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  5. 5.   Vernisáž výstavy Kateřiny Kairy Hrachovcové 
  7. 5.   Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala
12. 5.   Koncert skupiny Olympic
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K věci
Vážení sousedé, 

milí Chodováci.
Už víc než dva 

roky město Chodov 
intenzivně řeší zajiš-
tění dodávek tepla 
a teplé vody pro své 
obyvatele. Díky tomu 
jsme se dnes vyhnu-
li situaci některých 

měst v regionu, kde lidé čelí skokovému, až 
čtyřnásobnému, nárůstu ceny tepla. Cho-
dov tak má zajištěné stabilní dodávky až do 
roku 2035.

Společně s městem Karlovy Vary a Nová 
Role jsme uzavřeli memorandum se spo-
lečností Sokolovská uhelná o dodávkách 
tepla a teplé vody na dalších patnáct let. 
Tuto variantu jsme zvolili proto, že firma je 
schopna už dnes vyrábět teplo z různých 
paliv. Aktuálně jde o uhlí a zemní plyn, ke 
kterým do budoucnosti zřejmě přibudou 
ještě další technologie. Lidem v Chodově 
se díky tomu vyhne drastické zdražování, 
které v těchto dnech dopadlo na všechny, 
kteří vsadili pouze na zemní plyn.

Společné memorandum navíc umožní 
výrobci tepla investovat do modernizace 
svého zdroje ve Vřesové. Měl by tedy být 
schopen zajistit dodávky pro naše města 
i v budoucnosti, kdy je plánován postup-
ný útlum zpracování uhlí a přechod výroby 
tepla na ekologicky čisté zdroje. Souběžně 
s tím navíc město Chodov připravuje řadu 
opatření zaměřených na snižování ztrát při 
vytápění budov v majetku města, jako jsou 
školy a další zařízení.

Ani tím ale naše snaha o zajištění stabil-
ních dodávek tepla a teplé vody pro obyva-
tele Chodova nekončí. Zvítězili jsme v dlou-
holetém sporu s dosavadním dodavatelem 
tepla ve městě. Pravomocně jsme vyhráli 
všechny soudy, které potvrdily, že opráv-
něným vlastníkem rozvodného zařízení 
v Chodově není dosavadní dodavatel, ale 
město Chodov. Díky tomu nyní připravuje-
me potřebné kroky k převzetí rozvodného 
systému ve městě.

Jeho provoz bude zajištěn naší městskou 
společností Teplo Chodov, která si aktuálně 
vyřizuje u Energetického regulačního úřadu 

Bílé vodě pomohou peníze 
z ekomiliardy

Do Chodova dorazila v minulých dnech dobrá 
zpráva. Ministerstvo průmyslu a obchodu dopi-
sem potvrdilo, že mezirezortní komise schválila 
projekt úpravy vstupu na Bílou vodu. Město tak 
získá dotační peníze z takzvané ekomiliardy na 
zahlazení důlních škod.

Pro obyvatele to může být dvojnásobná ra-
dost. Kromě toho, že město zásadním způsobem 
vylepší přístup k přírodnímu koupališti, zároveň 
přivede na Bílou vodu nový chodník pro pěší, 
který má zaručit pohodlnější a bezpečnější cestu 
k areálu.

„Chtěli bychom realizaci obou akcí spojit do 
jedné, aby se cesta k vodě komplikovala pouze 
jednou,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger 
s tím, že práce by měly začít v průběhu příštího 
roku.

Studie (snímek dole), kterou má město už 
zpracovanou, komplexně řeší celý prostor pod 
Bílou vodou. Její autoři do návrhu začlenili další 
místa k stání pro automobily, novou zeleň, mo-
biliář a vstupní portál. Stávající pumptrack pak 
doplní nový skatepark.

Náklady jsou vyčísleny na zhruba 10,5 milionu 
korun, přičemž na Chodov připadne spolufinan-
cování ve výši přibližně 1,5 milionu korun.  (mák)

licenci pro provoz. Po jejím obdržení se 
namísto soukromé firmy stane vaším do-
davatelem tepla i teplé vody přímo město. 
Díky tomu máte jistotu, že dodávky budou 
stabilní a za transparentní i férovou cenu.

 Patrik Pizinger, starosta města
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022



Letos na jaře zahájí město Chodov 1. ročník participativního rozpočtu, 

prostřednictvím kterého chce umožnit občanům, aby se aktivně podíleli 

na tvorbě budoucnosti města a vzniku nových projektů. 

Z výzkumů ke strategickému plánu města vyplynulo, že mezi obyvateli je 

zájem se do chodu města více zapojit a právě participativní rozpočet je 

jedna z možností, jak participaci uvést do praxe.



Co participativní rozpočet vlastně je? Zjednodušeně se dá říci, že občané 

navrhují konkrétní projekty a následně hlasují, které z nich ve městě 

chtějí uskutečnit. Na jejich realizaci se pak použije část peněz vyčleněná 

z městského rozpočtu.



Máte nápad, co byste ve městě chtěli, co vám tu schází nebo co byste 

vylepšili?

Participativní rozpočet je tu právě pro vás - stačí zajímavý nápad, splnit 

základní pravidla a přihlásit svůj projekt. 

O tom, které projekty se v Chodově zrealizují, rozhodne hlasování 

veřejnosti. Pokud žádný nápad nemáte, nevadí! Šiřte informace mezi své 

známé a sousedy a třeba právě je něco napadne a vy jejich nápad můžete 

podpořit.



Co můžete do participativního rozpočtu navrhnout? Cokoli, co zlepší život 

ve městě a bude mít veřejný přínos - bude pro každého. Navržené 

projekty ale musí být v souladu s pravidly.



Zapojit se může každý, komu není život v Chodově lhostejný�



Sledujte stránku mujchodov.cz, kde se dozvíte všechny informace 

k podávání projektů, pravidla, harmonogram a další podrobnosti.



5Zprávy z města

Participativní 
rozpočet
2022

mujchodov.cz
sledujte
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Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

V minulých le-
tech nechalo město 
nainstalovat po-
žární zabezpeče-
ní Základní školy 
J. A. Komenského. 
Chystáte obdobně 
zajistit i další školy 
v Chodově? Pokud 
ano, která je nyní 

na řadě?
V minulých letech se podařilo zaměřit 

investiční prostředky města do venkov-
ních rekonstrukcí školských areálů. Budovy 
škol byly zatepleny, došlo k výměně oken  
a dveří, díky opravě fasád tak získaly všech-
ny areály nový, veselý vzhled a již z dálky 
lze rozpoznat, že tyto budovy slouží k vý-
chově a vzdělávání dětí.

Průběžně se ředitelé škol pilně věnují 
správě vnitřních prostor, vyměňují se roz-
vody teplé a studené vody, malují se třídy, 
dochází k obměně světel. S každou další 
opravou a investicí se zkvalitňuje prostředí 
pro děti a učitele, s důrazem na vybudo-
vání příjemného zázemí pro trávení spo-
lečného času.

Nicméně s každou další investicí si více 
uvědomujeme, že je potřeba se více zamě-
řit na zajištění požární ochrany nejen dětí  
a pedagogů, ale i majetku. Postupně do-
chází k vybudování požárního zabezpe-
čení ve všech školských objektech v Cho-
dově. První vlaštovkou byla Základní škola  
J. A. Komenského, v loňském roce se takto 
zabezpečila nová budova základní umě-
lecké školy a letos by tyto práce měly pro-
běhnout na ZŠ Školní.

Zde se nebude jednat pouze o vlastní 
požární zabezpečení, nýbrž i o výměnu 
datových kabelů a kompletní rekonstrukci 
elektřiny. Jelikož se jedná o práce většího 
rozsahu, jež nelze stihnout v období let-
ních prázdnin, byla vlastní rekonstrukce 
rozdělena do dvou etap. Letos by mělo 
dojít k obměně v pavilonu 2. stupně a příští 
rok by se měly dodělat zbylé budovy školy. 
Náklady pro letošní rekonstrukci jsou vyčís-
leny dle projekční přípravy na 4,4 milionu 

korun bez DPH a v nejbližší době bychom 
měli znát vítěze dubnového výběrového 
řízení na zhotovitele. 

Postupně se projekčně připravujeme 
na rekonstrukci dalších škol, tak abychom 
časem měli kvalitně zabezpečeny všechny 
naše areály. (mák)

Poděkování za pomoc 
pro ukrajinské uprchlíky

Rádi bychom poděkovali obyvatelům Cho-
dova, kteří poskytli nezištnou pomoc příchozím 
ukrajinským uprchlíkům. Lidem, již utekli do Cho-
dova před hrůzami války, tak prostřednictvím 
chodovského sociálního odboru věnovali vše 
potřebné - od ošacení, nábytku, elektrospotře-
bičů, povlečení, nádobí, poukázek do Lidlu, pří-
padně potravinové a hygienické pomoci, kterou 
také využíváme z potravinové banky.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí sociálního odboru 

Aktuality z Chodova
 sledujte na

 www.mestochodov.cz 

Chodováci do skladu ve městě donesli matrace, postýlky, 
židle, police, mikrovlnné trouby, lednice, stoly... Ještě 
jednou děkujeme! |Foto: Martin Polák
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Ekonomicko-právní analýzu pro jednání o bu-
doucnosti stavby nové knihovny si nechává zpra-
covat Chodov. Právní podklady chce využít při 
schůzce s firmou, která staví městskou knihovnu.

„Obrátil se na nás zhotovitel s tím, že chce ote-
vřít jednání o nové ceně. Nutí ho k tomu součas-
ná situace kolem války na Ukrajině, kdy dochází  
k enormnímu nárůstu vstupních materiálů, ze-
jména oceli. Začíná být problém akci ufinanco-
vat, možná budeme diskutovat také o prodlou-
žení termínu dokončení,“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger s tím, že válka narušila některé 
dodavatelské řetězce.

„Jsme veřejný zadavatel a musíme ctít legisla-
tivu. Potřebujeme znát rámec, kam můžeme jako 
město a řádný hospodář zajít, abychom mohli 
odpovědně posoudit všechny směry našeho bu-
doucího rozhodnutí, jako je například zastavení 
stavby, pozdržení či přesoutěžení akce,“ vysvětlil 
starosta, proč se radnice obrátila na právní kan-
celář.

Podle něj je nutné brát také ohled na získanou 
státní dotaci ve výši 20 milionů korun.

„Neradi bychom ji ohrozili,“ poznamenal sta-
rosta s tím, že názor právní kanceláře by měl mít 
Chodov v dohledné době na stole.

Původní termín dokončení stavby je zatím do-
hodnut na letošní podzim.

Moderní knihovna má odpovídat evropským 
trendům a pro návštěvníky nebude jen místem 
pro půjčování literatury. Architekti z Ateliéru Ko-
pecký počítají ve svém projektu se zachováním 
obou budov. V jedné bude oddělení pro dospělé 
čtenáře s centrálním pultem a kavárnou, druhá 
nabídne zázemí pro dětské čtenáře. Zcela no-
vým prvkem bude schodišťové jádro s výtaho-
vou šachtou. Knihovna rovněž poskytne malý sál 
pro pořádání akcí a své využití najde i upravená 
přilehlá zahrada.  (mák)

Město osloví právníky, chce poradit, 
jak dál se stavbou knihovny

Takhle vypadá v současné době rozestavěná knihovna.   |Foto: Martin Polák
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Chodov bude mít už v příštím roce k dispozi-
ci část očekávané a dlouho plánované spojnice  
s páteřní cyklostezkou podél řeky Ohře. Na první 
etapu stavby (Chodov–Loučky) pošle jako finanční 
spoluúčast pro tento rok zhruba 2,3 milionu ko-
run. Částku potvrdili na svém dubnovém jednání 
zastupitelé.

Mikroregion Sokolov východ, který projekt za-
střešuje a jehož členem je i Chodov, v současné 
době připravuje výběrové řízení na zhotovitele. 
Svazek počítá s tím, že zmíněná etapa začne ještě 
před letošním létem a dokončena bude nejpozději 

Originální ohniště pro veřejnost nově zdobí písečnou pláž u Bílé vody. Autorem netradičního díla 
je student designu Přemysl Stuška, který Chodovu už dříve v rámci školní práce nabídl svůj projekt 
městského mobiliáře.

