
Zpravodaj města Chodova

3.-4. 8.   Lážo Plážo Chodov - beachvolejbalový turnaj 
10. 8.   Vavřinecká pouť
24. 8.   Chodovská vlečka - běžecký závod
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři.
Trochu netradičně 

bych rád na tomto mís-
tě dnes věnoval svůj 
příspěvek poděkování.

Poděkování skvělé-
mu člověku, dobrovol-
nému hasiči a dobráku 
od srdce. Tím vším pro 

mě, ale pevně věřím, že i pro všechny, kte-
ří ho znají, je Stanislav Šimral. Standa, jak mu 
mohu říkat, ukončil svou profesní kariéru jako 
zaměstnanec města a bude se naplno věnovat 
své firmě. Rád bych mu poděkoval za těch více 
než 21 let skvělé práce pro město Chodov, ale 
zejména bezpečnost obyvatel.

Chci Vám všem říci, že Standa Šimral je au-
torem mnoha skvělých technických řešení, kte-
rá v rámci ochrany obyvatel dodnes spolehlivě 
slouží. Je autorem mnoha odborných pomů-
cek, které využívají hasiči a policie po celé Čes-
ké republice. Nejviditelnější jsou pro Vás pro 
všechny naše hasičská auta. Všechny tatry, 
které slouží dobrovolným hasičům v Chodo-
vě, jsou výsledkem odpovědného a odborné-
ho přístupu Standy Šimrala. Ve svých návrzích 
uměl skvěle sloučit svou odbornost, nápady, 
ale uměl také vyslechnout názory a nápady 
ostatních hasičů a vše sjednotit. Důkazem jsou 
pro mě mnohá ocenění, která naše vozy sbírají 
jak v České republice, tak i v zahraničí. Chodov 
má štěstí, že takových lidí, jako je Standa, žije 
mezi námi mnoho.

Máme to štěstí, že máme hodně lidí, kte-
ří chtějí pomáhat, kteří chtějí být pro druhé. 
Tak jako upřímně děkuji Stanislavu Šimralovi 
za jeho obětavou práci pro Chodov, tak bych 
z tohoto místa rád upřímně poděkoval i všem, 
kteří svou prací a ve svém osobním volnu po-
máhají k tomu, aby se nám všem v Chodově 
žilo lépe. Patrik Pizinger, starosta města 

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.

Pojeďte s námi na Bürgerfest
Město Chodov pořádá v neděli 7. 7. 2019 

v rámci přeshraničního projektu "Oslavy tradič-
ních svátků očima mladých" výlet do Waldsasse-
nu na městské oslavy Bürgerfest.

Zveme chodovské občany na zájezd dvěma 
autobusy. První autobus bude vyjíždět v 9 hodin 
a je určen zájemcům, kteří chtějí zažít bavorskou 
veselici v ulicích města přes poledne do 16 hodin. 
Druhý autobus vyjíždí z Chodova od radnice v 17 
hodin a je určen pro účastníky zájezdu preferující 
večerní program oslav. Návrat je plánován cca 
ve 23 hodin.

Zájemci mají možnost přihlásit se v chodov-
ském infocentru do naplnění kapacity autobusů. 
V rámci zájezdu je hrazena doprava, účastníci si 
individuálně zajistí cestovní pojištění. (pn)

Začaly opravy mostu 
v Okružní ulici, skončí v září

U garáží v Okružní ulici v Chodově začala 
v těchto dnech plánovaná celková rekonstrukce 
mostu přes Chodovský potok. S jejím dokonče-
ním se počítá v závěru letošního září.

„Jedná se o jedinou přístupovou cestu k při-
lehlým garážím a nedalekým zahrádkám, proto 
bude vždy jedna polovina mostu průjezdná. Ve 
výjimečných případech může dojít ke krátkodo-
bému celkovému omezení průjezdu, například 
při vykládce materiálu na stavbě, proto prosíme 
řidiče i chodce o maximální opatrnost a přede-
vším o trpělivost,“ uvedl jednatel Chodovských 
technicko-ekologických služeb Rudolf Pocklan.

Práce si vyžádají zhruba 6,2 milionu korun. Po 
dokončení na ně naváže oprava povrchu cen-
trální komunikace u garáží včetně vybudování 
veřejného osvětlení za přibližně 1,8 milionu. Tato 
akce bude trvat podle všeho do listopadu 2019.

V Chodově je celkem 12 mostů a šest lávek. 
Většina z nich vede přes vodní toky, některé pak 
přes železniční tratě.

Město jejich stav kontroluje v rámci pravidel-
ných revizí, ty přijdou chodovský rozpočet při-
bližně na sto tisíc korun ročně.  (mák)
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ZUŠ Chodov slavila půl 
století samostatnosti

Zpěvem, tancem, ale i narozeninovým dortem slavila chodovská základní umělecká škola 50 let své samostatnosti. 
Výročí, kdy se odloučila od Lidové školy umění v Sokolově, si připomněla v závěru května v Kulturním a společenském 
středisku.  Pozvaní hosté a rodiče zcela zaplnili sál a bavili se až do večerních hodin. |Foto: Martin Polák 

V Chodově zahraje Olympic 
i Aneta Langerová

Muzikanti zvučných jmen, výstavy, taneční 
zábavy a řada dalších akcí čeká na Chodováky 
v následujících měsících.

Stěžejní událostí letošního roku sice budou 
zářijové celoměstské oslavy, nicméně i mimo 
ně si na své jistě přijdou všechny věkové ka-
tegorie.

Hned počátkem července bude chodovské 
kino promítat festivalový film Diego Mara-
dona (2.7.) a o dva dny později nabídne pre-
miéru snímku Spiderman: Daleko od domo-
va (4.7.). Oblíbené akvatrhy se uskuteční i přes 
prázdniny, a to 20. července.

V srpnu (10. 8.) se mohou lidé těšit na tradič-
ní Vavřineckou pouť s řadou atrakcí, stánků 
a kulturním programem. V něm se mimo jiné 
představí kapely Funky Monks, Jazzbooster 
a Blood Brothers - Hallowed Be Thy Name 
(Iron Maiden cover), v kostele svatého Vavřin-
ce pak Jazz Cake.

Září přinese tradiční výstavu zahrádkářů 
(7.9.), kteří v Kulturním a společenském středis-
ku představí své výpěstky.

Podrobný a rozsáhlý program zářijových 
oslav otiskneme ve zpravodaji v září, přesto je 
už nyní jasné, že v Chodově zahraje legendár-
ní Olympic (28.9.) a o den později v atmosféře 
kostela sv. Vavřince Spirituál kvintet.

V říjnu zavítá do KASSu Michal Nesvadba 
(13.10.) se svým pásmem pro nejmenší. Pro 
starší generaci je v rámci Seniorských dnů při-
praven ples (8.10.), jehož hlavní hvězdu si po-
řadatelé zatím nechávají jako překvapení.

Počátkem listopadu se ve společenském sále 
v KASSu uskuteční oblíbená Harmonikářská 
přehlídka (9.11.), zahájení adventu ve Staro-
městské ulici je naplánované na 29. listopadu.

V prosinci potěší své fanoušky v KASSu 
Aneta Langerová (6.12.), později se představí 
operní pěvkyně Andrea Kalivodová (18.12.). 
Závěr adventního období si obyvatelé Cho-
dova připomenou 20. prosince opět ve Staro-
městské ulici.  (mák)

4 Zprávy z města



Otázka měsíce
Odpovídá člen rady města Jiří Tureček

V radě města jste 
projednali několik 
rozpočtových změn, 
jedna z nich se vzta-
huje k sídlišti v To-
vární ulici. V jaké výši 
je tato rozpočtová 
změna a k čemu je 
určena? 

Na sídlišti v ulici 
Tovární se už blíží dokončení prací, které mají 
vyřešit potíže s dešťovou vodou. Ulici  dlouho-
době trápil přívalový déšť, který v některých 
případech zatápěl chodníky, výtahové šachty 
i sklepy. Rozpočtová změna ve výši 355 tisíc ko-
run je určena na projektovou dokumentaci, kte-
rou chceme nechat udělat ještě v letošním roce, 
abychom mohli požádat o dotaci a pokračovat 
v plánované celkové revitalizaci sídliště. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Třídění odpadů se týká každého
Jak jsem psala v minulém čísle zpravodaje, 

povinnost třídit odpady se týká každého z nás, 
tudíž i obyvatel Revoluční čp. 604 až 606. 

Bydlí zde 106 obyvatel, kteří by měli vyprodu-
kovat 2544 l odpadů za týden. K dispozici jsou 
zde dvě 1100l nádoby, které vyvážíme 2x týdně, 
tj. 4400 l na týden. Nerozumím tomu, jak doká-
žete během dvou dnů (v pondělí vyvezeno, ve 
středu skládka) zaplnit obě nádoby a ještě je ob-
ložit dalším odpadem (snímek dole). Ale vlastně 
rozumím, stačí se podívat blíže na to, co kou-
ká z odložených pytlů. Plast, nápojové kartony, 
stavební odpad, velkoobjemový odpad atd. Zde 
došlo hned ke dvěma přestupkům.

1. Odložení odpadu mimo vyhrazené místo, 
tj. založení černé skládky – pokuta pro fyzickou 
osobu 50 000 Kč.

2. Porušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 
o nakládání s komunálním odpadem netříděním 
– pokuta pro fyzickou osobu 100 000 Kč.

 Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Plán dovolených na poliklinice
MUDr. Korejs Vlastimil - prakt. lékař
1. 7. – 4. 7. 2019
29. 7. - 9. 8. 2019
MUDr. Valešová Veronika - prakt. lékař
22. 7.- 26. 7. 2019
26. 8.- 9. 9. 2019
MUDr. Duda Jan - gynekologie
8. 7. – 19. 7. 2019
MUDr. Šteinfeld Jan - interna
29. 7. – 16. 8. 2019
MUDr. Havlán Martin - neurologie
1. 7.- 11. 7. 2019
12. 8.- 22. 8. 2019
MUDr. Vichnar Radko - ORL
22. 7.- 25. 7. 2019
19. 8.- 22. 8. 2019
12. 9. – 30. 9 .2019
OKB laboratoř - Bělohlávková Eva
1. 7. – 4. 7. 2019
29. 7. - 9. 8. 2019 (red)

Jak jsme v loňském roce třídili
Za rok 2018 se nám podařilo vytřídit 594,014 

tun skla, plastů, papíru a nápojových kartónů. 
Tím jsme uspořili 612,469 tun ekv. emisí CO2 

a uspořili 13 995 931 MJ energie. Za to jsme od 
společnosti EKO-KOM, a.s., obdrželi 1 298 505 
Kč. V třídění těchto složek odpadů jsme se zlep-
šili o 2 %. To znamená, že účinnost našeho třídě-
ní je 32 %, ale my máme vytřídit nejméně 50%. 
Takže je před námi ještě mnoho práce. 

 Ilona Nehybová, správa majetku města

SUAS má v červenci odstávku
Celopodnikovou odstávku provozních zaříze-

ní v době od 5. července do 28. července 2019 
oznámila Sokolovská uhelná.

Společnost upozorňuje, že otevření některých 
zařízeních, na kterých budou prováděny údrž-
bářské práce, může provázet typická pachová 
postižitelnost lokálního charakteru.

Dodavatel tepla do chodovských domácnos-
tí využije této odstávky k opravě svých zařízení 
stejně tak, jako teplárna v Karlových Varech. Oby-
vatelé města proto budou v termínu od 8. do 18. 
července bez teplé vody. (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Návrhy na oddlužení podle nových pra-

videl v plném proudu. V květnovém čísle 
zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že 
došlo k výraznému zmírnění podmínek pro 
vstup do oddlužení. Této skutečnosti již vy-
užilo velké množství občanů. Nyní úspěšně 
podáváme návrhy na oddlužení dlouhodobě 
zadluženým – ať již zaměstnancům, osobám 
pobírajícím důchod či jiným. Máte-li pravidelný 
příjem, tyto nové podmínky s vysokou prav-
děpodobností splňujete. 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.

Přejeme vám pohodové prázdniny.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních 
věcí

Chodovská štace v pražské Viole

„Výtah staví, poschodí číslo čtyři,/ vejdeš a vidíš 
všechno, co jsi žil,/ malá i velká proč, pro koho, na 
co,/ prožitky zla, krásy, smutku i veselí, vidíš svůj 
život jako rozmotané klubko...“

V celorepublikovém svatostánku poezie, na-
proti Národnímu divadlu, v sousedství historické 
kavárny Slávie, v intimním prostředí divadélka 
Viola se 28. května křtila druhá poetická knížka 
Mario Hanáčka s ilustracemi Jana Samce.

