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K věci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané.
Můj úvodní příspěvek se bude týkat velmi
významné a v historii
chodovského
školství ojedinělé události.
Jedná se o již tolikrát
avizovanou
směnu
školských areálů v Komenského a Smetanově
ulici. Tento krok byl možná částí našich spoluobčanů nepochopen, či dokonce odmítán,
ale tato směna a následná rekonstrukce objektů ve Smetanově ulici by měly vést k vytvoření jednoho velkého školského areálu, který
nabídne chodovské mládeži nejen kvalitní
vzdělávání, nýbrž i příjemné trávení volnočasových aktivit. Díky přestěhování ZŠ J. A. Komenského do této lokality očekáváme i prohloubení spolupráce zmiňované školy se ZŠ
Školní a DDM, což bude zase jen ku prospěchu našim dětem.
Teď již několik informací k samotnému stěhování nebo dle slavného výroku z jednoho
československého filmu k „akci Kulový blesk“.
V první polovině června proběhlo stěhování
archivu gymnázia a obchodní akademie do
uvolněného bytu po školníkovi v Komenského
ulici. Pro žáky 2. stupně ZŠ J. A. Komenského
letos skončil školní rok v pátek 19. června, ale
jelikož dle vlastního přání chtěli při stěhování
pomoci, mohli občané již ve čtvrtek 18. června v Chodově potkat průvod lidských mravenců nesoucích si vlastní židli či lavici. Od následujícího víkendu započalo nejprve týdenní
stěhování veškerého majetku ZŠ J. A. Komenského do tělocvičny ve Smetanově ulici. Na
konci června se karta obrátila a stěhovalo se
z gymnázia a obchodní akademie do budovy v Komenského ulici. Dovolte mi na tomto
místě poděkovat všem, kdo se na stěhování
podílel, tj. zaměstnancům obou škol, našim
strážníkům z městské policie i dobrovolným
hasičům. V neposlední řadě nesmím zapomenout na zaměstnance firmy Chotes, s.r.o.
V souvislosti s hlavní školní budovou ve
Smetanově ulici je třeba ještě zmínit zahájení 1. etapy rekonstrukce tohoto objektu, která
proběhne od začátku července do konce září.
Během rekonstrukce dojde k výměně sociál-

ních zařízení, elektroinstalace, podlahových
krytin a nové výmalbě. Další práce na tomto
areálu jsou plánované na příští rok.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné
počasí během letní dovolené a dětem dlouhé
prázdniny.
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Město má další Pannu Marii

Chodov má další sošku Panny Marie. Tentokrát
se jedná o sádrový odlitek, podle nějž zhotovil
akademický sochař Jan Bradna kopii sochy umístěné ve Staroměstské ulici.
Odlitek městu věnoval v minulých dnech amatérský historik Jiří Matouš. Ten ho získal přímo od
mistra Bradny.
Radnice má Pannu Marii i ve zmenšené podobně. Z keramiky ji loni vytvořil a předal Tomáš
Vlasák.
Sádrová soška má zatím místo v kanceláři místostarosty Luďka Soukupa, ale brzy se přestěhuje
do Síně historie města v knihovně.
Později by mohla stát v plánovaném muzeu.
„Jedná se o dlouhodobý záměr, město by si
vzhledem ke své průmyslové, porcelánové, ale
i lidské historii muzeum zasloužilo. Zatím to ale
není priorita, tou je dokončení stěhování základní
školy,“ uvedl starosta Patrik Pizinger.
„Teprve uvažujeme o tom, kde by mohlo muzeum být a jakou by nabídlo expozici,“ poznamenal starosta.
(mák)

Jiří Matouš při předání Panny Marie. 

|Foto: M. Polák
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Starohraní v parku má za
sebou úspěšnou premiéru

Stovky dětí dorazily v polovině června do Městského parku na premiérovou akci Chodovské starohraní. Pestrý a
zábavný program pro ně společně připravily Dům dětí a mládeže Bludiště, městská knihovna a základní umělecká
škola. Na návštěvníky tak čekaly nejrůznější hry, soutěže, ukázky, muzika a tanec. Souběžně se starohraním probíhal
ve vedlejší Staroměstské ulici tradiční Den pro sociální služby. 
|Foto: Martin Polák

Výměna osvětlení dočasně
omezí parkování

Na dočasné omezení parkování se musí připravit motoristé v lokalitě před pekárnou a
základní uměleckou školou. Chodovské technicko-ekologické služby (CHOTES) tam začaly
počátkem června s výměnou a doplněním veřejného osvětlení.
Pro svou práci budou postupně potřebovat
vyhradit část parkoviště. Půjde přibližně vždy o
jednu třetinu míst na straně u betonových prvků.
Místo bude označené jak značkami s časovými
údaji, tak přenosnými zábranami.
Hlavní důvod obměny je především nevyhovující intenzita osvětlení pro danou lokalitu a poruchovost.
Práce budou dokončeny nejpozději v závěru
července a vyžádají si investici ve výši zhruba
půl milionu korun včetně DPH. Vedení CHOTESu
žádá motoristy i obyvatele v průběhu prací o trpělivost a shovívavost.
(mák)

V Chodově stoupá zájem
o pečovatelskou službu

Zájem o Pečovatelskou službu města
Chodova stoupá.
Zatímco v roce 2011 využívalo služby každý měsíc v průměru 55 klientů, v loňském
roce jich už bylo 68.
Stejně tak je vyšší i poptávka po rozšíření
služeb.
Noví, ale také stávající klienti častěji poptávají úkony jako je například pomoc při
přípravě a podávání jídla, doprovody k lékařům, pomoc při podávání léků a pomoc
při přesunu na lůžko.
Cílovou skupinou využívající služby jsou
senioři a osoby se zdravotním postižením.
K poslednímu dni 2014 měla chodovská pečovatelská služba v péči 39 klientů přímo ve
městě, tři klienty v Novém Sedle a 35 klientů žilo v Domě s pečovatelskou službou v
Chodově. 
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá starosta města Patrik Pizinger
Dlouholeté
partnerské město Chodova Oelsnitz/Er zgebirge
má nového starostu. Mohl byste
svého německého
kolegu ve stručnosti představit a
říci, jakým směrem půjdou dál vztahy obou měst?.
Obyvatelé našeho partnerského města
Oelsnitz /Erzgebirge si 7. čer vna v přímé
volbě zvolili nového starostu, kter ým se
stal pan Bernd Birkigt. Osobně jsem za
toto rozhodnutí voličů rád. Pana Birkigta znám z našich společných jednání a
návštěv v Oelsnitz. Před svým zvolením
působil jako jednatel městské společnosti, která zajišťovala organizaci právě probíhající Oelsnitzké krajinné výstavy. Pan
Birkigt již jako starosta navštívil Chodov
a jsem rád, že na partnerství a spolupráci našich měst se nic nezmění a budeme
moci plynule pracovat na již rozjednaných
projektech. Vidím v něm důstojného pokračovatele již končícího starosty pana
Hanse Ludwiga Richtera.

Lidé věnovali na opravu
zvonu tisíce korun

Veřejná sbírka na opravu starého zvonu v
kostele svatého Vavřince přináší pr vní peníze. Lidé v den jejího zahájení, 29. května,
vložili do průhledné pokladničky tisíce korun.
Součet bankovek a kovových mincí se nakonec zastavil na čísle 7 738 korun. Vedení
města to považuje za slušný úspěch.
Sbírka potr vá nejpozději do 30. listopadu 2017, příspěvky lze poskytovat v
hotovosti do pokladničky umístěné v chodovském infocentru v Domě u Vavřince,
nebo bezhotovostně na zvláštní bankovní
účet 260013-0862172359/0800.
Současná sbírka navazuje na dávnou
městskou tradici, kdy se na opravy, výzdobu
a podporu kostela skládali obyvatelé Chodova společně s měšťany.
(mák)

V rámci Noci kostelů se návštěvníkům ukázala také svatá Barbora v pěkném podání členky hornického spolku
Solles.
|Foto: Martin Polák

Školka dostane zahradu
v přírodním stylu

Do zásadních úprav zahrady v mateřské škole v Zahradní ulici se v září pustí Chodov. Město
bylo úspěšné se svou žádostí o dotaci a může
počítat s penězi z Operačního programu Životní
prostředí.
Zahrada by se měla po revitalizaci změnit v
místo plné zeleně, dřeva a přírodních herních
prvků. Návrh architekta počítá s celou řadou
novinek, jako jsou například vrbové iglú a tunel,
malý amfiteátr s dřevěným pódiem, mokřad, terasy, pergola, ptačí koutek či venkovní hudební
nástroje. Úprava zahrady má stát přibližně 2,3
milionu korun, přičemž značnou část pokryje
zmíněná dotace.
Radnice do budoucna plánuje, že obměnou
projdou postupně všechny školní zahrady ve
městě. 
(mák)

Kam s ním?

Obal od zubní pasty patří do směsného
odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává
určité množství pasty v tubě, takže se jedná o
znečištěný obal.
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Stručně z Chodova

Chodov dočasně pozastaví prodej svých
uvolněných bytů. Opatření potrvá zřejmě do
doby, než se upřesní podoba návrhu zákona o
sociálním bydlení.

