provázet Romana 
Poláková. 
Vstupné: 100 Kč, vstupenky v prodeji od 15. 4. v kanceláři 
ZUŠ Chodov.
společenský sál KASS

2. 5. (čt) 9-15 h
Výkup zlata
foyer kina Malá scéna

3. 5. (pá) 17 h
Štístko a Poupěnka
Dětský pořad s písničkami. Vstupné 160 Kč.
společenský sál

7. 5. (út) 16 h 
Pietní akt
Městský park

11. 5. (so) 9 h
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS

KASS Chodov

26 Informační servis



Ostatní akce

15. 5. (st) 
Charitativní Květinový den   
Letos zaměřeno na prevenci rakoviny tlustého střeva. 

31. 5. (pá) 18 h
Stezka odvahy   
Bílá voda

16. 5. (čt) 9 h 
O pohár starosty města 
Za podpory města Chodov pořádá 24. ročník soutěže dětí 
chodovských základních škol.
Každou školu budou reprezentovat 3 soutěžící z každého 
ročníku (celkem 27 soutěžících).
Hodnocení bude provádět tříčlenná porota ve složení:
- místostarosta Mgr. Luděk Soukup
- vedoucí OŠKV Hana Zapfová
- velitel městské policie Ladislav Staněk 
společenský�sál�KASS�Chodov
31. 5. (pá) 8-14 h
Mezinárodní den dětí 
Určeno všem dětem z MŠ a 1. stupně chodovských ZŠ.
areál DDM Bludiště a hřiště ZŠ Školní

Spolek při DDM Bludiště Chodov a Ekocentrum Chodováček 
za finanční podpory Karlovarského kraje a města Chodov po-
řádají v květnu 2019 další výjezdy v rámci projektu „SOUDRŽ-
NOST a odkaz našich předků“. 
Projekt pokračuje ve spolupráci Ekocentra Chodováček s 
DDM Bludiště. Cílem projektu je seznámit žáky všech chodov-
ských 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 waldsassenský klášter 
a areál botanické zahrady s česko-německými naučnými 
stezkami. Mnoho historických informací načerpají v místním 
muzeu.

DDM Bludiště Chodov

1. 5. (st) 10–15 h
Celorepublikový turnaj pro SKF ve fotbale
starší přípravka, 10 týmů, pořádá TJ Spartak Chodov

2. 5. (čt) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Vintířov – Čertovy kameny, délka trasy 10 km, KČT Chodov

4. 5. (so) 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Plesná, délka trasy 10 km, pořádá KČT Cheb

Sport

Galerie u Vavřince

15. 5. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Děti dětem - ZUŠ Chodov
Vstup zdarma. 
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14 - 17 a neděle 13 - 17 h 

5. 5. (ne) 10 h
Na Blatenský vrch – silniční měřený trénink, 
Giro Chodov
Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let
Trasa, délka: Stará Chodovská – Vřesová – Lomnice – Tatro-
vice – Nejdek - Blatenský vrch - 33 km; 53 km
Místo startu: Stará Chodovská
Pořádá TJ Plamen

5. 5. (ne) 10 h
Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala
Tradiční atletický mítink pro všechny věkové kategorie, atle-
tický stadion ŠAK, pořádá ŠAK Chodov

7. 5. (út) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Loket – Krásenská rozhledna, délka trasy 15 km, KČT Chodov

11. 5. (so) 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb, délka trasy 10 km, pořádá KČT Cheb

11. 5. (so) 10 h
Lomnická časovka – silniční měřený trénink, 
Giro Chodov
Kategorie: ženy i muži od 13 let do 99 let
Trasa, délka: Vintířov – Lomnice a zpět – 14 km
Místo startu: Vintířov, před Liaporem
Pořádá TJ Plamen

12. 5. (ne) 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Sokolov – Toulavý kočárek pro děti, délka trasy 5 km, po-
řádá KČT Sokolov

15. 5. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Luby u Chebu – Vysoký kámen, délka trasy 15 km, 
KČT Chodov

18. 5. (so) 9 h
Oblastní finále stolního tenisu Západočeské-
ho poháru dospělých (55. ročník)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738, pořádá 
SKST Chodov