„Uprostřed rozkročená do krásy bříza na vše 
rozvážně shlíží,/ rozumí koťátku, které šplhá stále 

Oprava hrobky se blíží ke konci
Oprava hrobky chodov-

ské průmyslnické rodiny 
Gaschů se pomalu blíží ke 
konci. Během měsíce čer-
vence začne restaurátor 
Jiří Pavlík postupně vracet 
opravené části hrobky zpět 
na jejich místo na městském 

hřbitově. „Ještě do konce června bych rád po-
stavil základy celé hrobky, které je nutno vyzdít, 
a v průběhu následujícího měsíce pak budeme 
za pomoci techniky po částech vracet všechny 
fragmenty. Pokud vše půjde dobře, měla by být 
hrobka hotová do konce července," řekl restau-
rátor Jiří Pavlík.

Rodina Gaschů stála v roce 1883 u zrodu 
strojírenské tradice města. „Do vysídlení v roce 
1946 dávala práci stovkám obyvatel Chodova a 
po čtyři generace se výrazně podílela na jeho 
rozvoji a politickém a společenském životě. Bez 
rodiny Carla Gasche by tvář Chodova vypadala 
rozhodně výrazně jinak,“ připomněl městský his-
torik Miloš Bělohlávek. 

Na obnově hrobky významné předválečné 
chodovské rodiny se společně s městem Chodov 
podílejí také Česko-německý fond budoucnosti, 
Karlovarský kraj a potomci rodiny Carla Gasche 
žijící dnes v Německu. 

Slavnostní představení opravené hrobky za 
přítomnosti členů rodiny Gaschů se uskuteční 
v rámci tradiční Vavřinecké pouti v sobotu 10. 
srpna od 12 hodin na městském hřbitově. 
Zváni jsou všichni obyvatelé města.  (mb)

výš a dolů v náručí hasiče...“
Ukázky přednášeli Lucie Domesová, Petr 

Jančařík, Jiří Štěpnička (na snímku vlevo dole) 
i sám autor. Celému podvečeru průvodně vtipně 
našeptával Jiří Halberštát a od klavíru melodicky 
přispíval nestárnoucí Vadim Petrov. Na vernisáži 
v předsálí Violy příjemně prosvítala nejen blan-
kytná expozice obrazů Jana Samce.

V neformální diskusi se ke slovu dostali i V. Ha-
rapes, někdejší chodovský starosta Ing. J. Hora, 
výtvarník i básník J. Slíva a zbylých několik tuctů 
dalších příznivců živoucího poetického výrazu. 

Jak do čerstvé knížky v parafrázi V. Vančury ve-
psal Antonín Jirotka: „Básníků je šlakovitě málo, 
avšak jsou.“

Třeba v Chodově u Karlových Varů! Velké díky, 
Mario.  Jaroslav Kopic
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Chodov investuje do škol další miliony

Děti si užívaly svůj svátek

Řada soutěží, ukázka hasičské techniky a stánek s výbavou městských policistů čekaly v areálu DDM Bludiště na děti 
z chodovských základních a mateřských škol. Ty tam na začátku června přišly oslavit svůj tradiční svátek - Mezinárodní 
den dětí. Kromě zážitků si školáci domů odnesli také sladkou odměnu.  |Foto: Martin Polák   

Miliony korun investuje v následujících letních 
měsících do svých škol chodovská radnice. Pení-
ze jsou určeny jak na modernizaci tříd a budov, 
tak na tradiční prázdninovou údržbu.

Patrně nejviditelnější a nejnákladnější bude 
úprava prostranství před základní školou ve Škol-
ní ulici, kde zhruba za 2,4 milionu korun dojde 
k výměně povrchů a obrubníků.

V červnu škola zakoupila a nainstalovala deset 
interaktivních tabulí v hodnotě 1,2 milionu korun.

Dalšího půl milionu pak bude třeba na opravy 
v tělocvičně, výměny sanitární techniky, malování 
a drobné práce.

Základní škola J. A. Komenského bude v době 
prázdnin rozšiřovat elektronický požární po-
plachový systém za 1,3 milionu korun. Zároveň 
provede menší havarijní opravy, vymaluje kuchyň 
v jídelně a některé třídy. To vše za 420 tisíc.

Opravit střechu malého pavilonu, stoupačky, 
vstup do přístavby a vymalovat chodby 2. pavilo-
nu plánuje ZŠ Husova. Připraveno na to má více 
jak jeden milion.

Škola v Nejdecké ulici se chystá na demoli-
ci budovy cvičeben, výměnu části podlahových 
krytin, některých židlí a stolů. Do malé sborovny 
pořídí nový nábytek a zakoupí dvě multidotyko-
vé interaktivní tabule. Obměny se dočkají i staré 
klasické tabule.

Investice čekají také čtyři mateřské školy. V MŠ 
Nerudova mají naplánovanou celkovou rekon-
strukci přípravných kuchyněk u všech čtyř tříd, 
malířské, zednické, obkladačské a elektro práce 
a nákup čtyř myček na nádobí.

Zároveň tam začne první etapa přestavby bý-
valého služebního bytu na kanceláře ředitelství 
MŠ.

V MŠ U Koupaliště budou mimo jiné měnit 
poškozené lino v šatnách a koupí koberce. Nový 
koberec dostanou i v MŠ Zahradní.

Mateřská škola ve Školní ulici pořídí nový kon-
vektomat a nádobí do něj. Celkové náklady na 
zmíněné akce v mateřských školách dosahují 
částky 850 tisíc korun.  (mák)
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červenci a srpnu
Je zbytečné psát, že v červenci a srpnu 

sklízíme jahody, rané odrůdy rybízu, me-
runěk a dalšího ovoce, ale během sklizně 
musíme  keře a stromy dost zalévat, což po-
známe na kvalitě a množství plodů. Zalévá-
me méně často, ale vydatně,  tak aby voda 
pronikla ke kořenům a nebyla jen povrcho-
vým kropením, protože na intenzivní zálivku 
stromy reagují výrazně vyššími výnosy.

Vyčistíme porosty jahodníku od starých 
listů a nežádoucích odnoží a pohnojíme ho 
kombinovaným hnojivem.

Od poloviny července začínáme s očko-
váním jednotlivých ovocných dřevin ve 
druhé míze. Známkou dostatečné mízy 
je intenzivní růst podnoží a snadné od-
chlípnutí kůry při řezu do tvaru písmene 
T. Až v druhé polovině měsíce, s ohledem 
na jednotlivé odrůdy, obvykle po ukončení 
růstu krátkých letorostů, zahájíme letní řez. 
Častější termín, stejně jako hlubší zásah do 
olistěné koruny mohou vést k předčasnému 
vykvétání stromů na podzim. V srpnu na 
meruzalku zlatou roubujeme do rozštěpu 
za zelena, nebo do boku angrešt. Je také 
vhodná doba na zmlazení a úpravu  korun 
třešní, višní a meruněk.

Okrasná zahrada
Pravidelně sečeme trávník, podle potřeby 

ho uválíme, vybereme zatažené cibuloviny, 
osušíme a uložíme na suché a chráněné mís-
to.

Sestříháváme průběžně odkvetlé květy 
a květenství, ponecháváme je pouze tam, 
kde potřebujeme získat osivo. Růže přihno-
jíme plným hnojivem, stříháme živé ploty ze 
stálezelených rostlin, zvláště tam, kde do-
chází při podzimním řezu k hnědnutí jehličí, 
např. thuje.

Ošetření rostlin
Nejúčinnější ošetření je předsezónní, na 

jaře, abychom nemuseli stříkat plody che-
mií. V létě nás otravují hlavně mšice na 
květech, stromech, keřích, kdy rostlinám od-
sávají mízu a přenášejí různé choroby. Naši 
předkové radili použít jakýkoliv olejnatý ne-
chemický postřik doma vyrobený, na který 
postačí voda, saponát nebo mýdlo /ne prací 
prášek!/ a smáčedlo, které dobře nahradí 
jakýkoliv olej. Taková emulze potom dob-
ře přilne na list nebo větvičku a pod tímto 

jemným filtrem se mšice zadusí. Přiroze-
ným škůdcem mšic je slunéčko sedmitečné 
a málokdo ví, že i škvor obecný. Naopak 
rozšíření mšic na stromech podporují mra-
venci, proto doporučujeme lepové pásy na 
kmeny a posypy mravenčích cestiček.

U plísně okurkové můžeme snížit její vznik 
způsobem zalévání, a to pouze podmokem, 
a navíc u okurek i rajčat snížíme objem lis-
tů v dolních částech, jsou zbytečné, rostliny 
hůř větrají, a tím inklinují k držení vlhkosti 
a vzniku plísně.

Molice a třasněnky likvidují pouze vosičky, 
proto si pomůžeme postřiky, např. Vertimec 
1,8 EC s ochrannou lhůtou 3 dny, po které se 
plody nesmí konzumovat.

V minulém zpravodaji jsme chybně uvedli 
den v týdnu na pletí, platí datum 18. června 
a za tuto chybu se omlouváme. Případné 
dotazy můžete psát na naše stránky.
Pranostika:
• když červenec pěkně hřeje, o Vánocích 

se zima zaskvěje.
• nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě 

sněhu.� zahrádkáři�Chodov

Setkání chodovských rodáků 
a pamětníků

U příležitosti oslav 125. výročí povýšení Cho-
dova na město se dne 9. srpna uskuteční ve 
společenském sále KASSu setkání pamětníků 
a rodáků, kteří v Chodově žijí již od 40. a 50. 
let a pamatují si jej před jeho radikální přemě-
nou na sídlištní město.

Do Chodova přišli nejčastěji společně se 
svými rodiči těsně po skončení druhé světové 
války, nebo se zde v tomto období již narodili.

Protože město nemá k dispozici kompletní 
údaje o všech starousedlících, dovoluje si ve-
dení města touto cestou pozvat na společné 
setkání všechny rodáky a pamětníky, kteří by 
se chtěli setkat se starými známými a společně 
zavzpomínat na Chodov před jeho přestavbou. 

Akce je součástí česko-německého projektu 
Obnova historické paměti Chodovska, který je 
spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispo-
zičního fondu Euregia Egrensis.  (mb)
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Na Bílé vodě je nové zázemí pro 
cyklisty i turisty

Pohodlné a zastřešené odpočívadlo s lavice-
mi, stolem a stojany na kola mají nově k dispozici 
cyklisté u horní části hráze Bílé vody. Zázemí je 
součástí úpravy cyklostezky Chodov - Nová Role, 
kterou zastřešuje Místní akční skupina Sokolovsko 
(MAS).

Trasa z Bílé vody směrem na Novou Roli k sád-
kám je už od loňského roku v místech stoupání 
zpevněna a částečně odvodněna. Nyní přibyla 
závora zabraňující vjezdu čtyřkolkám a motocy-
klům.

Chodov investuje každým rokem do údržby 
a rozvoje přírodního koupaliště nemalé finanč-
ní částky. Jen v letošním roce počítá se zhruba 
1,4 milionu korun, za něž chce mimo jiné přidat 
parkovací místa a zpevnit podemleté břehy.

Kvalita tamní vody patří v Karlovarském kraji ke 
špičce, a nejinak tomu je i v těchto dnech. Hy-
gienici ji při posledním měření 30. května opět 
ocenili nejvyšší známkou a na pětistupňové škále 
jí udělili jedničku.  (mák)

Cyklisté, kteří zamíří na Bílou vodu, se dočkali vlastního zázemí, jež jim nabídne místo k odpočinku a v letních dnech 
příjemný stín.  |Foto: Martin Polák

Historii Smolnice i Chodova 
připomene venkovní výstava 

Před půl stoletím zmizela z mapy obec Smolni-
ce (něm. Pechgrün), která byla od 13. století nedíl-
nou součástí chodovského regionu. Na jejím mís-
tě se dnes rozkládá rozlehlá Smolnická výsypka, 

která obec  pohřbila více než sto metrů hluboko. 
Společně se Smolnicí zmizela i přilehlá obec Nové 
Chalupy, sedm velkých a několik menších chov-
ných rybníků a hlavně velká část historické kulturní 
krajiny o rozloze více než šest set hektarů.  Obyva-
telé Smolnice a Nových Chalup se v druhé polovi-
ně 60. let z velké části vystěhovali do zahraničí, ale 
mnoho desítek jich stále žije v Chodově a na svou 
rodnou obec nezapomněli. 