Ten počítá mimo jiné s tím, že obce by měly
mít k dispozici pět procent bytů právě pro tento typ bydlení.
„Neradi bychom pak museli byty zpětně kupovat,“ uvedl k tomu starosta Patrik Pizinger,
který kolegům v radě města doporučil s případným prodejem prázdných městských bytů
posečkat.
Obyvatelé Železného dvora se ohradili
proti nedávnému zrušení přechodu pro chodce nedaleko jejich bydliště. Nesouhlas vyjádřili
v petici, kterou doručili vedení města.
Radní se peticí zabývali na svém posledním
jednání. V odpovědi zdůraznili, že nařízení o
odstranění přechodu vydal příslušný dopravní
inspektorát a nikoli chodovská radnice.
Počet lidí bez práce v Chodově pomalu klesá už několik měsíců v řadě. V květnu
dosáhla míra nezaměstnanosti 9,4 %, což je
o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.
Úřad práce nabízí také více pracovních
příležitostí. Zatímco v dubnu bylo v evidenci 44 volných míst, o měsíc později měl úřad
práci pro 53 lidí.
Pokles nezaměstnanosti v letních měsících
souvisí především s nabídkou sezónních prací v
pohostinství, zemědělství a stavebnictví. Svůj podíl má i rostoucí ekonomika. V Karlovarském kraji
klesla květnová nezaměstnanost na 7,2 %, v celém
Česku pak na 6,4 procentního bodu.
(mák)

Školu v Nejdecké ulici
povede Iva Jurnečková

Dlouholetá ředitelka základní školy v Nejdecké
ulici Eva Teturová odchází na zasloužený odpočinek. Ve funkci ji od letošního srpna vystřídá Iva
Jurnečková, která na škole učí 20 let, z toho osm
roků působila jako zástupkyně ředitelky. (mák)

Studenti zkoušeli resuscitaci

Kampaň Karlovarské krajské nemocnice Prevence tour 2015, která zahrnuje sérii přednášek
pro studenty na téma resuscitace, proběhla i v
chodovském gymnáziu. Zdravotníci se tam zastavili počátkem června.
„Cílem je naučit studenty základům účinné
resuscitace a seznámit je s tím, co se běžně
nedozvědí,“ uvedl mluvčí krajské nemocnice
Vladislav Podracký.
Překvapivá je podle něj pro žáky například informace, že pouhých 11% pacientů, kteří opustí
nemocnici po přijetí kvůli zástavě srdce, je v
pořádku.
„Je to velmi nízké číslo především proto, že
těm lidem nebyla poskytnuta včas účinná první
pomoc,“ vysvětlil alarmující statistiku mluvčí.
Prevence tour 2015 bude pokračovat i na jiných
školách v Karlovarském kraji.
(mák)
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Začalo velké stěhování škol

Očekávané a dlouho plánované stěhování Základní školy J. A. Komenského do budov chodovského gymnázia
naplno vypuklo ve čtvrtek 18. června. Odstartovali jej žáci se svými učiteli, když téměř přes půl Chodova v několika
skupinkách za plného provozu odnesli ve svých rukách desítky lavic a stovky židlí. Více ke stěhování škol se dozvíte
v komentáři místostarosty Luďka Soukupa v úvodníku tohoto vydání. 
|Foto: Martin Polák
Studenti při zkoušce resuscitace. 

|Foto: Martin Polák

Mariánský sloup letos slaví
kulaté narozeniny

Dne 16. čer vence oslaví 340. výročí svého vzniku
mariánský sloup ve Staroměstské ulici. Raně barokní
sloup se sochou Panny Marie nechal v roce 1675 vytvořit majitel chodovského
panství Jan Vilém z Plankenheimu.
Sloup během své existence často měnil
své umístění a nakonec se po opravách v devadesátých letech minulého století stal součástí starého chodovského náměstí.
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

HNHRM Chodov a One crew podpořily dětskou vesničku SOS

Chtěli
bychom
poděkovat za poskytnutý
finanční
sponzorský dar na
oslavu Dne dětí
v SOS dětské vesničce Karlovy Vary/
Doubí, který nám
věnovalo Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst z města Chodova
(HNHRM).
Obzvláště děkujeme za rychlé a milé jednání starostovi města Chodova panu Patriku Pizingerovi a místostarostovi panu Luďku
Soukupovi, který nemalou část svého času
strávil vyřizováním, aby se vše zdařilo. Velice si vážíme vstřícnosti, ochoty a Vaší pomoci
dětem, které se velmi těšily na skákací hrad a

malování na obličej,
jež zpestřily tento
dětský den.
Stejné díky patří
taneční skupině One
crew Chodov pod
vedením talentovaného tanečního trenéra Romana Jánského. Svým uceleným
programem a vystoupením celé taneční skupiny
obohatil náš Den dětí a významné výročí 45 let
založení SOS dětské vesničky v Doubí.
Nejvíce nás potěšilo velmi skromné rozhodnutí nadaného tanečníka spolupracovat ve volnočasových aktivitách tanečního
kroužku s dětmi v Doubí.
Ty se již velmi těší na pr vní lekce tance.
Iveta Wágnerová, SOS Doubí, Karlovy Vary
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Město čeká odstávka tepla

Dovolujeme si oznámit, že vzhledem k plánované celopodnikové odstávce zpracovatelské
části Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s.,
bude letní odstávka v dodávce tepla do města
Chodova v termínu od 6. července do 17. července 2015.
Na náš dotaz u provozovatele horkovodního
přivaděče Vřesová – Karlovy Vary, licencované
společnosti KAREL HOLOUBEK - Trade Group, a.
s., na možnost dodávek ze záložního plynového
zdroje nám bylo sděleno, že na distribučním zařízení budou realizovány opravy, a dodávka tepla
do Chodova v námi požadovaném termínu není
možná.

Magdalena Fuková, ředitelka společnosti
Marservis, s. r. o.

Provozní doba hřišť

Dluhová poradna otvírá až po
letních prázdninách

Odbor sociálních věcí informuje, že v době
letních prázdnin bude přerušen provoz
bezplatné dluhové poradny, v případě potřeby
je ovšem možné si telefonicky sjednat schůzku
na níže uvedených tel. číslech.
Dluhová poradna bude od září opět pokračovat v budově MěÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128, dle rozpisu, který je k dispozici na webu
města nebo na sociálním odboru.
Mimo tyto termíny je možné si telefonicky
sjednat schůzku na telefonu 606856205 – p. Ouředníková nebo 732512756 – p. Klimentová. Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

ZŠ J. A. Komenského
Poděkování partnerům školy

Po celou dobu prázdnin bude sportovní areál
Klubu olympioniků ČR (ŠAK) otevřen pro veřejnost od 16:00 - 20:00 hod. Pokud bude jakýkoliv
problém, volejte L. Dočkala (602459734).
Školní hřiště Smetanova ulice po celou dobu
prázdnin je od 9:00 - 11:30 a od 14:00 - 20:00
hod.
Správci: Zounar - tel. 721774723, Wágner - tel.
728734447
Sportovní areál v Bezručově ulici po celou
dobu prázdnin od 14:00
Dopoledne je možno si objednat u správce tel.
774251796.
Ilona Klášterková, OŠKV

Poděkování

Děkuji poctivému nálezci, který v Chodově
našel a odevzdal mou peněženku na Policii
České republiky. I. H.

Ředitelství školy děkuje všem rodičům za podporu akcí, které proběhly během školního roku
(humanitární sbírky, výstava žákovských prací,
sběr starého papíru, baterií, drobných elektropřístrojů, školní výlety a exkurze, školy v přírodě,
dodávky kancelářského papíru apod.).
Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy děkují DDM Bludiště, Městské knihovně v Chodově,
Městské policii Chodov za přípravu zajímavých
akcí pro žáky naší školy, za besedy a další aktivity,
které probíhaly během celého školního roku.
Děkujeme DDM Bludiště, Střední průmyslové
škole v Ostrově a Hvězdárně a radioklubu lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., za možnost být
partnery jejich projektů, účastnit se zajímavých
školení, absolvovat aktivity, na něž jsou projekty
zaměřeny.
Děkujeme za spolupráci a podporu školy také
městu Chodov.
Všem přejeme krásné prožití letní dovolené a těšíme se na spolupráci ve školním roce
2015/2016.

Zahájení školního roku 2015/2016

Vzhledem ke stěhování školy a rozsáhlým stavebním úpravám budovy školy ve Smetanově
ulici, kterou bude od nového školního roku využívat 2. stupeň, bude školní rok 2015/2016 pro
žáky 1.- 9. ročníku zahájen 7. 9. 2015.
1. ročník bude zahajovat v 10:00 hod., ostatní
ročníky v 8:00 hod.
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Pro zájemce z řad žáků    1.-5. ročníku zajistíme na dny 1.-4. 9. 2015 náhradní program ve
školní družině. Družina bude v provozu od 7:30–
15:00 hod. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně za cenu obvyklou, protože toto opatření
souvisí se stěhováním školy.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Zeměpisné exkurze

Výuka zeměpisu nemusí probíhat jen ve školních lavicích. Teoretické poznatky z oblasti přírodních 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 výkonem a také se spoustou legrace. Takže stejně
jako v minulých letech i letos vyrazily na konci
května po předcházející přípravě obě šesté třídy a devátá třída do okolí Tatrovic. Pohybovali
jsme se většinou terénem, někdy hodně těžkým,
jen zřídka po lesních cestách. Některá stoupání,
překonávání potoků a strmé svahy prověřily fyzickou kondici a vůli. Protože nás však provázelo
bezvadné počasí , námaha se lépe snášela. Navíc svačina s opékáním buřtů pomohla. A bylo
také hodně legrace. Asi po 12 km putování jsme
se dostali zpět do Chodova. Všichni unaveni, a
někteří pořádně, ale spokojeni, že jsme to zvládli. Každý žák vypracoval z exkurze pracovní list.
Tečkou za exkurzí, již ve třídě, bylo zhodnocení
s promítáním fotografií a filmu z exkurze. Znovu
se všichni výborně pobavili nad svými schopnostmi překonávat přírodní překážky. Další informace najdete na www.zs2chodov.cz

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Všechny třídy v 8.00 hodin ( již v budově Komenského 273), jen žáci prvního ročníku osmiletého gymnázia budou ve škole slavnostně přivítáni v 9.00 hodin. Srdečně zveme na slavnostní
zahájení rodiče a další blízké našich nových primánků.
Neboť se nám nezadržitelně blíží doba vytoužených prázdnin a dovolených, přejeme našim
žákům a jejich nejbližším příjemné prožití letních
dní, spoustu krásných zážitků, vydatný odpočinek a v září na shledanou.
 Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn událostí jednotky PO

V květnu zasahovali hasiči celkem ve 14 případech. Z toho 3x byly zaznamenány požáry (tráva
v Mírové, odpad v Nádražní ulici, byt v Revoluční
ulici). Při hlášeném bytovém požáru v Revoluční
ulici byla složkami IZS zachráněna spící osoba,
která usnula při vaření. Jídlo na plotně se již vznítilo. Díky včasnému ohlášení obyvatel v domě se
podařilo záchranným složkám zabránit větším
škodám na zdraví i majetku. Samozřejmostí bude
správní postih za nedbalostní jednání. Ostatní
události měly technický charakter. Během nich
byly zachráněny další 4 osoby, jedna osoba byla
nalezena již mrtvá. Byla řešena dopravní nehoda
osobního vozidla, které narazilo do lampy veřejného osvětlení, s nutností vyproštění řidiče v ulici
U Koupaliště.