19. 5. (ne) 9 h
Oblastní finále stolního tenisu Západočeské-
ho poháru staršího žactva (55. ročník)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova 738, pořádá 
SKST Chodov

22. 5. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Pernink – Červená jáma, délka trasy 15 km, 
KČT Chodov

25. 5. 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Aš, délka trasy 15 km, pořádá KČT Aš

29. 5. (st) sraz 9.45 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Tatrovice - Arizona, buřtíky s sebou, délka trasy 10 km, KČT 
Chodov
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Fotbal

Březnová a dubnová utkání
Fotbalové jaro je již v plném proudu a my vám zde 

přinášíme výsledky doposud odehraných zápasů muž-
ských družstev.
Muži „A“
24.03. 15.00 N. Role - Chodov 1:0
30.03. 15.00 Chodov - FC Cheb 1:1   PK 7:8
06.04. 19.00 Hv. Cheb - Chodov 1:0
13.04. 17.00 Chodov - Fr. Lázně 0:1
Muži „B“
24.03. 10.30 Lipová - Chodov B 2:2 PK 3:4
31.03. 15.00 Chodov B - Skalná 1:5
07.04. 16.30 Pila - Chodov B 4:1
14.04. 15.00 Chodov B - Chyše 4:1
A jaké fotbalové lahůdky na našem domácím hřišti 
nám nabídne květen?
Muži „A“
11.05. 17.00 Chodov - St. Role
25.05. 17.00 Chodov - Horní Slavkov
Muži „B“
12.05. 15.00 Chodov B - Dolní Žandov
26.05. 15.00 Chodov B - Plesná

Dorost
11.05. 10.30 Chodov – Dalovice
Starší žáci
05.05. 10.30 Chodov - Luby
08.05. 13.00 Chodov - D. Rychnov/Svatava
19.05. 10.30 Chodov - Kynšperk
Mladší žáci
08.05. 10.00 Chodov - Sokolov
23.05. 17.00 Chodov - Kr. Poříčí
13.05. 17.00 Chodov - Nové Sedlo/Loket   
Starší přípravka
03.05. 17.00 Chodov - Březová
17.05. 17.00 Chodov - Habartov
22.05. 17.00 Chodov - Krajková
31.05. 17.00 Chodov - Kraslice/Rotava
Mladší přípravka
03.05. 17.00 Chodov - Březová
08.05. 10.00 Chodov - Krajková
17.05. 17.00 Chodov - Sokolov
31.05. 17.00 Chodov - Kraslice/Rotava

Kompletní výsledky a rozpis zápasů všech družstev 
najdete na našich webových stránkách.

 https://spartak-chodov.webnode.cz/
 Petr�Karbulka
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Blokové čištění 
 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2019 probíhat na území města blokové čištění. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a 
umožnili tak plynulý průběh prací. Pro připomenutí termínů doporučujeme využít aplikaci Mobilní rozhlas, případně si 
poznačit příslušný termín do kalendáře nebo do připomínek v mobilním telefonu. 
 
Rozpis blokového čištění:      

                                 
01.04.    Po  Horní 
02.04.    Út Hrnčířská, Nádražní           
03.04.    St Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928)        
04.04.    Čt Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007) 
05.04.    Pá Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště       
06.04.    So  parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
08.04.    Po U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867) 
09.04.    Út  U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)     
10.04.    St U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)  
11.04.    Čt Tyršova, Dukelských hrdinů        
12.04.    Pá Lesní (horní část)   
13.04.    So    Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
15.04.    Po Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní)  
16.04.    Út Štěříkova louka, Západní   
17.04.    St Nerudova 
18.04.    Čt  Luční, Nerudova č.p.1101-1104 
19.04.    Pá  komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela 
23.04.    Út Revoluční 
24.04.    St Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
25.04.    Čt  Tovární 
26.04.    Pá Smetanova 
27.04.    So  Vančurova, Krátká 
29.04.    Po  Palackého 
30.04.    Út Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru 
02.05.    Čt náměstí ČSM, KASS 
03.05.    Pá parkoviště u Komerční banky 
06.05.    Po  Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
07.05.    Út Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
09.05.    Čt Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova     
10.05.    Pá Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu  
13.05.    Po Školní, parkoviště u Plzeňky       
14.05.    Út U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795       
15.05.    St U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808  
16.05.    Čt U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY    
17.05.    Pá Stará Chodovská  
18.05.    So Stará Chodovská 
20.05.    Po  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)      
21.05.    Út  Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici                                         
22.05.    St Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici    
23.05.    Čt Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)      
24.05.    Pá  9. května, Husova (č.p.739 – 750)   
27.05.    Po Jiráskova (k č.p. 784)                     
28.05.    Út Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
29.05.    St Okružní včetně placeného parkoviště   
30.05.    Čt  Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Pá Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
 