Stejně jako v minulých letech se proto v sobo-
tu 10. srpna v 17 hodin uskuteční na Bílé vodě 
u Smolnického kříže vzpomínkové setkání, které 
zaniklou obec připomene. V jeho průběhu bude 
do zvonice umístěna natrvalo replika původního 
smolnického zvonu z roku 1827 a bude odhale-
na nová pamětní tabule s historií a fotografiemi 
Smolnice. Historii zaniklé obce, ale i Chodova při-
pomene také trvalá venkovní výstava, která bude 
umístěna podél cesty z Chodova na Bílou vodu. 
Na setkání jsou zváni nejen obyvatelé Smolnice 
a Nových Chalup, ale všichni Chodováci, které za-
jímá historie jejich regionu.

Akce je součástí česko-německého projektu 
Obnova historické paměti Chodovska, který je 
spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispozič-
ního fondu Euregia Egrensis.  (mb)
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ZŠ J. A. Komenského

Vzpomínka
Bolest nezahojí čas, ozve se v srdci zno-

vu a zas. Ty věčný spánek spíš a k nám se 
již nevrátíš. 

Dne 23. srpna 2019 vzpomeneme 
4. výročí, kdy nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

 Josef Macák.
S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Před 5 lety 31. červen-

ce nás navždy opustil náš 
milovaný syn, bratr, švagr 
a strýc

Petr Špička.
Děkujeme, že s láskou 

vzpomínáte s námi. Ma-
minka a bratr s rodinou.

Blahopřání
Dne 1. srpna tomu 

bude již 50 let, kdy si
Jiřina a Václav

Seifertovi
 řekli své ano a roz-

hodli se jít společně 
životem. Život je cesta, 
které až manželství dává 
cíl, a my, Vaše děti, z ce-
lého srdce gratulujeme 
a děkujeme, že jste spo-

lu ve zdraví došli až tak daleko a společně nás 
vychovali.

Vaše Marcela, Václava, Václav, Jiří a Vero-
nika

Vzpomínka
Dne 11. srpna 2019 si 

připomeneme 10. výročí, 
kdy nás opustil pan

Vladimír Kuchař
Vzpomínají manželka 

Josefka a dcera Eliška s  
rodinou.

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka pro 
žáky 6. - 9. ročníku. Nástup možný od 27. 8. 2019.  
Bližší informace na telefonu 352352190 nebo pří-
mo u ředitelky školy.
Informace pro strávníky školní jídelny

Kancelář školní jídelny bude  v provozu od 26. 
8. 2019   v době od 7.00 – 11.00  a od 11.30 – 15.00 
každý všední den. Každý strávník si musí v září 
aktivovat obědy. Aktivace je možná přímo v kan-
celáři ŠJ nebo telefonicky na čísle 325325199.
Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude slavnostně zahájen  
2. září 2019 v 8:00 pro žáky 1. – 9. ročníku ve ško-
le v ulici Smetanova. Žáci 1. - 5. ročníku budou 
vcházet do školy vedlejším vchodem (nově při-
stavěná část školy), žáci 6. - 9. ročníku vchází do 
školy hlavním vchodem. První školní den nemusí 
mít žáci s sebou přezůvky a se žáky 1. tříd mo-
hou  přijít zákonní zástupci. Od druhého školního 
dne vstupují do školy žáci sami, z bezpečnostních 
a organizačních důvodů není možné, aby žáky 
rodiče doprovázeli až do budovy! 

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Branný den

V pátek 7. 6. pro nás DDM Bludiště, středisko 
prevence kriminality a sbor dobrovolných hasi-
čů připravily branný den na ŠAKu. Na programu 
byla ukázka výbavy a výstroje městských policistů 

V Sokolově se pojede 
premiérový ultramaraton MTB

V Sokolově v areálu koupaliště Michal se 
uskuteční premiéra čtyřiadvacetihodinového 
závodu horských kol Sokolovská - 24 – MTB. 
Na účastníky ojedinělé akce čeká nenáročný, 
osm kilometrů dlouhý okruh v okolí koupaliště. 
Ultramaraton lze absolvovat také v polovičním 
časovém limitu, navíc pořadatelé připravili ně-
kolik kategorií.

Závod startuje 7. září v 10 hodin. O den 
dříve, v pátek 6. září od 19 hodin, se na kou-
pališti koná koncert karlovarské kapely New 
Sharks. V sobotu bude souběžně probíhat be-
achvolejbalový turnaj smíšených dvojic.

Podrobnosti a více informací naleznete na 
www.sokolovska24mtb.cz.  (mák)
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ZŠ Školní ulice

Sportování na prvním stupni

Ve čtvrtek 16. 5. se velmi pěkně ukázali naši 
žáci při soutěži O pohár starosty města. Hvězdný 
tým druhého stupně zde velmi šikovně doplnil 
tým prvních až pátých tříd ve složení J. Baherová, 
S. Křepinská, P. Tesař, M. Mokrá, J. David, E. Šve-
cová, V. Bogdáňová, S. Hanko, M. Lukáš, D. Götz, 
K. Kučová, M. Kapusňák, M. Presl, J. Košek a J. Ja-
nec. Tito žáci se nezalekli žádných disciplín a   
skvěle tak svým výkonem doplnili zástupce vyš-
ších ročníků. Samozřejmě díky patří i žákům čtvr-
tých ročníků, kteří našim soutěžícím skvěle fandili. 

Ve středu 12. 6. proběhlo fotbalové utká-
ní „O putovního medvěda“ mezi žáky školních 
družin naší školy a žáky školních družin základní 
školy Husova ulice. Náš tým ve složení L. Cafou-
rek, S. Hanko, E. Švecová, A. Holický, D. Nguen, 
R. Grol,M. Lamač, M. Stupka, M. Horn, V. Krai-
mer pod vedením trenéra P. Jankovského podlehl 
soupeři 1:2 po poločase 1:0.

Velké díky a pochvala za sportovní výkon patří 
všem našim sportovně nadaným žákům.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní 

učitelce Mgr. Ireně Kohoutové za tři roky třídního 
učitelství 3. až 5.A, tedy třídy našeho syna Lukáše. 
Profesionalita, trpělivost, lidský přístup, pevné nervy 
(někdy jen tak tak…), neuvěřitelný rozsah mimoškol-
ních aktivit. To vše jsou předměty oznámkované 
námi velikou jedničkou. Pokud váš potomek každé 
ráno vstává v 6.00 a těší se do školy, je to asi nejvyšší 
ocenění práce třídní učitelky. Ještě jednou děkujeme 
a zároveň blahopřejeme těm dalším v řadě, kteří to 
s „Kohouťačkou“ v novém školním roce vyhrají.

  Stanislav a Šárka Pochmanovi
Paní učitelko, moc děkuji, mám vás rád…..škoda, 

že jsem k Vám nepropadl.  Lukáš Pochman

a hasičů, střelba ze vzduchovky, výcvik služeb-
ních psů, soutěže a opékání vuřtů.

Nejzajímavější byla velká detektivní hra, jejíž 
součástí bylo nalezení "pachatele" s černou taš-
kou v parku u kulturního střediska KASS. Děti to-
muto muži měly říci heslo a ten jim na oplátku 
sdělit důležitou informaci. Takových "pachatelů" 
s černou taškou se však jako naschvál pohybo-
valo v dané lokalitě hned několik, a tak překva-
pení občané nechápavě hleděli na děti, proč na 
ně křičí hesla a dožadují se tajných informací. Po 
přečtení tohoto článku již budou vědět, že to ne-
byla výprava z Bohnic, ale branný den chodov-
ských škol.

Pořadatelům děkujeme za příjemně strávené 
dopoledne a skvělou organizaci.
� Mgr.�Radmila�Žejdlová

Projekt Inženýr junior
V pondělí 10. 6. 2019 se někteří žáci 8. ročníků 

naší školy zúčastnili již pátého semináře tohoto 
projektu. Účastí na tomto semináři žáci úspěš-
ně zakončili celý projekt, ve kterém se seznámili 
s pěti oblastmi techniky – 3D tisk, elektrotech-
nika, programování CNC strojů, programování 
micro:bit, autotronika. Na závěr celého projektu 
byli odměněni titulem „Inženýr junior “ či „Bakalář 
junior “ a pamětní medailí.

 Mgr. Vladimír Šik
Další úspěchy našich žáků

Dalším sportem Sportovní ligy škol byl mini-
fotbal. Družstvo vedené kapitánem Markem Je-
sipčukem hrálo ve složení: Tomáš Podolník, Fran-
tišek Koch, Jakub Sikora, David Bambousek, Filip 
Galla, Zdeněk Rechtorík, Josef Frána, Jan Schulz, 
Marek Dolejš a Jan Beneš a poprvé v historii školy 
vybojovalo postup přes okresní a krajské kolo do 
republikového kola. Zde naše putování ukončily 
prohry s fotbalovými akademiemi Teplic a Slavie 
Praha. 

Skvěle si  vedli také školní atleti v Poháru roz-
hlasu. Mladší dívky a starší kluci zvítězili v okres-
ním kole. Kluci se pak stali vítězi i kola krajského.  
Družstvu školy ve složení Petr Kuřák, Jakub Siko-
ra, Daniel  Klejch, Jan  Schulz, Roman Rehák, Ra-
dek Holzer, Filip Galla a Karel Vaňha  utekl postup 
do republikového finále jen o pár desítek bodů. 
Všem patří velká gratulace za reprezentaci školy. 

V závěrečných součtech se pak naše škola po 
mnoha letech dostala letos na 3. místo v celoroč-
ní soutěži Sportovní liga škol, do níž jsou zapoje-
ny všechny školy okresu Sokolov.

 Mgr. Miloš Volek
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ZŠ Husova ulice

Svět záchranářů
Dne 16. května jsme navštívili areál „Svět zá-

chranářů“ v Karlových Varech, kde jsme se zú-
častnili zážitkového vzdělávacího programu „Svět 
rizik“. Učili jsme se nejen rozpoznávat jednotlivá 
rizika, ale hlavně se s nimi vypořádat. Akce byla 
vedena lektory z řad hasičů, policistů a záchraná-
řů. Navštívili jsme hasičskou stanici, policejní slu-
žebnu, dům s bytem i zdravotnickou záchrannou 
službu. Seznámili jsme se, jak se chovat při požá-
ru, v nebezpečných situacích na silnici, při setkání 
s neznámou osobou, jaká nebezpečí nám hrozí 
doma nebo kdy volat na tísňové linky. Program 
jsme si velmi užili.  Žáci�třídy�4.�B

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.

Přejeme všem krásné prázdniny a zaslouže-
nou dovolenou. Ahoj v září.
Slavíček z Husovky

Dne 22. května se uskutečnila na naší škole pě-
vecká soutěž 1. stupně „Slavíček z Husovky“.

Všech 27 soutěžících bylo výborně připraveno. 
Zazněly písničky nejen lidové, ale i z pohádek 
a muzikálů. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Poro-
ta měla těžkou práci vybrat vítěze. Na závěr sou-
těže si všichni společně zazpívali oblíbené písně.

Všem zpěváčkům gratulujeme a děkujeme za 
přípravu.
Pasování prvňáčků

Dne 11. 6. 2019 byli i prvňáčci naší školy slav-
nostně pasováni na čtenáře.

Děkujeme všem „knihomolům“ z knihovny, 
klaunu Tomovi a v neposlední řadě našemu panu 
starostovi za nezapomenutelný zážitek.
Návštěva Waldsassenu

29. 5. 2019 měli žáci 9. tříd možnost zapojit se 
do projektu „Soudržnost a odkaz našich předků“ 
a navštívit naše partnerské město Waldsassen.  
Deváťáky čekal zajímavý program. Seznámili se 
s historií města v místním muzeu a prošli si areál 
místní botanické zahrady. Poděkování patří or-
ganizátorům akce – DDM Chodov a Ekocentru 
Chodováček - a především skvělým průvodcům, 
p. Bělohlávkovi a p. Volkovi.
Akademie školy

Již tradičně se na konci školního roku konala 
akademie žáků. Každá třída si připravila krátkou 
ukázku své  práce, někteří tančili, někteří zazpívali 
sborově oblíbenou píseň, někdo zahrál na svůj 

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 
převážně na druhém stupni.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.
� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy

Zeměpisné exkurze
Výuka zeměpisu nemusí probíhat jen ve škol-

ních lavicích. Teoretické poznatky z oblasti pří-
rodních podmínek, týkající se reliéfu, říční sítě, 
podnebných jevů, zalesnění a využití krajiny, 
je dobré ověřit přímým pozorováním v terénu. 
A navíc se dají zeměpisné vědomosti spojit se 
znalostmi o pohybu v přírodě, se sportovním vý-
konem a také se spoustou legrace. Takže stejně 
jako v minulých letech i letos vyrazila na začátku 
června po předcházející přípravě devátá třída do 
okolí Tatrovic. Pohybovali jsme se většinou teré-
nem, někdy hodně těžkým, jen zřídka po lesních 
cestách.