GOA Chodov
Léto plné změn

První změna souvisí se stěhováním naší školy
do budovy Komenského, nové sídlo školy tedy
bude Komenského 273, a to již od 1. července.
Druhá změna souvisí se změnou oborové
struktury školy, od září nově bude otevírat obor
Průmyslová ekologie, nadále zůstávají obory Ekonomické lyceum a Gymnázium osmileté.
Nový název školy od 1. září bude: Gymnázium a
střední odborná škola Chodov. Webové stránky
najdete na adrese: www.gasos.cz
Nový školní rok bude zahájen 1. 9. 2015:

DN osobního auta U Koupaliště, 1. května 2015

Celkem v 7 případech bylo nutné nouzově
otevřít byt či výtah v ulicích Luční, 9. května, U
Porcelánky, 1. máje. V jednom případě byl prověřen únik plynu z bytu v ulici Školní, v dalším případě docházelo k netěsnosti požárního rozvodu
v domě v Poděbradově ulici.

Informace SDH – květen 2015

Květen byl opět plný akcí i soutěží. V průběhu května pokračovala celoroční preventivně
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výchovná činnost zaměřená na studenty chodovské ekonomické školy a gymnázia. Chodovští
hasiči společně s kolegy z PČR, MP a hasiči ze
SU, právní nástupce, a. s., asistovali při ukázkové
bitvě vojenských veteránů na Smolnickém kopci. Závěrem května započaly oslavy Dne dětí.
V rámci oslav hasiči vyrobili pěnu pro děti u kamarádů v Josefově.

Bezpečnostní asistence při simulované bitvě o Soumarský most, Smolnický kopec, 16. května 2015

V květnu nezahálela ani soutěžní činnost zejména mládeže, dorostu a žen. V rámci Karlovarské ligy ženy s 3. místem a dorostenci startující
v mužské kategorii se 4. místem zabodovali na
soutěži v Útvině.

Družstva mladších a starších žáků SDH Chodov, Okresní
kolo hry Plamen, Březová, 15. - 17. května 2015

Další ligové body za 2. místo v Útvině patřily mladším žákům a 9. místo starším žákům.
Ligovou soutěží ve Skalné si mladší žáci připsali body za 4. místo a starší žáci za 5. místo. Květnovým vrcholem bylo zasloužené vítězství v kategorii mladších žáků v okresním
kole celoroční HRY PLAMEN mládeže ročníku
2014-2015. Starší žáci dosáhli na celkové 3.
místo.
Závěrečné kolo se konalo v Březové, kde
také proběhlo i závěrečné vyhodnocení.
Závěrem je třeba poděkovat všem členům
sboru, zejména vedoucím kolektivu mládeže
za obětavou práci a členům jednotky za náročnou zásahovou činnost.

Ing. Jiří Kiss, www.sdhchodov.cz

Zprávy z města

Městská policie Chodov
Střípky z činnosti MP Chodov

Mimořádně zvýšený adrenalin napumpovala do žil sloužící noční hlídce strážníků situace,
kterou vykreslil tísňový telefonát obyvatele z ulice Lesní. Ten uvedl, že se z blízkého lesoparku
ozývají výstřely. Na místo okamžitě vyrazila hlídka
v neprůstřelných vestách a s připravenými zbraněmi. Jejich podezření na vážnost situace ještě
posílilo ve chvíli, kdy při kontrole lesoparku zahlédli mezi stromy pobíhat několik vystrašených
dětí. Vše se však vzápětí vysvětlilo v okamžiku,
kdy se k hlídce přihlásil organizátor víkendové
akce, který zde pořádal dětskou stezku odvahy,
a při každém nástupu nových vykulenců do temnoty lesního Mordoru vystřelil oddílový vedoucí
ze startovací pistole. Vše tedy dobře dopadlo,
neboť by byl jistě vedoucí překvapen odvetnou
střelbou z druhé strany lesoparku.
Při nelehkých zákrocích v rámci města se
strážníci občas setkávají i s pomocí občanů, kteří jsou jinak velmi všímaví. O takové všímavosti
se přesvědčil i dozorčí při přijatém telefonátu
na služebnu městské policie, kdy oznamovatel
uvedl, že sledoval přílet dvou čápů na komín
místního areálu Drobného zboží v ul. Tovární, ale
zpět již letěl jen jeden čáp. Bylo mu to podivné, a tak informoval městskou policii, aby situaci
prověřila. Strážníci prostudovali ornitologickou
příručku a vyrazili ke komínu. Vrátný areálu byl
mírně v šoku, když mu na dvůr najelo služební
vozidlo s majákem a strážníci tvrdili, že jdou kontrolovat čápa. U spodního plechového vstupu do
komína se však ozývaly silné pleskavé zvuky, a
tak bylo jasné, že čáp komínem propadl a nyní je
uvězněn v dolní části. Nebylo nač čekat a strážníci plechová dvířka vyrazili. Z otvoru pak na ně
vykoukla ohromná, černá Drákula se zobákem.
Po vzájemném oťukávání, kdy nyní zcela černý
čáp prokloval strážníkům, co mohl, se jej podařilo vyprostit a ten roztáhl křídla a vystartoval do
oblak. Zakroužil nad komínem a strážníkům slíbil,
že k nim nepřiletí on ani vrána, dokud strážníci
nebudou sami chtít.
Velice statečně se zachoval 5letý vnouček,
který si hrál se svou babičkou v místním DDM.
Hráli si však nejen na pískovém hřišti a kolem
houpaček, ale i na schovávanou, a to tak důkladně, že byli nakonec v areálu po skončení
provozní doby uzamčeni. Babička u sebe neměla
mobilní telefon a žádní lidé zrovna kolem plotu areálu nechodili. Vnouček však ihned zorga-
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Knihovna přivítala další
malé čtenáře

Další tradiční pasování prvňáčků na čtenáře má za sebou chodovská městská knihovna. Desítky dětí tak složily
čtenářský slib a zapsaly se do pasovací listiny. Školáci zároveň pocítili váhu meče, kterým je starosta Chodova Patrik
Pizinger poklepem na rameno povýšil do pomyslného rytířského stavu čtenářů. 
|Foto: Martin Polák

nizoval záchrannou akci a nutil babičku branku
přelézt. Několikrát i babičce názorně ukázal, že
to jde, a namotivoval babičku natolik, že ta zapomněla na svá léta a vrhla se vehementně na zdolání překážky. V jednu chvíli se jí však zamotala
mezi nohu a kovové části branky volná šňůrka
od bundy a babička nemohla dolů ani nahoru.
Vnouček pochopil situaci a vyrazil na nedalekou
služebnu městské policie. Babička se mu v tom
snažila zabránit, ale byla ráda, že se vůbec na
vršku branky udrží. I když asi pohled na starší
paní zaseklou v brance může vyvolat pobavený
úsměv, rozum zůstává stát nad jednáním některých mladých lidí, kdy kolem branky procházela
dvojice mladíků, která se nemohla smíchy udržet, a navíc si celou situaci natočila na mobilní
telefon. Místo aby pomohli, odkráčeli zase pryč.
Možná pocit bezvýchodnosti situace, možná i
rozhořčení tuto paní natolik posílily, že se vzepřela bezmoci a část oblečení si odtrhla a branku
nakonec přelezla. Když na místo dorazila hlídka

strážníků i s malým chlapcem, nebylo již koho
zachraňovat. Přesto to byl krásný pohled na odcházející dvojici, držící se pevně za ruce.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci, vraky,
odchyt psů, blokové pokuty atd.