 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 

             
Rozpis blokového čištění – květen 2019: 

                                 
02.05.    Čt náměstí ČSM, KASS 
03.05.    Pá parkoviště u Komerční banky 
06.05.    Po  Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
07.05.    Út Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
09.05.    Čt Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova     
10.05.    Pá Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu  
13.05.    Po Školní, parkoviště u Plzeňky       
14.05.    Út U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795       
15.05.    St U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808  
16.05.    Čt U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY    
17.05.    Pá Stará Chodovská  
18.05.    So Stará Chodovská 
20.05.    Po  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)      
21.05.    Út  Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici                                         
22.05.    St Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici    
23.05.    Čt Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)      
24.05.    Pá  9. května, Husova (č.p.739 – 750)   
27.05.    Po Jiráskova (k č.p. 784)                     
28.05.    Út Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
29.05.    St Okružní včetně placeného parkoviště   
30.05.    Čt  Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Pá Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
 
 
               



Florbal
Poslední ligové zápasy sezóny 

Dne 6. dubna 2019 se svěřenkyně florbalového 
týmu TJ Plamen dívky Chodov – juniorky rozjely 
na poslední ligové zápasy Plzeňsko-Karlovarské-
ho turnaje 2018/2019, a to do města Rokycany.

V prvním zápase plameňačky změřily síly s tý-
mem FbC Plzeň. V úvodních dvou třetinách bylo 
na juniorkách vidět, že se velice trápí. Snažily se 
hru kombinovat, ale bohužel neměly svůj den. 
V prvních dvou třetinách zápasu si navíc necha-
ly nasázet tři branky. Do poslední třetiny zápasu 
však jako kdyby na palubovku nastoupil úpl-
ně jiný tým. Plameňačky se rozhořely a vyvíjely 
na soupeřky obrovský herní tlak. V prvních pěti 
minutách třetí třetiny se podařilo dívkám snížit 
o dvě branky. Bohužel tak, jak to v poslední době 
ve sportu bývá,  i v tomto zápase rozhodčí ne-
uznal našim juniorkám dvě jisté vstřelené branky 
s vysvětlením, že branky neviděl. To vše mělo vliv 
na celý výsledek zápasu. Dívky nakonec podlehly 
týmu FbC Plzeň 2:4.

Chuť si naše svěřenkyně spravily až v dalším 
zápase s týmem FBC Rokycany. Zde byly dívky 
nabuzené z prvního neúspěšného zápasu, a tak 
se hra vyvíjela v jejich prospěch. Porazily tým 
z Rokycan 5:2. Díky jediné prohře plameňačky 
setrvaly v tabulce na konci sezóny na krásném 
4. místě se 17 body. „Všem hráčkám bychom rádi 
poděkovali za kladný přístup v této sezóně,“ sdě-
lili trenéři Vaníček, Červenka a Dawidko, „a bude-
me se těšit v nové sezóně 2019/2020.“  
� Pavel�Dawidko 

Turistika
Okolím Chodova

25. ročník turistického pochodu se konal ve 
dnech 12.-14.4. 2019. Trasy vedly do Nejdku, Lo-
kte, ale hlavním bodem byla vyhlídka Chodaublik 
a štola Bílá paní. I přes chladné počasí přijeli tu-
risté z Kutné Hory, Českého Brodu, Prahy, Plzně, 
Zbůchu, Sokolova, K. Varů a sešlo se i několik 
Chodováků. Letos naposledy  probíhala registra-
ce v ZŠ Dukelských hrdinů, prostě něco skončilo 
a něco bude zase nového. Při loučení padlo i pár 
slziček. Příští rok bude turistika slavit 50 let, tak 
uděláme něco parádního!  Růža�Štěpánková

Volejbal
Splněné cíle kolektivů BVC

Pro mládežnické kolektivy BVC Chodov, jejich tre-
néry a celý realizační tým byla druhá polovina března 
a zejména potom první polovina dubna obdobím, 
které se nezažívá každý den. Jak říkají historici, naše 
holky přepisovaly dějiny chodovského volejbalu. 