Návrh obsahuje nově pojaté lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Město počítá s tím, že 
některé tyto prvky v budoucnu použije ve vhodných lokalitách, například v lesoparku či areálu nové 
knihovny.

Ohniště podle autora přirozeně doplňuje ráz krajiny a použitý tvar vejce odkazuje na výskyt ptactva 
u Bílé vody. Zároveň symbolizuje znovuzrození v místě zaniklé obce Smolnice.

V Chodově a jeho blízkém okolí jsou k dispozici nejméně tři veřejná ohniště – na Bílé vodě, ve farní 
zahradě u kostela sv. Vavřince a u hřiště ve Staré Chodovské.  (mák)

Netradiční ohniště ve tvaru vejce 
zdobí Bílou vodu

Instalace kovového ohniště na Bílé vodě probíhala v závěru března. |Foto:  Martin Polák     

do poloviny roku 2023. Celkové náklady jsou spo-
čítány na 47 milionů korun, přičemž dotace má 
činit 40 milionů.

Na první zhruba pětikilometrovou etapu by 
měla plynule navázat další část stavby, a to z Lou-
ček do Lokte. Také tady počítá mikroregion s do-
tací. Trasa Chodov–Loket bude měřit přibližně 7,5 
kilometru, začne na kraji Chodova a bude pokra-
čovat přes Nové Sedlo, Loučky do Lokte. 

V budoucnu chce Chodov vést stezku pro cyk-
listy také v opačném směru, a to na Božičany  
a Novou Roli.  (mák)

Stavba cyklostezky do Lokte začne už letos
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Více než 1 600 
najetých kilome-
trů má za sebou 
po prvním měsíci 
provozu Chodov-
ský expres. Klienty 
vozil z 99 procent 
k lékařům, zbytek 

cest připadl na úřady.
Sociální odbor v Chodově k poslednímu 

březnu letošního roku evidoval celkem 170 zá-
jemců o tuto novou službu. Za první měsíc má 
expres na svém kontě celkem 129 jízd.

Nejčastějším cílem byly Karlovy Vary  
(52 jízd), poté se nejvíce jezdilo do Sokolo-
va (43 jízd) a na samotný Chodov připadlo  
v průběhu března 34 jízd. „Podle prvních ohla-
sů jsou naši klienti velmi spokojeni jak se služ-
bou, tak s řidičkou. A naopak,“ poznamenala 
vedoucí sociálního odboru Eva Virtelová.

Chodovský expres dopravuje potřebné 

Děti zpestřily Staroměstskou ulici

Pletení pomlázek, barvení vajíček či vystoupení dětí ze základních a mateřských škol si mohli užít návštěvníci Staro-
městských Velikonoc ve Staroměstské ulici.  Součástí akce bylo i tradiční  zdobení břízek, které budou v následujících 
týdnech celou ulici zkrášlovat.  |Foto: Martin Polák

Chodovský expres má za sebou první stovku jízd
především k lékaři, do lékárny a na úřady. Mimo 
město zajíždí také do Karlových Varů a Sokolo-
va, ale opět pouze do zdravotnických zařízení 
a na úřady. Služba je určena pro seniory nad 65 
let a držitele průkazek TP, ZTP, ZTP/P.

Sociální odbor upozorňuje, že služba je 
určena výhradě pro výše uvedené skupiny 
obyvatel.

Pro využívání expresu je nutná registrace do 
systému a průkaz pro jízdy. Potřebné formu-
láře, podmínky, žádost o vydání průkazu, ce-
níky a pravidla přepravy jsou na webu města  
www.mestochodov.cz v dlaždici Radnice – For-
muláře – Odbor sociálních věcí.

Registraci lze vyřídit také osobně přímo na 
odboru sociálních věcí. Stačí přinést občanský 
průkaz, fotografii, případně další dokumenty, 
jako například průkaz ZTP.

Pevné ceny jízdného jsou dvě - 30 korun po 
Chodově, 50 korun za Karlovy Vary či Sokolov. 
 (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v květnu

Nastalo období, kdy každý zahrádkář ví, že 
v květnu se na zahrádce moc neodpočívá, ale 
naopak začíná období příjemné práce, kdy se 
každodenní starosti odsunou na vedlejší kolej 
a  užívá se správný aktivní odpočinek. Na co 
bychom neměli v květnu zapomenout?

Počátkem měsíce začínáme se setím oku-
rek, fazolí a cuket, samozřejmě do hnízd po 
dvou až třech semenech, pokračujeme letní 
odrůdou mrkve, hrášku a salátu. Až přejdou 
zmrzlíci, nastává čas na rajčata, která sázíme 
vždy alespoň o 1 cm hlouběji, než byla pů-
vodně, papriky naopak sázíme vždy stejně 
hluboko jako v květináčku, dále vysazujeme 
dýně, patizony a ostatní teplomilné zeleniny.

Nezapomeneme dávat pozor  na škůdce 
v podobě  řebčíků, mšic nebo bělásků a je-
jich housenek. Řešením mohou být afrikány  
na okrajích zeleninových záhonů, které ne-
jen tyto škůdce odpuzují. Nastává čas výsevu 
bylinek - počátkem měsíce majoránka, kopr  
a koriandr, ale bylinky můžeme množit hříže-
ním, kdy zatížíme a překryjeme substrátem 
spodní větvičky bylinek, jako je mateřídouška, 
šalvěj a oregano. 

Ve druhé polovině přemístíme ven ze skle-
níku sazenice  bazalky, meduňky, máty nebo 
šalvěje. Podle zkušeností je vhodné pár saze-
nic bazalky nechat ve skleníku jako ochranu 
před mšicemi na rajčatech, okurkách a papri-
kách. 

Nesmíme zapomenout ani na ovocné stro-
my a keře, které právě v květnu nejvíce trpí 
napadáním plísňovými chorobami a přidávají 
se k nim škůdci ostatní, jako jsou mšice, moli-
ce, svilušky a jim podobní saví škůdci.

Napadají nejen ovocné stromy a keře, ale  
i listovou a plodovou zeleninu. Proti plísním je 
vhodný  preventivní  postřik, stejně jako pro-
ti strupovitosti či americkému padlí v případě 
angreštu. Místo insekticidů na savé škůdce 
můžete zkusit zdravotně nezávadné  příprav-
ky na bázi rostlinných olejů (např. Biool, Rock 
effect). Škůdcům zalepí dýchací otvory a ne-
bezpečné jsou pouze pro ně. Ochranná lhůta 
je prakticky nulová a výpěstky můžete hned 
konzumovat. V loňském roce  byl velice roz-
množen obaleč jabloňový, jako nechemickou 
ochranu odborníci doporučují feromonové 
lapače. Pokud jich na zahradě nebo u sou-
seda umístíte více, samečci se chytnou, omezí 

se jejich počet a samičky pak budou klást ne-
oplodněná, neškodná vajíčka.

Za suchého počasí zaléváme  jahodníky, 
zavlažujeme stromy a keře, které jsme sázeli 
na podzim. Pohnojíme cibuloviny, skalničky  
a trvalky na záhonech. Současně z odkvetlých 
cibulovin odstraníme  zaschlé zbytky květů, 
aby se cibule nevysilovaly. Vyhrabeme, pose-
káme a pohnojíme trávník.  

Koncem měsíce lze vysazovat jedny z nej-
větších okrasných  květin, které dosahují až 1,5 
m výšky, a sice dosny neboli kany. Vyžadují 
slunné stanoviště a výživnou půdu a vysazu-
jeme narašené oddenky do hloubky 15 cm, 
aby dobře zakořenily a nevyvracely se. Po-
kud budou ještě hrozit noční mrazíky a nám 
už kvetou stromy a keře, můžeme je zakrýt 
netkanou textilií. U velkých stromů, které ne-
jde přikrýt, se osvědčilo večerní mlžení jem-
nou mlhou, kdy ledová krusta na okvětních 
lístcích vytvoří ochrannou vrstvu. Nezalévat, 
ale jemně mlžit se doporučuje při poklesu 
teploty pod bod mrazu.

Hýčkáme si na zahradě ježky, ropuchy, ješ-
těrky, užovky, rejsky, ptáky, střevlíky, drabčíky 
a páteříčky. Ti všichni patří mezi přirozené 
nepřátele slimáků a zvláště mladé pomáhají 
redukovat. Nebudeme pak na tu havěť sami. 

Pranostika: 
• Studený máj - v stodole ráj.
• Večerní rosy v máji hodně sena dají.
• Jsou-li májové hřiby červivé, bude su-

ché léto.  zahrádkáři Chodov

Vzpomínka
Dne 22. dubna uplynul již 

rok, kdy nás navždy opustila 
milovaná manželka, maminka 
a babička paní

 Mariane Nedvědová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 

s námi. S láskou vzpomína-
jí manžel Emil, dcera Monika 
a  syn Petr s rodinami. 

Podpořte Květinový den
Středisko Jestřáb Chodov se jako každý rok 

zúčastní  dne 11. 5. Květinového dne, kdy skau-
ti a skautky budou prodávat po Chodově žluté 
kvítky měsíčku lékařského. Výtěžek jde na pod-
poru boje proti rakovině. Děkujeme, že pomůže-
te s námi a přidáte se do sbírky.   (sjch)
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Ptejte se vedení města 
v přímém přenosu

Obyvatelé Chodova opět dostanou možnost 
pokládat v přímém přenosu vedení města dota-
zy na nejrůznější témata. TV Chodov připravuje 
další díl pořadu Podvečer se starostou, který od-
vysílá v úterý 3. května od 18 hodin.

Na otázky diváků budou odpovídat starosta 

Chodov si na třech místech 
připomene konec války

Chodov a jeho obyvatelé si v pátek 6. května 
připomenou 77. výročí konce 2. světové války. 
Vzpomínkový akt začíná v 11 hodin.

Představitelé města společně s dalšími hosty 
položí květiny na třech místech, a to u Památníku 
obětem válek v Městském parku, u hrobu váleč-
ných zajatců na městském hřbitově a u památ-
níku ve Staré Chodovské. Vedení města srdečně 
zve všechny Chodováky.  (mák) 

Na částečné omezení provozu a následně 
úplnou uzavírku železničního přejezdu P255  
u Mírové se musí v následujících týdnech připra-
vit motoristé. Od dubna tam probíhají přípravné 
práce na doplnění závor, které mají zajistit větší 
bezpečnost.

Od 20. do 29. června 2022 bude přejezd zcela 
uzavřen, objízdná trasa je navržena přes Božiča-
ny a Jimlíkov. Vlakovou dopravu do Nové Role 
nahradí v uvedeném termínu autobusová do-
prava. 

Dokončovací práce a terénní úpravy mají být 
hotovy nejpozději do 30. července 2022.  (mák)  

Nové závory zajistí větší bezpečnost

Železniční přejezd u Mírové doplní letos v červnu závory.  |Foto: Martin Polák

Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk 
Soukup.

Dotazy můžete posílat už nyní, a to na adresu 
produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době 
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422  
a 352 352 426.

Pořad Podvečer se starostou bude tradičně vy-
sílán živě v chodovské kabelové televizi a na so-
ciálních sítích, záznam vysílání pak studio umístí 
na web města a v archivu KASSu.  (mák)
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ZŠ J. A. Komenského

Úspěch v recitační soutěži
Ve čtvrtek 31. 3. 2022 proběhlo v Sokolově 

okresní kolo recitační soutěže, v němž nás repre-
zentovaly tři žákyně ze 3. B, Ella Buiová, která 
se umístila na druhém místě, Zuzana Čalounová 
na třetím místě. Krásný výkon předvedla i Tereza 
Ješíková. Děvčata postoupila do krajského kola. 
Velmi blahopřejeme.  Mgr. Hana Nekysová

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Školní 697, okres Sokolov, příspěv-

ková organizace, hledá kvalifikované učitele/
učitelky s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 
v aktuálním znění. Jedná se především o učitele 
pro výuku angličtiny, němčiny, informatiky, ma-
tematiky, ale i ostatních všeobecně vzdělávacích 
předmětů na 2. stupni. E-mail: reditel@zs2cho-
dov.cz.  Mgr. Milan Martinek, ředitel školy

Svět naším pohledem
ZŠ J. A. Komenského Chodov pořádá ve dnech 

3. 5. – 19. 5. 2022 v DDM Bludiště výstavu prací 
žáků 2. stupně Svět naším pohledem. Vernisáž se 
koná 3. 5. 2022 v 16 hodin.
Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 
s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk a hudební výchova a dále přijmeme jako 
zástup za mateřskou dovolenou kvalifikovanou 
vychovatelku do školní družiny na úvazek 0,5. 
Nástup možný ihned.  Od nového školního roku 
pak přijmeme kvalifikovaného učitele českého ja-
zyka/matematiky/anglického jazyka na 2. stupeň 
školy. Informace na telefonu 352352190 nebo 
602255746. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice

O dění ve škole informuje nový web
Nové webové stránky s moderním designem 

uvedla v těchto dnech do provozu naše škola. 
Návštěvníci webu tak nyní mají praktický přehled 
o dění a životě nejen ve škole, ale i družině.