Přichází léto a s ním i zloději

Přichází opět období dovolených a my přejeme všem co nejvydatnější odpočinek od pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme
před nástupem zlodějů, kteří se specializují na
bytové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného zajištění svého majetku při odjezdu na delší
dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírání své
poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzávěr vody
před způsobením případných škod na majetku. Dohlížejte na své děti ať již v blízkosti bazénů, vodních ploch, tak u silnice a při volnočasových aktivitách.
Šťastný návrat všem.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Kulturní
servis
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Nabídka ZÚ pro školní rok 2015/2016

Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie,
sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika, …)
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 (předškoláci; forma zábavných
soutěží a her)
Pohybové hry 3 (1.+2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 (3.+4. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Pohybové hry 5 (5.+6. třída; atletická příprava
+ závody, soustředění)
Pohybové hry 6 (předškoláci; atletická přípravka, soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Atletika 1 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Atletika 2 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Stolní tenis (od 9 let)
Tenis 1 (od 7 let)
Tenis 2 (od předškoláků)
Beachvolejbal – žlutá (1.-2. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal – oranžová (1.-3. třída; základy
volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal – červená (3.-4. třída; základy
volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal - zelená (4.- 5. třída)
Beachvolejbal - ml.žákyně
Beachvolejbal - st.žákyně
Beachvolejbal - kadetky
Fotbal - elévové (ročníky 2008 a 2009)
Fotbal - přípravka (ročníky 2005 až 2007)
Fotbal - žáci (ročníky 2001 až 2004)
Fotbal - dorost (ročníky 1997 až 2000)
Florbal - žáci (ročník 2004 a starší)
Florbal - elévové (ročníky 2005 – 2006 a dívky
2004)
Florbal - přípravka (ročníky 2007 - 2008 a
dívky 2005)
Cyklistika (od 10 let; silniční i terénní cyklistika,
atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)
Box (od 9 let)
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; kontaktní karate)
Klub deskových her (1.-5.třída; Carcassonne,
Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum atd.)
Digi foto začátečníci (od 12 let; základy práce
s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za
focením)

Digi foto pokročilí (od 13 let; práce se zrcadlovkou, náročnější úpravy 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 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1.třídy; ochrana
a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
Rytmus 1 (5-8 let; street dance, taneční sestavy
a vystoupení)
Rytmus 2 (10-13 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Rytmus 3 (8-10 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Rytmus 4 (od 14 let; street dance, taneční
sestavy a vystoupení)
Anglický jazyk (1.-4.třída i dospělí; nové i pokračovací kurzy)
Německý jazyk (od 3.třídy, i dospělí)
Pilates (kurzy pro dospělé)
Šachy (od 5 let)
Dětská jóga (6-10 let)
Historický šerm (od 6 let)
Logopedie (od 5 let)

Přihlášky je možno vyzvednout:

- v kanceláři DDM od 31. 8. 2015 v době 10-16 h.
- kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz
Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827

Vážení spolupracovníci DDM Bludiště,

rádi bychom Vám poděkovali za vaši celoroční práci s dětmi ve všech našich kroužcích. Načerpejte přes prázdniny hodně sil, chuti a optimismu. Od září je zase můžete věnovat dětem
z Chodova a okolí. Jistě si toho jejich rodiče váží.
My rozhodně!

Děkujeme Vám, DDMáci

Zprávy z města
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Objektivem zpravodaje

Letošní červen v Chodově byl opět velmi bohatý na nejrozličnější události. Snímky na této straně zachycují předávání pamětních listů deváťákům v Galerii U Vavřince, oslavy Mezinárodního dne dětí, tradiční Den pro sociální služby
ve Staroměstské ulici a Den otevřených dveří Městského záchranného systému v Chodově. 
|Foto: Martin Polák
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Rodinu Eduarda Kronbergera
připomenou pamětní kameny

Pohled na dům rodiny Eduarda Kronbergera, dnes v něm sídlí služebna Policie ČR.  |Foto: Archiv Miloše Bělohlávka

V letošním roce si připomínáme výročí
konce druhé světové války, nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva. Tento konflikt více
či méně zasáhl do života všech obyvatel tehdejšího světa, zničil miliony životů, rozvrátil
celé kraje a země. Ani Chodov nezůstal výjimkou.
Stovky obyvatel Chodova během války zemřely. Někteří v boji na frontách, jiní při náletech, ve
věznicích a koncentračních táborech. Nejsmutnějším odkazem a varovným mementem tohoto konfliktu je pak holocaust - cílená, masová
a systematická likvidace těch, kteří nesplňovali
nacistická měřítka rasové a ideové čistoty. Rád
bych vám dnes přiblížil jeden ze stovek příběhů
chodovských obětí druhé světové války. Příběh
rodiny židovského obchodníka Eduarda Kronbergera.
Chodov byl dlouhá staletí tvořen téměř ze sta
procent obyvateli německé národnosti. Češi se
do něj začali stěhovat až v době první republiky
a židovských rodin žilo ve městě jen několik. Nejbohatším chodovským obchodníkem židovského
vyznání byl Eduard Kronberger. On sám z Chodova nepocházel, narodil se v roce 1865 v jihočeské Bechyni, odkud se na konci 19. století se
svou ženou přestěhoval k nám do Chodova, kde
zakoupil starý barokní dům čp. 18 v Hlavní ulici
a narodily se mu zde čtyři děti. V roce 1896 to
byl syn Walter, kterého následovala Frieda (1898),
Oscar (1899) a Erna (1903). V této době se mu

také začalo velmi dařit a jeho obchod s vlnou a
potravinami byl rok od roku výnosnější. Proto si
v roce 1905 mohl postavit na místě svého starého
domu výstavný dům, který svou velikostí a zdobností výrazně převyšoval většinu tehdejších chodovských stavení. Dnes v tomto domě na konci
Staroměstské ulice sídlí služebna Policie ČR.
Chodovští Židé (a tedy i Kronbergerovi) se
tehdy na společné bohoslužby scházeli v hotelu Anglický (později Chebský) dvůr v dnešní ulici
Dukelských hrdinů, kde si pronajímali místnost
jako modlitebnu. Chodov nikdy synagogu neměl
– matriky a záznamy vedla v té době sokolovská židovská obec, stejně tak zde nikdy nebyl ani
židovský hřbitov. V době před rokem 1938 žilo
v celém městě jen patnáct rodin židovského vyznání.
Během období první republiky firma výborně
prosperovala a Kronbergerovi zakoupili ještě
sousední (dnes již neexistující) dům v Tyršově
ulici. Jejich obchodní aktivity přesahovaly hranice
města a zboží dodávali do celé Evropy. Ve třicátých letech Eduard Kronberger postupně předal
vedení rodinného obchodu svému nejstaršímu
synovi Walterovi. Rodina patřila k chodovské
honoraci a využívala všech možností, které jim
poskytovalo blízké lázeňské město Karlovy Vary.
Nedělní výlety do Grandhotelu Pupp byly pro
rodinu častou zábavou. I když se u nich v domácnosti hovořilo německy, navštěvovali vnuci a
vnučky starého Eduarda Kronbergera v Chodově
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českou školu, aby se
naučili česky.
Zlom
přichází
s druhou polovinou
třicátých let, kdy jsou
na vzestupu protižidovské nálady a dochází k radikalizaci
německého obyvatelstva v Československu. Vrcholem je
Walter Kronberger.
pak podzim 1938,
kdy je české pohraničí připojeno k Německu.
Kronbergerovi vědí, že zůstat v Chodově nebude
možné, a proto většina rodiny prchá do Prahy a
do Berouna. Ve městě zůstal jen více než sedmdesátiletý Eduard Kronberger. Buď věřil, že věci
nemohou být až tak zlé, případně nechtěl opustit
dům, který vystavěl, a město, kde prožil většinu
svého života. Záhy po vstupu německých vojsk
byl starý obchodník zatčen a v roce 1940 zemřel
ve věznici Waldheim v Sasku.
Zatím se hlava rodiny Walter Kronberger rozhodl poslat své děti a děti svých sourozenců
z Československa do bezpečí. Využívá toho, že
se v Praze objevuje mladý Angličan Nicholas
Winton, který zprostředkovává dopravu dětí do
Velké Británie. Po dohodě se svou rodinou posílá svou dceru Ruth a svého synovce Kurta pryč
ze zbytků Československa do bezpečí. Když se
s nimi na pražském hlavním nádraží loučí, tak
jistě doufá, že je to zbytečná opatrnost a že se
za pár měsíců znovu shledají. Nikdo z těch, kdo
zůstal v Praze, však válku nepřežil. Členové rodi-

Erna Kronberger - památník Yad Vashem

ny byli nejprve transportováni do ghetta
v Terezíně, odkud
v průběhu války odjížděly vlaky do vyhlazovacích táborů.
Většina
rodiny
zemřela v Osvětimi. Nejstarší člen
rodiny – Walter
Kronberger – zemřel jen pár týdnů Eduard Kronberger.
před koncem druhé světové války.
Z rodiny přežily hrůzy druhé světové války jen děti, které odvezly do bezpečí vlaky
vypravené Nicholasem Wintonem. Ten tímto
způsobem zachránil z Československa 669
převážně židovských dětí. Mezi nimi i dva
Chodováky. Kurt Stern a Ruth Kronbergerová
(vnuk a vnučka Eduarda Kronbergera) dnes
stále ještě žijí v Izraeli a jejich děti, vnoučata
a pravnoučata pak v mnoha zemích po celém světě. Chodovské oběti holocaustu jsou
pro nás zatím málo známou součástí minulosti našeho města. V srpnu budou u domu
Kronbergerových ve Staroměstské ulici umístěny pamětní kameny (tzv. stolpersteine) za
zavražděné členy této rodiny. Pietního aktu
se zúčastní i potomci rodiny, kteří žijí v Izraeli.
Díky pamětním kamenům se Kronbergerovi
alespoň symbolicky vrátí zpátky do města, kde se
narodili a kde prožili většinu svého života.

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Oskar Kronberger - památník Yad Vashem.
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Kino Malá scéna Chodov
3. 8. (po) v 19:30 h
ŽIVOT JE ŽIVOT /95/
Komedie / Česko

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu ovládnout svět...

4. 8. (út), 5. 8. (st) a 9. 8. (ne) v 19:30 h
TERMINATOR GENISYS 3D /126/
Premiéra / akční sci-fi thriller / USA

14. 8. (pá) v 17 h, 15. 8. (so) a 16. 8. (ne) v 15 h
V HLAVĚ 3D /102/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech
minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili,
se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení
s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger)...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč
6. 8. (čt), 7. 8. (pá) a 8. 8. (so) v 17 h
ANT-MAN 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Podvodník Scott Lang, vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně znásobit
svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi, doktoru Hankovi Pymovi, ochránit tajemství.