Některá stoupání, překonávání potoků a strmé 
svahy prověřily fyzickou kondici a vůli. Navíc nás 
doprovázelo až moc pěkné počasí s vysokými 
teplotami. Svačina s opékáním buřtů pomohla. 
A bylo také hodně legrace. Asi po 15 km putová-
ní jsme se dostali zpět do Chodova. Všichni una-
veni a někteří pořádně, ale spokojeni, že jsme to 
zvládli. Každý žák vypracoval z exkurze pracovní 
list. Tečkou za exkurzí, již ve třídě, bylo zhod-
nocení, s promítáním filmu z exkurze. Znovu se 
všichni výborně pobavili nad svými schopnostmi 
překonávat přírodní překážky.
� Mgr.�Milan�Kovářík
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ZŠ Nejdecká ulice

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 

příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2019/2020 na částečný úvazek učitele/ku AJ 
a čitele/ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zá-
kona č. 563/2004 Sb. v aktuálním znění.

Informace: osobně: 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem:   info@zschodov-nejdecka.cz.

� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka škol
Ze života školy - telegraficky

Konec května a začátek června je v každé 
škole doslova „nabitý“ různými akcemi, soutě-
žemi a hlavně mají všichni žáci poslední šanci 
„zabojovat“ o lepší známky na vysvědčení.

29. 5. k nám přijelo osm dvoučlenných druž-
stev z Karlovarského kraje a v soutěži Umíme 
to s počítačem nám soutěžící dokázali, že i ve 
stanoveném časovém limitu nemají se zadaný-
mi úkoly problém.

První místo získalo naše družstvo ve složení 
Jiří Kalina a Maxmilian Irlbek. 13. 6. se naopak 
naši žáci vydali do Karlových Varů, aby nás re-
prezentovali v krajském kole sportovní soutě-
že malá kopaná, a protože měli natrénováno, 
přivezli bronz.

Všem malým i velkým soutěžícím patří veliká 
pochvala. 7. 6. uspořádal DDM Bludiště spo-
lečně s SPK a SDH v Chodově branný den (na 
snímku nahoře), kterého se zúčastnili žáci 4. a 
5. třídy. Za příkladnou přípravu dne i zajištění 
perfektního počasí děkujeme. 11. 6. šli žáci prv-
ní třídy do městské knihovny, kde v podkrov-
ních prostorách byli pasováni na čtenáře. 

Ale to předbíháme, na začátku s dětmi pra-
coval klaun, který je vyzkoušel ze čtení, po-
znávání barev, ale také počítání nejen v čes-
kém jazyce, ale i v angličtině. Jeho vystoupení 
bylo proloženo písněmi a tanečky. Po klaunovi 
předstoupil před prvňáčky pan starosta s paní 
ředitelkou městské knihovny a společně paso-
vali děti na čtenáře. Žáčci se museli podepsat 
na vzpomínkový arch a za odměnu dostali kni-
hu napsanou pouze pro ně. Za nevšední záži-
tek všem děkujeme. 

oblíbený nástroj. 
Samozřejmě nechybělo rozloučení s „deváťá-

ky“ a jejich předtančení. 
Závěrem pak žáci 9. ročníků přivítali budou-

cí prvňáčky a předali jim symbolický klíč od naší 
školy.

Celá akademie se nesla v duchu vzpomínky 
a uctění památky zesnulého ředitele - Mgr. Libo-
ra Dočkala, který Akademii uvedl do života naší 
školy. Mgr. Lenka Hrušková
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky
Jednotka zasahovala v květnu u 15 událostí. 

Během akcí bylo 7 osob zachráněno, 4 zraněné 
osoby byly předány do péče zdravotníkům, ve 
dvou případech jednotka zasahovala mimo 
území zřizovatele, 1x šlo o nepoplachovou 
činnost pro město při zajištění Dne dětí u DDM 
Bludiště. 3x šlo o nouzové otevření uzavřených 
prostor při nebezpečí z prodlení v ulicích 
Husova, ČSO a Luční. Kuriózní byla záchrana 
dvou žen na balkónu v ulici ČSO, kde je zamklo 
malé dítě. Zraněná osoba byla nalezena v domě 
s pečovatelskou službou, následně byla předána 
do péče zdravotníkům. V květnu byl zaznamenán 
jeden požár staré unimobuňky poblíž Lokte. Byl 
také prověřen požár bytu v ulici 9. května, kde 
byly zjištěny připálené potraviny na plotně, 
zakouřený prostor byl odvětrán. Obdobný případ 
se týkal hlášeného požáru kamionu na D6, ale 
ten se nepotvrdil, pouze se přehřály brzdy. 
V jednom případě se jednalo o dopravní nehodu 
se zraněním motocyklisty, který se střetl s lesní 
zvěří na komunikaci za Dolními Nivami. Hned 
dvakrát jednotka řešila únik pohonných hmot na 
komunikaci, například v ulici U Koupaliště, odkud 
ropná skvrna vedla až do Vintířova. Dvakrát 
jednotka zachránila zvíře, srnku zamotanou 
v brankové síti na Spartaku a psa uvízlého 
v křoví zahrady ve Dvořákově ulici.  Dvakrát 
jednotka pomáhala zdravotníkům při záchraně 
zraněné osoby, v Božičanech při transportu do 
sanity, další případ se týkal spolupráce složek 
IZS při zajištění přistání vrtulníku na hřišti ŠAK. 
Ten transportoval do nemocnice těžce zraněnou 

Mateřská škola Chodov

Rok v chodovských mateřinkách
I ve školním roce 2018/19 pracovaly naše cho-

dovské mateřinky podle svých školních vzdělá-
vacích programů, které jsou specifické a vystihují 
charakter jednotlivých pracovišť. Společným 
rysem ve všech programech jsou motivace 
dle ročních období, návrat k našim kulturním 
hodnotám a tradicím, zařazování prvků envi-
ronmentální výchovy a vedení dětí k ochraně 
přírody a životního prostředí.

Od září do června probíhaly nejrůznější akce, 
které měly dětem zpestřit jejich pobyt v MŠ – 
karnevaly, masopust, čarodějnické řádění, spor-
tovní akce a soutěže, plavání, lyžařská školička, 
besedy v knihovně a s panem policistou Staň-
kem, tvořivé dílničky v DDM a ZUŠ, návštěvy ZŠ, 
besídky a akce pro rodiče.… Letos se v běžných 
třídách integrovalo také 7 dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a početnější skupina 
dětí z jiného kulturního prostředí a děti z vy-
loučených lokalit. Proto již několik let zejména 
MŠ U Koupaliště a MŠ Zahradní spolupracují 
s předškolním klubem „Člověk v tísni“. Spolu se 
snažíme o lepší integraci těchto dětí.

Pokračovala rovněž spolupráce s klubem dů-
chodců v Hlavní ulici a domem s pečovatelskou 
službou, kam děti z MŠ U Koupaliště a MŠ Škol-
ní pravidelně přicházejí se svým vystoupením 
pro naše seniory.

V rámci oslav Dne Země jsme spolu s rodiči 
uklidili okolí našich mateřinek. MŠ Školní se letos 
zapojila do projektu “Malá technická univerzita“, 
kde se děti dozvěděly spoustu informací o tom, 
jak funguje svět kolem nás. V rámci výletů jsme 
zavítali do ZOO v Plzni a v Chomutově, na sta-
tek Bernard a Kozodoj, do Bečova na zámek, na 
pohádku i do botanické zahrady.

 Ve spolupráci s DDM proběhl opět Školkacup 
a Školkolympiáda. Předškoláci byli pasováni na 

školáky. Prostě byl to pestrý, akční a hravý školní 
rok.
Poděkování

Přeji všem zaměstnancům Mateřské školy 
Chodov a také dětem i jejich rodičům krásné 
a pohodové letní dny, spoustu nezapomenu-
telných prázdninových zážitků, děkuji všem za 
vstřícnost, aktivitu, obětavost, zodpovědnost 
a spolupráci a těším se na shledanou ve školním 
roce 2019/2020.
Poděkování za sponzorský dar

MŠ Chodov děkuje Sedleckému kaolínu, a.s., 
a účetní firmě pana K. Matičky za sponzorské 
dary pro děti z naší MŠ.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Pasování na školáky si pro děti z přípravné 
třídy připravila paní Věra Čalounová, která 
tímto navazuje na tradici, kterou založila ještě 
jako pracovnice městské knihovny. Moc si váží-
me její ochoty a hlavně nadšení, s jakým k této 
akci přistupuje. A než dostaneme vysvědčení, 
pojedeme 18. 6. na školní výlet do Prahy. Všem 
dětem i pedagogům přejeme krásné prázdni-
ny.
Mgr.�Iva�Jurnečková�a�Mgr.�Lenka�Proko-

pičová
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osobu v ulici Husova. Jeden planý poplach 
jednotka prověřila po aktivaci čidla EPS v nové 
přístavbě Základní školy J. A. Komenského. 

V rámci dlouho plánované odborné přípravy 
absolvovali hasiči společný výcvik ve Feuerwehr-
technisches Zentrum Erzgebirge ve městě Pfa-
ffenhain. Jedná se o přeshraniční spolupráci s ha-
siči Oelsnitz. Tento projekt byl realizován v rámci 
kooperačního programu podpory přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou, Svobod-
ným státem Sasko, Euregiem Egrensis a Euro-
regionem Krušnohoří, v souladu s ustanoveními 
Společného realizačního dokumentu podpory 
malým projektům přeshraniční spolupráce. Vý-
cvik byl velmi přínosný pro všechny strany, dě-
kujeme za tuto zkušenost vedení města a Miloši 
Bělohlávkovi. Také děkujeme kolegům hasičům 
z Vintířova, kteří po dobu čtyřdenního výcviku 
jednotky pomáhali zajišťovat požární ochranu 
v Chodově. Další výcvik v reálných podmínkách 
požáru, který pořádali kolegové profesionálové 
ze Sokolova, absolvovali vybraní členové v Hor-
ním Slavkově. Zúčastnili jsme se také dvou výstav 
s novou cisternovou automobilovou stříkačkou 
CAS 30 T815 - TERRA. První na mezinárodní 
úrovni ve slovenském Trenčíně s názvem FIRECO 
a druhé ve Zbirohu na „HASIČSKÉM TATROVÁ-
NÍ“. O nové vozidlo byl velký zájem a ve Zbirohu 
naše nová TERRA obdržela od odborné poroty 

včetně návštěvníků akce zvláštní cenu ve své ka-
tegorii „MISS JUNIOR“.
Informace SDH

 Květen byl opět plný akcí i soutěží. Pokračuje 
celoroční preventivně-výchovná činnost zaměře-
ná na studenty chodovské střední odborné školy 
ekonomické a gymnázia, preventivní akce byla 
připravena i pro mateřskou školu z Nového Sed-
la. Hasiči položili pěnu na Dětském dni s koňmi 
v Boučí. V květnu nezahálela ani soutěžní čin-
nost, krátký přehled:

4. května - Útvina, liga, mladší žáci 2. místo, 
starší žáci 1. místo,

12. května – Bor, liga, mladší žáci 2. místo, starší 
žáci 6. místo,

18. - 19. května – Oloví, okresní kolo HRY PLA-
MEN, mladší žáci 1. místo, starší žáci 2. místo,

obě družstva postupují do krajského kola, 
v běhu na 60 m překážek - Anežka Šimralová 
1. místo, Eliška Šimralová 2. místo, Filip Belička               
1. místo, Vojtěch Novák 2. místo (mladší katego-
rie), Jakub Hataš 2. místo (starší kategorie).

Závěrem děkujeme všem členům sboru, ve-
doucím kolektivu mládeže, členům zásahové 
jednotky za náročnou nejen zásahovou činnost. 