Na stránkách jsou kromě tradičních informací 
a kontaktů také fotografie z akcí či aktuality po-
sledních dní.

Za zmínku jistě stojí záložka Z historie naší ško-
ly, kde najdete celou řadu střípků ze školních kro-
nik minulých let.  Mgr. Romana Poláková

Školní družina vyhlásila soutěž pro děti a rodiče Ve-
likonoční dekorace. Z krásných dekorací byla v budově 
družiny vytvořena výstava, kterou zhlédli rodiče, žáci  
a učitelé.  Foto: Hana Zbránková

Nový katalog nabízí kompletní 
přehled slev

Lidé v Karlovarském kraji starší 55 let, kteří si po-
řídili Senior Pas, najdou v infocentrech, turistických 
centrech i na úřadech měst a obcí nové katalogy 
poskytovatelů slev.

V katalogu zjistí, kolik obchodů a zařízení výhod-
né nabídky poskytuje a v jaké výši.

Díky Senior Pasům je možné čerpat zajímavé sle-
vy týkající se péče o zdraví, trávení volného času, 
vzdělávání. Například pro ty, kteří chtějí cestovat 
vlakem, platí sleva u Českých drah v Karlovarském 
kraji 33 procent z ceny 450 Kč na In Kartu ČD s apli-
kací IN 25. Prodejní cena pro držitele Senior Pasu 
je tak 350 Kč.

Karlovarský kraj pro tento rok připravuje řadu 
akcí s účastí zdarma, které jsou určeny především 
právě pro držitele Senior Pasů. „Patří mezi ně kur-
zy asertivity pro seniory v Chodově, kurz, který 
se bude konat v Mariánských Lázních a v Sokolově 
a pomůže starším lidem blíže poznat funkce chyt-
rého telefonu. Dále chystáme i kurz zaměřený na 
trénink paměti, a to konkrétně v Aši. Plánujeme ale 
také podzimní oslavu Mezinárodního dne senio-
rů, jež se tentokrát uskuteční v Karlových Varech  
a v Chebu,“ upřesnil krajský radní Robert Pisár.

Informace o jednotlivých akcích včetně termí-
nu a místa konání bude kraj postupně zveřejňovat. 
V Karlovarském kraji je aktuálně 19 tisíc držitelů Seni-
or Pasů. Více o slevách a výhodách spojených se Se-
nior Pasy najdou zájemci na internetových stránkách: 
https://www.seniorpasy.cz/slevy-vyhody/.  (TZ KK)
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ZŠ Husova ulice

Olympiáda z německého jazyka
Na začátku dubna se na naší škole konala 

olympiáda z německého jazyka. Účastnili se jí jak 
žáci 8. a 9. ročníku, tak se s odvahou pustili do 
soutěže i žáci 7. ročníku, kteří mají teprve základy 
tohoto jazyka.

Cenila se snaha a odvaha mluvit v němčině. 
Žáci i žákyně mile překvapili, německy předsta-
vili svou rodinu, četli článek v němčině, překládali 
německý text a v neposlední řadě dokazovali, že 
německy rozumí, a odpovídali na všetečné otáz-
ky.

Pochvala patří všem zúčastněným. Všichni byli 
po zásluze odměněni diplomem a sladkou od-
měnou.
Den Země

U této příležitosti se  na naší škole  konal  pro-
jektový týden v tomto duchu, který vyvrcholil 
v pátek 22. 4. 

Učitelé  ve všech třídách připravili program 
s tematikou ochrany přírody. Jedni se vydali na 

procházku do přírody s plněním předem zada-
ných úkolů, druzí uklidili blízké okolí školy a další 
vyráběli školní pomůcky a ozdoby z recyklova-
ného materiálu. 

Celý den se vydařil. A jak to všechno dopadlo? 
To můžete zhlédnout na našem FB a stránkách 
školy. 
O nejkrásnější velikonoční vajíčko

U příležitosti Velikonoc byla ve škole vyhlášena 
soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. 

Forma provedení byla libovolná. Takže se nám 
sešly do soutěže kraslice jak vyfouknuté, tak i pří-
mo vyrobené z papíru.

Vyhodnotit takovou krásu dalo zabrat, ale vše 
se podařilo.
Nabídka pracovního místa

Hledáme učitele/učitelku 2. stupně ZŠ 
(aprobace M, F) - plný úvazek (dle zákona 
č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 390 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz. 

 Mgr. Lenka Hrušková

Děvčata ze ZŠ Školní si svou skvělou recitací vybojovala postup do krajského kola. |Foto: Mgr. Hana Nekysová
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ZŠ Nejdecká ulice

Les zavítal do školy
Den Země, který si připomínáme 22. dubna, 

jsme v naší škole tentokrát oslavili v rámci pro-
jektového dne o něco dříve. Na celý den k nám 
zavítal lesní správce a zároveň myslivec Luboš 
Doležal, který má na starost lesy v okolí Nové 
Role a dokáže o své práci, o lese a přírodě pou-
tavě vyprávět. Do života v lese zasvětil ve dvou 
blocích žáky 1. i 2. stupně.

Své povídání doprovázel řadou názorných 
ukázek, odpovídal na dotazy, velkou pomocni-
cí mu byla i fenka českého fouska Annie, která 
v průběhu celého dopoledne byla nejen lesníko-
vou asistentkou, ale také společnicí a kamarád-
kou všech dětí.

V průběhu netradiční besedy si žáci kromě 
vyprávění o lese mohli poslechnout troubení 
na lesní roh, pomocí řevnice předvedl pan Lu-
boš vábení mladého i starého jelena, jelena siky  

i naštvaného jelena. Někteří zájemci měli mož-
nost vyzkoušet si vábení i sami a přesvědčit se 
tak, že to vůbec není jednoduché. Annie před-
vedla reakci na povely svého pána a také před-
vedla, jak dokáže lovit a aportovat. Kluci a hol-
ky si mohli prohlédnout ukázky několika paroží, 
vábničky, kozlíku i skladbu včelího úlu. V závěreč-
né části besedy se totiž žáci dozvěděli spoustu 
informací o životě a práci včel, o jejich užitečnosti 
a nepostradatelnosti.

Návštěva pana Doležala byla pro všechny ne-
všedním a zajímavým zážitkem a mnohým při-
nesla mnoho nových poznatků o lese a přírodě 
kolem nás.  Mgr. Pavel Nováček
Zápis dětí do přípravné třídy

Poslední volná místa
Od 1. 4. 2022 jsou průběžně zapisovány děti 

do přípravné třídy, přednostně děti s odkladem 
školní docházky a dále předškoláci. Zájemci  
o přijetí dítěte se mohou informovat na telefon-
ním čísle: 352 352 490 nebo 731 151 826, e-mail: 
info@zschodov-nejdecka.cz.

Žáci ZŠ Nejdecká při besedě s myslivcem, který do školy přivedl fenku Annie.   |Foto: ZŠ Nejdecká
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Mateřská škola Chodov

Zápisy do mateřské školy 
Tímto připomínáme, že zápis do MŠ Chodov 

bude probíhat ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2022 od 
8 do 12 hodin, a to osobně vždy v kanceláři 
zástupkyně na jednotlivých pracovištích. Žádosti 
o přijetí a další dokumentaci potřebnou k zápi-
su do MŠ si zákonní zástupci připraví předem. 
Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny bude probí-
hat 2. 6. 2022 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 
16.00 hodin. Pro přijetí dětí platí stejná pravidla 
jako u květnového zápisu.
Provoz mateřské školy o prázdninách
O letošních prázdninách bude v provozu 
MŠ Školní. Podmínky pro přihlášení dítěte 
k prázdninovému provozu jsou stejné jako  
v předchozích letech. Prázdninový provoz 
bude MŠ Školní zajišťovat od 1. 7. 2022 do 
19. 8. 2022. Od 22. 8. 2022 budou v provozu 
i ostatní pracoviště, ale pouze pro děti přihlášené  
k prázdninové docházce. Přihlášku, kterou 
získáte ve třídách, je nutné vyplnit a odevzdat 
do 13. 5. 2022. Více informací na webu  
www.mschodov.cz.

Otevření školní zahrady pro veřejnost
Od 25. 4. 2022 do 30. 9. 2022 bude opět pro 

veřejnost otevřena školní zahrada MŠ Zahradní, 
a to vždy v časech:

pondělí–pátek – od 16.00 do 19.00 hod.,                                                                                                                     
sobota, neděle, státní svátky – od 14.30 do 18.30.

Areál zahrady je přístupný dětem do 8 let, a to 
výhradně v doprovodu dospělé dohlížející oso-
by! Zahrada je v provozu pouze za příznivého 
počasí.

V případě, že zahrada není využívána žádným 
návštěvníkem půl hodiny před běžnou dobou 
uzavření, je zahrada uzavřena předčasně. Re-
spektujte návštěvní řád a pokyny správkyň za-
hrady. Všichni jsou srdečně zváni.
Den pro celou rodinu

K příležitosti Mezinárodního dne rodiny budou 
v sobotu 14. 5. 2022 od 14 do 18 hodin otevře-
ny školní zahrady a prostory všech chodovských 
mateřinek, které budete moci navštívit. V každé 
školce budou pro návštěvníky připraveny hravé 
a zábavné soutěže a aktivity, drobné občerstvení 
a odměny za splněné úkoly. Přijďte se pobavit  
a prožít příjemné odpoledne.

  Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

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

spěvková organizace, hledá kvalifikovaného uči-
tele/učitelku s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 
Sb. v aktuálním znění.

Informace:
osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254 
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz  
 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Vtipný den
Letošní 1. duben, tedy známý apríl, jsme prožili 

trošku netradičně. Vtipný den, jak jsme tento den 
nazvali, pojala každá třída trošku jiným způso-
bem.

Někde se žáci oblékli do pyžama a předstírali 
spánek, jinde se kluci převlékli za holky a holky 
za kluky. V jedné ze tříd se objevily karnevalové 
masky plné úsměvů, na druhém stupni se z nej-
starších školáků stala opět miminka s dudlíky 
v puse. Nezůstalo však jen u vtipných převleků, 
ale dočkali jsme se i výměny rolí. Žáci se stali pe-
dagogy a pedagogové žáky.

Těžko říci, kdo si tuto proměnu užíval více. 
Smích vyvolaný aprílovými fórky zněl po celé 
škole a byl slyšet nejen ze tříd, ale také sborov-
ny i ředitelny. Vtipný den v ZŠ Nejdecká by se 
tak mohl stát inspirací i pro básníka Jiřího Žáčka 
v pokračování jeho Aprílové školy.

 Mgr. Helena Kalfářová
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO
Jednotka zasahovala v březnu u 27 událostí. Bě-

hem těchto událostí dvě osoby zemřely. Jednotka 
společně s MP a ZZS zasahovala při záchraně ži-
vota s AED v ulici Nádražní, lékař přes veškerou 
snahu všech složek IZS bohužel konstatoval exitus.

14x zasahovala jednotka mimo území zřizova-
tele, dále ve třech případech plnila úkoly zřizova-
tele v rámci nepoplachových činností, šlo o pří-
pravu evakuačního místa pro uprchlíky a zajištění 
humanitární pomoci, svoz materiálu, na základě 

Policie České republiky

Muže udeřil francouzskou holí do 
hlavy, útočníkovi hrozí tři roky vězení

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 
sedmapadesátiletého muže z Karlových Varů, 
kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví 
a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.

