
Zpravodaj města
CHODOVA

Výtisk zdarma

12. 6. Den pro sociální služby, Chodovské starohraní
17. 6. Kolo pro rodinu
22. 6. Školní akademie ZŠ Husova ulice
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Chodovské 

Mìstská knihovna
Chodov

poøádají

starohraní
12. cervna

Mestský park?

KNIHOVNA – PROGRAM

14:00–17:00 

knižní kvíz, fotokoutek

spoleènì s DDM Bludištì

14:00–15:30

výroba záložek

16:00 

turnaj v ubongu

Bìhem celého odpoledne

budou k dispozici stolní hry, 

fotbálek nebo kuleèník. 

DDM BLUDIŠTÌ – PROGRAM

14:00–17:00 

vlastní výroba buttonù se jménem

rámeèkování

pingpong pod vìtvemi

fotokoutek – digi foto

14:30 

rokenrol 

15:00 

gymnastika

16:00 

Rytmus

ZUŠ CHODOV – PROGRAM

14:00–14:30 

Tanèíme s Veronikou 

 taneèní obor ZUŠ Chodov             

14:30–15:30  

hudební kvízy, køížovky…

                 
          

Jak se stát malíøem…

(výtvarné techniky)

15:30–16:15

poznej hudební nástroje

16:30–17:00

bubnování - soutìže

16:00-18:00

Staromìstské hudební odpoledne

(pódium Staromìstská ulice) 

Mìstská knihovna

Chodov



K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři,
právě začínající mě-

síc červen je v Chodo-
vě každoročně spojen 
s řadou kulturních 
akcí, které se pořá-
dají, díky příjemnému 
počasí, pod širým 
nebem. 12. června se  

na náměstí ve Staroměstské ulici představí, 
v rámci Dne pro sociální služby, poskytovatelé 
těchto důležitých služeb nejenom z Chodo-
va, ale z celého Karlovarského kraje. Ve stejný 
den  na tento program naváže již podruhé 
naše Starohraní, které do přilehlého městské-
ho parku připravilo DDM Bludiště společně se  
Základní uměleckou školou Chodov a s měst-
skou knihovnou. Kdo má rád trochu více akční 
podívanou, tak si na své přijde o den později 
v rámci dne otevřených dveří Městského zá-
chranného systému. Znovu se po roce vrátí 
na dva víkendy také letní kino, které letos opět 
najdete na prostranství před Kulturním a spo-
lečenským střediskem. Pro mnohé příznivce 
kvalitní hudby a fanoušky Hudby Hradní strá-
že a Policie České republiky mám letos bo-
hužel smutnou zprávu. Toto skvělé hudební 
těleso bylo na plánovaný koncert, který měl 
být 12. června, odveleno na jinou vojenskou 
akci. Již teď jednáme o náhradním termínu 
a pevně věřím, že jej letos v Chodově přivítá-
me, třeba i na koncertu v kostele sv. Vavřince. 

A právě u naší významné kulturní památky 
se krátce zastavím. V Chodově bývalo v histo-
rii zvykem, že se „měšťané“ a obyvatelé k této 
nádherné budově vždy hlásili a pomáhali 
s jeho údržbou a opravami. Krásným důka-
zem jsou vitrážová okna. Na každém z oken 
najdete v jeho rohu i jméno rodiny, či donáto-
ra, který jej zaplatil. Takovou drobnou zkouš-
kou, jestli se i dnešní Chodováci umí přihlásit 
k historii svého města a jeho nejvýznamnější 
stavbě, je i sbírka, která byla vyhlášena v rámci 
Noci kostelů. Je to sbírka na opravu zvonu.  
Já věřím, že Chodováci obstojí a že se za je-
jich přispění podaří městu Chodov zvon zre-
novovat a vrátit tak krásný zvuk Janu Vilému, 
zvonu tohoto jména, zavěšeného v kostele sv. 
Vavřince. Všem, kteří se rozhodnout přispět, 
děkuji.  Patrik Pizinger, starosta města

Chodov letos opět rozdělí 
sportovcům milion korun

Peníze jsou určené především pro mládež
Jeden milion korun rozdělí chodovská radnice 

organizacím, které pracují s mládeží. Radní část-
ku už odsouhlasili.

O peníze se podělí celkem 15 klubů, mezi pří-
jemce největších městských dotací tradičně pa-
tří například TJ Spartak Chodov (263 800,- Kč), 
TJ Batesta Chodov (187 800,- Kč), ŠAK Chodov 
(145 000,- Kč) či BVC Chodov (110 200,- Kč).

Chodov mládežnický sport podporuje dlou-
hodobě, vidí v tom mimo jiné jednu z účinných 
metod prevence kriminality.  (mák)

Radní ocenili chodovského 
historika Miloše Bělohlávka

Cenu Rady města Chodova obdržel v polovině 
dubna čtyřiadvacetiletý Miloš Bělohlávek. Ten se 
podle radních zasloužil významným způsobem 
o popularizaci historie města a rozvoj českoně-
meckých vztahů.

Miloš Bělohlávek už několik let intenzivně 
vyhledává informace o Chodovu v historických 
pramenech, českých i německých archivech, 
zachraňuje dobovou dokumentaci a kontaktuje 
rodáky.

Velkou oblibu si získal jeho blog chodauer.
blogspot.cz, kde se dělí o informace, které ne-
jsou zcela známé.

Cenu převzal Miloš Bělohlávek z rukou starosty 
Patrika Pizingera na půdě waldsassenské radnice 
v  rámci nedávné partnerské návštěvy.  (mák)

Miloš Bělohlávek se skleněnou cenou na radnici v 
německém Waldsassenu.  |Foto: Martin Polák

Uzávěrka letního dvojčísla
16. června 2015
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Chodovští sportovci se dočkali 
moderních šaten a zázemí

Nové šatny v městském sportovním areálu.  |Foto: Martin Polák 

Nové šatny v těsné blízkosti travnatého hřiště 
v městském sportovním areálu mají zhruba po 
roce prací k dispozici chodovští sportovci a veš-
kerá sportující veřejnost. Dlouhodobě plánovaný 
projekt s oficiálním názvem Sportovní centrum 
Chodov – šatny a hospodářské zázemí dokončují 
stavbaři právě v těchto dnech.

Moderní budova nahradila staré šatny, které 
už byly nejen z technického hlediska nevhodné. 
Letité objekty navíc stály v nebezpečné zátopové 
oblasti Chodovského potoka.

Podlouhlá přízemní stavba nyní nabízí spor-
tovcům vše potřebné pro jejich činnost. K využití 
tak mají dvě garáže, klubovny, prádelny, sklady, 
šatny, koupelny, WC, kanceláře, hlasatelnu, ven-
kovní ozvučení a zázemí pro rozhodčí.  