Po zisku přeborníka Karlovarského kraje družstvo 
starších žákyň odjelo ve dnech 29. – 31. 3. 2019 bo-
jovat o celkové umístění v letošním ročníku Českého 
poháru své kategorie. Po nádherných bojích doká-
zaly v Hradci Králové vystoupit až na volejbalový vr-
chol a za svou celoroční cestu touto dlouhodobou 
republikovou soutěží žákyň si hodně užily nedělní 
medailový ceremoniál. Na hrudi se jim v jeho závěru 
zaleskly zlaté medaile za celkové vítězství v Českém 
poháru ročníku 2018/2019.  Celý tým (abecedně: 
Baru Klánová, Veve Kudrlová, Míša Mustabašičová, 
Jířa Přibylová, Kája Šoupalová, Anet Trollerová, Ráďa 
Veselá, Kačka Zapfová a trenér Jirka Kudrle) si za-
slouží obrovské uznání, respekt a velké poděkování. 

Ve stejný víkend bojovaly naše juniorky ve Zlíně 
o postup na závěrečný turnaj baráže do extraligy 
juniorek. Po výborném výkonu všech hráček a vý-
sledcích 3:1 a 3:0 udělaly velmi důležitý krok směrem 
k vrcholu. Ve dnech 13. a 14. dubna se na závěreč-
ném turnaji v Českých Budějovicích sešlo celkem pět 
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celků, které bojovaly o extraligovou příslušnost pro 
sezónu 2019/2020. Stejné družstvo jako ve Zlíně, 
doplněné některými staršími žákyněmi, dokázalo 
dosáhnout na další letošní volejbalový vrchol v této 
sezóně a po celkovém druhém místě na turnaji, kdy 
vyhrálo s celky Prostějova 3:2, Hlincovky 3:0 a Střešo-
vic 3:1 a prohrálo pouze s celkovým vítězem z Čes-
kých Budějovic 3:2, vybojovalo extraligu pro příští 
sezónu do Chodova. Tímto vynikajícím výsledkem 
jsme se napevno zařadili mezi nejlepší mládežnické 
kluby ČR, které budou hrát obě mládežnické extra-
ligové soutěže. Celý kolektiv juniorek včetně trenéra 
a realizačního týmu si zaslouží ohromný respekt a 
velké poděkování za celou již zakončenou sezónu. 

Družstvo mladších žákyň bojovalo ve dvou kvalifi-

kačních kolech o postup do závěrečného turnaje na 
mistrovství České republiky, kterých se účastnilo cel-
kem 80 družstev. V obou kolech nepoznalo hořkost 
porážky, a tak již popáté za sebou má BVC Chodov 
v této kategorii zastoupení na závěrečném turnaji, 
kterého se účastní 16 nejlepších celků ČR. Děvčatům 
a trenérovi přejeme mnoho úspěchů a co nejlepší 
výsledek mezi republikovou elitou. 

V barevném minivolejbalu se uskutečnilo v Karlo-
vých Varech ve dnech 13. a 14. dubna krajské po-
stupové kolo. Ve všech barvách měl BVC Chodov 
zastoupení. Také v tomto volejbale se již několik let 
daří sbírat vavříny, a tak v neděli odpoledne se jak 
hráčky, tak trenéři těchto celků mohli radovat z vel-
kého úspěchu. Ve všech barvách postoupilo celkem 
jedenáct družstev, která budou BVC Chodov repre-
zentovat na jednom ze tří volejbalových festivalů na 
začátku měsíce června. 

Zdánlivě by se mohlo zdát, že tato sezóna již po-
malu končí. Pro družstva starších a mladších žákyň je 
opak pravdou a pojďme jim do vrcholu jejich sezóny 
držet palce a na jejich mistrovstvích České republiky 
přát co nejlepší výsledek.  