Všem obyvatelům přejeme slunečné a hlavně 
bezpečné prázdniny.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

Zásah u  staré unimobuňky poblíž Lokte.  |Foto: SDH Chodov
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Policie České republiky

Městská policie Chodov

Perličky z činnosti 
Měsíc červen se zdál být měsícem opilců, ne-

boť víc než kdy jindy naráželi strážníci na potáce-
jící se opilce po městě a někteří putovali na pro-
tialkoholní záchytnou stanici a jiné se podařilo tzv. 
rozchodit a doprovodit do místa bydliště. V ul. 
Hrnčířská například jeden takový kráčel po uli-
ci, oděn pouze v ručníku, bez pocitu studu, zato 
s veselou náladou. Další opilec fyzicky napadl ji-
ného muže u parkoviště před Komerční bankou 
a způsobil mu zranění. Jiný zase v podroušené 

náladě přišel do bytu své družky v ul. Nám. 
9. května řešit dlouhodobé rodinné spory a sám 
jich během pár minut vyvolal takové množství, že 
skončil v policejních poutech a byl převezen na 
záchytku. Asi ojedinělou výjimkou byl však opilec 
v ul. Tovární, který se dopotácel k blízké lavič-
ce, kde se chtěl spánkem zbavit nadbytečných 
promile alkoholu, ale povšiml si zde zapadlé pe-
něženky s doklady, kterou tu kdosi ztratil. Puzen 
pocitem svědomitosti, sebral poslední zbytky své 
orientace a nasměroval své kroky na služebnu 
městské policie, kde kódovanou řečí „delirium“ 
překvapeným strážníkům přeložil důvod své ná-
vštěvy a předložil k odevzdání svůj nález…

V ul. ČSM dva lapkové využili získanou in-
formaci o dlouhodobé nepřítomnosti majitelky 
bytu, která pobývala v nemocničním zařízení, 
a do tohoto bytu vnikli násilím. Podivné, šramo-
tící zvuky neunikly pozornosti sousedů, a proto 
ihned zavolali na tísňovou linku 156. Strážníci na 
místě zadrželi muže a ženu, kteří se ihned zača-
li vymlouvat, že do bytu byli posláni majitelkou 
pro náhradní oblečení. Výtečníci byli předáni na 
policejní služebnu, kde jim již náhradní, vězeňské 
oblečení zajistí sami.
Přichází letní sezóna

A je tu letní sezóna, otevírají se restaurační 
předzahrádky. Důrazně žádáme provozovatele 
všech restauračních zařízení, aby pečlivě zva-
žovali, v jaké míře a komu podávají alkoholické 
nápoje, a při pořádání svých hudebních produkcí 
nezapomněli na pravidlo o zachování nočního 
klidu. Kuřáky trávící čas nočním klábosením před 
restauracemi prosíme o ztišení jejich hlasových 
projevů. 

Přichází opět období dovolených a my přeje-
me všem co nejvydatnější odpočinek od pracov-
ního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme před 
nástupem zlodějů, kteří se specializují na letní 
bytové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečné-
ho zajištění svého majetku při odjezdu na delší 
dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírání své 
poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzávěr vody 
před způsobením případných škod na majet-
ku.  Dohlížejte na své děti ať již v blízkosti bazé-
nů, vodních ploch, tak u silnic a při volnočaso-
vých aktivitách. � Šťastný�návrat�všem
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

Odcizili jízdní kolo
Třiadvacetiletý a pětadvacetiletý muž, oba 

pocházející ze Sokolovska, měli začátkem květ-
na 2019 ve večerních hodinách vypáčit dveře 
panelového domu v Chodově. Následně měli 
vstoupit do vestibulu a z něj odcizit jízdní kolo, 
které pak neznámé osobě prodali.

Výtěžek z prodaného kola si měli rozdělit 
mezi sebou. Oba muži se svého jednání dopus-
tili i přesto, že v posledních třech letech byli za 
podobné jednání Okresním soudem v Sokolově 
a Okresním soudem v Karlových Varech odsou-
zeni.

Policisté z obvodního oddělení v Chodově 
oběma mužům sdělili podezření ze spáchání 
přečinu krádež, za což jim v případě prokázání 
viny hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.
Vloupal se do vozidla

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality 
v Sokolově zahájili trestní stíhání 29letého muže 
ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání pře-
činu krádež.

Minulý rok začátkem prosince v Chodově měl 
obviněný muž vniknout do vozidla značky Ško-
da. Z vozidla měl odcizit například autorádio, 
parfém, sluneční brýle nebo také navigaci.

Ve vozidle následně vnikl do zavazadlového 
prostoru, ze kterého měl odcizit další věci, jako 
například varnou konvici, elektrický mixér, nebo 
dokonce nákupní tašku s potravinami. Svým 
jednáním způsobil škodu převyšující 16 tisíc ko-
run.

V případě prokázání viny mu hrozí trest od-
nětí svobody až na dva roky.
� nprap.�Mgr.�Soňa�Podlahová, PČR
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2019/2020

Videokroužek (od 12 let, tvorba videa, střih videa, práce s videem)
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 2 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 3 - atletika (1. - 2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 - (3.- 5. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Sportovní gymnastika – (od 5 let, kondiční průprava, cvičení na náčiní, gymnastický rozvoj)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Tenis 1 (od 5 do 11 let)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Volejbal – žlutý (předškoláci + 1. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal – oranžový (2. - 3. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – červený (4. - 5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal – zelený + modrý - (6. - 7. třída)
Volejbal - žákyně
Volejbal – kadetky + juniorky
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
3D tisk (od 12 let) – „kreslení“ návrhů pro 3D tisk
Fotbal 1 - (ročníky 2011 až 2013) 
Fotbal 2 - (ročníky 2009 a 2010)
Fotbal 3 - (ročníky 2007 a 2008)
Fotbal 4 - (ročníky 2005 a 2006) 
Fotbal 5 – (ročníky 2004 a starší)
Florbal - žáci (ročník 2008 a starší)
Florbal - elévové (všichni 2009 – 2010 a dívky 2008)
Florbal - přípravka (všichni 2011 - 2012 a dívky 2010)
Florbal - dívky (ročníky 2001 – 2008)
Šachy - (od 5 let)                    
Digi foto (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 7 let)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus (od 5 do 99 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední hrátky v tělocvičně a klubovně DDM – hledáme vedoucí
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy) – hledáme vedoucí
Dětská jóga 1 (4 – 7 let) 
Dětská jóga 2 (od 1. třídy)
Logopedie (5 - 8 let)
Ostatní ZÚ mají naplněnou kapacitu a nábor neprovádějí. 

Pondělí  10.00 – 18.00
Úterý       8.00 – 18.00
Středa       8.00 – 18.00
Čtvrtek  10.30 – 18.00
Pátek      8.00 – 16.00

Telefon: 352 352 280-1 Mobil: 731 151 827

Přihlášky je možno vyzvednout v kanceláři DDM od 3.9.2019 v provozní době.
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Nejstarším průmyslovým podnikem Cho-
dova byla továrna na kameninu, u jejíhož 
vzniku stál loketský podnikatel Franz Miessl. 
Ten byl od roku 1808 majitelem původního 
zámku v Dolním Chodově, ke kterému patřil 
i rozsáhlý pozemek a hospodářské budovy.

Loketský podnikatel se rozhodl prázdný objekt 
využít a v roce 1811 v něm založil výrobnu ka-
meninového zboží. Továrna velmi často zpočát-
ku měnila své majitele a v roce 1845 se rozhodli 
tehdejší majitelé – Porgesové z Portheimu – začít 
vyrábět jen porcelán. V té době měla chodovská 
porcelánka přibližně sto zaměstnanců a k původ-
nímu objektu barokního zámku se rychle začaly 
přistavovat další tovární objekty. V roce 1872 se 
novými majiteli porcelánky stali pánové Haas a 
Czjzek, kteří již provozovali porcelánku v Horním 
Slavkově. Tehdejší farář si do farní kroniky po-
znamenal: „Od nových majitelů se očekává brzký 
vzestup továrny, neb je o nich známo, že jsou 
dobrými obchodníky.“

Areál porcelánky se začal brzy rychle rozvíjet 
a zvětšovat. I když nedosáhla velikosti konku-
renční porcelánky v Tovární ulici, rozkládal se are-
ál podniku Haas & Czjzek na ploše téměř 14 hek-
tarů. Dostatek užitkové vody zajišťoval Tovární 
(dnes Račí) rybník, zřízený poblíž železniční trati. 
Továrně Haas a Czjzek začali obyvatelé Chodova 
na konci 19. století říkat „stará fabrika“, aby ji tak 

odlišili od nové porcelánky Richter, Fenkl & Hahn. 
V době první republiky firma zaměstnávala té-

měř šest stovek dělníků z Chodova a nejbližšího 
okolí. Ti zde vyráběli všechny druhy spotřební-
ho porcelánu pro hotely, kavárny i domácnosti. 
Výrobky zdejší porcelánky byly vysoce ceněné 
a byly vyváženy mimo jiné do Egypta, Švédska, 
Norska, Holandska, Anglie a Ameriky.

Po druhé světové válce byla porcelánka zná-
rodněna a stala se součástí podniku Slavkovský 
porcelán. Od roku 1958 byla jedním ze závodů 
Karlovarského porcelánu a velmi zajímavým vý-
vojem prošla na konci šedesátých let. Tehdy měla 
být jako přebytečný podnik zrušena a v rámci 
asanace historické zástavby srovnána se zemí. 
Pracovnice – ve většině případů šlo totiž o malíř-
ky porcelánku – pak měly být přeloženy do por-
celánky v Nové Roli.

Tento plán se setkal s velkým odporem za-
městnanců i chodovského vedení, a proto bylo 
rozhodnuto, že chodovská továrna zůstane za-
chována a bude sloužit pro výrobu drahého de-
koru a úzkoprofilového zboží. Díky tomu začala 
porcelánka brzy dodávat do více než třiceti států 
světa a svými zisky převyšovala i nepoměrně vět-
ší podniky v okolí.

Tradice výroby porcelánu v objektu skončila po 
více než dvou stoletích v druhé dekádě 21. století.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik

Demolice porcelánky na počátku 70. let minulého století.  |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka  

Porcelánka Haas & Czjzek
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Pohled na areál porcelánky z ulice Krátká.

Budova bývalého chodovského zámečku v areálu porcelánky ve 30. letech 20. století.
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Extrudery – tradiční výrobky CHODOSU                
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.
Dnes Vám představíme další tradiční výrobek z vlastního výrobního programu společnosti CHODOS – 

extruder neboli vytlačovací stroj.  Příjemné čtení!

Stejně jako u vyfukovacích automatů, o 
kterých byla řeč v minulém článku, i počátky 
výroby vytlačovacích strojů – extruderů - jsou 
spojeny s orientací firmy na plastikářský a gu-
márenský průmysl, která v Chodově započala 
v 60. letech minulého století. 

Firma CHODOS CHODOV s.r.o. je historic-
kým výrobcem vytlačovacích strojů - extrude-
rů, které jsou určeny pro zpracování termo-
plastů vytlačováním v nekonečných délkách 
ve tvaru pásů, hadic, tyčí, profilů a podobně. 
Jedná se o zpracování materiálů LDPE, LLDPE, 
HDPE, PP, PS, PVC.

Mohou být zařazeny do celé řady linek 
včetně re-granulačních. Je také výrobcem 
extruderů, které jsou určeny pro zpracování 
pryže/kaučukových směsí metodou vytlačo-
vání.

Vytlačovací stroj je zařízení, které je plynule 
zásobováno z násypky tuhým termoplastem 
či kaučukovou směsí ve formě granulí, prášku, 
případně drtí. Termoplast či kaučuk je v místě 
plnícího otvoru odebírán otáčejícím se šne-
kem umístěným v pracovním válci a dopra-
vován do hlavy umístěné na výstupu z vytla-
čovacího stroje, která dá vytlačované hmotě 
požadovaný tvar. 

Při průchodu vyhřívanou komorou prochá-
zí tok taveniny přes několik segmentů šneku. 
Šnek koná rotační pohyb, v důsledku kterého 
dochází k posuvu hmoty v pracovním válci 
a současně za spolupůsobení tepla a tlaku 
k jeho postupné přeměně ve fázi kapalnou.

Významnou roli ve výrobě vytlačovacích 
strojů začíná hrát ekologie. Ze strany EU je 
čím dál větší tlak na ekologičnost výroby a na 
recyklaci. A právě plastikářský extrudér jako 
součást recyklační linky, který je schopen 
hned na místě zpracovat plastové přetoky 
z výroby, je výborným řešením.

Velkou předností extruderů z firmy CHO-
DOS je jejich stabilita a dlouhá životnost. Zá-
kazníci používají stroje z CHODOSU dokon-
ce i po 10, 20 nebo 30 letech užívání stroje. 

U všech strojů platí také schopnost garanto-
vat původ použitých materiálů a fakt, že firma 
využívá subdodávek ověřených celosvětových 
dodavatelů. Anebo pověstná jednoduchost 
řešení pro obsluhu i jednoduchá údržba, což 
v praxi znamená, že zákazník, který zdejší 
stroje využívá, nepotřebuje k jejich obsluze 
vysoce kvalifikované síly.

Extrudery neboli vytlačovací stroje dodával 
a dodává CHODOS například do Itálie, Me-
xika, Turecka, Maďarska, Německa, Iránu, 
Ruska, Sýrie, Polska nebo Etiopie. 