Vnitřní prostory byly navrženy tak, aby barevně 
a vzhledově ladily s interiérem přilehlé sportovní 

haly. Střecha pak slouží jako tribuna pro diváky.
Stavět se ve sportovním areálu začalo loni 

v dubnu, poslední práce probíhají právě nyní.
Celkové náklady se vyšplhaly na 48 milionů 

korun, přičemž přislíbená dotace z Regionálního 
operačního programu Severozápad má činit 38 
milionů korun.  (mák)

Interiér ladí s vnitřkem sportovní haly.  |Foto: M. Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Chodov má za se-
bou zápis do mateř-
ských škol pro školní 
rok 2015/2016. Kolik 
dětí k němu dorazilo 
a má město dostateč-
né kapacity pro malé 
děti ve školkách?

Během letošního 
zápisu do mateřských škol, který proběhl 
ve dnech 23.-24. 3. 2015, měly naše učitelky 
již tradičně napilno. Chodov má v současné 
době k dispozici 16 tříd ve čtyřech mateřských 
školách s celkovou kapacitou 427 míst. Zápis 
ukázal, že v příštím školním roce budeme 
mít již tradičně stoprocentní obsazenost na-
bízené kapacity. Z demografického výzkumu 
však vyplývá, že v letech následujících dojde 
v Chodově nejen k úbytku dospělých obyva-
tel, nýbrž budeme mít i méně školáků a před-
školáků. Každopádně abych rozptýlil obavy 
z nedostatku míst, město počítá s vytvořením 
rezervní třídy z bývalého mateřského centra 
v areálu MŠ Zahradní.

Kam s ním?
Použitý olej a obal od oleje - pokud obal 

od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s pří-
pravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do 
plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte 
tento znečištěný obal do směsného odpadu. 
Olej totiž značně komplikuje následnou recy-
klaci tříděného odpadu. Olej z pánvičky nebo 
fritézy slijte do větší lahve třeba od oleje a od-
neste do sběrného dvora

Vedení města se setkalo s 
obyvateli Staré Chodovské

Diskuzi s vedením Chodova za sebou mají 
obyvatelé Staré Chodovské, kteří v závěru dubna 
přišli do tamního penzionu. V rámci pravidelných 
schůzek je starosta Patrik Pizinger a jeho zástup-
ce Luděk Soukup seznámili s nejbližšími plány a 
investicemi radnice.

Starosta tak připomněl, že prioritou Chodova 
je nyní stěhování základní školy v Komenského 
ulici do budovy gymnázia a s tím související pří-
stavba a rekonstrukce školy.

Lidé se zástupců města mimo jiné ptali na další 
osud ruiny na kraji obce. „Komunikace s majitel-
kou a jejími příbuznými je velmi špatná. Celá zá-
ležitost je tak o to složitější,“ uvedl starosta s tím, 
že problémem se intenzivně zabývá i stavební 
úřad. (mák)

Chodov hostil jednání 
Euregia Egrensis

Hostitelské role pro nedávné zasedání valné 
hromady Euregia Egrensis se tentokrát ujal Cho-
dov. Představitele tohoto regionálního sdružení 
měst a obcí přivítal v Galerii u Vavřince ve čtvrtek 
30. dubna.

Program jednání měl celkem 11 bodů. Valná 
hromada se tak zabývala mimo jiné udělováním 
ceny Euregia Egrensis, letním táborem mládeže 
či hospodařením za loňský rok.

Euregio Egrensis sdružuje české a německé 
obce a řadu let koordinuje spolupráci a rozvoj 
napříč hranicemi mezi Svobodným státem Ba-
vorsko, Svobodným státem Sasko a Českou re-
publikou.  (mák)

Radnice hledá využití pro 
prázdnou jídelnu

Chodov začal hledat možnosti, jak lépe využít 
hospodářskou budovu u Domu s pečovatelskou 
službou. Její prostory, které zahrnují i jídelnu, jsou 
v posledních letech téměř prázdné.

Studii pro nové využití má zpracovat městská 
společnost Bytservis Chodov. „Dokument by měl 
odpovědět na otázku, co vše by tam mohlo být,“ 
uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Ve hře je podle něj celá řada možností. „Na-
příklad prostory pro setkávání seniorů, nový klub 
důchodců, centrum služeb pro seniory, jako je 
třeba kadeřník či pedikúra,“ vyjmenoval starosta 
s tím, že radnice budovu nechce v žádném pří-
padě prodat.

Jednou z variant jsou i malometrážní byty pro 
starší nájemníky, kteří chtějí jít z většího bydlení 
do menšího. Na ně by se nevztahovala podmín-
ka čerpání sociálních služeb. „Takové byty v Cho-
dově zatím chybí,“ poznamenal starosta.

„Jedná se o výhledové plány v horizontu tří 

čtyř let. Na financování projektu bychom hledali 
vhodný dotační titul,“ řekl na závěr starosta Patrik 
Pizinger.  (mák)
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Stručně z Chodova
Zastupitelé Chodova se ke svému další-

mu jednání sejdou 18. června. Jejich zasedání 
se uskuteční tradičně na radnici a začíná v 16 
hodin. Vedení města na něj zve všechny oby-
vatele Chodova.

Počátkem května uplynula bezmála tři 
století od smrti zakladatele kostela svatého 
Vavřince Franze Flamina von Plankenheim. 
Donátora svatostánku, který dnes tvoří do-
minantu města, si připomněl Chodov zádušní 

mší v sobotu 9. května. Requiem za zakla-
datele kostela, od jehož smrti letos uplynulo 
přesně 282 let, sloužil nový chodovský farář 
Petr Mecl (na snímku). Mši svatou doprovázel 
sbor Rezonance pod vedením profesorky Jitky 
Chaloupkové.

Přechod pro chodce na okraji Chodova 
u Železného dvora byl odstraněn. Změnu na-
řídila dopravní policie, která krok zdůvodnila 
lepší plynulostí provozu. Podle vedení Chodo-
va dojde v budoucnu ze stejných důvodů k re-
dukci přechodů také přímo ve městě. Zmizet 
by jich mohlo až pět.  (mák).

Vážení spoluobčané,
v tomto příspěvku Vám chci podat krátkou in-

formaci o zastoupení Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a měst (HNHRM) v Radě 
Karlovarského kraje (RKK). Po rezignaci hejtmana 
pana dr. Novotného a dalších členů RKK byla po 
několikakolovém vyjednávání vytvořena širo-
ká koalice, ve které jsou zastoupeni 4 uvolnění 
členové za volební stranu ČSSD, 2 neuvolnění 
členové za ODS, 1 neuvolněný člen rady za TOP 
09/STAN a 2 neuvolnění členové za HNHRM. Za 
naše hnutí nezávislých to jsou pan starosta města 
Aš Mgr. Dalibor Blažek a já.