Před Kulturním a společenským střediskem  
v Chodově měl mít obviněný muž na konci srpna 
minulého roku slovní rozepři s třiašedesátiletou 
ženou. Ženy se měl zastat na lavičce sedící sed-
mačtyřicetiletý muž. Po tomto sporu měl k se-
dícímu muži přijít obviněný sedmapadesátiletý 
muž, který ho zezadu udeřil svou francouzskou 
holí do oblasti hlavy. Po úderu měl sedmačty-
řicetiletý muž upadnout na zem. Obviněný  
k němu měl přistoupit a kopnout ho do oblas-
ti hlavy. Následně měl sedmapadesátiletý muž  
z místa odejít.

Po chvíli na místo dorazila přivolaná policejní 
hlídka. Na místo se vrátil také sedmapadesátile-
tý muž, kterého policisté vyzvali, aby se podrobil 

Zásah chodovských hasičů při požáru skládky odpadu v nedaleké Vřesové.  Foto: SDH Chodov

orientační dechové zkoušce na přítomnost al-
koholu. Ta vyšla s pozitivním výsledkem 1,25 
promile. Napadený sedmačtyřicetiletý muž byl 
zdravotnickou záchrannou službou převezen 
do nemocnice k ošetření.

V případě prokázání viny hrozí sedmapade-
sátiletému muži trest odnětí svobody až na tři 
roky. nprap. Jakub Kopřiva, mluvčí PČR 
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Střípky z policejních svodek
Rodičovská láska je bezbřehá. Své by mohl 

vyprávět 56letý otec 18letého syna, se kterým 
měl dlouholeté spory již od doby synových pu-
bertálních výstřelků na základní škole. Dlouhá 
cesta výstředního chování, drogové minulosti  
a snahy začlenit se do chodu rodiny.

Vše nakonec vyvrcholilo další hádkou mezi 
otcem a synem, kdy mladík otci začal vyhrožo-
vat, že vyskočí z okna nebo že si podřeže žíly. 
Citové vydírání dospělo do bodu, kdy se otec 
syna rozhodl hospitalizovat v psychiatrické lé-
čebně a při příjezdu přivolaných zdravotníků 
začal syn opět vyhrožovat sebepoškozením.

Asistovat museli i přivolaní strážníci, kteří byli 
připraveni zasáhnout v případě potřeby, ale 
otec syna nakonec zvládl uklidnit sám. Život je 
cesta utkaná důsledky našich rozhodnutí.

Láska až za hrob by se dalo konstatovat  
u podnapilé partnerské dvojice, která své part-
nerské neshody zapíjela v chodovském baru tak 
vydatně, až žena dospěla k rozhodnutí, že o své 
nehynoucí lásce přesvědčí svého partnera tím, 
že mu dokáže, co vše je pro něj ochotná udělat. 
Rozbila půllitr o zem, vzala největší střep a tím 
se pořezala na ruce.

Poté se smíchem vyběhla z baru na ulici  
a tam po krátkém běhu zjistila, jak silně krvácí. 
V nastalé panice upadla do nervového záchva-
tu, kdy hlasitě křičela o pomoc, a její přítel začal 
obvolávat tísňové linky. Přivolaní strážníci ženu 
zklidnili a poskytli první pomoc. Poté byla žena 
předána do péče zdravotníků.
Blokové čištění pokračuje

I během května stále probíhá v regionu měs-
ta blokové čištění. Věnujte zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a vyznačené době platnos-
ti v jednotlivých ulicích.

Vyhnete se tak případným nákladům za od-
tah vozidla. Harmonogram čištění naleznete na 
stránkách města.

Od zahájení čištění jsme byli nuceni bohužel 
odtáhnout již 20 vozidel!
Hledáme kolegu

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní  
a dopravní problematice tomuto městu v uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodovrozhodnutí krizového štábu HZS KvK. Tři ostatní 
mimořádné události byly spojené se zvládnu-
tím  migrační vlny po invazi Ruské federace na 
Ukrajinu. Nouzový stav spojený s řešením migrač-
ní krize byl v ČR vyhlášen dne 4. 3. 2022. 

Jednotka se na pokyn štábu HZS KvK podílela 
na zajištění chodu Krajského asistenčního cent-
ra pro uprchlíky z Ukrajiny v KV Aréně (KACPU).  
Celkem zde během března odsloužila 11 dvanácti-
hodinových směn nad rámec běžného výkonu 
služby. V KACPU pomáhají i někteří členové sbo-
ru, kteří nejsou členy zásahové jednotky, v rám-
ci osobní pomoci. Zejména z důvodu poměrně 
suchého počasí bylo likvidováno celkem 10 po-
žárů (Božičany - tráva a porost ohrožující garáže, 
Lomnice - lesík, Pod Železným dvorem - odpad, 
Dalovice - tráva 600 x 600 m, Nejdek - lesík, Chra-
nišov - tráva, Jimlíkov - lesní hrabanka, Vřesová 
- skládka odpadu, Vintířov - tráva, K. Vary, Mos-
kevská - komín). Další zásahy měly technický cha-
rakter. Ve dvou případech šlo o nouzový vstup do 
bytu, ve Školní ulici byla uvnitř nalezena zraněná 
osoba, v ulici Budovatelů byla nalezena osoba již 
bez známek života. Byly vyřešeny úniky ropných 
produktů v ulici Konečná a ve Vintířově. Únik vody 
po havárii topení byl řešen v Novém Sedle.

Únik plynu ze spotřebiče byl zaznamenán v uli-
ci Revoluční, bez zranění, beze škod. Jednotka se 
podílela také na pátrací akci v Kyselce, senior ne-
byl v rámci této akce nalezen. Byl zaznamenán je-
den planý poplach při neohlášeném pálení v ulici 
Poděbradova. Také probíhal pravidelný výcvik čle-
nů jednotky, k tomu je nyní využíván objekt bývalé 
ZUŠ v ulici ČSM, který čeká demolice.

Další, podrobnější informace jsou aktualizovány 
na našem webu www.sdhchodov.cz a facebooku.

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

Chodovští hasiči využívají při výcviku členů jednotky 
také prázdnou budovu bývalé ZUŠ. Foto: SDH Chodov
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Květen je měsíc, kdy naplno propuká  
i u nás pod Krušnými horami jaro a každého 
to táhne ven na výlet, nebo alespoň na ma-
lou procházku. V tomto čísle si proto připo-
meneme jednu chodovskou pověst, která se 
váže k častému výletnímu cíli všech Chodo-
váků – k Bílé vodě.

Kvůli vysídlení původních německých obyva-
tel našeho města byla velká část původní lidové 
slovesnosti zapomenuta. Zmizely původní říkan-
ky, písničky i básničky, zapomnělo se na někte-
rá místní a pomístní jména. Naštěstí se nám ale 
dodnes zachovaly chodovské pověsti. A to díky 
meziválečnému chodovskému učiteli a kronikáři 
Antonu Ebertovi. Právě ten zapsal ve své kronice 
několik pověstí. Pověst je zvláštní útvar. Ačkoliv 
nám může přijít fantastická, nereálná a neprav-
děpodobná, skrývá v sobě často skutečnost, 
i když třeba zcela převrácenou, zkomolenou  
a takřka neviditelnou. Je také odrazem kraje, kde 
vznikla, a lidí, kteří v něm žili. 

Pravděpodobně nejstarší chodovskou pověs-
tí je ta o mnichu Vavřinci. Vypráví nám příběh 
z nejstarších počátků našeho města a zavede 
nás více než tisíc let zpět do minulosti. Jelikož 
původní německá pověst byla jen velmi stručná  
a odkazovala na místa, která dnešní Chodovák 

už nezná, rozhodl jsem se pověst zcela nově 
převyprávět.
O poustevníku Vavřinci

Před mnoha staletími bylo území našeho kraje 
pokryté hustými a temnými lesy, které se táhly od 
řeky Ohře až do Německa. V chodovském údolí 
tehdy stálo jen několik malých chaloupek a na 
břehu Chodovského potoka, přibližně tam, kde 
je dnes sídliště „nová Husovka“, byla malá opev-
něná tvrz s vodním příkopem. V ní bydleli vojáci 
- strážci zemské hranice, které sem poslal kníže 
zdejšího kraje. Jejich úkolem bylo chránit pout-
níky a obchodníky, kteří projížděli pohraničními 
lesy do Čech. Ty lesy totiž byly plné loupežníků  
a lapků, kteří by jinak přepadli a okradli každého, 
koho by potkali. 

V té samé době přišel do chodovského kraje 
mladý mnich, který se jmenoval Vavřinec. Staré 
kroniky vyprávějí, že to bylo někdy na počátku 
10. století. Byl sem poslán, aby mezi místními 
obyvateli šířil křesťanskou víru. Malebné údolí se 
mu nesmírně zalíbilo a postavil si poustevnickou 
chaloupku na vrcholu Smolnického kopce. Stála 
přesně tam, kde je dnes stará dubová alej u Bílé 
vody. Lidé v Chodově ale mladému mnichovi 
zpočátku moc nedůvěřovali. Byl cizinec, vyznával 

Město zachránil před loupežníky 
mladý poustevník

Poměrně nedávno postavená zvonice u Bílé vody má připomínat příběh o poustevníku Vavřinci, který zvoněním 
zachránil naše město před zničením.  |Foto na dvoustraně: Martin Polák
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jinou víru, a proto jej zpočátku obcházeli ob-
loukem. On však byl trpělivý, učil je číst a psát  
a pomáhal jim s každodenními starostmi. Brzy už 
si k němu chodili obyvatelé Chodova pro radu  
i pro pomoc, když byli nemocní. Po čase si vedle 
své chaloupky postavil také zvoničku. Našel si pro 
ni vhodný strom, který opracoval, a pod stříšku 
umístil malý zvonek, na který pravidelně ráno, 
v poledne a večer zvonil. Lidé v Chodově si na 
pravidelné zvonění brzy zvykli a začali se podle 
něj řídit. Když slyšeli ranní zvonění, tak věděli, že 
začíná svítat a musí už vyrazit na pole. V poled-
ne jim zvonek oznamoval, že je čas obědvat. No 
a večerní zvonek oznamoval, že  slunce zapadá  
a je nejvyšší čas vrátit se domů. Radostný hlas 
malého zvonku se třikrát denně nesl nad Chodo-
vem a stal se součástí vesnice.
Zachránce města připomíná zvonice

Jednoho dne po večerním zvonění, když slun-
ce zapadlo a na krajinu se pomalu snášela noc, 
seděl Vavřinec před svou chaloupkou a sledoval 
údolí pod sebou. Lidé v Chodově už šli spát, do-
mečky pomalu utichaly a brzy zhaslo i posled-
ní světlo v oknech. I strážci v tvrzi šli spát a na 
hradbách klimbal jen noční hlídač. 

Vtom si všiml, že z temného lesa za vesnicí 

vyšla skupina mužů. Měli na sobě brnění a v ru-
kách meče a sekery. Vavřinec hned poznal lou-
pežníky. Uvědomil si, že lesní lupiči chtějí pře-
padnout spící vesnici a překvapit nepřipravené 
strážce v chodovské pevnosti. Rychle běžel ke 
zvonici a začal zvonit na poplach. Zvuk zvonku 
se naléhavě nesl nad údolím a v chalupách se 
začala rozsvěcovat světla. I strážný na hradbách 
tvrze si povšiml zvonění v podivnou denní dobu 
a probudil všechny spící vojáky. Když o chvíli 
později dorazili loupežníci k Chodovu, strhla se 
zuřivá, ale krátká a rozhodná bitva. Připravení 
strážci lupiče snadno odrazili a ti museli s těžký-
mi ztrátami uprchnout zpět do lesů.

Vděční obyvatelé Chodova a strážci tvrze dě-
kovali poustevníku Vavřinci, který svým zvoněním 
zachránil celou vesnici před vypleněním. Na dů-
kaz vděčnosti se od něj nechali pokřtít a vystavěli 
v Chodově kostel, zasvěcený svatému Vavřinci. 