Kino malá scéna chodov
uvádí

4. 8. (út), 5. 8. (st) a 9. 8. (ne) v 19:30 h, 30. 8. (ne) v 19:30 h

TERMINATOR GENISYS 3D /126/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

Soudný den v devadesátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od
té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Problém má vyřešit Terminátor, stroj
na zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger)...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

13. 8. (čt) v 17 a 19:30 h, 14. 8. (pá) v 19:30 h, 15. 8. (so) v 17 h

FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Premiéra / Akční sic-fi / USA

Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické superschopnosti, které
se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu ovládnout svět....

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

6. 8. (čt), 7. 8. (pá) a 8. 8. (so) v 19:30 h
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ
Premiéra / Akční dobrodružný thriller / USA

Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na mise, jejichž
úspěšné splnění je nemožné.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
8. 8. (so) v 15 h, 9. 8. (ne) v 17 h
MIMONI 3D
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
9. 8. (ne) v 15 h
HURÁ NA FOTBAL 2D /106/
Animovaný, rodinný / USA, Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
10. 8. (po) v 19:30 h
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D /120/
Akční dobr. sci-fi thriller / Austrálie
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
11. 8. (út) v 19:30 h
INSIDIOUS 3: POČÁTEK /97/
Horor / USA

Jasnovidka Elise rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce (S. Scott),
kterou si vybrala za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč
31. 8. (po) a 1. 9. (út) v 19:30 h

VYKOLEJENÁ  /122/
Premiéra / Komedie / USA

Příběh o žurnalistce Amy (Amy Schumer), která si po vzoru svého otce užívá divokého, nevázaného života a
poslední, o co stojí, je nějaký romantický dlouhodobý vztah. Ale jen do chvíle, než potká Aarona Connerse,
sportovního lékaře, velice milého, pohledného a schopného mladého muže v podání Billa Hadera...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

13. 8. (čt) v 17 a 19:30 h, 14. 8. (pá) v 19:30 h,
15. 8. (so) v 17 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Premiéra / Akční sci-fi / USA

O. Vetchý a S. Stašová jako manželský pár řeší milostné a
životní eskapády svých tří dcer.

Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

vstupné 250 Kè
pøedprodej: Infocentrum,
kino Malá scéna
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12. 8. (st) v 19:30 h
SAN ANDREAS 3D /114/
Dobrodružný, katastrofický / USA

Dwayne Johnson letí zachránit svou jedinou dceru do zemětřesením postiženého San Francisca.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi
– Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením a Smutkem.
Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny mysli,
odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
15. 8. (so) v 19:30 h, 16. 8. (ne) v 17 h
JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
16. 8. (ne) a 17. 8. (po) v 19:30 h
BEZ KALHOT XXL /115/
Premiéra / Komedie / USA

Společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem
chce striptýzová skupina vstoupit do světel reflektorů v posledním dechberoucím představení v Myrtle Beach a udělat
tak tlustou čáru za minulostí...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
18. 8. (út) a 19. 8. (st) v 19:30 h
DOMÁCÍ PÉČE /92/
Premiéra / Komedie / Česko

Díky dceři jednoho z pacientů (T. Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Z. Krónerová) začíná zdravotní sestra Vlasta
(A. Mihulová) objevovat svět alternativního léčení a díky
němu snad i sebe samu. To vše k velké nelibosti manžela
Ladi (B. Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

20. 8. (čt) a 21. 8. (pá) v 17 h, 22. 8. (so) v 19:30 h
PIXELY 3D
Premiéra / Akční sci-fi komedie / USA

Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží obrazové záznamy
klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi
bojovou technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje.
Prezident Will Cooper (James) musí povolat svého nejlepšího kamaráda z dětství, videoherního šampiona z osmdesátých let Sama Bennera (Sandler), který se nyní věnuje
instalacím domácích kin, aby stanul v čele bývalého videoherního týmu (Dinklage a Gad), mimozemšťany porazil a
zachránil planetu...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
20. 8. (čt) a 21. 8. (pá) v 19:30 h
MÉĎA 2 /125/
Premiéra / Komedie / USA

Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit,
mluvit, kouřit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří
si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně úspěšná
komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic
vás nezastaví, aspoň co se humoru týče.

Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

18
22. 8. (so) a 23. 8. (ne) v 15 h
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 2D /90/
Animovaný rodinný / Francie

Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří, ani sokolí
sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého
ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Jednoho dne se naskytne jedinečná
příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné africké zimoviště.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč
22. 8. (so) v 17 h
SEDMERO KRKAVCŮ /97/
Pohádka / Česko, Slovensko

Hlavní hrdinkou je mladá dívka, která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se Bohdanka na
prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny, rozhodne se,
že musí bratry zachránit.

Přístupné. Vstupné 100 Kč

23. 8. (ne) v 17 h
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D /145/
Akční dobrodružné sci-fi / USA

Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení
celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové
světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow a Hawkeye, musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety...

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
23. 8. (ne) v 19:30 h
ODEBRAT Z PŘÁTEL /83/
Horor / USA

Informační servis
27. 8. (čt) a 28. 8. (pá) v 19:30 h
NENASYTNÁ TIFFANY /80/
Premiéra / Dobrodružně hororová komedie / Česko

Při jednom ze svých lupičských výpadů je Pepa (Leoš Noha)
málem chycen při činu a během následného útěku náhodou
objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Brzy však pochopí, že aby
ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny
kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší...

Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

28. 8. (pá) v 17 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
29. 8. (so) a 30. 8. (ne) v 15 h
MALÝ DRÁČEK 3D /80/
Premiéra / Animovaná dobrodružná pohádka / USA

Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na
Dračím ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který nelítá, a Oskar je drak masožravec, který se
stal vegetariánem.

Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale (Ben Kingsley)
již dlouho ovládá svůj svět, ve kterém ze své newyorské
operační základny mistrovsky rozehrává mocenské hry.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
27. 8. (čt) v 17 h
ŽIVOT JE ŽIVOT /95/
Komedie / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

13. 7. (po) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS
16.-17. 7. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS
12. 8. (st) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS
15.-16. 8. (so-ne) 8-22 h
Vavřinecká pouť
Staroměstská, Bezručova ul.

Městská knihovna Chodov
Do 31. 8.
Pohlednicová soutěž

V tomto období můžete na adresu infocentra posílat pohledy ze svých cest. Pro veřejnost.

Od 1. 7. do 31. 8.
Moje prázdninové dobrodružství

Nakreslete nebo popište svůj prázdninový zážitek. Podepsané práce odevzdávejte v dětském oddělení. Pro veřejnost.

Středy od 17:30 h
Večerníček v parku

8. 7. Křemílek a Vochomůrka, 15. 7. Maková panenka,
22. 7. Pejsek a kočička, 29. 7. Včelí medvídci, 5. 8. Šípková
Růženka, 12. 8. Čert a Káča, 19. 8. Krteček, 26. 8. Ferda
Mravenec

15. 7. (st) od 13:00 do 16:30 h
Papírové košíčky

29. 8. (so) v 19:30 h
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ
Premiéra / Akční dobrodružný thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

16. 7. (čt) od 10:00
Cvrčkohrátky v parku

Přijďte si vyrobit košíčky na různé drobnosti. Pro děti i dospělé. Vstup zdarma.

17.-18. 8. (po-út) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

TV Studio Chodov

24. 8. (po) v 19:30 h
TEMNÉ KOUTY /104/
Mysteriózní thriller / Francie

25. 8. (út) a 26. 8. (st) v 19:30 h
NESMRTELNÝ
Premiéra / Sci-fi thriller / USA

9.-10. 7. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS
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29. 8. (so) v 17 h
ANT-MAN 3D
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

KASS Chodov

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Nezvyklý název je namístě, protože tenhle velmi originální
horor, který se stal pro online generaci doslova senzací, se
celý odehrává na internetu.

Sedmiletá Libby Day (Ch. Theron) jako jediná přežila brutální
masakr své rodiny. Matka a sestry byly zavražděny během
rituálního satanského obřadu přímo před jejíma očima. Za
strašlivý zločin byl na základě Libbyina svědectví odsouzen
na doživotí její bratr Ben. O 25 let později se na Libby obrátí tajný spolek s názvem Kill Club, který prošetřuje známé
zločiny. Nutí ji přezkoumat události oné noci a znovu otevřít
kapitolu života, ke které se již nikdy nechtěla vracet.

Informační servis

30. 8. (ne) v 17 h
MIMONI 3D
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
30. 8. (ne) v 19:30 h
TERMINATOR GENISYS 3D
Premiéra / akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč
31. 8. (po) a 1. 9. (út) v 19:30 h
VYKOLEJENÁ  /122/
Premiéra / Komedie / USA

Nová komedie režiséra Judda Apatowa slibuje hodně drsný humor. Vypráví o žurnalistce Amy (Amy Schumer), která
si po vzoru svého otce užívá divokého nevázaného života
a poslední, o co stojí, je nějaký romantický dlouhodobý
vztah. Ale jen do chvíle, než potká Aarona Connerse, sportovního lékaře, velice milého, pohledného a schopného
mladého muže v podání Billa Hadera...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Během letních prázdnin vysíláme pouze informační smyčku. Pořady TV studia Chodov můžete
sledovat opět od 2. září nebo v archivu TV studia
na www.kasschodov.cz.