Hlavním důvodem pro vstup našich zástupců 
do rady kraje byla hrozba předčasných voleb, 
která by kromě jiného znamenala nejen vynalo-

žení zbytečných financí, ale také další negativní 
zápis do hodnocení našeho kraje. Rád konsta-
tuji, že závěr vyjednávání byl zástupci všech zú-
častněných volebních stran veden korektně a že 
také členové Zastupitelstva Karlovarského kraje 
vesměs respektovali výsledky vyjednávání, to je 
návrhy na obsazení Rady Karlovarského kraje. 
Současná široká koalice tedy disponuje silným 
mandátem.

Všichni neuvolnění radní vstupovali do rady 
s tím, že na zásadní změny v činnosti Karlovar-
ského kraje (KK) není časový prostor, volby do 
nejvyššího krajského orgánu budou na podzim 
roku 2016. 

Přesto jsme se snažili prosadit do Programo-
vého prohlášení RKK věci, které jsme kritizo-
vali jako opoziční zastupitelé, např. neexistenci 
koncepce zdravotnictví, koncepce školství, která 
by měla přinést ředitelům středních škol KK exi-
stenční jistotu pro jejich školy a mohli tak zod-
povědně nabízet budoucím žákům školu s ga-
rancí, že u nich řádně absolvují. V programovém 
prohlášení je rovněž zakotvena nezbytnost 
zpracování koncepce sociálních věcí s delším 
horizontem, který bude garantovat zařízením a 
poskytovatelům zajištěnost dlouhodobějšího fi-
nancování. 

Osobně se domnívám, že jsme přinesli do 
rady také jiný pohled na hospodárnost pro-
vozu kraje, který máme, a nemluvím jenom o 
Blažkovi a Horovi, zažitý z našich měst. A sa-
mozřejmě každý z devítičlenné rady má ještě 
zodpovědnost za svěřený rezort.

 Pan starosta Blažek má správu majetku KK, 
já jsem neuvolněným radním KK pro oblast ži-
votního prostředí a zemědělství. Za doby pů-
sobení ve starostenské funkci a i nyní při čin-
nostech souvisejících s problematikou odpadů 
a vodohospodářské infrastruktury si dovolím 
říci, že mám k problematice životního prostředí 
docela blízko.

Vážení spoluobčané, dávám si za úkol infor-
movat Vás ve Zpravodaji města Chodova o ak-
tivitách zástupců HNHRM v RKK. Věřím tomu, 
že v tomto obsazení Rady Karlovarského kraje 
budeme umět přivést náš kraj k řádným volbám 
v roce 2016. 

S přáním slunečného měsíce června a žá-
kům a kantorům klidného završení školního 
roku 2014/2015,

Ing. Josef  Hora, člen Rady Karlovarského 
kraje pro oblast životního prostředí a zeměděl-
stv, místopředseda Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a měst
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Chodov má zastoupení na akci evropského významu. Uznávaný výtvarník Jiří Jun totiž ob-
držel nabídku na společnou výstavu v rámci projektu Evropské hlavní město kultury 2015, 
který se koná v Plzni. Čtyři jeho obrazy už v minulých dnech zamířily do Plzně (na snímku 
je balení obrazů před cestou). Jiří Jun dostal pozvánku na reprezentační výstavu jako jeden 
z laureátů prestižního Mezinárodního bienále kresby. Výtvarník na něm získal několik oce-
nění. Výstava se v Plzni uskuteční na podzim letošního roku.   |Foto: M. Polák

Obrazy Jiřího Juna už jsou v Plzni

Křížová cesta se možná dočká 
nezbytných oprav

Čtrnáct obrazů s tematikou křížové cesty, které 
jsou významnou ukázkou regionálního malířství, 
se patrně dočká obnovy. Chodovská radnice 
plánuje, že plátna v následujících letech nechá 
zrestaurovat.

Každý rok by postupně měly na řadu přijít dva 
obrazy. „Pokusíme se získat dotaci z ministerstva 
kultury,“ uvedl místostarosta Chodova Luděk 
Soukup.

Pokud město neuspěje, je připraveno v příš-
tím roce náklady na záchranu obrazů zahrnout 
do svého rozpočtu. Částka na renovaci jednoho 
plátna se odhaduje na sto tisíc korun.

Cyklus čtrnácti pláten s tematikou křížové cesty 
se řadí mezi významné umělecké památky cho-
dovského kostela svatého Vavřince. Obrazy jsou 
nyní uložené na veřejnosti nepřístupném místě.

První chodovská křížová cesta byla vytvořena v 
roce 1778, v polovině 19. století pak došlo k pře-
malování některých pláten místními malíři.

Křížová cesta ztvárňuje utrpení Ježíše Krista při 

jeho poslední cestě na Golgotu, kde byl ukřižo-
ván.  (mák)

Den pro sociální služby
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracov-

ními skupinami Komunitního plánování sociálních 
služeb v  Chodově pořádají 11. ročník Dne pro 
sociální služby. Akce se bude konat 12. června 
2015 od 10 do 15 hod. v prostorách Staroměst-
ské ulice v Chodově. Svoji činnost zde představí 
poskytovatelé sociálních služeb, které jsou nebo 
mohou být využívány občany města Chodova. 

Jednotlivé prezentace vystavovatelů zpestří 
svými vystoupeními žáci Základní umělecké školy 
v Chodově, klienti Denního centra Mateřídouška, 
děti ze zájmových skupin při  Khamoru, o.p.s., 
děti z předškolního klubu Člověk v tísni, o.p.s. 
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na 
invalidním vozíku, vozíky zapůjčí fa Zdravotní 
potřeby Petričko.

 Na tuto akci srdečně zveme všechny obča-
ny města Chodova.

 Syrvatková Mária, DiS., koordinátorka KPSS
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Přednáška pro seniory města 
Chodova – D.A.S.

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje, že v úterý 16. 6. 2015 v 9:00 hodin 
v Domě s pečovatelskou službou Chodov, Luč-
ní 1050 proběhne přednáška na téma právní 
ochrana soukromých osob D.A.S. Poradí Vám, 
jak si zajistit ochranu při řešení právních problé-
mů v běžném životě. Jak ušetřit čas i peníze při 
sporech o náhradu újmy na zdraví, při starostech 
s reklamací, s neoprávněnou exekucí, s pojišťov-
nou, která Vám nezaplatila to, co měla, a mnoha 
dalšími problémy. Těšíme se na Vaši účast.   