No a na místě, kde byla mnichova chaloup-
ka, dnes stojí zvonice, jež připomíná příběh  
o poustevníku Vavřinci a jeho zvonečku, který 
kdysi zachránil Chodov před zničením. Tak až 
půjdete na procházku na Bílou vodu, zazvoňte 
na zvonek a vzpomeňte si na mnicha Vavřince, 
zachránce Chodova.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Bílá voda, ke které se váže pověst, je dnes vyhledávaným místem nejen pro Chodováky. 
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                Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 

 
Blokové čištění 

 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2022 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.    Pá Horní              
02.04.    So  Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
04.04.    Po Hrnčířská, Nádražní    
05.04.    Út  Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928)     
06.04.    St Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007) 
07.04.    Čt Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště      
08.04.    Pá U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)  
09.04.    So    parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
11.04.    Po U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)    
12.04.    Út U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)  
13.04.    St Tyršova, Dukelských hrdinů 
14.04.    Čt  Lesní (horní část)   
19.04.    Út Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní) 
20.04.    St Štěříkova louka, Západní  
21.04.    Čt  Nerudova 
22.04.    Pá Luční, Nerudova č.p.1101-1104 

23.04.    So  komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela  
25.04.    Po  Revoluční 
26.04.    Út Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
27.04     St  Tovární 
28.04.    Čt  Smetanova 
29.04.    Pá Palackého 
02.05.    Po  Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru  
03.05.    Út náměstí ČSM, KASS 
04.05.    St parkoviště u Komerční banky 
05.05.    Čt Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
06.05.    Pá Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
07.05.    So  Vančurova, Krátká 
09.05.    Po Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova  
10.05.    Út Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu     
11.05.    St Školní, parkoviště u Plzeňky   
12.05.    Čt U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795    
13.05.    Pá U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808 
16.05.    Po  U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY   
17.05.    Út  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)  
18.05.    St Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici   
19.05.    Čt Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici         
20.05.    Pá  Stará Chodovská  
21.05.    So  Stará Chodovská  
23.05.    Po Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)     
24.05.    Út 9. května, Husova (č.p.739 – 750)   
25.05.    St Jiráskova (k č.p. 784)                        
26.05.    Čt  Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
27.05.    Pá Okružní včetně placeného parkoviště a plochy u garáží  
30.05.    Po Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Út  Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
 
 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 

                Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. 
 

 
Blokové čištění 

 

V souladu se schváleným technologickým postupem a rozhodnutím silničního správního orgánu bude v období od 1. 4. 
do 31. 5. 2022 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.    Pá Horní              
02.04.    So  Karlovarská vč. placeného parkoviště, Nejdecká, Staroměstská (u Galerie) 
04.04.    Po Hrnčířská, Nádražní    
05.04.    Út  Čs. odbojářů (horní část od č.p.931 k č.p.928)     
06.04.    St Čs. odbojářů (dolní část od č.p.928 k č.p.1007) 
07.04.    Čt Dvořákova, parkoviště u bývalého tržiště      
08.04.    Pá U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)  
09.04.    So    parkoviště U Porcelánky 1012, Havlíčkova, Bezručova 
11.04.    Po U Porcelánky (od č.p.867 k Luně včetně parkoviště u VAK)    
12.04.    Út U Porcelánky (od porcelánky k TJ Spartak)  
13.04.    St Tyršova, Dukelských hrdinů 
14.04.    Čt  Lesní (horní část)   
19.04.    Út Lesní (dolní část), Nerudova (propojka do Lesní) 
20.04.    St Štěříkova louka, Západní  
21.04.    Čt  Nerudova 
22.04.    Pá Luční, Nerudova č.p.1101-1104 

23.04.    So  komunikace u polikliniky, komunikace u autobusového nádraží, parkoviště a komunikace u ev. kostela  
25.04.    Po  Revoluční 
26.04.    Út Tovární (velké parkoviště a komunikace u skladů DZ) 
27.04     St  Tovární 
28.04.    Čt  Smetanova 
29.04.    Pá Palackého 
02.05.    Po  Osadní, Budovatelů, ČSA, Obránců míru  
03.05.    Út náměstí ČSM, KASS 
04.05.    St parkoviště u Komerční banky 
05.05.    Čt Hlavní od PENNY k ul. Boženy Němcové 
06.05.    Pá Boženy Němcové, Příční, Říjnová, 1. máje, Vítězná 
07.05.    So  Vančurova, Krátká 
09.05.    Po Hlavní - od Boženy Němcové k Vítězné, Konečná, Lipová, Polní, Žižkova  
10.05.    Út Hlavní - od Vítězné k pekárně, Zahradní, parkoviště u obchodního domu     
11.05.    St Školní, parkoviště u Plzeňky   
12.05.    Čt U Koupaliště - parkoviště před č.p. 792 – 795    
13.05.    Pá U Koupaliště - od č.p.795 k č.p.808 
16.05.    Po  U Koupaliště - od č.p. 808 k PENNY   
17.05.    Út  Vintířovská ulice (Osada Chranišov, lesík k č.p. 547)  
18.05.    St Poděbradova - od č.p. 1091 k Okružní ulici   
19.05.    Čt Poděbradova - od č.p. 701 k Okružní ulici         
20.05.    Pá  Stará Chodovská  
21.05.    So  Stará Chodovská  
23.05.    Po Rooseveltova, parkoviště Rooseveltova, Husova (č.p.739 – 742)     
24.05.    Út 9. května, Husova (č.p.739 – 750)   
25.05.    St Jiráskova (k č.p. 784)                        
26.05.    Čt  Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova  
27.05.    Pá Okružní včetně placeného parkoviště a plochy u garáží  
30.05.    Po Železný dvůr, Husova (rodinné domy č.p. 23 – 1174)   
31.05.    Út  Husova (č.p. 982 – 992, rodinné domy č.p. 94 - 1116) 
 
 
                 Rudolf Pocklan 
           jednatel CHOTES s.r.o. 

Jaký odpad ve sběrném dvoře můžete odevzdat?
• objemný odpad – dřevo, nábytek, koberce
• biologický odpad rostlinného původu
• pneumatiky, kovy, papír, sklo, plasty, nápojový karton, textil
• všechny běžné druhy nebezpečných odpadů, jako jsou tonery, oleje, olejové filtry, brzdové 

kapaliny, baterie, akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, zářivky, vý-
bojky, barvy, lepidla a obaly znečištěné nebezpečnými látkami

Sběrný dvůr, U Porcelánky 212, Chodov, 357 35
Otevírací doba: pracovní dny 7–19 hodin
                soboty, neděle a svátky 7–11 hodin
Pro obyvatele Chodova a Mírové je sběrný dvůr zdarma!
Uložení stavebního odpadu ve sběrném dvoře CHOTES je zpoplatněno dle platného ceníku 

zveřejněného v prostoru sběrného dvora v době předání odpadu.
Stavební odpad jsou všechny druhy odpadu vznikajícího při stavební činnosti.
V případě uložení odpadu mimo odpadové nádoby či určená místa (např. sběrný dvůr) 

se občan dopouští přestupku, za který lze ve správním řízení uložit pokutu až 50 000 Kč.
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Dopolední
Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ÚTERÝ 3. KVĚTNA
10:00 HOD.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
VSTUPNÉ 50 KČ

ÚTERÝ 17. KVĚTNA
10:00 HOD.

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
VSTUPNÉ 50 KČ
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

14. 5. (so) 15 h, 28. 5. (so) 15 h
Ušák Chicky a Zlokřeček
Animovaný / USA / 91 min. / CZ / Režie: Ben Stassen / 130/110 Kč
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře a napůl zajíc. 
Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své 
odlišnosti chce to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamarády. To, že je pořádný nešika, pro 
něj není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít pořádné 
dobrodružství! 

26.-27. 5. (čt-pá) 20 h, 29. 5. (ne) 20 h, 31. 5. (út) 20 h 
Top Gun: Maverick
Akční / USA / 131 min. / CZ / Režie: Joseph Kosinski / 140 Kč
Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet 
let úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu vyhnalo 
do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s armádní kariérou 
taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát 
se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun.

19. 5. (čt) 20 h, 23. 5. (po) 20 h
Žhářka
Horor / USA / 94 min. / TIT / R: Keith Thomas / 130 Kč
Desetiletá Charlie se od narození s rodiči (Zac Efron a Sydney Lemmon) neustále stěhuje 
z místa na místo. Nomádský způsob života ji neskutečně rozčiluje, ale rodiče netuší, jak ji-
nak ji ochránit. Charlie je totiž „jiná“. K zapalování věcí nepotřebuje sirky ani zapalovač, sta-
čí, když se rozhodne, že mají hořet. Horší je, že svou schopnost nedokáže úplně ovládat,  
a když je rozhozená, může být sobě a svému okolí pořádně nebezpečná.

22. 5. (ne) 20 h 
Komedie / ČR / 87 min. / 130 Kč

5. 5. (čt) 20 h, 6.-7. 5. (pá-so) 17 h, 8. 5. (ne) 20 
h, 14. 5. (so) 20 h, 15. 5. (ne) 17 h, 20. 5. (pá) 17 h,      

21. 5. (so) 20 h, 28. 5. (ne) 17
Fantasy / USA / 127 min. / CZ / 150 Kč
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1. 5. (ne) 15 h 

Proměna

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: Domee Shi

120/100 Kč

1. 5. (ne) 17 h

Ježek Sonic 2

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

140/120 Kč

Thriller / ČR / 95 min / Režie: Robert Sedláček 

120 Kč

Promlčeno

1. 5. (ne) 20 h

2. 5. (po) 20 h

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

140 Kč

3. 5. (út) 10 h - dopolední kino

Komedie / ČR / 90 min / Režie: Radek Bajgar

50 Kč

Kurz manželské touhy

3. 5. (út) 20 h

Po čem muži touží 2

140 Kč

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík 

Známí neznámí

4. 5. (st) 20 h

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Zuzana Marianková

130 Kč

7. 5. (so) 15 h

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: P. Perifel 

130/110 Kč

Zlouni

Režie: Sam Raimi    150 Kč

5. 5. (čt) 20 h, 6.-7. 5. (pá-so) 17 h, 8. 5. (ne) 20 h

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

Fantasy / USA / 127 min / CZ

130 Kč

5. 5. (čt) 17 h, 6. 5. (pá) 20 h

Fantasy / USA / 143 min / CZ / Režie: David Yates  

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

7. 5. (so) 20 h

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

130 Kč

Ježek Sonic 2

130/110 Kč

8. 5. (ne) 17 h

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

Morbius

9. 5. (po) 20 h

120 Kč

Horor / USA / 105 min / CZ / Režie: Daniel Espinosa

130 Kč

10. 5. (út) 20 h

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Zuzana Marianková

Známí neznámí

130 Kč

11. 5. (st) 20 h, 13. 5. (pá) 17 h 

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min / Režie: M. Kopp, J. Štáfek 

Ušák Chicky a Zlokřeček

Animovaný / USA / 91 min / CZ / Režie: Ben Stassen  

130/110 Kč

14. 5. (so) 15 h

13. 5. (pá) 20 h, 15. 5. (ne) 20 h

Komedie / ČR / Režie: Režie: Petr Zahrádka

Ženy a život

130 Kč

12. 5. (čt) 19 h - divadlo

Fantastická žena 
Diana Šoltýsová / Patricie Pagáčová, Ondřej Volejník / Václav Krátký, 

Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna        390 Kč

140 Kč

Komedie / ČR / 95 min / Režie: Rudolf Havlík 

Po čem muži touží 2

14. 5. (so) 17 h

Fantasy / USA / 127 min / CZ / Režie: Sam Raimi    

150 Kč

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

14. 5. (so) 20 h, 15. 5. (ne) 17 h

15. 5. (ne) 15 h

Rodinný/ USA / 110 min / CZ / Režie: Jeff Fowler

Ježek Sonic 2

130/110 Kč

8. 5. (ne) 15 h

Animovaný / USA / 110 min / Režie:  Jared Bush

130 Kč

Encanto
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25. 5. (st) 20 h

Seveřan

Režie: Robert Eggers

Dobrodružný / USA / 136 min / TIT

Fantasy / USA / 143 min / CZ

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

26. 5. (čt) 17 h

Režie: David Yates  

26-27.5. (čt-pá) 20 h, 29.5. (ne) 20h, 31.5. (út) 20 h 

Top Gun: Maverick

Akční / USA / 131 min / CZ

Režie: Joseph Kosinski       140 Kč

27. 5. (pá) 17 h

Ježek Sonic 2

Rodinný/ USA / 110 min / CZ

Režie: Jeff Fowler

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

20. 5. (pá) 17 h, 21. 5. (so) 20 h

Fantasy / USA / 127 min / CZ

Režie: Sam Raimi    150 Kč

20. 5. (pá) 20 h

Po čem muži touží 2

Komedie / ČR / 95 min

Režie: Rudolf Havlík 

Ježek Sonic 2

Rodinný/ USA / 110 min / CZ

Režie: Jeff Fowler

21. 5. (so) 15 h 28. 5. (so) 17 h

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství 3D

Fantasy / USA / 127 min / CZ

Režie: Sam Raimi    150 Kč

28. 5. (so) 20 h

Vyšehrad: Fylm

Komedie / ČR / 105 min

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek 

Animovaný / USA / 100 min / CZ

Režie: Domee Shi

29. 5. (ne) 15 h

Proměna

Režie: David Yates  

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Fantasy / USA / 143 min / CZ

21. 5. (so) 17 h

Thriller / ČR / 103 min

16. 5. (po) 20 h

Stínohra

Režie:  Peter Bebjak

22. 5. (ne) 15 h

Příšerákovi 2

Režie: Holger Tappe

Animovaný / D / 103 min / CZ

17. 5. (út) 10 h - dopolední kino

Přání Ježíškovi

Romantická komedie /ČR / 110 min

Režie: Marta Ferencová

28. 5. (so) 15 h

Ušák Chicky a Zlokřeček

Animovaný / USA / 91 min / CZ

Režie: Ben Stassen  

24. 5. (út) 20 h

Známí neznámí

Komedie / ČR / 95 min

Režie: Zuzana Marianková

17. 5. (út) 20 h

Promlčeno

Thriller / ČR / 95 min

Režie: Robert Sedláček 

19. 5. (čt) 20 h, 23. 5. (po) 20 h

Žhářka

Horor / USA / 94 min / TIT

Režie: Keith Thomas  

Akční / USA / 117 min / CZ

19. 5. (čt) 17 h

Uncharted

Režie: Ruben Fleischer

Akční / USA / 175 min / CZ

Batman

Režie: Matt Reeves

22. 5. (ne) 17 h

Komedie / ČR 

Režie: Režie: Petr Zahrádka

22. 5. (ne) 20 h

Ženy a život

18. 5. (st) 20 h

Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek 

Komedie / ČR / 105 min

Vyšehrad: Fylm
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

3. 5. (út) až 6. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

10. 5. (út) až 13. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

17. 5. (út) až 20. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

24. 5. (út) až 27. 5. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

3. 5. (út) 18 h
Podvečer se starostou
Přímý přenos pořadu,TV studio Chodov

12. 5. (čt) 20 h
Koncert Olympic
Vstupné 550 Kč
společenský sál

14. 5. (so) 9-17 h
Lego párty
Vstup zdarma. Doporučujeme registraci: zc@detskamisie.cz
společenský sál

28. 5. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

ZUŠ Chodov

3. 5. (út) 16.30 h   
Třídní přehrávka p. uč. J. Hrebeňákové
koncertní sál ZUŠ

6. 5. (pá) 11 h   
Pietní akt - kladení věnců
městský park

11. 5. (st) 17 h   
Třídní přehrávka p. uč. K. Teturové
koncertní sál ZUŠ

12. 5. (čt) 17 h   
Koncert pěvecké třídy p. uč. A. Boháčové
téma James Bond
koncertní sál ZUŠ

16. 5. (po) 17 h   
Koncert Hraje celá rodina
koncertní sál ZUŠ

Knihovna Chodov

12. 5. (čt) 18 h   
Jazz v podkroví - koncert Jazz Cakes
„Kluci mají rádi jazz, já zase koláčky,“ takto představuje ka-
pelu Jazz Cakes její frontmanka a zpěvačka Lucie Víšková. 
Jazzové trio ve složení kontrabas, kytara, zpěv pochází z 
karlovarského regionu a nehraje pouze jazzové standardy. 
Kapela ráda zabrousí i do jiných populárních žánrů, aby 
hity mohla představit v nových, neotřelých swingových 
aranžích. Jazzové koláčky Lucie Víškové jsou prostě kapela 
pohodová, a proto byly pozvány i na naše swingové přást-
ky v podkrovní klubovně chodovské knihovny. 
Vstup volný, malé občerstvení přichystáno,  přijďte včas!
Na poslední jazzový podvečer před letní přestávkou všech-
ny přátele swingové pohody srdečně zve Městská knihovna 
& Jazz klub Chodov!

18. 5. (st) 18 h   
Posezení s Jiřím Štědroněm
Přijďte si popovídat a třeba i zanotovat s oblíbeným zpěvá-
kem a hercem. Vstup zdarma

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: 352 352 256 u paní 
Urbanové.

5. 5. (čt) 17 h
Kdy když ne teď
Vernisáž prodejní výstavy obrazů, kreseb  
a ilustrací Kateřiny Kairy Hrachovcové
Výstava potrvá do 2. 6. 2022
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h.
Galerie u Vavřince

Galerie u Vavřince

http://archiv.kasschodov.cz/tvarchiv


Sport

DDM Bludiště Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
3. 5. (út) 16 h  
Svět naším pohledem
Výstava 2. stupně ZŠ J. A. Komenského: 
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17

Ostatní akce

11. 5. (st)  
Květinový den 
Skauti a skautky budou prodávat po Chodově žluté kvít-
ky měsíčku lékařského. Výtěžek jde na podporu boje proti 
rakovině. Děkujeme, že pomůžete s námi a přidáte se do 
sbírky. 

Uzávěrka 

červnového čísla

17. května 2022
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31. 5. (út) 9 h 
O pohár starosty města
Soutěž chododovských ZŠ
společenský sál KASS Chodov

1. 6. (st) 8-14 h 
Mezinárodní den dětí
Oslava je určená všem dětem z MŠ a 1. st. chodovských ZŠ.
areál DDM Bludiště

Chorvatsko - poslední volná místa!
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště Cho-
dov 11.-20. 8. 2022
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží 
věk dětí: 8-15 let
Cena poukazu: od 10.000 Kč
(ubytování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby 
kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor, pojištění i stor-
na)
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

7. 5. (so) 10 h
Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala
stadion ŠAK Chodov

11. 5. (st) 10.30 h, sraz autobus. nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Zámek Lužec, 10 km

18. 5. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Jáchymov - naučná stezka, 12 km

25. 5. (st) 8.30 h, sraz vlakové nádraží Chodov 
Vycházka turistů KČT
Horní Slavkov, 10 km

1. 6. (st) 9 h, sraz vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů KČT
Kyselka, 10 km

17. 5. (út) 17 h   
Třídní přehrávka p. uč. P. Samce
koncertní sál ZUŠ

18. 5. (st) 17 h   
Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové a p. uč. 
J. Kubrichta
koncertní sál ZUŠ

23. 5. (po) 16.30 h   
Vystoupení žáků PHV - p. uč. J. Hrebeňáková
koncertní sál ZUŠ

24. 5. (út) 13.30-19 h   
ZUŠ Open - Kudy z nudy? Tudy!
Celodenní prezentace žáků ZUŠ
18-19 h koncert Červených Panterů

25. 5. (st) 17 h   
Koncert absolventů hudebního oboru
koncertní sál ZUŠ

26. 5. (čt) 9 a 10 h   
Výchovné koncerty pro MŠ
koncertní sál ZUŠ



Championi odstartovali novou sezónu 
Závodní sezóna po prvním kole Champions 

CUPu, které proběhlo v Chodově, pokračovala 
26. března v Horním Slavkově soutěží VC CAO-
KK o  pohár starosty města Horní Slavkov. Tato 
již tradiční soutěž, kterou CAOKK organizuje 
každý rok, přilákala spoustu závodníků z celého 
Karlovarského kraje. Soutěž proběhla v kategorii 
kata, kata tým, kumite, kumite tým a superkick 
ve všech věkových kategoriích. Naši závodníci 
si vedli dobře a vybojovali první místa zejména  
v kategoriích kumite.

Ihned v následujícím týdnu 30. března repre-
zentanti ČR z řad Champions teamu odjíždí pod 
hlavičkou CAOKK na mistrovství Evropy SKDUN 
do srbské Subotice. Ubytováni jsme byli v hotelu 
Park v krásném prostředí u jezera Palič. 

Na tuto první zahraniční soutěž odjíždíme  
v menším počtu, než je zvykem, zato však s od-
hodláním vybojovat přední místa ve většině ka-
tegorií, které obsadíme. V konkurenci  19 států  
a celkovém počtu několika tisíc startů se naše od-
hodlání splnilo asi na 80 %. V konečném součtu 

Bojové sporty po třech dnech bojů jsme získali 9 zlatých, 
2 stříbrné a 7 bronzových medailí. Ani nám se 
nevyhnula nepopulární bramborová, kterou si 
odváží v kata veteránů J. Nosál. 

Mnohem tvrdší boje vypukly v kategorii ku-
mite. Naši borci se nedali a stalo se už „normá-
lem“ zlato v kumite jednotlivců pro D. Pekuniaka 
a také zlato pro kumite tým veteránů, tento-
krát v sestavě D. Pekuniak, M. Jindra, M. Kyncl  
a J. Nosál. 

Ani naši mladí nezaváhali a jejich bojovnost 
přinesla pro K. Štecovou zlato v kumite ippon, 
zlato v kumite sanbon. Pro L. Lachkou zlato  
v kumite ippon U21, zlato v kumite sanbon U21 
a zlato v kumite sanbon ženy. 

Další zlato přidali R. Tirala v kumite dorosten-
ci a K. Benda v kumite junioři. Pokračování v po-
době stříbrných medailí pro kumite tým juniorů 
mix Benda, Tirala, Šnajdr, Kerbelová, Štecová, 
Lachká. 

V solo kumite poté stříbro pro M. Kyncla. 
Kompletní zisk medailí zakončí bronzové me-
daile pro Karla Bendu ippon junioři, Radka Tira-
lu ippon dorostenci, M. Jindru kumite veteráni, 
B. Kerbelovou kumite juniorky, M. Budajovou 
ippon ženy a kumite tým juniorky v sestavě  
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B. Kerbelová, K. Štecová a L. Lachká.
Skvělého výkonu dosáhla ve speciální kategorii 

masters, která je kombinací kata a kumite, Kateřina 
Štecová ziskem bronzové medaile, coby naprosto 
nejmladší závodnice mistrovské kategorie. Našim 
nejmladším se nedařilo vybojovat medaile, ale to 
ani trochu nesnižuje jejich bojovnost a umění. Ka-
ždé vítězství i prohra přináší zkušenosti.

Poslední závodní víkend 9.–10. 4. 2022 se 
Champions team zúčastnil 1. kola Národního 
poháru v olympijském karate WKF-ČSKe a naši 
závodníci si vedli více než skvěle.

Do tohoto závodu naskočili bojovníci z 50 od-
dílů z celé ČR. I přesto náš team udržel absolutní 
top. 

Postavili jsme i 3 teamy v české lize kumite, a to 
juniory, juniorky a starší žáky. Všichni ovládli své 
kategorie a shodně vyskočili na nejvyšší stupínek.

Výsledky: ZLATO:
Barbora Kerbelová, kumite ženy -55 kg
Jiří Endršt, kumite junioři +76 kg
Štěpán Šnajdr, kumite junioři -76 kg

Kateřina Štecová, kumite juniorky +59 kg
Eliška Pokorná, kumite juniorky -59 kg
kumite team juniorky  (Pokorná, Štecová, Va-

šíčková, Soukopová, Kerbelová)
kumite team junioři (Endršt, Šnajdr, Lugert 

a Tirala, Benda - hostující SKP Unitop Březová)
kumite team st. žáci (Sluka, Salač, Hluchý, Jin-

dra)
STŘÍBRO:
Barbora Kerbelová, kumite U21 -61 kg
BRONZ:
Kryštof Sluka, kumite dorost -52 kg
Václav Lugert, kumite junioři -76 kg
Karel Benda, kumite junioři -68 kg (hostující  

z SKP Unitop Březová)
Všem moc gratulujeme a děkujeme za top 

reprezentaci klubu. Děkujeme všem našim pří-
znivcům a všem, kteří nás podporují. Jedná se 
o:  NSA, RVS Chodov, SKF Chodov, J. Blažej. Dále 
města Chodov, Horní Slavkov, obec Krásno, Li-
bavské Údolí, Loket. Jiří Nosál
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Nová sezóna největší série turnajů v bojových 
sportech byla zahájena. 