Vážení čtenáři, po zmapování historie firmy 
a jejího výrobního programu se s naším seriá-
lem rozloučíme příštím, posledním dílem.

Fenomén CHODOS – 12. díl
20 Placená inzerce
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3. 7. (st) 19.30 h
Diego Maradona /130/
Dokumentární,�sportovní�/�VB�/�Režie:�Asif�Kapadia
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu 
plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel 
potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem.
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�80�Kč

1.-2. 8. (čt-pá) a 4. 8. (ne) 17 h, 5. 8. (po) 19.30 h, 10. 8. (so) 19.30 h, 20. 8. (út) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Premiéra�/�Akční�thriller�/�USA�/�Režie:�David�Leitch
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou jízdu, v níž se 
Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw.
Přístupné�od�15�let,�titulky.�Vstupné�130�Kč

22.-23. 8. (čt-pá) 19.30 h 
Tenkrát v Hollywoodu /159/ 
Premiéra�/�Komedie,�drama�/�USA�/�Režie:�Quentin�Tarantino
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. 
Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�130�Kč

29.-30. 8. (čt-pá) 19.30 h, 31. 8. (so) 17 h,                  
1. 9. (ne) 19.30 h

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

4.-5. 7. (čt-pá) 17 a 19.30 h, 6. 7. (so) 17 h, 7. 7. (ne) 
19.30 h, 3. 8. (so) 17 h, 15. 8. (čt) 17 h, 21. 8. (st) 19.30 h

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
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7. 7. (ne) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 /86/
Dobr. animovaný / USA / Režie: Chris Renaud
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí 
kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, 
tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, 
jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. 
A že to jsou často dramata!
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

7. 7. (ne) 17 h
Muži v černém: Globální hrozba 3D /107/
Sci-fi / USA / Režie: F. Gary Gray
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

1.-2. 8. (čt-pá) 17 h
Lví král 3D /109/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Jon Favreau
Snímek se odehrává v africké savaně, kde se narodil bu-
doucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbož-
ňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou 
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

1.-2. 8. (čt-pá) a 4. 8. (ne) 17 h 
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Premiéra / Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Po osmi filmech má značka Rychle a zběsile svou první sa-
mostatnou jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham 
vrací jako Luke Hobbs a Deckard Shaw. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

3.-4. 8. (so-ne) 15 h
Lví král /109/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Jon Favreau
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

3. 8. (so) 17 h
Spider- Man: Daleko od domova /142/
Akční dobrodružné sci-fi / USA / Režie: Jon Watts
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

3. 8. (so) 19.30 h
Kořist /87/
Premiéra / Horor, thriller / USA / Režie: Alexandre Aja
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než člověk. Mají nejsilnější 
stisk čelistí ze všech živých tvorů. Jak dlouho mezi nimi do-
káže přežít obyčejná holka? 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

4. 8. (ne) 17 h
Willy a kouzelná planeta /90/
Premiéra / Animovaný / Francie / Režie: Eric Tosti
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmír-
né lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou, 
divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka 
– robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah 
a objevů. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

5. 8. (po) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Premiéra / Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 7. (po) 19.30 h
Annabelle 3 /106/
Premiéra / Mysteriózní horor / USA / R: Gary Dauberman
Třetí pokračování velmi úspěšné hororové série scenáristy a 
producenta Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s 
neblaze proslulou panenkou.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

2. 7. (út) 19.30 h
MFF KV - Diego Maradona /130/
Dokumentární, sportovní / VB / Režie: Asif Kapadia
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a 
svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, 
svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V 
Neapoli, kde by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego 
stává Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego 
skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony. 
Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, kokain ani 
pletky s mafií. Zničující spirála se roztáčí. Strhující portrét jed-
né z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec 
poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více 
než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč

3. 7. (st) 19.30 h
Muži v černém: Globální hrozba 3D /107/
Sci-fi / USA / Režie: F. Gary Gray
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem 
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud nej-
většímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agento-
vi v organizaci Mužů v černém. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

4.-5. 7. (čt-pá) 17 a 19.30 h, 6. 7. (so) 17 h,         
7. 7. (ne) 19.30 h
Spider- Man: Daleko od domova 3D /142/
Premiéra / Akční sci-fi / USA / Režie: Jon Watts
Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamará-
dy Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův 
plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme 
brzy zasvé, neboť Spider-Manovi zkříží cestu agent Nick 
Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu pomohl vypátrat, proč 
na starý kontinent útočí obří elementálové. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

6. 7. (so) 15 h
Pokémon: Detektiv Pikachu /104/ 
Akční, rodinný / USA, Japonsko / Režie: Rob Letterman
Pikachu se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, 
kterému není rovno. Ve filmu se kromě něj objeví celá ple-
jáda oblíbených postaviček Pokémonů, každá se svými uni-
kátními schopnostmi a povahou. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

6. 7. (so) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Akční dobr. fantasy / USA / Režie: Simon Kinberg
X- Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean 
Grey, která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné 
záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se vrátí domů, 
zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale záro-
veň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč
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6. 8. (út) 19.30 h
Annabelle 3 /106/
Mysteriózní horor / USA / Režie Gary Dauberman
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

7. 8. (st) 19.30 h
Muži v černém: Globální hrozba 3D /107/
Sci-fi / USA / Režie: F. Gary Gray
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

8.-9. 8. (čt-pá) 17 h
Toy Story 4: Příběh hraček 3D /99/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho ži-
vota. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chla-
peček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře 
se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový svět.
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

8.-9. 8. (čt-pá) 19.30 h
Mrtví neumírají /105/
Premiéra / Komedie, horor / USA, Švédsko / 
Režie: Jim Jarmusch
V hororové komedii Mrtví neumírají se invazi příliš ži-
vých nebožtíků postaví první herecká liga v čele s Billem 
Murraym, Tildou Swinton nebo Adamem Driverem. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

10. 8. (so) 15 h
Toy Story 4: Příběh hraček 2D /99/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

10. 8. (so) 17 h
Willy a kouzelná planeta /90/
Premiéra / Animovaný / Francie / Režie: Eric Tosti
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

10. 8. (so) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Premiéra / Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

11. 8. (ne) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 /86/
Dobr. animovaný / USA / Režie: Chris Renaud
Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč

11. 8. (ne) 17 h
Lví král 3D /109/
Animovaný, rodinný / USA / Režie: Jon Favreau
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/110 Kč

11.-12. 8. (ne-po) 19.30 h
Kořist /87/
Horor, thriller / USA / Režie: Alexandre Aja
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

13. 8. (út) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Akční dobr. fantasy / USA / Režie: Simon Kinberg
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

14. 8. (st) 19.30 h
Mrtví neumírají /105/
Komedie, horor / USA, Švédsko / Režie: Jim Jarmusch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

15. 8. (čt) 17 h
Spider- Man: Daleko od domova /142/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

15.-16. 8. (čt-pá) 19.30 h
Spolujízda /94/
Premiéra / Akční komedie / USA / Režie: Michael Dowse
Stu je nervózní řidič Uberu a chce za každou cenu co nejlé-
pe sloužit svým zákazníkům. Vic je zase drsný polda, který 
má v plánu dopadnout nebezpečného padoucha. Když se 
jejich cesty střetnou a propojí, začíná šílená jízda.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

16.-17. 8. (pá-so) 17 h
Tlapková patrola
Premiéra / Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

17. 8. (so) 15 h
Toy Story 4: Příběh hraček /99/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

17. 8. (so) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

18. 8. (ne) 15 h
Lví král /109/
Animovaný, rodinný / USA / Režie: Jon Favreau
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

18. 8. (ne) 17 h
Toy Story 4: Příběh hraček 3D /99/
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

18.-19. 8. (ne-po) 19.30 h
Dětská hra /88/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Lars Klevberg
Na plátna se vrací zlovolná zabijácká panenka Chucky. 
Andy dostane k narozeninám úchvatnou hračku, nejnovější 
výkřik technologií, panenku, která umí cokoliv. Už to není 
jenom hračka, je to ten nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo 
neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí moc ráda a s vynaléza-
vostí těch největších psychopatů. Přišel čas si trochu pohrát. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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20. 8. (út) 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21. 8. (st) 19.30 h
Spider- Man: Daleko od domova /142/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

22. 8. (čt) 17 h
Tlapková patrola
Premiéra / Rodinný animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

22.-23. 8. (čt-pá) 19.30 h
Tenkrát v Hollywoodu /159/
Premiéra / Komedie, drama / USA /
Režie: Quentin Tarantino
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává 
se koncem 60. let. Hlavními postavami jsou bývalá wester-
nová hvězda Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlou-
holetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od 
slavné a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka 
Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér Roman 
Polanski, je na natáčení v Evropě. Sharon je ale zanedlouho 
zavražděna fanatickým sériovým vrahem Charlesem Man-
sonem (Damon Herriman) a jeho „rodinou“. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

23. 8. (pá) 17 h
Willy a kouzelná planeta /90/
Animovaný / Francie / Režie: Eric Tosti
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

24. 8. (so) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 /86/
Dobr. animovaný / USA / Režie: Chris Renaud
Přístupné, český dabing. Vstupné 110/90 Kč

24.-25. 8. (so-ne) 17 h
Hodinářův učeň
Premiéra / Pohádka / ČR / Režie: Jitka Rudolfová
Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i 
klasický pohádkový příběh o boji dobra a lásky se zlem, 
lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor 
Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková nebo 
Miroslav Krobot.
Přístupné. Vstupné 120 Kč

24. 8. (so) 19.30 h
Spolujízda /94/
Akční komedie / USA / Režie: Michael Dowse
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

25. 8. (ne) 15 h
Toy Story 4: Příběh hraček /99/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

25.-26. 8. (ne-po) 19.30 h
Noční můry z temnot 
Premiéra / Horor / USA / Režie: André Øvredal
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

27.-28. 8. (út-st) 19.30 h
Bez věcí nad věcí!
Premiéra / Komedie / Německo / 
Režie: Florian David Fitz
Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce 
všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí 
zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že jediné, bez 
čeho nelze žít, je přátelství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 115 Kč

29.-30. 8. (čt-pá) 17 h
Angry Birds ve filmu 2 3D
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA / 
Režie: Režie: Thurop Van Orman, John Rice
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou zpět. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

29.-30. 8. (čt-pá) 19.30 h, 31. 8. (so) 17 h,          
1. 9. (ne) 19.30 h
Přes prsty
Premiéra / Komedie, sportovní / ČR / 
Režie: Petr Kolečko
Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích, 
ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu 
všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začí-
nají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) 
chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná 
Linda nechápe. Zvlášť když se jim podařilo kvalifikovat na 
mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá 
svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří 
Langmajer).
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

31.-1. 9. (so-ne) 15 h
Angry Birds ve filmu 2 2D
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA / 
Režie: Režie: Thurop Van Orman, John Rice
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

sobota 31. 8. v 19.30 h
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční thriller / USA / Režie: David Leitch
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

1. 9. (ne) 17 h
Hodinářův učeň
Pohádka / ČR / Režie: Jitka Rudolfová 
Přístupné. Vstupné 120 Kč
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Městská knihovna Chodov
10. 7. (st) 14 h
Prázdninová dílnička

18. 7. (čt) 14 h
Herní PC turnaj

31. 7. (st) 9 h
Piknik v parku

7. 8. (st) 14 h
Prázdninová dílnička

15. 8. (čt) 14 h
Rodinné herní odpoledne

28. 8. (st) 9 h
Piknik v parku

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí 
službu nejen pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku 
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlásit 
v knihovně osobně, nebo na tel. č.: 352 352 255 u paní 
Urbanové.

ZUŠ Chodov
2. 9. (po) 9-12 h a 13-16.30 h
Zahájení škol. r. 2019/2020 a domluva rozvr-
hu s třídními učiteli

3.-5. 9. (út-čt) 15-17 h
II. kolo přijímacího řízení nových žáků
Hudební obor: 3. a 4. 9. (nám. ČSM 693)
Výtvarný obor: 4. a 5. 9. (1. patro - Školní 697)
Taneční obor: 4. a 5. 9. (suterén - Smetanova 738)
Liter.-dramatický obor: 5. 9. (1. patro – Smetanova 738)

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

20. 7. (so) 9 h  
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál

26. 7. (pá) 9-17 h
Trhy oděvů a spotřebního zboží
společenský sál

10. 8. (so) 
Vavřinecká pouť
Staroměstská + Bezručova ul.

23. 8. (pá) 9-17 h
Trhy oděvů a spotřebního zboží
společenský sál KASS

31. 8. (so) 9 h  
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS

Změna programu vyhrazena.