ZUŠ Chodov
1. 9. (út) 9-12 h, 13-16:30 h
Zahájení školního roku

Domluva rozvrhů s třídními učiteli.
Další dny: út-pá 12-17 h

2.-3. 9. (st-čt) 15-17 h
Přijímací řízení do všech oborů ZUŠ

hudební obor – nám ČSM 693 (přízemí)
taneční obor – Smetanova 738, suterén budovy ŠJ
výtvarný obor – Školní 697, budova II. ZŠ

Přípravné studium: žáci ve věku 5 – 7 let
Základní studium I. stupně : žáci ve věku 7 – 14 let
Základní studium II. stupně: žáci ve věku 14 – 19 let
Studium pro dospělé: věková hranice neomezena
3. 9. (čt) 13-17 h
Přijímací řízení do literárně-dramatického oboru
Smetanova 738, 1. patro budovy ŠJ

Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky v parku za
knihovnou. V případě nepříznivého počasí v dětském oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

6. 8. (čt) od 10:00 h
Cvrčkohrátky v parku

Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky v parku za
knihovnou. V případě nepříznivého počasí v dětském oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

12. 8. (st) od 13:00 do 16:30 h
Vyrábíme z látky a plyšových drátků

Přijďte si vyrobit zajímavou dekoraci. Pro děti i dospělé.
Vstup zdarma.

30. 8. (ne) od 13:00 do 18:00
Knihovna v parku aneb veselý cirkus

Čeká vás odpoledne plné her a pohádek. Program najdete
na plakátech. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

26. 7. (ne)
Výroční den položení základního kamene
farního kostela (290 let) a výroční den posvěcení - posvícení (169 let)

6. 8. (čt) 17:30 h
Svátek Proměnění Páně

Mše svatá

10. 8. (po)
Svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka

Sport

8. 7. (st) 8:45 h
Vycházka turistů

Cheb - Bismargova rozhledna (15 km). Sraz na vlakovém
nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

22. 7. (st) 8:45 h
Vycházka turistů

Lipová u Chebu - Skanzen Doubrava, vstup 30 Kč (8 km).
Sraz na vlakovém nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

1.-2. 8. (so-ne)
Český pohár žen v beachvolejbalu
Beach areál Chodov
Pořádá BVC Chodov

5. 7. (ne) 9 h
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje

11. 7. (so)
Pouť k Panně Marii Klatovské

(330. výročí zázraku milostného obrazu)

Přihlášky na pouť u P. Petra Mecla, odjezd po 8 h,
cena cca 200 Kč, záloha 100 Kč

Pořádá BVC Chodov

19. 8. (st) 9:45 h
Vycházka turistů

Andělská Hora (10 km). Sraz na autobusovém nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)
22.
29.
6.
13.

Příční
U Koupaliště (u 6. MŠ)
Obránců míru (u č.p. 671)
Zahradní
Revoluční

6. - 29.
6. - 6.
7. - 13.
7. - 20.

6. - 29.
6. - 6.
7. - 13.
7. - 20.
-

6.
7.
7.
7.

6.
7.
7.
7.

7.

7.

6.
7.

7.
7.

6.
7.

6.
7.
7.
7.

7.
7.

7. 7. 8. 8. -

27.
3.
10.
17.

20.
27.
3.
10.

7. - 27. 7.
7. - 3. 8.
8. - 10. 8.
8. - 17. 8.

8.

7.
8.
8.

7.
8.
8.
8.

3. 8.
10. 8.
17. 8.

27. 7.

20. 7. - 27.
27. 7. - 3.
3. 8. - 10.
10. 8. - 17.

20.
27.
3.
10.

8.

7.
8.
8.

7. - 27. 7.
7. - 3. 8.
8. - 10. 8.
8. - 17. 8.
20. 7. 27. 7. 3. 8. 10. 8. -

20.
27.
3.
10.

20. 7. - 27.
27. 7. - 3.
3. 8. - 10.
10. 8. - 17.

8. - 24.
8. - 31.
8. - 7.
9. - 14.

17.
24.
31.
7.

17.
24.
31.
7.

8. - 24.
8. - 31.
8. - 7.
9. - 14.

8. - 24.
8. - 31.
8. - 7.
9. - 14.
-

17. 8. - 24.
24. 8. - 31.
31. 8. - 7.
7. 9. - 14.

17. 8. - 24.
24. 8. - 31.
31. 8. - 7.
7. 9. - 14.

17.
24.
31.
7.

17. 8. - 24.
24. 8. - 31.
31. 8. - 7.
7. 9. - 14.

8.
8.
9.
9.

8.
8.
9.
9.

8.
9.
9.

8.

9.
9.

8.
8.

8.
8.
9.
9.

9.
9.

8.
8.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

14. 9. - 21. 9.
21. 9. - 28. 9.
28. 9. - 5.10.
5.10. - 12.10.

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.
-

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.

12.10. - 19.10.
19.10. - 26.10.
26.10. - 2.11.
2.11. - 9.11.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

9.11. - 16.11.
16.11. - 23.11.
23.11. - 30.11.
30.11. - 7.12.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

*Stanoviště kontejneru č. 4 - U Porcelánky (u CHOTES) bylo zrušeno z důvodu každodenní dostupnosti sběrného dvora v areálu CHOTES s.r.o.
Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

22.
29.
6.
13.

22. 6. - 29.
29. 6. - 6.
6. 7. - 13.
13. 7. - 20.

U Porcelánky (u CHOTES)*
Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
Stará Chodovská (u požární nádrže)
Stará Chodovská (u staré hospody)
Nádražní (u železničního přejezdu)

6. - 29.
6. - 6.
7. - 13.
7. - 20.
22. 6. - 29.
29. 6. - 6.
6. 7. - 13.
13. 7. - 20.

20. ročník beachvolejbalového turnaje.

Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova
Tovární (za č.p. 721 – 724)
ČSO (na parkovišti)

8.-9. 8. (so-ne)
Lážo plážo Chodov 2015
22.
29.
6.
13.

Mše svatá s litaniemi k českým patronům

Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)
Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)

14. 7. (út) 17:30 h
Svátek blahoslaveného Hroznaty

garáže Okružní
garáže Vančurova
garáže Horní
garáže Tovární

Bohoslužba k 600. výročí smrti mistra Jana Husa.

6. kontejner:

čtvrtky 9 h
Bohoslužby
Dům s pečovatelskou službou, Luční ul.
6. 7. (po)
Bohoslužba smíření

5. kontejner:

Vzhledem k rekonstrukci osvětlení ve farním kostele se od pondělí 17. 8. 2015 budou všechny bohoslužby konat v kapli na faře. Časy zůstávají stejné.
neděle 9:15 h
Bohoslužby

4. kontejner:

středy, pátky 17:30 h
Bohoslužby

Evangelický kostel

6.
7.

Odpoledne a podvečer na farní zahradě. Program na plakátu.

22. 6. - 29.
29. 6. - 6.
6. 7. - 13.
13. 7. - 20.

31. 8. (po)
Ahoj prázdninám!

3. kontejner:

neděle 9 h
Bohoslužby
7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.

7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
-

7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.

7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.

7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.

7.12. - 14.12.
14.12. - 21.12.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.

Hlavní celebrant: J. M. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem,
opat tepelské kanonie premonstrátů. Bohoslužbu doprovází Pěvecký sbor RESONANCE Plzeň pod vedením prof.
Jitky Chaloupkové. Při bohoslužbě zazní i skladby Franze
Heinzmanna, regenschoriho v Chodově.

2. kontejner:

Kostel sv. Vavřince
16. 8. (ne) 10 h
Poutní mše svatá ke cti sv. Vavřince

Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky (parkoviště u fy Jirkovský)
Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u speciální školy)
Poděbradova (u č.p.701)

Na letní cestování jsme pro Vás připravili další novinku –
aromavisačku do auta s motivem Chodova za 29 Kč. V
prodeji také velký výběr turistických, cyklistických map a
průvodců na cesty po republice i v zahraničí.

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – II. pololetí 2015

Aromavisačka do auta

1. kontejner:

Infocentrum Chodov

Informační servis

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
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Informační servis
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Sport

Sportovní gymnastika
Gymnastky oddílu TJ Batesta Chodov měly poslední dva měsíce školního roku velmi náročné.
Zúčastnily se několika závodů a vystoupení v
rámci akcí města Chodova.
Marie Hrušková (na fotografii) získala na krajských
závodech zlatou medaili v
kategorii dorostenky a postoupila do republikového
finále konané v Doubí u
Třeboně.
Posledním závodem v
tomto školním roce byla
již tradičně naše chodovská Soutěž ke Dni dětí, které se zúčastnily nejen
všechny gymnastky TJ Batesta Chodov, ale i oddíly z celého Karlovarského kraje.
Děkuji všem gymnastkám za úžasný rok, rodičům za podporu i pevné nervy a v září na shledanou. Více informací na www.batestachodov.
com.
Michaela Furiaková, trenérka

Stolní tenis
Sezóna snů

Posledním květnovým víkendem byla závěrečným krajským bodovacím turnajem starších žáků
v Aši završena stolnětenisová sezóna 2014/2015.
Uvedený turnaj vyhrál Jakub Visinger, který se tak
krásným vítězstvím s chodovským oddílem rozloučil, neboť od nové sezóny bude nastupovat
za oddíl TJ Baník Vintířov, kde mu přejeme hodně
štěstí. Na 6. místě se blýskl stále mladší žák Matěj
Brož. Tomuto turnaji předcházela série MČR, kde
nemohli zástupci chodovského oddílu chybět.
Na MČR starších žáků se do Liberce nominoval
krajský přeborník Jakub Visinger, na MČR mladších žáků v Jaroměři to byla přebornice kraje
Natálie Morová a na MČR dorostu do Havířova
byl po přímé republikové nominaci vyslán z pozice bronzové příčky z krajských přeborů Tomáš
Partyngl. Smutné je konstatování, že Karlovarský
kraj má na uvedených MČR pouze 2 zástupce v
kategorii chlapců a 1 v dívkách. Celá postupová
ambice je tak směrována pouze do jednoho turnaje, kterým není nic jiného než krajské přebory.
Ovšem nutno podotknout, že zde si naše naděje
své dosavadní průběžné výsledky obhájily a své
kategorie vyhrály. Výjimkou je kategorie dorostu,
kde měl Karlovarský kraj republikovou nominaci
přímo u dvou hráčů – Jan Žaloudík (hostování
v TJ Batesta Chodov) a Lukáš Hobl (KST Cheb).