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Jak děti vidí kostely?
Výtvarnými pracemi na téma Chodovský kos-

tel, kterou radnice vyhlásila pro žáky chodovských 
škol, překvapili žáci všech věkových kategorií. 
Z počtu 182 kreseb, maleb, akvarelů, voskových 
technik aj. vybrala porota ty nejzdařilejší, které 
budou spolu s ostatními soutěžními pracemi vy-
staveny v obou chodovských kostelech. Děkuje-
me všem, kteří svůj pohled na chodovské kostely 
ztvárnili a podělili se o něj s návštěvníky kostelů 
v den Noci kostelů 29. 5. 2015. V jednotlivých ka-
tegoriích byli oceněni: 

Mateřská škola:
1. Jan Havel 
2. Anežka Šimralová 
3. Miroslava Krieglsteinová
Základní škola: 1.-3. třída
1. Petra Jelínková
2. Anna Kormaníková
2. Vítek Křepinský 
3. Petra Dundrová
Základní škola: 4.-6. třída
1. Gerhard Rech
1. Josef Fedor
2. Michal Moskura
2. Jiří Hampejs
3. Jakub Falář
3. Veronika Böhmová
Základní škola: 7.-9. třída
1. Petra Čermáková
1. Nikola Mráčková
1. Jana Drobná
2. Julie Mikutová
2. Elizaveta Vorobei
2. Eliška Vrbová 
3. Klára Hrůzová
3. Barbora Fenclová

3. Jana Nováková
ZUŠ:
1. Nina Maria Maucher
2. Eliška Rumlenová
3. Lucie Minaříková

Zvláštní cenu porota udělila dvěma trojroz-
měrným pracím, které sice nebyly v propozicích 
soutěže uvedeny, přesto svým důvtipem a zpra-
cováním porotu zaujaly a tato se rozhodla jejich 
autory ocenit: 

žákyně 7. třídy: Tereza Krassová, Adéla Kubíno-
vá a Klára Šturcová (kolektivní práce)

žáci 7. třídy: Martin Dvořák, David Vitner a Jiří 
Vilk (kolektivní práce).

Miroslava Krieglsteinová 5let.

Julie Mikutová 13 let.

Nikola Mráčková 14 let.
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Strážník Dušan Duriš má za 
sebou 20 let služby

Dvě významná jubilea si v letošním roce připo-
míná Dušan Duriš. Jednak slaví 60. narozeniny a 
za druhé je to rovných 20 let, co nastoupil v Cho-
dově k městské policii.

Jako  dlouholetý strážník se tak ocitl v řadě 
nelehkých situací. „Nakonec ale převáží ten 
dobrý pocit, když někomu pomůžete. Na to 
špatné pak zapomenete,“ říká městský policis-
ta s tím, že ke kolegům ho před lety přivedla 
touha podílet se na ohlídání pořádku ve městě, 
kde žije.  (mák)

Dušan Duriš dohlíží na hladký průběh květnové vzpo-
mínkové akce.  |Foto: Martin Polák

DDM Bludiště otvírá nový 
kroužek astronomie

Hvězdy jsou krásné, protože jsou neuchopi-
telné.

Po staletí lidé zvedají oči k noční obloze, po-
zorujíce mihotání hvězd a i tajemný svit měsí-
ce. A po staletí jsou lidé touto krásou okouzleni. 
A po staletí lidé chtějí pochopit, co se za tou krá-
sou skrývá.

Proč hvězdy svítí? A co jsou to vlastně hvěz-
dy? Co je to planeta? Je vesmír nekonečný? A jak 
vlastně vesmír vznikl?

Také jste si někdy položili alespoň jednu z těch-
to otázek? Pak vítejte do klubu zvídavých.

Je-li vám mezi 10 až 15 lety, pak máte možnost 
na tyto otázky najít odpověď v astronomickém 
kroužku, který od 1. 9. 2015 otvírá DDM Bludiště 
v Chodově.

Co budete potřebovat? Notnou dávku zvída-
vosti, chuť něčemu se naučit.

A co získáte? Znalosti o tom, jak funguje ves-
mír, vyzkoušíte si práci se skutečným astronomic-

kým dalekohledem, navštívíte karlovarskou hvěz-
dárnu a podíváte se do hlubin kosmu.

Kroužek bude veden pod patronací karlovar-
ské hvězdárny a povede jej profesionální astro-
nom. Takže neváhejte, cesta k poznání je otevře-
ná. DDM Bludiště

Chodov vyhlásil sbírku na 
opravu kostelního zvonu

Veřejnou sbírku na opravu zvonu v kostele 
svatého Vavřince vyhlásil Chodov. Učinil tak u pří-
ležitosti Noci kostelů, která se konala 29. května.

Zvon v kostelní věži čeká na opravu už dlouhá 
léta. „Kromě toho, že má špatné srdce, je nutné 
také zrekonstruovat jeho zavěšení,“ popsal sou-
časný stav starosta Chodova Patrik Pizinger.

Plánovaná sbírka podle něj naváže na dáv-
nou městskou tradici, kdy se na opravy, výzdobu 
a podporu kostela skládali obyvatelé Chodova 
společně s měšťany.

„Bude to trochu zkouška Chodováků, zda je 
kostel zajímá jen při koncertech, nebo k němu 
mají i jiný vztah,“ poznamenal starosta.

Příspěvky na tuto sbírku, která potrvá nejpoz-
ději do 30. listopadu 2017, lze poskytovat  v ho-
tovosti do pokladničky umístěné v chodovském 
infocentru v Domě u Vavřince, nebo bezhoto-
vostně na zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto 
sbírku: č.ú.: 260013-0862172359/0800. 

O historii zvonů v  kostele sv. Vavřince se do-
čtete v tomto čísle zpravodaje v příspěvku  Milo-
še Bělohlávka.  (mák)

Poděkování za dar
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům tradič-

ního chodovského metalového koncertu za spon-
zorský dar. Koncert se letos uskutečnil v sobotu 14. 
března 2015 v chodovské pivnici Skleník. Kromě 
účinkujících patří poděkování zejména panu Mi-
lanu „Berry“ Beranovi, slečně Jitce Červenkové, 
paní Ivetě Hauzrové – Oáza restaurace Chodov, 
paní Jitce, Žanetě a Danielu Kupcovým – Domi-
no Chodov, panu Romanu Pechovi, panu Tomáši 
Kopřivovi a panu Václavu Šulcovi – voda, topení, 
plyn, panu Petru Soukupovi – Výškové práce Sova, 
panu Robertu Majtánovi – TAXI Chodov, panu Da-
nielu Šaldovi – CARSFOLIE, panu Krylovi – Bohe-
mia porcelán a KASSu Chodov. Milovníci tvrdých 
rockových rytmů opět odhalili svá laskavá srdce, 
za což jim děkujeme.