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy 
a další aktuální informace můžete sledovat na ofici-
álních stránkách Českého volejbalového svazu nebo 
na facebookových a internetových stránkách BVC 
Chodov.   Ladislav�Zapf

28. ročník Chodovské tretry - 
Memoriál Libora Dočkala

ŠAK Chodov zve všechny příznivce atletiky na 
tradiční atletický mítink pro všechny věkové kate-
gorie. Ten proběhne 5. 5. 2019 na atletickém sta-
dionu v Chodově od 10 hodin.

Závod je podpořen finančním grantem města 
Chodova a Karlovarského kraje. Součástí závodů 
je Velká cena Petra Bernata v běhu na 100 m mužů   
(v 15.20) a Velká cena Libora Dočkala ve skoku da-
lekém mužů (ve 12 h.). Běh na 5000 m (v 15.50) 
je vyhlášen mistrovstvím Karlovarského kraje pro 
registrované závodníky a závodnice klubů KK.

Přehled disciplín 
Předžáci (2008-2012): 60 m. Předžačky (2008- 

2012): 60 m. Po dohodě mohou startovat v běhu 
na 800 m a vrhu koulí v kategorii ml. žactva. 

Mladší žáci (2006 – 2007): 60 m, 800 m, 60 m 
př., výška, koule 

Mladší žákyně (2006–2007): 60 m, 800 m, 60 
m př., výška, koule. Závodí pouze v rozsahu své 
věkové kategorie! 

Starší žáci (2004–2005): 60 m, 800 m, výška, 
koule, disk 

Starší žačky (2004–2005): 60 m, 800 m, výška, 
koule, disk. Mohou závodit i v rozsahu disciplín 
kategorie muži a ženy OPEN! 

Muži – OPEN (2003 a starší): 100 m, 5000 m, 
disk, koule, dálka. V dálce je účastnický limit 5,70 
m – výkon 2018 nebo hala 2019. Upozornění – po-
kud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své 
hmotnosti, je třeba toto předem nahlásit v závod-
ní kanceláři. Výsledek nebude započítán do celko-
vého hodnocení mužů. 

 Ženy - OPEN (2003 a starší): 100 m, 5000 m, 
disk, koule

Do závodů je vložen na 15.30 i tradiční běh 
předškoláčků na 100 m.

Přihlášky do pátku 3. 5. do 19 h. výhradně pro-
střednictvím www.atletika.cz, pouze neregistrovaní 
na e-mail: atletikachodov@seznam.cz do čtvrtka 
2. 5. do 19 hodin. 

Startovné: děti z Chodova a Vintířova zdarma, cizí 
žactvo 50 Kč/disciplína, ostatní 80 Kč za disciplínu. 

Přihlášky na místě 150 Kč za disciplínu, a to nej-
později 60 minut před jejím začátkem! Šatny pou-
ze k převléknutí v omezené míře. 

Občerstvení zajištěno ve stánku s občerstvením 
v areálu.

Při příležitosti závodů bude odhalena i pamět-
ní deska zakladatele ŠAKu a jeho dlouholetého 

Atletika

30 Sport



Kuželky

Memoriál Wernera Kriegera
Dne 6. 4. 2019 proběhlo ukončení 14. ročníku 

turnaje v kuželkách. Jak je již zvykem a také díky 
pěknému počasí, účastníci turnaje začali oslavu 
průvodem z náměstí a pokračovali do hotelu 
Nautilus. Průvod byl zpestřen vlastní výrobou 
masek a téma pro letošní rok byla „zvířata“. Po 
celou dobu byl průvod provázen úsměvy všech, 
kteří ho potkali, houkáním aut a to bylo odmě-
nou zúčastněným, kteří se neostýchali projít měs-
tem v maskách. 

Hráči tohoto turnaje děkují městu Chodov za 
podporu a velmi si toho váží. 

Průběh ukončení se nemohl obejít bez disci-
plín, které se hrají nezvyklou formou. Letos se 
hrály kuželky ze židle, pozadu atd. Šanci vynik-
nout mají všichni a důležitá je zábava, která se po 
celou dobu nesla kuželnou.  