V turnajích Bohemia Open Championship se 
soutěží  v disciplínách kickboxu, jiujitsu, karate 
i sebeobraně. Celá série turnajů je postupová 
soutěž na mistrovství Evropy a mistrovství světa 
organizace WMAC. 

První turnaj Bohemia Championship Čsakj, 
MČR 2022 se konal v Chomutově. Turnaj před-
stavil nejvyšší konkurenci v ČR. Ve 494 startech se 
zápasů zúčastnili závodníci z 34 klubů. Náš klub 
vyrazil na mistrovství ČR v sestavě 24 samurajů  
a ti nastoupili v disciplínách kicklight, lightcontact, 
MMA light, fighting, grappling, kata i Ribbons 
Getting. 

Nejmenší samurajové nastoupili v disciplíně 
Ribbons Getting a slavili první úspěchy a medai-
le. Mistry republiky se stali Veronika Dobiášová, 
Hanka Schwarzová, Daniel Sarkany, Milan Kou-
bek a další medaile brali Kristýna Křížová, Da-
niel Gorbatenko, Jan Potužník a Petr Krejčík. Na 
turnaji nechyběl ani kata tým, který potvrdil své 
kvality, a mistryněmi republiky se staly Veronika 
Dobiášová a Kamila Hermanová. 

Turnaj pokračoval v kontaktních disciplínách 
a dominantním způsobem ukončila svou sou-
peřku v prvním kole v MMA light Lenka Dušková, 
v kickboxu to odnesla soupeřka a Lenka rovněž 
zvítězila v prvním kole a stala se dvojnásobnou 
mistryní ČR. 

Na řadu přišli reprezentanti Kryštof Schwarz 

a Johny Kolář. V jejich probíhající přípravě na ME 
to byl poslední turnaj před odjezdem. Generálka 
dopadla výborně. Johny Kolář porazil všechny 
soupeře a získal hned 3 tituly mistra ČR, v disci-
plínách MMA light, kicklight a fighting. Kryštof si 
vedl obdobně, dominoval ve všech disciplínách, 
získal 4 tituly mistra ČR, v disciplínách fighting, 
grappling, kicklight, lightcontact, a stejné výsled-
ky vybojoval i další reprezentant Daniel Sarkány.

Úspěch Samurai týmu potvrdili i další samu-
rajové a červené barvy vítězně vlály na celém 
turnaji. Tituly mistrů ČR a další medaile si odvez-
li nové naděje i zkušení závodníci Marcel Klik, 
Dominik Sarkány, Kateřina Potužníková, Hanka 
Schwarzová, Kamila Hermanová, Kryštof Bara-
nec, André Schwarz. Náročná příprava, společný 
cíl a především obrovská týmová spolupráce jsou 
společným úspěchem a Samurai tým vybojoval 
celkové 2. místo v pořadí nejúspěšnějších klubů. 

Samurai tým pracuje dlouhodobě na svém 
úspěchu a perfektním servisem celého týmu 
jsme právem na vrcholu nejlepších klubů. Dě-
kujeme všem bojovníkům, trenérům, rodičům, 
fanouškům a organizačnímu týmu, je za námi 
mnoho práce, která nekončí.

Děkujeme za podporu NSA, Karlovarskému 
kraji, městu Chodov, městu Nejdek, obci Nové 
Sedlo.

www.samurai-fight-club.cz, staň se i ty samu-
rajem, tel. 604 965 358, fb, instagram, hl. trenér 
Václav Kolář. Václav Kolář

Nejúspěšnější výprava samurajů
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Volejbal  

Splněné extraligové cíle a něco navíc  
Konec března a první polovina dubna byly 

pro družstva kadetek a juniorek klidem před 
bouří. Celkem čtyři týdny byla reprezentační 
přestávka, kdy mládežnická družstva ČR hrála 
své kvalifikace pro postup na mistrovství Evropy. 
Naše děvčata nezaváhala a pilně se připravova-
la na závěrečná kola základních částí, a zejména 
potom na finálové turnaje ve svých kategoriích.    

Družstvo kadetek vyrazilo o víkendu 15. až 16. 
dubna do Brna, kde se ve druhé kvalifikační sku-
pině postupně utkalo s týmy Havlíčkova Brodu, 
Olymp Praha „B“, Královo Pole Brno a Střešovic. 
Po třech výhrách a jedné porážce od domácího 
KP Brno se děvčata umístila na druhém místě 
této skupiny. 

V celkovém pořadí jsme se po odehrání zá-
kladní části umístili na třetím místě se ziskem  99 
bodů. Teď už hurá do Liberce, kde se ve dnech 
28. 4. až 1. 5. odehraje finále šesti nejlepších 
týmů v sezóně. Dosažené pořadí nám do zá-
kladní skupiny „A“ přisoudilo týmy Dukly Liberec 
a SVBC Dobřichovice. Dále se turnaje v základní 
skupině „B“ zúčastní družstva Olymp Praha „A“, 
KP Brno a TJ Ostrava.    

Dalším družstvem, které nezahálelo, bylo 
družstvo mladších žákyň. Po ukončení soutě-
ží v krajském přeboru Karlovarského kraje se 
děvčata nebojácně vrhla porvat se o postup na 

mistrovství ČR. Této kvalifikace se zúčastní cel-
kem 96 týmů z celé České republiky. První kva-
lifikační kolo se konalo ve dnech 26.–27. března 
v Jirkově. Naše žákyně po velmi dobrých výko-
nech obsadily třetí místo, a tím si zajistily postup 
do dalších bojů. Posledních 40 týmů, které po-
stoupily, bude rozděleno do pěti skupin po osmi 
družstvech a odehrají ve dnech 23.–24. dubna 
další kvalifikační kolo. Z každé skupiny poté 
postupují tři první celky do šestnáctičlenného 
finále, které se odehraje ve dnech 13.–15. května  
v Táboře. Držme palce našim žákyním, které 
svou kvalifikační skupinu o přímý postup ode-
hrají v Novém Veselí, a přejme jim postup do 
jejich prvního volejbalového finále. 

Velkou radost nám toto družstvo udělalo také 
ziskem bronzových medailí za celkové umístění 
v dlouhodobé soutěži o „Pohár krajů“, kde za-
stupovalo nejen BVC Chodov a město Chodov, 
ale také Karlovarský kraj. Svůj poslední turnaj 
odehrálo na palubovce v Táboře, kde se pre-
zentovalo velmi dobrým herním výkonem. 
Zejména potom zápas proti SK Hlincovce bral 
dech i takovému trenérovi, jako je Jirka Tureček. 
Děvčatům gratulujeme a děkujeme za výbor-
nou reprezentaci klubu a města Chodova.

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
stránkách BVC Chodov.  

 Ladislav Zapf
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V průběhu března jsme se zúčastnili krajských 
přeborů družstev ve všech věkových kategoriích 
(U13, U15, U19). 

Chlapci narazili na výkonnostně vyrovnaněj-
šího soupeře z TTC Karlovarsko 2020, který se 
nakonec vždy probojoval k titulu. Někdy sice 
chyběly doslova jen míčky, ovšem štěstíčko se 
tentokrát přiklonilo k soupeřům. Titul vicemistrů 
kraje však nepředstavuje neúspěch. Nadále pat-
říme k těm nejlepším v kraji a z turnajů a přeborů 
si přivážíme krásné poháry. 

Největším překvapením bylo tentokrát druž-
stvo našich nejmladších, kteří ve složení Petr Ton-
hauser, Mikuláš Vála a Kryštof Janoušek (kat. U13) 
taktéž vybojovali stříbro. Starší žactvo (kat. U15) 
bojovalo ve složení Dušan Mihok, Matyáš Hup-
fer a Jakub Smutný ( jako družstvo „A“) a Adam 
Koubek, Mikuláš Vála a Petr Tonhauser ( jako 
družstvo „B“). Dorostenci (kat. U19) bojovali ve 
složení Dušan Mihok, Dominik Svoboda a Ma-
tyáš Hupfer ( jako družstvo „A“ bez hlavních opor 
Jirky Nykla a Lukáše Bočiho) a Jakub Smutný, Jan 
Manoch a Adam Koubek ( jako družstvo „B“). 

Mezi děvčaty po covidu chybí konkurence. 

Stolní tenis Odehrály se tak krajské přebory družstev pouze 
v kat. U15. Zde však je třeba říct, že se jiné než  
1. místo od našich děvčat ani neočekávalo. V kraji 
dosud neporaženou Nelču Kořínkovou doplnila 
Adéla Preložníková, což vedlo bez ztráty setu  
k zisku krajských přebornic, čímž si zároveň vy-
bojovaly postup na MČR družstev mládeže do 
Ostravy mezi 16 nejlepších družstev v ČR. 

Začátkem dubna jsme též absolvovali TOP12 
U15 v Sokolově. Mezi děvčaty vyhrála Nelča Ko-
řínková, 3. místo vybojovala Nikča Tonhauserová 
a 4. místo patřilo Adéle Preložníkové. Všechna 
3 děvčata si tak zajistila postup na Oblastní finále 
ZPČ poháru (56. ročník), které bude představovat 
srovnání nejlepších 4 z KV kraje a nej 4 z PL kraje.

Mezi chlapci se nejvíce dařilo Dušanu Mihoko-
vi, který překvapivě nestačil na lubského Davida 
Čáchu, a bral tak stříbro. 7. místo obsadil Matyáš 
Hupfer, 8. místo Jakub Smutný a 11. místo Adam 
Koubek. 

Nejlepší vizitkou je však to, že v TOP12 má 
Chodov největší zastoupení. Všem hráčům za 
dosavadní úsilí a vybojovaná umístění patří po-
děkování a gratulace.  

Mgr. Bc. Jan Kořínek, trenér mládeže, předse-
da SKST Chodov

Stříbrné období stolních tenistů
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Ve dnech 4.–10. 4. 2022 se konal v Portugalsku 
ve městě Maia tenisový turnaj TENNIS EUROPE 
nejvyšší kategorie. Terka na takový turnaj odjíž-
děla vůbec poprvé. Celého turnaje se účastnilo 
64 hráček v hlavní soutěži z celé Evropy. 

Pro 1. kolo jí byla nalosována Slovenka, kte-
rou pokořila ve třech setech. Ve 2. kole přehrála 
Francouzku a ve 3. kole již nestačila na 2. nasaze-
nou hráčku z Ruska. Tímto výsledkem se dostala 
do top 16 turnaje.

Ve čtyřhře se svojí parťačkou Julií Paštikovou  
z Prostějova byly jako nenasazený pár a los tur-
naje také nebyl moc příznivý. Do čtyřhry se při-
hlásilo 32 párů. 

V 1. kole je čekal osmý nasazený německo-
švédský pár, který porazily 6:2, 6:3. Ve 2. kole 
přehrály ryze italský pár 6:2, 7:5. Ve 3. kole na-
razily na druhý nasazený pár a zároveň vítězky 
poslední super kategorie. Holky podaly fantastic-
ký výkon, od prvního gamu vedly a ruský pár de-
klasovaly 6:1, 6:0. Tímto se dostaly do semifinále 
turnaje. V samotném semifinále zvítězily 6:3, 7:5 
nad rusko-ukrajinským tandemem. 

Finále je čekalo proti prvnímu nasazenému 
páru, kde je již vyhlížely 2 české hráčky, které už 
2 roky nikdo neporazil. Vynikající hrou na síti do-
kráčely k vítězství 6:2, 7:6 a bez ztráty jediného 
setu v celém turnaji mohly holky slavit deblové 

Tenis

Úspěch Terezy Krejčové

vítězství na tomto prestižním turnaji. Pro obě to 
byl jedinečný zážitek, obrovská zkušenost a mo-
tivace do další tenisové „práce“. Moc gratulujeme 
a přejeme další tenisové úspěchy.