KASS Chodov

2. 9. (po) 15 h 
Pojď se bavit s Bludištěm 
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit.
15.00  ATLETIKA, ŠACHY
15.15  DĚTSKÁ JÓGA
15.30  FLORBAL
15.45  RYTMUS
16.00  SAMURAI FIGHT CLUB 
16.15  VOLEJBAL
16.30  ROKENROL
16.40  FOTBAL
16.55  KARATE

DDM Bludiště Chodov
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3. 7. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Horní Blatná – Vlčí jámy, délka trasy 15 km.
KČT Chodov

10. 7. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Loket, loketské vyhlídky, délka trasy 10 km.
KČT Chodov

20. 7. (so) 8.30 h 
Chodov OPEN – tenisový turnaj neregistro-
vaných
tenisové kurty U Porcelánky, TJ Batesta Chodov

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

31. 7. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Kraslice – Zámecký vrch, délka trasy 10 km. 
KČT Chodov

2. - 4. 8. (pá-ne) vždy od 16 h
BATESTA CUP 2 – tenisový turnaj starších 
žáků a žákyň 
tenisové kurty U Porcelánky, TJ Batesta Chodov

Sport 3.- 4. 8. (so - ne) 9 h
Lážo Plážo Chodov
Tradiční turnaj s kategoriemi i pro příchozí a veřejnost, 
sportovně-společenský den a utkání.
beachkurty, BVC Chodov

7. 8. (st) sraz 11.50 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Dasnice – Kynšperk, délka trasy 10 km. 
KČT Chodov

21. 8. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Lipová, délka trasy 15 km. 
KČT Chodov

24. 8. (so) 17 h
Chodovská vlečka
Běžecký závod pro širokou veřejnost.
ŠAK Chodov 

24. 8. (so) 15 h
Pumptrack 
1. ročník závodu, místo startu: Chodov – Bílá voda, Chodov 
– pumptrack, ženy i muži od 1 roku do 99 let. 
TJ Plamen Chodov

31. 8. (so) sraz 7.20 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Sokolov, délka trasy 10 km. 
KČT Sokolov
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Atletika
Maxištafeta

Letošní ročník netradičního a ojedinělého závo-
du, 24hodinové Maxištafety, kterou již po 19. po-
řádal Školní atletický klub v Chodově, je minulostí. 

V letošním roce se na stadionu sešlo celkem 
112 běžců. Společně odkroužili během 24hodi-
nové štafety 276 km a vyběhali tak pro stacio-
nář Mateřídouška 2763 korun. Z dobrovolného 
vstupného bylo pak vybráno dalších 6172 Kč, tak-
že na konto Denního stacionáře Mateřídouška 
v Chodově poputuje letos 8935 Kč.

Ze zajímavostí letošního ročníku: Nejstarším 
účastníkem byl pan Josef Kopecký (89 let), který 
uběhl 666,66 metru, nejvíce kol absolvoval bě-
hem 24 hodin Martin Tonhauser, který naběhal 
25333,333 metru, mezi dětmi do 15 let pak největší 
měrou přispěl Lukáš Kopecký ml. (pravnuk nejstar-
šího účastníka a syn ředitele tohoto závodu Lukáše 
Kopeckého st.) svými 30 koly do konta 10 km. Mezi 
ženami byla nejúspěšnější v polykání kol a kilome-
trů Blanka Maucher, která zdolala 47 kol, tj. 16 km. 

Poděkování patří všem, kteří se na stadionu 
zastavili a přispěli svým pohybem k dobré věci. 
Poděkování patří i těm, kteří seděli za počítačem 
a počítali proběhlá kola, organizátorům závodu, 
pánům Lukáši Kopeckému a Martinu Horváthovi, 
městu Chodov, které tuto akci podpořilo dotač-
ním titulem, a v neposlední řadě sponzoru této 
akce panu Liboru Sladkému a Pivovaru Krušno-
hor Kraslice, který opět dodal osvěžení pro do-
spělé běžce a příchozí.

Více https://www.facebook.com/sakchodov/
Soutěže družstev

Soutěže družstev: I v měsíci červnu pokračovaly 
soutěže družstev. Družstvo mladších žáků vybojo-
valo ve 2. kole oblastního mistrovství 3. místo stejně 
jako dívky. Nejvíce bodujícími byli Tobias Linhart,  Ja-
kub Staněk a Tomáš Zdrálek, mezi dívkami pak Adéla 

Nejstarší účastník Maxištafety  pan Josef Kopecký, pová-
lečná hvězda chodovské atletiky, spolu se svými pravnu-
ky Lukášem a Kubou.

Čedíková, Michaela Zaskeová a Tereza Krejčová. 
Družstvo mužů pak i v druhém kole zvítězilo 

s ohromným náskokem před ostatními soupeři 
a blýskli se i skvělými výsledky. Jan Jirovec (tyčka 
320, koule 11,54, výška 176), Adam Bauer (100 11, 
44, dálka 609, oštěp 42,82), Kryštof Linhart (dálka 
615),  Michal Kudža (koule 11,07), Lukáš Volf (200 
m 24,00). Muži tak vedou soutěž a před 3. kolem 
už mají na soupeře ohromný náskok.  Miloš Volek

Chodovská vlečka
V předposledním srpnovém víkendu se bude ko-

nat 4. ročník běžeckého závodu Chodovská vlečka. 
Běžecký závod je určen široké veřejnosti a tímto 
zveme všechny běžecké nadšence do Chodova na 
Bílou vodu. Na pozvání vedení města zavítají na zá-
vod i naši běžečtí kamarádi ze spřáteleného oddílu 
Oelsnitz a Waldsassen. „Závod bude měřený čipo-
vou časomírou,“ sdělil ředitel závodu Martin Hor-
váth. „Hlavní závod odstartuje v sobotu 24. srpna v 
18 hodin,“ poznamenal. „Trať závodníky z hráze Bílé 
vody zavede do zrekultivované oblasti Chodovské 
výsypky až na nejvyšší bod tratě k železniční vlečce, 
od toho odvozen název závodu,“ přiblížil trať závo-
du Martin Horváth. Velký význam je přikládán také 
dětským závodům. Děti absolvují dle ročníku tratě 
od 0,1 km až po 3,2 km. Hlavní závod je i pro letošní 
rok součástí Ligy běžců Karlovarského kraje. Pro le-
tošní rok vybrané startovné bude věnováno souro-
zencům Pacourkovým, kdy Jindřich je po mozkové 
obrně tělesně postižený a sestra Natálie trpí silným 
diabetem. „Závod je možné absolvovat celý indivi-
duálně, nebo opět jako štafetu 1+1,“ sdělil technický 
ředitel závodu Miloslav Zítka. „I pro letošní závod 
jsou pro všechny účastníky připraveny dvě občers-
tvovací stanice v průběhu závodu a samozřejmě i 
v cíli, kde bude nachystán dostatek tekutin a ovoce,“ 
doplnil hlavní rozhodčí závodu Pavel Simeth. Starty 
jednotlivých závodů budou probíhat v sobotu 24. 
srpna od 17 hodin (dětské kategorie), v 18 hodin 
(hlavní závod). Registrovat se je možné na adrese: 
www.behychodov.cz. Martin Horváth  

V OMD mužů byli v Plzni Chodovští hned třemi nejlepší-
mi dálkaři, Linhart 615, Bauer 609 a Kundrát 607.
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Další úspěchy kolektivů BVC
Pro kolektiv starších žákyň BVC Chodov, jejich 

trenéra a realizační tým byl konec sezóny velmi 
náročný.  Ve dnech 24. – 26. 5. 2019 se v Přerově 
utkalo 16 nejlepších družstev této kategorie o titul 
mistra ČR. Po vyhraných třech zápasech v základní 
skupině (Frýdek-Místek, Žatec a Studio Sport Pra-
ha) se děvčata utkala v nástavbové části s týmy 
Dukly Liberec, České Třebové a Hradce Králové. 
Další tři vyhrané zápasy jim pro semifinále určily 
velmi těžkého soupeře. Svůj boj o postup do fi-
nále odehrály s druhým celkem českého poháru 
VK Uherské Hradiště. Po velkém boji jsme bohu-
žel prohráli a čekal nás boj o bronzovou medaili. 
Soupeřem nám byl opět celek Dukly Liberec, který 
svůj boj o finále prohrál s Královým Polem Brno. 
A tak boj o třetí příčku byl českou záležitostí a fi-
nále bylo moravské.

Naše děvčata ve složení kapitánka Verča Kudr-
lová, univerzálka Kačka Zapfová, smečařky Jiřka 
Přibylová, Bára Klánová a Radka Veselá a blokařky 
Anet Trollerová, Kája Šoupalová a Kačka Matejko-
vá po velkém boji a setech 32:30 a 25:16 vyhrály 
2:0, a tím získaly velmi cenné bronzové medai-
le. Tímto fantastickým výsledkem tak děvčata 

Volejbal

Florbal
Nečekaný úspěch florbalistů Plamenu 

Mladším žákům Plamenu se na závěr sezony 
povedl opravdu husarský kousek. Nejenže obhá-
jili po 10 kolech prvenství v krajské florbalové lize 
a završili tím celkově čtvrté vítězství za sebou, 
což se v minulosti ještě nikomu v této žákovské 
kategorii nepodařilo, ale v květnu se zúčastnili 
v Plzni celorepublikového dvoudenního turnaje 
Fat Pipe Open junior, kde skončili ve své kate-
gorii po těžkých zápasech také na prvním místě 
a navázali tak na prvenství v tomto turnaji z mi-
nulého roku. Velkou zásluhu na těchto úspěších 
měli hlavně hráči M. Grasu, A. Zmuda, M. Žigar, 
L. Štěrba, R. Voják, M. Štencl, J. Szebenyi, T. Po-
korný, A. Olšan, L. Kopecký, J. Vrba a D. Pacourek.
Děkuji hráčům za vynikající reprezentaci našeho 
oddílu a města a přeji všem hezké prožití letních 
prázdnin. Radek�Buchtel,�vedoucí odd. florbalu

Mladší žačky versus Fat Pipe Open Plzeň 
Florbalová sezóna byla již ukončena, ale naše 

mladší žákyně z florbalového týmu TJ Plamen 
Chodov dívky vyrazily do boje na plzeňský Fat 
Pipe Open, který se konal 18. 5. 2019 na palubov-
ce sportovní haly FBŠ SLAVIA Plzeň.

Pod vedením mladého trenéra Daniela Ševčíka 
se dívky v tomto velkém turnaji postavily celkem 
dvanácti týmům. Za zmínku stojí zápasy s týmy 
FBŠ SLAVIA Plzeň red, nad kterými naše dívky 
zvítězily 8:2. FBC DDM Kati Kadaň, jehož svě-
řenkyně naše plameňačky porazily těsně 6:5. Po 
krásném zápase bohužel čekala na dívky z Pla-
menu prohra 3:1 i s týmem FA Mladá Boleslav 
B. Krásné vítězství nad týmem z Podbořan 11:3 a 
další z vítězných zápasů s konečným výsledkem 
6:2 nad FBŠ SLAVIA Plzeň white. Bohužel v zá-
pase o 5. a 6. místo mladé plameňačky nestačily 
týmu FA Mladá Boleslav A a zápas nakonec skon-
čil prohrou 4:2. Mladší dívky se sice na bednu 

nedostaly, avšak 6. místo je zcela určitě také krás-
né umístění. Opět mladší plameňačky svému tre-
nérovi ukázaly, jak umí vítězit i nad jinými týmy, 
než které známe z našeho kraje. Všem hráčkám 
patří velké poděkování za kladný přístup nejen 
na tomto turnaji, ale i v celé této sezóně.

Vzhledem k tomu, že je konec florbalové se-
zóny, rádi bychom poděkovali i sponzorům, bez 
kterých se bohužel v těchto soutěžích hrát nedá.

Patří mezi ně především město Chodov, Ing. 
Josef Hora – HNHRM a MUDr. Jaroslav BROŽ, 
kteří nás finančně podpořili.  Pavel Dawidko 
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Stolní tenis

Závěr sezóny stolních tenistů 
V květnu se uskutečnil již 55. ročník Oblastního 

finále ZPČ poháru jednotlivců v jednotlivých ka-
tegoriích. Mezi těmi nejmladšími se v Plzni blýskla 
5. místem Nelča Kořínková, která zejména hladce 
porazila své vrstevnice z Plzeňského kraje a zajistila 
si tak velmi cenné umístění v přímé konkurenci mezi 
PL a KV krajem. Mezi staršími žáky se dařilo cho-
dovskému Lukášovi Bočimu, který nestačil pouze na 
2 soupeře z Plzeňského kraje, a obsadil tak krásné 
3. místo. V této soutěži tak skončil jako nejlepší hráč 
této věkové kategorie z řad hráčů Karlovarského 
kraje. Neméně pěkným 5. místem skončil i Jirka Nykl, 
který si upevnil své postavení v krajské špičce, ovšem 
tento oproti Lukášovi v této kategorii ještě zůstává, 
a tak lepší umístění má teprve před sebou.