V závěru proběhlo vyhlášení družstev, která 
skončila v tomto pořadí:

1. místo PAVOUCI
2. místo MEHANICI
3. místo VČELAŘI
4. místo VIKTORKY
5. místo ESÍČKA
6. místo BYROKRATI
Proběhlo také předání ceny ředitelky turnaje. 

Tato cena byla předána za fair play (upozornila, 
že má neprávem více kuželek) Květě Kerteszové, 
dále byla ještě předána všem důchodcům v tur-
naji, protože není vždy snadné být fit. Ředitelka 
turnaje děkuje všem hráčům za skvělý průběh 
turnaje a dále své rodině, která ji podporuje. Pří-
ští rok je jubilejní a hráči už teď znají téma, které 
bude Retro.

Loučíme se s Vámi ve 14. ročníku a těšíme se 
na Vás v tom 15. ročníku.  Dája�a�Jarek�Markovi

předsedy Mgr. Libora Dočkala.
Přijďte si zazávodit, pofandit, nebo jen tak po-

být u královny sportu, atletiky. � Miloš�Volek 
Šachy

Šestiletý šachista opanoval krajský 
přebor

Letošní krajský přebor mládeže v šachu opanoval 
v kategorii do 10 let teprve šestiletý Lukáš Zrůst z ŠK 
Spartak Chodov. Lukášek trénuje necelý rok, a letoš-
ní účast v krajském přeboru byla tak jeho premiérou. 
Přesto dokázal vyhrát postupně v Teplé, Novém Sedle 
i Chebu, když z celkem 21 partií 20krát zvítězil a pouze 
jednou odešel poražen. Koncem března se chodovský 
šachista představil ve Frýdku-Místku na MČR hráčů do 
8 let, kde vybojoval v konkurenci 90 hráčů 44. místo.

Lukáš si výhrou v KP vybojoval postup na podzimní 
M_Čech hráčů do 10 let, kam jej doprovodí jeho o dva 
roky starší bráška Aleš, který mu zdárně sekundoval a v 
krajském přeboru vybojoval výborné 2. místo. Dařilo 
se i dalším chodovským šachistům. V kategorii U12 si 
postup do květnového finále vybojoval s přehledem 
Michal Pech, v kategorii U14 Jakub Červenka a v kate-
gorii U16 Václav Vojíř a Jiří Ulč. Nejlepší šestky v jednot-
livých kategoriích se utkají v Karlových Varech o postup 
na M_Čech. 

Chodovští šachisté třetí v KP
Závěr letošní sezóny se vydařil chodovským šachis-

tům, kteří obsadili v Krajském přeboru družstev mužů 
třetí místo. V průběhu sezóny nastupovali k zápasům 
i mladí hráči z řad dětí a nevedli si vůbec špatně.
Chodovský šachový festival

V sobotu 6. dubna proběhl v KASSu již čtvrtý ročník 
šachového festivalu a stejně jako v předešlých letech 
uspořádal Chodov krajský top turnaj s online přeno-
sem partií na internetu a promítáním v sále pro diváky. 
Poděkování tradičně patří chodovským maminkám za 
napečené dobroty a realizačnímu týmu za perfektní 
průběh celé akce, která vedle šachu nabídla mnoho 
doprovodných soutěží ve skládání Rubikovy kostky, 
piškvorkách a dalších aktivitách pro děti.

Festival nabídl vedle krajského přeboru mládeže 
v rapidu, hraného jako Chodov cup, i otevřený turnaj 

Vpravo Lukáš na MČR ve Frýdku-Místku.
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pro dospělé hráče, jehož vítězem se stal Petr Špreňar z 
AD Jičín, před Jiřím Soukupem z KŠ Tietz a třetím Jaku-
bem Kůsou ze Sokola Klatovy. 

Vítězem kategorie U14 se stal Jan Očenášek z KŠ 
Tietz, stříbrem a výborným výkonem se prezentova-
la chodovská mládežnická stálice Václav Vojíř, Tomáš 
Wildhaber skončil pátý. Vítězem kategorie U12 se stal 
Jaromír Kodet z ŠK Karlovy Vary, druhé místo vybojoval 
Jakub Červenka, Michal Pech bral páté místo.