 Věra Bráborcová , ředitelka Denního centra 
Mateřídouška, o.p.s.
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Starostův pohár si letos odnesla 
ZŠ Komenského
Soutěž v přetahování lanem.  |Foto: Martin Polák

Chodov má za sebou 20. ročník tradiční soutěže O pohár starosty města. Vítězem se tentokrát stala 
základní škola v Komenského ulici. Děti bojovaly v řadě disciplín, nechybělo oblíbené přetahování 
lanem, překážkový běh a znalostní soutěže.

Druhé místo obsadila základní škola ve Školní ulici, bronz brali žáci ze základní školy v Husově ulici.
Akce, kterou opět bezchybně připravil Dům dětí a mládeže Bludiště, se konala 21. května v sále 

Kulturního a společenského střediska. (mák)

Jedna ze soutěžních disciplín, u které si museli školáci 
namáhat mozek.  |Foto: Martin Polák

Soutěžící se mohli spolehnout na mohutnou podporu 
svých fanoušků.  |Foto: Martin Polák

10 Zprávy z města



ZŠ Komenského ulice

Nabídka dětského letního 
tábora Sluníčko

Další ročník tábora Sluníčko se koná ve dnech 
26. 7. - 7. 8. 2015. Cena je 2 800 Kč na dítě, sou-
rozenci platí 2 600 Kč.

Tábor se nachází v bývalé hraběcí hájovně 
rodu Nosticů uprostřed krásné přírody mezi lesy. 
V blízkosti jsou rybníky ke koupání.

Pro děti je připravený bohatý program včetně 
celotáborové hry.

Bližší informace získáte od akreditovaného 
hlavního vedoucího tábora na telefonním čísle 
777 623 115.

 Milan Konejl, misijní společnost Chodov

Chodov chce vylepšit všechny 
školní zahrady

Zcela nové prostředí v přírodním stylu by moh-
ly mít jednou všechny školní zahrady ve městě. 
Na školku v Zahradní ulici už si nechala radnice 
zpracovat studii.

Nyní bude čekat, zda uspěje s žádostí o dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí.

Pokud se město do revitalizace pustí, zahrada 
se změní v místo plné zeleně, dřeva a přírod-
ních herních prvků.

Návrh architekta počítá s celou řadou no-
vinek, jako jsou například vrbové iglú a tunel, 
malý amfiteátr s dřevěným pódiem, mokřad, 
terasy, pergola, ptačí koutek či venkovní hu-
dební nástroje. 

„ Jednalo by se o něco podobného, jako je 
park Meandr Ohře v Karlových Varech. Samo-
zřejmě v menším měřítku,“ přiblížil plán města 
starosta Patrik Pizinger.

„V příštím roce chceme nechat připravit po-
dobné projekty na všechny školní zahrady,“ po-
znamenal starosta.

Úprava zahrady ve školce v Zahradní ulici by 
podle projektu stála přibližně 2,3 milionu ko-
run, přičemž město počítá s tím, že značnou část 
pokryje zmíněná dotace.

V opačném případě by Chodov záměr patrně 
realizoval po jednotlivých etapách, nebo hledal 
jiné vhodné dotační tituly. 

V rámci revitalizace zahrad by mohly dostat 
prostor i návrhy dětí, které se loni zúčastnily 
česko- německého workshopu, kde mimo jiné 
řešily budoucí podobu školního dvora a zahra-
dy v základní škole v Husově ulici.  (mák)

Den Země u ochránců přírody 
V pátek 25. dubna proběhla na pozemku cho-

dovských ochránců přírody oslava význačného 
celosvětového svátku Dne Země Akci pro ve-
řejnost si připravili Mladí ochránci přírody pod 
vedením své vedoucí Stanislavy Volkové. Oslavy, 
která byla podpořena grantem města Chodov a 
probíhala od 13 do 18 hodin, se zúčastnilo více 
než 100 lidí, kteří si krom připomenutí historie 
tohoto svátku mohli v kreativních dílnách vyro-
bit upomínkové předměty z přírodních mate-
riálů. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 
1080 Kč. Ty budou věnovány záchranné stanici 
handicapované zvěře Drosera. M. Volek

Oslavy Dne  Země u ochránců přírody.  |Foto: M. Volek

Exkurze Terezín a Tušimice 
Dne 28. dubna navštívili žáci 8. a 9. tříd památ-

ník Terezín a elektrárnu Tušimice. Dopoledne žáci 
navštívili moderní elektrárnu Tušimice a seznámili 
se s jejím chodem. V odpoledních hodinách měli 
žáci možnost podívat se do míst, kde mnoho lidí 
prožilo útrapy války – do Malé pevnosti v Terezí-
ně. Tuto exkurzi organizujeme pro žáky pravidel-
ně, ale v letošním roce měla tato událost speciál-
ní význam, jelikož v celé Evropě probíhaly oslavy 
k příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války. 
I přesto, že žáci v hodinách dějepisu 2. světovou 
válku probírali a měli možnost zhlédnout doku-
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Návštěva elektrárny v Tušimicích. 

Oslavy Dne Země
Ve středu 22. dubna zavítali žáci 5. ročníku na 

druhý stupeň. Zde pro ně jejich starší spolužáci 
v rámci oslav Dne Země připravili zážitkový den 
s přírodovědnými pokusy, kvízy, hříčkami a pozo-
rováními. Zároveň si prohlédli i dílny a kuchyňku, 
kde mohli v kreativních dílnách vytvářet zajímavé 
upomínkové předměty. Výtěžek akce bude vě-
novaný spolu s dalším příspěvkem SRŠ záchyt-
nému místu pro chodovské pejsky. Oslavy Dne 
Země se staly na naší škole již tradicí. Hlavním  
organizátorem celého dne je koordinátor envi-
ronmentální výchovy na škole  Mgr. M. Volek

ZŠ Školní ulice

Hledáme učitele Aj
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výu-
ku Aj s výukou převážně na II. stupni ZŠ. Nástup 
od září 2015. Další informace na tel. 352352290 
nebo u ředitele školy. 