Mladí hasiči se pilně připravují 
Družstva mládeže se již plně připravují na nad-

cházející sportovní sezónu jak v hale, tak i na ha-
sičském cvičišti. Věříme, že žádné vládní opatření 
tuto sezónu neohrozí. Zástupci našeho hasičské-
ho sboru včetně našich zasloužilých hasičů se zú-
častnili shromáždění představitelů sborů okresů 
Karlovarského kraje v Chebu dne 23. 3. 2022. Zde 
se hodnotila a shrnula činnost Krajského sdružení 
dobrovolných hasičů Karlovarského kraje za po-
sledních pět let. SDH Chodov ve spolupráci s OSH 
Sokolov bude organizovat letošní Okresní kolo 
„HRY PLAMEN“ mládeže v prostorách ŠaKu Cho-
dov ve dnech 21.–22. 5. 2022. V tento sportovní 
víkend bude možné vidět všechny mládežnické 
sportovní disciplíny, představí se kolektivy mláde-
že z celého okresu Sokolov.  

Závěrem děkujeme jak členům jednotky, tak 
i členům sboru za kvalitní nejen zásahovou čin-
nost a vedoucím za náročnou práci s mládeží. 
Sportovním kolektivům přejeme, ať se podaří 
dosáhnout na přední příčky v nadcházející hasič-
ské sportovní sezóně.    Ing. Jiří Kiss

Hasičský sport
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Atletika

Mistrovství ČR v běhu na 100 km
Náš ultramaratonec Jiří Valjent obsadil na 

mistrovství ČR v běhu na 100 km v Plzni krásné  
13. místo ze všech běžců. Ve své věkové kategorii 
(nad 60 let) byl nejlepší. 100 km uběhl za 10 ho-
din, 16 minut a 24 vteřin. Gratulujeme.

Poříčská trojka a dětské závody
Malá skupina atletů ŠAKu Chodov se zúčastnila 

15. dubna dalšího běhu ze seriálu Běžecký pohár 
mládeže a HOPR ligy.

V kategorii přípravek, které běžely 950 m, se 
nejvíce dařilo Andree Pokorné, která si v silné 
konkurenci doběhla pro 8. místo, 9. skončila Ana-
stázie Horváthová a 12. doběhla Pavla Olšanová.

V kategorii mladších žáků si nejlépe vedl Denis 
Baranski, který proběhl cílem na 6. místě. Martin 
Prošek obsadil 8. místo a Matyáš Feher místo 11.

Na 3 km dlouhé trati Petr Lill mezi muži zvítězil.
Zastoupení jsme měli také v hlavním závodě 

na 10 km. Robert Košek doběhl mezi muži do 39 
let na místě 18. Miloslav Zítka pak mezi veterány 
do 59 let na místě 9. a Hana Heiserová mezi že-
nami na místě 14.

Mezi veterány nad 60 let pak Jiří Valjent vybo-
joval vynikající 3. místo
 Pozvánka na Chodovskou tretru 

 Memoriál Libora Dočkala – Chodovská 
tretra proběhne v sobotu 7. května od 10 ho-
din na atletickém stadionu. 

I letos jsou připraveny tradiční disciplíny  to-
hoto mítinku:  
Předškolní děti - ročník 2016 a mladší - startují 
v běhu na 100 m v 15.20 hodin.
Atletická minipřípravka (2013-14), 60 m
Atletická přípravka (2011-12), 60 m
Mladší žáci (2009-10), 60 m, 800 m, 60 m př., výš-
ka, koule 3 kg
Mladší žákyně (2009-10), 60 m, 800 m, 60 m př., 
výška, koule 2 kg
Žáci (2007-08), 60 m, 300 m, 800 m, výška, koule 
4 kg
Žákyně (2007-08), 60 m, 300 m, 800 m, výška, 
koule 3 kg
Mohou závodit i v rozsahu disciplín kategorie 
muži a ženy OPEN.
Muži (2002 a starší), 100 m, 300 m, 5000 m, dál-
ka, koule 7,26 kg, disk 2 kg
Ženy (2004 a starší), 100 m, 300 m, 5000 m, koule 
4 kg, disk 1 kg
Dorost a junioři mohou při vrzích použít váhu 
náčiní svojí kategorie. Časový rozpis a bližší in-
formace na webových stránkách www.sakcho-
dov.cz Miloš Volek

Florbal

Konec florbalové sezóny 
Florbalová sezóna 2021/2022 pro dorostenky 

a ženy z florbalového týmu TJ Plamen Chodov 
dívky končí. 

Poslední zápasy 1. ligy dorostenek – skupina 
1 se odehrály 27. 3. v chodovské SH. Jednalo se 
o velice důležité zápasy, kdy naše svěřenkyně 
bojovaly o postup do play-off. 

Na naše dívky čekal tým FBC Rokycany. Tento 
mač plameňačky vyhrály 12:3, a získaly tak 3 cen-
né body do tabulky a přiblížily se  hodně chtě-
nému postupu.

Do dalšího zápasu dívky nastupovaly pro-
ti týmu SPORT CLUB KLATOVY. Bohužel tam se 
dívkám nepodařilo vyhrát a nepomohlo ani to, 
že se zápas odehrál před domácím publikem. 
Nepříjemná prohra 1:8 pak signalizovala ná-
stup nervozity všech členů týmu. Čekalo se, zda 

35Sport

www.samurai-fight-club.cz
www.samurai-fight-club.cz


Šachy

Nikča třetí na MČR
Skvělý výsledek dosáhla desetiletá Nikola Ků-

sová, která na MČR mládeže v Luhačovicích vy-
bojovala pro chodovský šach po delší pauze me-
daili. Třetí místo je perfektním výsledkem šikovné 
šachistky. Velmi pěkným výkonem se prezentoval 

i druhý zástupce našeho oddílu Lukáš Zrůst. Lu-
káš předváděl v chlapecké kategorii pěkné šachy 
a stejně jako Nikola bojoval v posledním kole 
o medaili, bohužel právě poslední partie se mu 
nepovedla, což resultovalo v konečné 8. místo.

Oba naši reprezentanti během týdenního tur-
naje dělali chodovskému šachu čest a zaslouží 
velkou gratulaci.    
Chodovský šachový festival 

V sobotu po roční pauze se v KASSu sešlo 
téměř 80 šachistů. V rámci VI. ročníku festivalu 
proběhly čtyři krajské přebory. Při absenci Lukáše 
Zrůsta a Nikoly Kůsové, kteří se účastnili svazo-
vého skautingu, byli našimi želízky Kubík Surý 
a Aleš Zrůst. Prvně jmenovaný v kategorii U10 
dělil druhé místo, bohužel pomocné hodnocení 
mu nakonec stačilo „jen“ na bramboru. Jeho star-
ší spoluhráč v kategorii U12 po nepovedeném 
6. kole dosáhl na konečnou pátou příčku. Přesto-
že domácí zůstali poprvé v historii bez medaile, 
turnaj se Chodovským opět povedl a patří k TOP 
šachovým akcím v našem kraji, o čemž svědčí  
i zájem hráčů z Ústeckého kraje nebo Německa.

Lukáš a Nikola v těchto dnech reprezentují 
chodovský šach na MČR mládeže, hodně štěstí.

Šachisté děkují městu Chodov a Karlovarské-
mu kraji za finanční podporu.
Mladší žáci stříbrní 

Krajský přebor družstev mladších žáků se 
uskutečnil 9. dubna v Karlových Varech. Družstvo 
L. Zrůst, N. Kůsová, A. Zrůst, P. Jirků a F. Randa 
se muselo obejít bez Kubíka Surého, který sbíral 
zkušenosti na MČR U8. Naše družstvo si ke čty-
řem výhrám připsalo jedinou porážku s vítězným 
týmem ŠK Karlovy Vary a obsadilo pěkné druhé 
místo. Blahopřejeme. Marcel Vlasák

Klatovy vyhrají nad plzeňským týmem, což by 
znamenalo jistý postup do play-off. To se však 
nestalo. Klatovský tým podlehl plzeňskému týmu 
a dorostenkám z Plamenu utekl postup do play- 
-off o 3 body. TJ Plamen skončil tuto sezónu na 
krásném 3. místě v tabulce.  Podle slov trenérů 
L. Červenkové a D. Ševčíka to byla hodně vyda-
řená sezóna a už teď se všichni těší na další. 

Ani 2. liga žen – skupina 1 z florbalového TJ 
Plamenu se nemá za co stydět. Odehraná se-
zóna byla také na velice kvalitní úrovni. Ženy se 
umístily na pěkném 3. tabulkovém místě. Posled-
ní zápas byl odehrán 10. 4. ve SH na plzeňské 
Lokotce.

Ženy se v prvním zápase postavily týmu Flor-
bal Sokolov. I když se Sokolov momentálně  
v tabulce nachází na posledním místě, nebyl to 
až tak jednoduchý zápas. Nakonec se podařilo 
sokolovské ženy zdolat vítězstvím 8:2 a připsat si 
také cenné bodíky. Poslední zápas v této sezóně 
ženy odehrály proti domácímu týmu FbC PLZEŇ. 
Dá se říci, že to byl velice vyrovnaný zápas, kdy 
ženy obou týmů do tohoto střetnutí daly maxi-
mum. Nakonec naše svěřenkyně podlehly plzeň-
skému soupeři 2:0. 

„Můžeme říci, že sezóna se velice vydařila, 
a i přes početná zranění hráček jsme se se vším 
tím popasovali a místo na bedně jsme uhájili,“ 
odpověděli postupně všichni trenéři florbalového 
Plamenu Červenka, Vaníček a Dawidko. 

 Pavel Dawidko
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PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů

tel.  777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ 
SI MĚ

ZDE 
JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz
tel. 352 352 422, 721 657 791 |  zpravodaj@kasschodov.cz

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.
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PRONÁJEM BYTU 

TEL.: 721 728 119

Pronajmu byt 2KK
 v Nerudově ulici

částečně vybavený

http://archiv.kasschodov.cz/stranka/14-zpravodaj


Pro Německou fi rmu Thermofi n sídlící poblíž českých hranic sháníme zaměstnance.

Začněte úšpěšnou budoucnost!

Hof

Cheb

Karlovy Vary

Plauen

Zwickau

thermofi n®

www.thermofi n.de

 SPOLEHLIVÉ · INOVAČNÍ

thermofi n® GmbH
Jsme německý výrobce průmyslového a komerčního 
chlazení. Hledáme kvalifikované a motivované 
zaměstnance v danných oborech:

 obraběče kovů

 montážníky

 svářeče

 elektrikáře

 pracovníky pro tvrdé 
pájení mědi

Předpokladem se rozumí částečná znalost NJ 

kontaktní osoba - paní Hažmuková
V případě zájmu zasílejte své životopisy na email : 

lenka.hazmukova@thermofin.de
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

Nejoblíbenější TAXI služba v Chodově

mmáámmee  ii  ddrruuhhéé  tteell..  čč..  777733  330000  330088
Pro velký zájem 

p
.
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

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

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 16 – 20 týdnů | Cena  199 -245 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

30. 5. ve 14.40 h30. 5. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP 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

Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  
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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

REVIZE 
PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

tel. 602 245 878
e-mail: romanlejsek@seznam.cz

kontroly a revize plynových zařízení dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.
bytové domy, jednotlivé byty, 

revize po odpojení plynoměru pro zpětnou montáž,
plynové kotelny I, II, III. kategorie, 

měření plynových kotlů dle TPG 704 01 čl.8.3.2

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

Nově otevřená prodejna 
elektronických cigaret

Nabízíme elektronické cigarety, 
jednorázové cigarety, 

různé náplně 
a příslušenství k cigaretám

U Porcelánky 1017, Chodov

tel: 773 558 860, uvapika@seznam.cz

Po: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Út: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
St: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Čt: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
Pá: 8:00 – 11:00  12:00 – 17:00

So: 9:00 – 12:00
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www.dluhovaporadna.cz


VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV
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www.othermsokolov.cz
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