Nejmenší kategorii U10 opanoval domácí Lukáš Zrůst, 
který jako jediný vyhrál všechny partie a zvítězil o třídu 
s náskokem 2 bodů. Lukáš tak během krátké doby zís-
kal další titul KP a čeká jej MČR v rapid šachu. Rodící se 
talent chodovského šachu, který ještě nezačal ani školní 
docházku, teď bude muset velmi tvrdě pracovat.

Chodovští šachisté děkují městu Chodov, Karlovar-
skému kraji a společnostem Telmo, a.s., a Doupovským 
uzeninám Pelant za podporu. Marcel�Vlasák

Atmosféra festivalu byla perfektní.

Nohejbal
Přehled domácích utkání 
  9. 5. NK CHODOV-LIAPOR WITTE K. VARY “C”
23. 5. NK CHODOV- SLOVAN KARLOVY VARY
20. 6.  NK CHODOV- JISKRA NEJDEK
  4. 7. NK CHODOV- NK ANDĚLSKÁ HORA

Areál ve Vančurově ulici, začátky v 17 hod.
Možnost pronájmu areálu

Areál nohejbalového klubu je po domluvě  pří-
stupný veřejnosti formou např. celodenního pro-
nájmu i hodinově. Cena dohodou. Kontakt:

E-mail: cermak.m.chodov@gmail.com
Tel: 602 765 046 Martin�Čermák

Stolní tenis
Stříbrná část sezóny 

Dne 24. 3. 2019 se v Lubech u Chebu konaly 
krajské přebory družstev mladšího žactva, kde 
Chodov nesměl chybět. Družstvo chlapců (Dušan 

Mihok a Honza Manoch), byť oslabené o třetího 
hráče, statečně bojovalo a získalo při konečném 
sčítání krásné 4. místo. 

O poznání lépe se dařilo našim děvčatům, 
kdy družstvo ve složení Nelča Kořínková a Adéla 
Preložníková vybojovalo titul „vicemistryně kraje“ 
a z přeborů si odvezly krásné stříbrné poháry 
a diplomy. 

V úvodu dubna se konaly již avizované krajské 
přebory družstev v kategorii dorostu, tentokrát 
v Kynšperku nad Ohří. Naše dorostenky Natka 
Morová a Klára Sankotová měly za úkol dopl-
nit družstvo starších žáků, kteří si vítězstvím ve 
své kategorii zajistili postup na MČR do Ostravy. 
Nicméně sportovní štěstí stálo tentokrát na stra-
ně soupeřů a po velmi smolné prohře s Chebem 
jsme již nedokázali odvrátit prohru i se sousední 
Lomnicí. Nakonec jsme brali bronz. Úsměv na 
tvář nám však vrátila bojovnost družstva doros-
tenců (Matěj Brož, Lukáš Boči a Jirka Nykl), které 
po hladkém vítězství v základní skupině, zejména 
pak nad Chebem „B“ 4:0, mělo za úkol porazit 
i ostatní ve finálové skupině. Napínavá bitva byla 
s atypicky hrajícím složením družstva z Toužimi, 
ovšem i toto jsme dokázali přehrát v poměru 4:3. 
Ve finále na sebe narazila do té doby neporažená 
družstva, a to Chodov „A“ a Cheb „A“. Nicméně 
složení chebského družstva bylo pro naše borce 
nepřekonatelné. Hladká výhra soupeřů nás v zá-
věrečném sčítání nasměrovala opět ke stříbrným 
pohárům a titulu „vicemistři kraje“. Družstvo Cho-
dov „B“ v náhradní sestavě Lukáš Tomas, Dušan 
Mihok a Jan Manoch obsadilo 5. místo. I tak byla 
zcela splněna trenérova představa o tom, že 
stolní tenisté z Chodova patří i nadále do krajské 
špičky. Děkuji všem za reprezentaci klubu i města 
Chodova, kterému rovněž děkujeme za podpo-
ru.  

 Jan�Kořínek
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Bojové sporty JP Team Sakura Spirit
Začátek nového roku, nové sezóny a dalších no-

vých úspěchů pro rok 2019 jak u stálých členů, tak 
i u nováčků našeho klubu jsme odstartovali úspěšně.