Hlavní pořadatel krajského kola 
Na konci dubna jsme byli hlavními organizá-

tory krajského kola soutěže ve šplhu. V tělocvič-
ně školy závodilo 6 nejlepších družstev starších 
chlapců a 5 nejlepších družstev starších dívek 
z okresů Karlovy Vary a Sokolov. Každý závod-

ník měl v soutěži čtyři měřené pokusy a vždy dva 
nejlepší se počítaly do soutěže družstev. Po per-
fektním a napínavém průběhu závodů jsme měli 
velkou radost, protože vítězství v obou katego-
riích zůstalo v Chodově. Nejlepším družstvem 
chlapců byla ZŠ Chodov, Školní 697, z dívek ZŠ 
Chodov, Husova ulice.  V kategorii jednotlivců 
dokázal zvítězit David Erben, žák deváté třídy 
naší školy. Blahopřejeme.
 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Máchův Máj ve škole
 Zajímavým způsobem jsme obohatili výuku 

českého jazyka a literatury. Využili jsme toho, že 
paní učitelka Miroslava Exnerová, jako členka di-
vadelního studia D 3 Karlovy Vary, nastudovala 
Máchův Máj a byla ochotná zahrát toto před-
stavení žákům školy.  V jejím podání dramatický 
přednes upoutal žáky 4., 5., 8. a 9. tříd, zvlášť 
když paní učitelku přijeli podpořit a doprovodit 
ve vystoupení svými písničkami členové skupiny 
Netřísk. Všem patří poděkování za pěkný kulturní 
zážitek.  učitelé 2. základní školy

ZŠ Husova ulice
Hry bez hranic

V letošním školním roce se již podruhé se-
šly děti ze ŠD Husovy ulice a Školní, aby zno-
vu poměřily své síly, tentokrát ve všestran-
ných soutěžích.

 V napínavém klání o putovního medvěda 
s velmi těsným výsledkem zvítězily děti ze ŠD 
Husovy ulice. Všichni s napětím očekáváme 
červen, kdy se setkáme potřetí, a to ve fot-
balovém utkání.  

Školní akademie je tady
A protože se nám blíží konec školního roku, 

chtěli bychom vás pozvat na další školní akade-
mii, která se koná 22. června v KASSu.

 Mgr. Lenka Hrušková

mentární filmy, byla velká část z nich překvapena 
krutou realitou tohoto místa. Žáci byli šokováni 
podmínkami, v nichž lidé byli nuceni v Malé pev-
nosti žít. Měli možnost projít si místa, v nichž lidé 
byli vězněni, a na malou chvíli se vžít do jejich 
situace. Navštívili jsme také muzeum v Malé pev-

nosti, kde žáci viděli dobové předměty a blíže 
se seznámili s historií ghetta a jeho obyvateli.  
Počasí nám sice již tradičně nepřálo, ale i přesto 
žáci prožili zajímavý den plný nevšedních zážit-
ků. Mgr. Jana Merunková 

Děti s medailemi a diplomy.
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Informace SDH - duben 2015
Během dubna proběhlo ve spolupráci s Ladi-

slavem Staňkem proškolení všech zaměstnanců 
MěÚ na témata požární ochrany a první pomoci. 
Chodovská mládež se vydala na zkoušky odbor-
nosti. Vzhledem k náročnosti přípravy se všich-
ni mladší členové pokoušeli o získání odznaku 
„preventista junior “ a „strojník junior “. Všech 13 
mládežníků v těchto zkouškách uspělo a získalo 
tak odznaky odborností. Koncem dubna hasiči 

pomohli v organizaci tradičních čarodějnických 
slavností, doslova s vypětím všech sil postavili 
krásnou dvacetimetrovou májku, připravili vat-
ru a dohlédli na požární bezpečnost celé akce, 
včetně zajištění ohňostroje. Hlavní dubnovou 
akcí byl tradiční soutěžní víkend ve dnech 18. -19. 
dubna 2015. Jednalo se o soutěže s názvem „O 
pohár starosty města Chodova“ dospělých i mlá-
deže zařazené do Karlovarské ligy 2015. Domácí 
měli zastoupení v kategoriích mladších a starších 
žáků, žen i mužů. Dvě družstva mladších vybo-
jovala 4. a 5. místo, družstvo starších obsadilo ve 
velké konkurenci 8. místo. Chodovské ženy letos 
poprvé v lize zabodovaly s vynikajícím časem a 
prvním místem. Muži, kteří byli sestaveni hlavně 
z řad dorostenců, obsadili 6. místo.

Děkujeme našim sponzorům panu Luboši 
Orlichovi – Pekosa Chodov a pekárně Kraslice, 
za hodnotné ceny pro děti i dospělé. Dále patří 
velké poděkování veliteli HZS stanice Sokolov za 
poskytnutí cisterny, dále Mgr. Liboru Dočkalovi  

GOA Chodov

Mezinárodní kolo Prezentiády 
O postupu týmu „Padající hvězdy“ (Kačka Ro-

dová a Roman Jánský) do mezinárodního kola 
Prezentiády v Brně jsme Vás informovali již v mi-
nulém čísle. Zadáním tohoto kola bylo ztvárnění 
tématu Loutky dnešní doby. Letošní ročník mezi-
národního kola Prezentiády měl velmi vysokou 
úroveň. Proto si nesmírně vážíme krásného 3. 
místa, které „Padající hvězdy“ přivezly domů. 

Zlatý list
Účast v této přírodovědné soutěži se stala ve 

škole velmi příjemnou tradicí. Neb jsme jedinou 
střední školou v kraji, která se může pyšnit titu-
lem Ekoškola, neberou naši žáci přípravu na tuto 
soutěž na lehkou váhu. A právě příprava přinesla 
ovoce. Do soutěže byly vyslány tři týmy z naší 
školy: Petriho misky (žáci třídy G3 - Anežka Štu-
líková, Sandra Chu Hanh Trang, Barča Fenclová, 
Jíťa Gregorová, Maruška Rozsypalová a Kris-
týna Borárošová) Géčka na druhou (žáci třídy 
G2 – Julča Mikutová, Janička Moczerniuková, 
Matěj Hencl, Kačka Nedvědová, Monča Kurčí-
ková a Kačka Zieglerová) a Týpci (zástupci třídy 
G1 – Ráďa Hegenbart, Ondra Mlýnek, Jarda Péc, 
Robert Kowolovski). Tým Petriho misky svou ka-
tegorii vyhrál a zajistil si postup do celostátního 
kola. Géčka na druhou obsadila krásné 3. místo. 
Mladší kategorii vyhrál tým Týpků.

 Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO za duben 2015
V dubnu zasahovali chodovští hasiči u devíti 

událostí. Po dlouhé době převažovaly hlavně po-
žáry. Těch bylo celkem sedm (autodílna v Dolním 

ZŠ Nejdecká ulice
Nabídka zaměstnání

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov při-
jme pro školní rok 2015/2016 asistenta/asis-
tentku pedagoga na 20 h/týden.