Republiková konkurence v podobě odchovanců
z vrcholových středisek je ovšem tvrdým oříškem,
a tak naši borci sbírali spíše zkušenosti, ovšem
hlavu nesklopili a bojovali. Někdy chybělo opravdu málo, viď, Naty? Chodovský oddíl měl tak v
každé mládežnické kategorii svého zástupce,
což se u nás opravdu dlouho nestalo, kdy tento
úspěch korunovala i účast na MČR dospělých,
kde chodovský oddíl, potažmo město Chodov,
reprezentovali Jan Kořínek a Petr Huleš a v neposlední řadě též chodovský odchovanec František Plaček, který to nakonec dotáhl až do finále (informovali jsme již v předcházejícím čísle
Zpravodaje). Dalším úspěchem sezóny, tentokrát
v kolektivních soutěžích, bylo vítězství našeho
„béčka“ v krajském přeboru 1. třídy. Družstvo ve
složení Tišer, Kruliš, Noveský a bratři Tonhauserové se v příští sezóně utká s divizními týmy. Na
závěr mi dovolte poděkovat všem hráčům, rodičům, sponzorům a sparingpartnerům za aktivní
a zodpovědný přístup v průběhu celé sezóny.
Ještě jednou bych rád pogratuloval všem oceněným, kterých bylo v letošní sezóně opravdu
hodně a přeji příjemné letní prázdniny a dovolené. TJ Batesta Chodov – stolní tenis v průběhu
srpna pořádá sportovní soustředění ve stolním
tenise v obci Lhůta u Rokycan, kde bude sezóna
2015/2016 zahájena.
Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

Stolní tenisté TJ Batesta Chodov.

Karate
10 medailí pro Karate klub Chodov
z mistrovství Evropy v Belgii

Dne 3. 6. odcestovala 12členná skupina chodovských karatistů, reprezentantů ČR, společně
s trenérem reprezentace Miroslavem Boguským
a dalším chodovským koučem Jiřím Kissem do
dějiště evropského šampionátu do města Herstal. Na tomto mistrovství startovalo přes 1300
závodníků ze 40 evropských federací. Hned
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první den šampionátu byl na programu týmový
souboj kumite všech dorosteneckých kategorií a
mezi nimi tým dorostenců ČR ve složení Lukáš
Herák (KK Chodov), Jakub Szewieczek a Michal
Drozda. V urputných bojích si poradili s Italy a
Poláky. Do finále se jim bohužel nepodařilo projít přes družstvo Rumunska. Bronzovou placku si
však ujít nenechali. Podobně na tom byl i tým
dorostenek ve složení Anna Lojdová, Veronika
Jakubů (obě KK Chodov) a Viktorie Bischofová po
urputných bojích s Polskem, Anglií a Itálií prohrávají naše dorostenky zásluhou faulu v semifinále
s týmem Rumunek. Bronzovou medaili si také ujít
nenechaly.
Pátek se nesl ve znamení všech kategorií do
12 let a týmů kumite juniorů. Hned nejmladší z
chodovské skupiny Jiří Vrba prochází hladce
všemi zápasy až do finále celé kategorie, kde za
vydatné ´´pomoci rozhodčích´´ končí na skvělém
2. místě. Dalším nevídaným výkonem se blýskl
Patrik Bazoni, který se stejně jako Jiří Vrba dostává až do finále své kategorie, která byla nejobsazenější na celém šampionátu. Patrik měl bohužel trochu smůlu a až v prodloužení prohrává
o jediný bod, a věší tak na krk stříbro pro vicemistra Evropy. Poslední, kdo dokázal tento den
zužitkovat své medailové ambice, byl tým kumite
juniorek ve složení Lochschmidtová (KK Chodov),
Budajová, Mezzeiová, které po prohře s Italkami
končí na 3.příčce.
Od sobotního rána se očekávalo již velmi vyspělé karate. Startovaly totiž všechny sólo kategorie dorostu a juniorů. V českých barvách se
konečně dočkal své evropské medaile Michal
Galla, kterému finále jen velmi těsně uteklo po
prohře v semifinále s polským závodníkem. O
bronz již nezaváhal. Andrea Lochschmidtová a
Veronika Jakubů si od začátku svých kategorií
kráčí jednoznačně za svým. Obě končí až před
branami finále a nakonec se oběma houpe na
krku bronzová medaile. Velmi suverénní výsledek
zde předvedla Anna Lojdová, která si poradila se
všemi soupeřkami a probojovala se ještě s několika českými reprezentanty do nedělního finále.
Nedělní den byl plný očekávání. Již 3 čeští reprezentanti dokázali své finále proměnit ve zlaté
trumfy a v tu chvíli nastupuje Anna Lojdová do
svého finále proti italské závodnici. Zápas to byl
plný zvratů a velmi těžko posuzovat, komu patří
zlato více. Rozhodčí však přisoudili v poměru 4:3
zlatou medaili Italce, a Anička je tedy také stříbrná.
Chodovští závodníci velmi významně zasáhli
do konečného výsledku reprezentace ČR, která
pod vedením trenérů Miroslava Boguského a Ji-

řího Jiráska získala na mistrovství Evropy 3x zlato, 4x stříbro a 9x bronz. Velmi děkujeme městu
Chodov, Karlovarskému kraji a všem laskavým
sponzorům a podporovatelům za finanční pomoc, bez které bychom se nemohli ve světě karate vůbec realizovat. Miroslav Boguský, trenér

Výprava Karate klubu Chodov v Belgii.

Tenis
V neděli 31. května odehrálo družstvo TJ Batesta Chodov, oddíl tenisu vítězný zápas v kategorii
Babytenisu. Naše mladé naděje porazily jednoznačně družstvo Lokomotiva Karlovy Vary 6:0.
Ve svém prvním ročníku Západočeské skupiny
Babytenisu skončily na pěkném čtvrtém místě.
Děkujeme za předvedený výkon našemu družstvu ve složení: Jan Psota, Matyáš Hupfer, Barbara Šoupalová, Tereza Čadková, Petra Stehnová
a Tereza Krejčová.
Milan Hajduk, trenér tenisového oddílu

Družstvo TJ Batesta Chodov a trenér M. Hajduk.

Sportovní rokenrol
Děkujeme touto cestou panu Parobkovi a
panu Matičkovi za dar věnovaný rokenrolové
formaci Darlings a Stars.
Lada a Hanka
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Šachy
IX. Veltatea cup

Další ročník „Velty“, hraný jako krajský přebor
mládeže, se uskutečnil v Chodově 18. dubna.
Domácí se prezentovali jednoznačně největším
počtem hráčů, což znamená, že členská základna nám roste. Přestože jsme získali v KP nejvíce
medailí – 5, žádná neměla lesk zlata, a tak nám
unikly postupy na MČR v rapidech.
Nejblíže měl k vítězství Standa Srba v kategorii U14, který prohrál až třetí, dodatečnou partii s
karlovarským Janem Špičkou. Bronz vyválčil Pavel
Gárský před spoluhráčem Ríšou Randákem. Ve
dvanáctkách se tentokrát méně dařilo Jirkovi a
Lence, kteří obsadili 4., resp. 5. místo, a tak jsme
zde zůstali bez cenného kovu. Naopak v U10 se
prosadil Vašek Vojíř, kteří sice v turnaji skončil čtvrtý, ale díky druhému místu Marešové z Plzně bral v
krajském přeboru vynikající bronz. V nejpočetnější
nejmladší kategorii hrálo 22 hráčů. V doprovodném, málo obsazeném turnaji dorostenců skončil
druhý Petr Čaloun před Honzou Stuškou.
Chodovský turnaj letos premiérově jako první
v kraji přenášel vybrané partie on-line, tedy přes
internet do celého světa. Díky maminkám našich svěřenců pak turnaj získal přízvisko „sladký“,
protože napekly mnoho dobrot a celou akci tím
vyšperkovaly.
Poděkování za podporu patří společnosti VeltaPlus EU, městu Chodov a DDM Bludiště Chodov.

Živý přenos partie Kůsa - Vojíř.

Bludišťák v plném proudu

V sobotu 25. dubna měl premiéru první turnaj nazvaný podle místa pořádání – Bludišťák. V
turnaji se potkávají mírně pokročilé chodovské a
novosedelské děti, budoucí ozdoby krajských a
někteří možná i republikových klání. První turnaj
ovládla Monika Kurčíková před Jiřím Ulčem a Tomášem Wildhaberem (všichni ŠK Spartak Chodov), který byl zároveň nejlepším mladším žákem. Druhý turnaj, hraný 6. 6. 2015, vyhrál Martin
Lukeš před Monikou Kurčíkovou a jejím bratrem

Honzou. Nejlepším mladším žákem byl pak Tomík Kratochvíl (všichni ŠK Spartak Chodov). Děkujeme společnosti Údržba silnic KK za finanční
podporu.
Marcel Vlasák, trenér
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Placená inzerce

Uzávěrka
zářijového čísla
17. srpna 2015

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV
Účastníci prvního turnaje.