Výsledky
1. kolo Shinkyokushin ligy kumite ČR: 
Janička Petříková - 1. místo 
Věrka Krejčí - 2. místo 
Jiřík Petřík - 2. místo 
Karolínka Kovařčíková - 2. místo 
Šárinka Rauová - 2. místo 
Daneček Plemeník - 2. místo 
1. kolo Polské ligy Lubawka cup 
Janička Petříková - 1. místo 
Jiřík Petřík - 1. místo 
Věrka Krejčí se bohužel nedostala do boje o umís-
tění. 

Carpathia cup
Carpathia cup v polském Rzeszowe, které se 

nachází cca 860 km od Chodova, je jedna z nej-
větších každoročních akcí v tomto stylu plnokon-
taktního karate a je považována za neoficiální 
ME pro její velkou účast, a to 900 závodníků z 12 
států. Na tyto závody je vybrána jen reprezenta-
ce ČR skupiny A z naší asociace Czech Republic 
Shidokan, kde máme reprezentantku i z našeho 
klubu, a to Janičku Petříkovou, která ve své kate-
gorii získala 1. místo a titul Carpathia cup 2019.

Gratulace patří všem za předvedené výkony ať 
v ČR, tak i v zahraničí a chtěl bych vyzdvihnout 
výkony těch nejmenších, kteří absolvovali své 
první nebo druhé závody a ukázali srdce bojov-
níka: Šárka Rauová, Daniel Plemeník. 

Samozřejmě ještě děkujeme všem za podpo-
ru, která v průběhu našeho působení stoupá. Ja-
kékoli informace naleznete na stránkách Fcb - JP 
Team Sakura Spirit anebo na tel. 606 049 723. 
� Josef�Petřík

Champions team
V březnu pokračovala pro Champions team sou-

těžní sezona pátým otevřeným mistrovstvím České 
republiky jako Czech open CAOKK.

Soutěž se konala 23. 3. 2019 v Karlových Varech 
za účasti 8 států, Slovenska, Polska, Lotyšska, Rus-
ka, Německa, Ukrajiny, Anglie a České republiky, 
a nastoupilo 38 týmů s celkovým počtem přes 400 
závodníků.

Některé kategorie měly i více než 25 soutěžících. 
V této konkurenci nakonec jako top tým skončil 
právě Champions team z České republiky se zis-
kem 19 medailí, před slovenským týmem z Nové 
Baně, 12 medailí, a 3. místo SKP Unitop Česká re-
publika, 11 medailí. 

Nemůžu tady jmenovat všechny, ale určitě stojí 
za zmínku výkony D. Pekuniaka, E. Pokorné a celé-
ho kata a kumite týmu Vašíčková, Štecová, Pokorná. 
Pochvala patří i těm, kteří v této konkurenci bojova-
li, i když třeba nedosáhli na medaili.

A hned další sobotu 30. března se část Cham-
pions teamu vydala do Německa, do města Halle, 
kde se konal velký turnaj WKF. 

Tohoto turnaje se zúčastnilo 153 klubů z 20 států, 
o celkovém počtu 1135 závodníků, což představuje 
1457 startů. I tady se ve většině kategorií sešlo kva-
litní obsazení a nebylo lehké se prosadit. Přesto se 
to našim championům podařilo. 

Výborně si opět vedl dívčí kata tým ve složení 
Vašíčková, Štecová, Pokorná a vezou domů zlato. 
Další zlato přidala A. Lojdová v kumite U21, násle-
dovalo 2. místo kumite U21 +68 kg a hned 3.  místo 
U21 open pro M. Budajovou. 

Další třetí místa přidala E. Pokorná, kumite U14, 
a L. Jílek,  kumite U21. Poslední medaili za 3. místo 
přidala v kata T. Jůnová. � Jiří�Nosál
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách 

Green Shell - typu Arakauna 
Stáří 14 – 19 týdnů | Cena  159 -209 Kč/ks 

Prodej se uskuteční: 

12. 5. a 9. 6.  ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

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

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

Uzávěrka červnového čísla 
17. května 2019
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+420 774 730 518
www.automudroch.cz

Autopůjčovna, stěhování,
vyklízení nemovitostí.
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS
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