Středoškolské vzdělání, pedagogické mini-
mum nebo kurz pro asistenty pedagoga vítán. 
Životopisy, prosím, zasílejte poštou - osobně:

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 357 
35 Chodov nebo e-mailem: info@specialnisko-
lychodov.cz 

Telefon: 352 352 490 nebo 731 151 826

Rychnově, tráva v Mírové, zahoření v objektu 
určeném k demolici v Nádražní ulici v Chodo-
vě, zahoření potravin na sporáku v Poděbrado-
vě ulici, dva plastové kontejnery v ulici Boženy 
Němcové, objekt sušárny SU, a. s., ve Vřesové, 
tráva v Jenišově). V jednom případě jednotka 
pomáhala se snesením velmi těžkého pacienta 
do sanity v ulici U Koupaliště. Jeden planý výjezd 
si vyžádalo neohlášené pálení zemědělských 
zbytků v ulici Horní v Chodově.

Družstvo mladších žáků SDH Chodov, O Pohár starosty 
města, ŠAK Chodov, 19. dubna 2015.
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 Městská policie Chodov
Střípky z činnosti MP Chodov

V podvečerních hodinách se na stálé dozor-
čí službě MP ozval v telefonu roztřesený hlas 
oznamovatelky, která uváděla, že je na místním 
hřbitově, kde se věnovala údržbě hrobu a nyní 
má strach, neboť se ze sousedního hrobu ozývají 
podivně chrčivé zvuky. Službu konající strážník 
roztáčel kola své fantazie v odlescích vzpomínek 
na zhlédnuté filmy o pohřbených a náhle pro-
citnutých a na místo okamžitě vyslal motorizo-
vanou hlídku. Strážníci, kteří vbíhali do prostoru 
hřbitova, si ještě v duchu stále kladli otázku, čím 
asi tak by mohli improvizovaně odhrabávat hlínu 
a případně páčit dřevěná víka, ale při prohlídce 
náhrobního místa si všichni zhluboka oddechli, 
neboť hned za hrobem na trávě ležel 65letý muž 
v podroušeném stavu, který zde při své pietní 
návštěvě zalomil svou polohu hned vedle hrobu 
a vleže splynul s okolím. Muž byl probuzen a vy-
provozen z prostoru hřbitova. 

 /Měl toho asi mnoho na srdci.../
V místním nákupním centru byla při krádeži al-

koholu zadržena 20letá žena. Nejrůznějších zlo-
dějíčků je v našem městě samozřejmě celá řada, 
ale aby si takovouto krádež vyzkoušela i atraktiv-
ní mladá dívka, nebývá tak typické, což si zřejmě 
neuvědomila, neboť odcizené zboží si vsunula za 
ňadra a k její smůle byla ihned odhalena bystrým 
zrakem pověřeného pracovníka, který její poprsí 
sledoval již od jejího příchodu do prodejny.

/Strážníci poté žádali rekonstrukci krádeže…/
Často strážníci zasahují u nepěkných rodin-

ných hádek, kdy dochází k násilí, křiku, pláči, 
k ničení vybavení bytu apod. Mnohdy je impul-
sem takové situace alkohol na straně mužské 
agrese a zřejmě nejinak tomu bylo při výjezdu 
strážníků na oznámené rušení nočního klidu v ul. 
Obránců míru. Strážníci se připravili na možný 

zákrok a použití donucovacích prostředků, když 
klepali na označené dveře příslušného bytu, kde 
se o půlnoci ozýval křik. Jaké však bylo jejich pře-
kvapení, když ke dveřím bytu přivedla manžel-
ka svého 60letého muže, který krvácel z hlavy a 
z nosu. Manžel prosil strážníky, aby mu poskytli 
první pomoc, kdy postupně vypověděl, že se 
dostal s manželkou do rodinné hádky poté, co 
popíjel alkoholické nápoje a následně chtěl za-
působit nějakým výrazným argumentem na svou 
manželku a tak si demonstrativně rozbil jídelní 
talíř o hlavu. Poté chtěl jít ještě hrdě skočit z bal-
konu jejich bytu, ale zakopl o koberec a upadl 
na část prahu balkónu a rozbil si nos. Strážníci 
nejprve ani nechtěli uvěřit takovéto argumentaci, 
ale když viděli drobnou postavu manželky toho-
to muže, nezbývalo než verzi zraněného uvěřit. 
Věc se následně podařilo vyřešit na místě.

/Ta manželka tam nebyla vůbec potřeba…/

Dopravní soutěž 
Ve spolupráci Střediska prevence kriminali-

ty při městské policii a DDM Bludiště se konalo 
oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů 
mezi školami v Chodově. Soutěž byla zaměřena 
na teoretickou a praktickou dovednost. Teorie 
zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohle-
dem na pohyb cyklisty a chodce v silničním pro-
vozu, kterou soutěžící museli ověřit při vyplnění 
20otázkového testu. Praktické dovednosti pak 
museli prokázat při zdravovědě, kdy na modulo-
vé figuríně řešili nejrůznější zdravotní komplikace 
s ohledem na laické poskytování první pomoci. 
Závěrečný den soutěže poté věnovali praktické 
dovednosti při jízdě na orientační cyklistické drá-
ze, kde překonávali řadu překážek. Všichni účast-
níci soutěžili v duchu fair play. Všem vítězům, ale 
i účastníkům blahopřejeme.

Výsledky
I. kategorie:
1. I. ZŠ, 1. družstvo - Doležalová, Gárská, Vy-

čichlo, Materna
2. GOA, 2. družstvo - Péc, Srba, Králová, 

Ešpanderová
3. I. ZŠ, 2. družstvo - Hubená, Hovorková, 

Lochschmidt, Ernst 
II. kategorie:
1. I. ZŠ, 1. družstvo - Zápotocká, Prošková, 

Šalplachta, Bureš
2. III. ZŠ, 1. družstvo - Macán, Jirovec, Považa-

jová, Trojáková
3. I. ZŠ, 2. družstvo - Křivánková, Jancsovicso-

vá, Geyer, Khier
 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

za zajištění zázemí sportovního stadionu ŠAK. 
Velký dík patří technické četě a všem členům 
SDH Chodov, Jiřce Kertészové a Radce Ivánkové 
za zdravotní dozor, Václavu Turkovi a spol. za za-
jištění časomíry, rozhodčím a jejich pomocníkům 
za bezproblémový průběh soutěží. V neposlední 
řadě děkujeme celému vedení města Chodova 
za dlouhodobou podporu při organizaci všech 
soutěží. Členům jednotky patří poděkování za 
náročnou a profesionálně odvedenou práci při 
přípravě akcí a zásahové činnosti. 

 za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss,
  www.sdhchodov.cz
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Chodov vzpomínal na konec války

Chodov si v květnu připomněl 70. výročí konce 2. světové války. Kromě tradiční vzpomínkové slavnosti, kdy vedení 
města společně s veterány a představiteli vítězných mocností položilo věnce u pietních míst, se obyvatelů předvedla 
dobová vojenská technika. K vidění byla i ukázka fiktivní bitvy.  |Foto na straně: Martin Polák
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Kulturní servis

V roce 2017 si budeme v Chodově připo-
mínat hned dvě významná výročí.  Bude to 
340 let od narození Franze Flamina von Plan-
kenheim, fundátora chodovského kostela 
a posledního mužského člena svého rodu, a 
100 let od rekvizice zvonů z věže kostela sv. 
Vavřince pro válečné účely rakouské válečné 
mašinérie. 