Definitivní tečkou za letošní sezónou bylo MČR  
družstev mládeže v Ostravě, kam se chodovský 
klub probojoval z krajských přeborů jako vítězný 
zástupce z KV kraje. Zde bojoval velmi statečně 
a po konečném sčítání obsadil pěkné 14. místo, 
což představuje doslova luxusní postavení v ce-
lorepublikovém srovnání, kde proti nám stojí re-
publiková a krajská střediska mládeže s naprosto 
odlišnými tréninkovými koncepcemi a možnostmi. 
Naší mládeži proto patří za reprezentaci klubu, 
ale i města Chodov velké poděkování a do dal-
ších bojů přeji hodně štěstí. Tečkou je i setrvání 
mužského „áčka“ ve 3. lize, hostit bude soupeře 
ze vzdálenějších destinací.

Závěrem přeji všem krásné a pohodové prázd-
niny a případné nové zájemce o stolní tenis (chlap-
ce i dívky ve věku 8 – 14 let) tímto zvu na klubový 
nábor dne 10. 9. 2019 od 17:00  v tělocvičně ZŠ J. 
A. Komenského, Smetanova 738. Naučíme tě nej-
rychlejší míčové hře na světě porozumět prakticky 
i teoreticky. Na setkání se těší… (tel. 777 906 037) 
 Jan�Kořínek

podtrhla veleúspěšnou sezónu 2018/2019 mlá-
dežnických družstev BVC Chodov. Bilance těchto 
kolektivů je tedy podtrženo a sečteno: postup 
do extraligy juniorek, 7. místo v extralize kadetek, 
3. místo z MČR starších žákyň a 1. místo v českém 
poháru starších žákyň.   

V barevném minivolejbalu se po úspěchu v kraj-
ském kole zúčastnila naše družstva celorepubliko-
vého kola ve dnech 7. – 9. 6. v Jindřichově Hradci. 
V turnaji, který se nehraje na celkové výsledky, ale 
je pojat jako volejbalový festival, naše družstva 
odehrála ve velké konkurenci dalších družstev 
z celé ČR velmi kvalitní zápasy. Za svoje výkony 
si odvezla účastnické listy, medaile a drobné ceny. 

Také naši muži již rozehráli druhou část své sou-
těže. Po velmi dobrém výkonu porazili na domácí 
palubovce celek SKP UNITOP z.s. 3:1 a drží si tak 
průběžné třetí místo v tabulce okresního přeboru. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápa-
sy a další aktuální informace můžete sledovat na 
oficiálních stránkách Českého volejbalového svazu 
nebo na facebookových a internetových strán-
kách BVC Chodov.  Ladislav�Zapf

Tenis

Babytenisté se rozloučili výhrou
Cílem našich tenisových nadějí bylo letos ode-

hrát co nejvíce kvalitních zápasů a nasbírat zku-
šenosti pro příští rok. Na soupisce jsme měli nej-
mladší ročník a naše děti odehrály soutěž se ctí 
a rozloučily se jasnou výhrou nad Františkovými 
Lázněmi 5:1. Příští rok bude naším cílem soutěž 
vyhrát a postoupit do další fáze. Družstvo Cho-
dova reprezentovali Michal Petrů, Nicolas Buben, 
Lucinka Hajduková, Emička Simeth a Agátka Pu-
hona. Děkujeme a přejeme mnoho dalších teni-
sových úspěchů. Milan�Hajduk

Lukáš Boči.
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Bojové sporty

Zlato z Londýna

První víkend v květnu se výprava borců z Karate 
Klubu Chodov zúčastnila prestižní soutěže ve spor-
tovním karate British Open Championships. Spolu 
s výpravou z Klatov, Prahy a Plzně čítala česká účast 
na tomto turnaji na 30 bojovníků. V celkovém po-
čtu 530 startujících se naši borci rozhodně neztratili.

V kategorii kata ml. žákyně do 10 let, kde star-
tovalo na 40 soupeřek, získala Markéta Kundráto-
vá pěkné 3. místo a Adéla Nídlová obsadila pátou 
příčku. Velmi mile překvapil Kuba Kiss, když získal 
zlato v kata st.žáci 14 - 15 let. V kategorii kata adap-
tet získal zlato i trenér Ludoslav Hronek. V kumite 
kadetek 15 - 16 let se dařilo i Alče Zdráhalové a po 
velmi pěkném výkonu si vybojovala bronzovou 
medaili. V kumite týmů ml. žaček 9 - 11 let, které 
hnal dopředu svým hlasem coach Jiří Kiss, si naše 
děvčata Adéla Kundrátová, její sestra Markéta a 
Adéla Nídlová vybojovala zasloužené zlato. Přátelé 
z Prahy, Klatov a Plzně si také odváželi z tohoto 
turnaje cenné úspěchy. Velký dík za zorganizování 
této akce patří Radce Hassaine.

Další soutěží v květnu bylo III. kolo KLM v Kdyni. 
Zde si zasoutěžili i naši benjamínci.

Danek Pešan kumite ml. žáci -30 kg 1. místo, 
kata ml. žákyně 7.kyu Markéta Kundrátová 2. místo, 
Adéla Kundrátová 3. místo, 8.kyu Viktorie Uhlířová 
3. místo, Jakub Vojíř 4. místo, kumite ml. žákyně -30 
kg Markéta Kundrátová 2. místo, Adéla Kundráto-
vá a Adéla Nídlová 3. místo, Tereza Sadílková ve 
st. žákyních 13 - 14 kata 1. místo, kumite 2. místo, 
Štěpánka Bauerová kata st. žákyně 2. místo.

Konec měsíce byl ve znamení 22. ročníku O po-
hár starosty města Chodova, který pořádá náš oddíl 
ke Dni dětí. 113 borců z 13 oddílů si přijelo změřit 

svoje síly do Chodova. Zde si borci z Karate Klubu 
Chodov nevedli vůbec špatně.

Daniel Pešan kata ml. žáci bronz, kumite -30 kg 
a -50 kg stříbro, Markéta Kundrátová kata ml.žák. 
a kumite -30 kg stříbro, Adéla Kundrátová kata 
ml.žák. bronz, kumite -30 kg zlato, Adéla Nídlová  
kumite st. žák. -45 kg zlato, Tereza Sadílková st.žák. 
kata zlato a kumite +45 kg zlato, Daniel Chod ku-
mite dorci +75 kg bronz, kumite junioři -70 kg zlato

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám svou 
pomocí umožňují startovat na těchto soutěžích. 
 Ludoslav Hronek
Měsíc květen - měsíc soutěží

Měsíc květen byl pro Champions team měsícem 
soutěží. Hned 4. a 5. května jsme vyjeli na 32. ročník 
„Czech karate Open Cup 2019“ do Ústí nad Labem.
Závod byl rozdělen do 2 dnů. V prvním dni sou-
těžili všichni od 14 let výše. V konkurenci 18 států 
a počtu závodníků, který představoval 1050 startů, 
si naši členové vedli dobře. První den si odvážíme 
1x zlato A. Lojdová, 2x stříbro L. Jílek a kumite team  
Veselá, Kerbelová, Tekely, 1x bronz kumite J.Dobro-
volná. Druhý den nastoupila mládež do 14 let. Ten-
to den byl ještě výraznějším úspěchem pro barvy 
Champions teamu, celkem jsme získali 3x zlato, 
Endršt, Štecová a kumite team děvčat 12 – 13 let, 1x 
stříbro kumite team mladších děvčat 11 – 12 let a 8x 
bronz Soukopová ve své váhové kategorii a ve vyšší 
váze, Vašíčková ve své váze + open, Endršt kumi-
te open, kata team děvčat 12 - 13 let, kata team 
děvčat  11 – 12 let a kumite team chlapci 12 -13 let.

Další soutěží bylo III. kolo KLM v Klatovech. To-
hoto závodu se zúčastnilo jen velmi málo členů 
Champions teamu, a přesto přivezli 3x zlato, 1x stří-
bro a 1x bronz. Hned za týden se v Chodově konal 
22.ročník soutěže “O pohár starosty města“. Cham-
pions team opět ukázal, že v této soutěži jasně pře-
vyšuje ostatní kluby z okolí i města, a se ziskem 15 
zlatých, 14 stříbrných a 13 bronzových medailí se 
stal top teamem soutěže. Pokud někdo chce znát 
jména medailistů za Champions taem, najde je na 
facebooku Champions teamu. Jejich výčet zde by 
byl dost obsáhlý. pokračování na str. 33
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pokračování ze strany 32 
Ještě přidám informaci o NP dorostu, juniorů 

a seniorů, který se konal hned 1. 6. v Hradci Krá-
lové.Ani tady se Champion team neztratil, zlato si 
veze domů A. Lojdová, kategorie U 21 a kumite 
team dorostu ve složení Endršt, Horák, Kubíček. 
Stříbro A. Lojdová v kategorii žen. Bronzové me-
daile B.Kerbelová dorost, A. Novák U21 a D. Kubíček 

Úspěchy oddílu kopané
V červnu 2019 byla zakončena sezona 2018/ 

2019. Z pohledu oddílu byla tato sezona velmi 
úspěšná, převážně v mládežnických mužstvech. 

Hned 4x se stala naše mužstva přeborníkem 
okresního přeboru. Někomu to může připadat 
jako malý úspěch, ale prosazování se v kolektivních 
sportech je těžší než v individuálním sportu, natož 
v nejpopulárnějším sportu na světě, jakým fotbal je. 
Zároveň je vidět, že to s mládeží umíme a o bu-
doucnost by mohlo být postaráno. 

Velké díky patří všem trenérům, rodičům a hlavně 
dětem, které místo hraní na PC a sezení doma cho-
dí poctivě na tréninky a dělají něco pro své zdraví.

Přeborníkem okresu se stala mužstva starších 
žáků pod vedením trenérů Luďka Raua a Jiřího 
Frány, mužstvo mladších žáků pod vedením trené-
ra Jiřího Javorského, starší přípravka pod vedením 
trenérů Libora Novotného, Martina Duška a Tomá-
še Pačana, mladší přípravka pod vedením trenérů 
Miloše Dundra a Štěpána Kisse. 

Fotbal Zároveň poděkování patří dalším trenérům 
ostatních mužstev v oddílu. Mužstva elévů, které 
soutěž nehrálo, pod vedením trenérů Petra Duška 
a Martina Schulze. Mužstvu dorostu se už tolik ne-
dařilo v krajské soutěži, ale i zde patří pochvala tre-
nérům Tomáši Kovaříkovi, Ladislavu Beňovi a Ond-
řeji Párthovi. Všem ještě jednou vřelé poděkování 
za neocenitelnou práci s dětmi. 

Na fotky a videa z oslav se můžete podívat na 
naše webové stránky: 

https://spartak-chodov.webnode.cz
Oddíl kopané nejsou jen děti, ale také dospělí, 

kteří navazují na práci s mládeží. Oddíl kopané má 
dvě družstva, která se umístila shodně v krajských 
soutěžích na krásném pátém místě. Muži „A“ v kraj-
ském přeboru pod vedením trenérů Jakuba Smolky 
a Pavla Valenty, muži „B“ v 1.B třídě pod vedením 
trenéra Ludvy Gergelyho. Poděkování všem hrá-
čům obou týmů. 

Všem čtenářům náš oddíl přeje krásné prázd-
niny, skvělou dovolenou a po skončení oddychu 
vás rádi přivítáme v našem areálu na mistrovských 
utkáních všech mužstev.  

 Josef�Pojar,�předseda oddílu

dorost. Děkujeme všem závodníkům a trenérům 
za reprezentaci našeho města a Champions tea-
mu. Dále děkujeme vedení města Chodova, Kar-
lovarskému kraji a sponzorům hlavně za finanční 
pomoc.

Více informací  na facebooku Champions tea-
mu a webové stránce www.karate-champions.cz       
� Jiří�Nosál
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Uzávěrka zářijového čísla
16. srpna 2019

Prodáme i Vaši nemovitost!

+420 773 161 830Přednabitá CCS karta,

mobilní telefon nebo

stěhování v hodnotě 3 000,- 

jako dárek!

WWW.TRCHODOV.CZ
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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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+420 774 730 518
www.automudroch.cz

Autopůjčovna, stěhování,
vyklízení nemovitostí.
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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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