Fotbal
Pro Spartak Chodov je dobojováno!

Postup do krajského přeboru je pro naše A
mužstvo skutečností. Zvítězilo v 1. A třídě s náskokem 15 bodů.
Výsledky posledních zápasů:
24. 5. Chodov - Rotava 3:1
Branky: Vilinger, Vild, Bečvář M.
30. 5. Rychnov - Chodov 1:7
Branky: Vachník 3, Roulich, Vilinger,
Dušek, Dutz 10m
7. 6. Chodov - Aš 4:1
Branky: Roulich, Šteg, Bečvář M, Vachník
13. 6. Lipová – Chodov 4:5
Branky: Šteg 2, Vachník 2, Kopecký M.

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

CATR, spol. s r. o.

Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zákazníci,
pro Váš velký zájem prodlužujeme akci
„Kamera se záznamem jako služba“.
Kamera v HD kvalitě, 10 dní uchovávaný záznam,
a navíc měsíčně údržba, servis a výměna kamery
do pěti let za nový, výkonnější model. To vše za
pouhých 299,-Kč měsíčně (místo původních 399,Kč měsíčně). Vše bez vstupních poplatků.
Akce platí do konce července.
Pro naše stálé zákazníky – nabídka v podobě
testovacího kanálu č. 29, na kterém můžete sledovat ochutnávku sportovních programů.
Za společnost Catr, spol. s r. o., Vám přejeme
příjemné prázdniny při sledování internetu a kabelové televize od nás.
Navštivte naši provozovnu na adrese Staroměstská 377, Chodov. Provozní doba:
Po, Út, Čt – 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00,
St – 8.00 – 11.00, 13.00 – 17.30, Pá - zavřeno

B muži
24. 5. Dolní Rychnov B - Chodov B 3:3
Penalty 4:2 pro Rychnov
30. 5. Chodov B - Lomnice B 2:1
6. 6. Svatava - Chodov B 0:1
12. 5. Chodov B - Březová C 4:2
B mužstvo mužů skončilo v okresním přeboru
Sokolovska na druhém místě, se ztrátou dvou
bodů na vítěze Tatran Kraslice. Své soutěže dohrála i družstva všech mládežnických soutěží.
V těchto kategoriích není prioritou umístění a
výsledky, ale hlavně účast v soutěžích. V těchto
mužstvech nám vyrůstá nová generace fotbalistů, a proto jsou jejich účast a tréninková činnost
velmi důležité. Uznání patří všem trenérům a vedoucím mládežnických celků za jejich velmi náročnou práci s těmito mladými fotbalisty.
Ing. Alfons Skokan

ZDE JE MÍSTO
PRO VÁŠ INZERÁT
Tel. 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
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OPRAVA

Kadeřnictví

Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

praček - myček - el. spotřebičů

tel.: 776 616 029

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

MACHEX KV s.r.o.
Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary, IÈ 252 02 383

Správa a údržba nemovitostí
Poskytování poradenství a právních služeb pro SVJ
v souvislosti s NOZ (zmìny stanov,
úpravy dokumentù, prohlášení vlastníkù aj.)
Oceòování vìcí movitých a nemovitých

www.kazduvdvur.cz
Vonšov 1, 351 34 Skalná
Kontakt: + 420 778 421 444

Důstojné a spokojené stáří

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

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

Zařízení poskytuje pobytové a sociální služby osobám se
sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního
onemocnění, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou
nemocí a ostatními typy demencí.

24 hodinová zdravotní a
ošetřovatelská péče.
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KOSMETIKA "KK”

NOVINKA!

Ultrazvuk a iontová terapie, fototerapie
? akné, vrásky,
- lécba
? kontur!
? podbradku a zpevnení
odstranení
?
PRODLUŽOVÁNÍ RAS
? na rasu
? jen 350,-Kc?
metodou rasa
KOMPLETNÍ KOSMETIKA jen 250,-Kc?
?
Francie na nohy gelem 180,-Kc? (vydrží cca 3 mesíce)
? luxusní barvy)
?
?
Barvení rasy+obocí+tvarování
100,-Kc? (španelské
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NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

Tel.: 725 94 68 73
U
Chodov,

Porcelánky 266 (nad Rabittem)
KINEZIOTAPING - tejpování
? bolesti zad, šíje, kolen,
odstranení
palce, ramena, apod.
?
AKCE léto
MASÁZE
Masáž zad - 120 Kc?
lávovými kameny, sportovní, klasická, atd.
Pri? zakoupení permanentky
masáž zad ZDARMA!
PEDIKÚRA AKCE léto
Pedikúra - 120 Kc?

Tel.: 777 70 44 77

Ko m ens ké ho u li ce (ve d le o b řad ní s í ně )
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

KONTAKT: 777 870 067

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
nu
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY ní me
poled od
již
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
č
ROZVOZ AŽ DO DOMU
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT 11.00 - 22.00
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
PÁTEK 11.00 - 24.00
NA TEL.: 731 887 227
SOBOTA 12.00 - 24.00

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

NEDĚLE 12.00 - 22.00

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ
VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE
jsme nositelem
certifikátu

OTHERM SOKOLOV

Aleš Hoch
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

3 + 1 týden hubnutí ZDARMA
pro nově registrované klienty a stávající klienty, kteří do programu
přivedou člena rodiny, kamaráda, kolegu…
Centrum Cambridge Weight Plan
Salon Relax, Martina Bucková
Jiráskova 785, Chodov
mobil: +420 775 944 943
návštěva po telefonické dohodě
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Hledáme kvalifikované
zámeèníky,
sváøeèe s úøední zkouškou
a strojírenského technika/technologa

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

www.rotas-strojirny.cz
e-mail: rotas@rotas-strojirny.cz, telefon: 777 794 143

ké

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…

VÍ

Prodej nových PC
Kamerové systémy
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ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile
OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

nově pro vás půlíme ceny...

…novÉ DIopTrIcKÉ
BrÝle ZA 1/2 ceny!
NAVÍC:

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz
MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

VYŠETŘENÍ
ZRAKU

V TEPLE DOMOVA

PRAKTICKÝ DÁREK
k novým dioptrickým brýlím.

BRÝLOVÉ OBRUBY JIŽ OD 490 Kč
Pouze do vyprodání zásob! Akce platí pro 95% brýlových obrub.
VAŠE OPTIKA, U Porcelánky 1017
(bývalá LUNA), CHODOV, tel.: 777 912 551,
Po až Pá 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
www.vaseoptika.cz

Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

KVALITA - NÍZKÁ CENA

Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

ROBCE

PŘÍMO OD VÝ

www.balkony.cz

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA
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r a FAEL
agentura

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
MASÉR

SANITÁŘ

MANIKÚRA

KOSMETIKA

PEDIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme
agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605
www.agenturarafael.cz

Odpočiňte si u nás:

d a šíje
Masáž za
,-Kč
0
5
1
d
o

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Novinka
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Taping
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu · Zábaly
na celulitidu · Masáž lávovými kameny ,,Hot stones ,,
Thajská olejová masážI · ndická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Thajská olejová masáž, Japonská masáž Shiatsu
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž,
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
masáž z Mrtvého moře · japonská masáž shiatsu
Biolampa Solux

Revoluční 601, 357 35 Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

1. MÁJE 629, CHODOV

Jana Gajdošová tel. 606 256 112

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč (nohy), 150-200 Kč (ruce)

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Pedikúra + lakování 150 Kč Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč

Solárium 1 min. 5 Kč

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
mobil: 602 190 602

www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

Horní 1071
Tel. 354 422 158

DRŽITEL PEÈETI KVALITY V CHODOVÌ
Modernì zrekonstruovaná chodovská èerpací stanice znovu otevøela svùj provoz
1. kvìtna. Stala se souèástí èeského øetìzce èerpacích stanic spoleènosti KMPRONA, a. s. Èerpací stanice výše uvedené spoleènosti najdete již ve 35 mìstech ÈR.
KM-PRONA, a. s., se stala první èeskou spoleèností, která získala Peèe kvality, jež je
ocenìním za prodej kvalitních pohonných hmot. Kritéria pro získání peèeti jsou velmi
pøísná. Èerpací stanice jsou pod stálým dohledem akreditované laboratoøe
a v pøípadì zjištìní prodeje PHM, které neodpovídají kvalitativním normám, je
peèe odebrána. KM-PRONA, a. s., je držitelem Peèeti kvality nepøetržitì od záøí
2006, o èemž se mùže zákazník pøesvìdèit na www.dobrapumpa.cz.
Nákup pohonných hmot je zajišován ze skladù Èeské rafinérské, a. s., Èepra, a. s.,
popøípadì od jiných renomovaných velkoobchodních subjektù mimo území ÈR.
„Námi dodávané palivo odpovídá evropským normám s náležitým certifikátem
jakostí a vzhledem k dodateènì aditivaci, která zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla
a snižuje jeho provozní náklady, je v mnoha smìrech i pøekraèujeme. V Chodovì
nabízíme našim zákazníkùm kvalitu v podobì celoroènì aditivované nafty, kterou
prodáváme pod obchodním názvem Diesel Pro a jejíž pøednosti ocení zákazník už po
prvním natankování. Souèástí naftového výdeje je i AdBlue. Dále BA 95 Super
a alternativní paliva Biodiesel B100 a Ethanol E85. Po obdržení všech nutných
povolení rozšíøíme prodávaný sortiment ještì o LPG.
Naši zákazníci mohou využívat systém vìrnostních a firemních karet.
“Èerpací stanice bude otevøena NONSTOP. Samozøejmostí je internetové pøipojení
zdarma,“ øekl provozní øeditel spoleènosti Ing. Robert Vítek.
Bližší informace o spoleènosti a její nabídce naleznete na www.km-prona.cz
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