Zvony provázejí lidstvo po tisíciletí. V českých 
zemích máme první historické zmínky o zvonech 
z devátého století a od dvanáctého století jsou 
už zvony pevnou součástí veřejného prosto-
ru.  Kromě liturgických účelů (svolávání na mši 
a zvonění během ní) sloužily zvony jako ozna-
movatel významných okamžiků. Pokud hořelo, 
zemřel někdo z farníků, blížil se nepřítel, udála se 
významná událost (zemřel panovník, byl zvolen 
papež) – to vše oznamovaly obyvatelům zvony. 
V dobách klidu pak zvony svým zvoněním dě-

lily den na časové úseky (zvonění klekání ráno, 
v poledne a večer). V dobách císaře Josefa II. pak 
bylo nařízeno, aby měla každá obec vlastní zvo-
ničku – zvon byl symbolem ochrany a pokoje. 
Lidé měli proto ke zvonům zvláštní vztah – zvony 
dostávaly jména a lidé jim přisuzovali nadpřiro-
zené síly.
Požár roztavil i kostelní zvony

Kdy zazněly zvony poprvé v chodovském 
údolí, nevíme. Pravděpodobně to bylo někdy ve 
14. století, kdy se zvony staly nedílnou součástí 
všech církevních budov. První písemnou zmínku 
o zvonech chodovského kostela tak máme tepr-
ve z roku 1654, kdy došlo k velkému požáru, kte-
rému padl za oběť i kostel a jeho zvony se roz-
tavily. Již v roce 1658 ale nechal tehdejší majitel 
chodovského panství Jan Vilém z Plankenheimu 
v Plzni u zvonaře Melchiora Matthaea Michelina 
vyhotovit dva nové zvony. 

Jan Vilém - poslední zvon, 
který zbyl v kostele

Zvon Jan Vilém v chodovském kostele svatého Vavřince.  |Foto: Miloš Bělohlávek
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Ten větší má na plášti zvonu reliéf Ukřižování 
Ježíše Krista s Pannou Marií a sv. Janem. Na pro-
tilehlé straně pláště zvonu je vyveden reliéf Pan-
ny Marie s dítětem. Na dvou rozdělených zdo-
bených nápisových pásech je latinský věnovací 
nápis: „AD MAJOREM DEI GLORIAM ET HONO-
REM B. VIRGINIS MARIAE AC S. LAVRENTII FUSA 
IUSSU GENEROSI DOMINI IOANNIS GUILIELMI 
PLANCKENHEIMB PRO TEMPORE COLLATORIS 
HUIUS TEMPLI KODAVIENSIS 1658“ (Pro větší 
slávu Boží a čest Panny Marie a sv. Vavřince ne-
chal zřídit pán zdejšího panství Johann Willhelm 
z Plankenheimu léta Páně 1658). V poli mezi pásy 
pod mistrovskou značkou s iniciálami „MMM“ a 
zvonkem je vyveden německý nápis: „MELCHIOR 
MATTHAEUS MICHELIN BÜRGER ZU PILSEN HAT 
MICH GOSSEN“ (Melchior Matthaeus Michelin, 
měšťan Plzně, mě ulil). 

Menší zvon na sobě nesl nápis „A FULGURE 
TEMPESTATE ET OMNI MALO LIBERA NOC DO-
MINE JESU CHRISTE. REPARATA ANNO 1658“ 
(Od blesků, bouře a všeho zlého ochraňuj nás, 
pane Ježíši Kriste). 
Čtvrt tuny kovu

Oba tyto zvony byly v roce 1660 vysvěceny 
v klášteře v Teplé. Ten větší tehdy dostal jméno 
Jan Vilém (Johannes Wilhelm) po majiteli cho-
dovského panství a ten menší jméno tehdejšího 
chodovského faráře Norbert Václav (Norberty 
Wenceslaus). 

Kromě těchto dvou zvonů visel v kostelní věži 
ještě třetí zvon, který byl ulit v Chebu slavnou 
zvonařskou rodinou Pistoriových v roce 1879. 

Největší zvon má průměr 74 cm, je vysoký 
(bez koruny) 58 cm a je naladěný do tónu „H“.

Prostřední zvon měl průměr 58 cm, byl vyso-
ký (bez koruny) 48 cm a byl naladěný do tóniny 
„dis“. 

Nejmenší zvon měl průměr 50 cm, byl vysoký 
(bez koruny) 35 cm a byl naladěn do tóniny „fis“.

Největší zvon váží 245 kilogramů, prostřední 
měl 119 kilogramů a ten nejmenší 98 kilogramů.

Kromě těchto tří velkých zvonů visel nad pres-
byteriem další zvon, který sloužil jako tzv. sank-
tusáček. Ty mají svůj původ ve středověku. Když 
se kněz celou mši modlil latinsky, hrozilo nebez-
pečí, že přítomní ani nezaregistrují onen okamžik 
proměňování, kdy se z obyčejného chleba a vína 
stává Ježíšovo tělo a krev. Proto bylo zapotřebí 
na to upozornit: poté, co se kněz modlil anebo 
zpíval chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý…“ (latinsky 
„Sanctus, sanctus, sanctus…“, z toho pojmenování 
sanktusáček), ministranti zvonili na zvonky, aby 

upozornili přítomné, že nastává chvíle proměně-
ní. Dnes se během mše používají k tomuto účelu 
malé příruční zvonky. Tento zvon nesl nápis „JO-
HANN GEORG JORDAN GOSS MICH IN EGER 
1751“ (Johann Georg Jordan mě ulil v Chebu 
1751) a vážil pouhých 28 kilogramů.

Posledním zvonem chodovského chrámu pak 
byl umíráček. Jeho zvonění oznamovalo úmrtí 

ve farnosti a vyprovázelo mrtvé na onen svět. 
Délka zvonění umíráčku se lišila podle význa-
mu zesnulé osoby. Pokud zemřel majitel panství, 
nebo místní farář, zvonily se jim hrany klasickým 
zvonem. Umíráček darovala chodovskému chrá-
mu v roce 1723 paní Ludmila Marie von Planken-
heim, sestra svobodného pána Franze Flamina 
von Plankenheim.  Zvon byl ulit Baltazarem 
Platzerem v Chebu a vysvěcen k poctě svatého 
archanděla Michaela v cisterciáckém opatství ve 
Waldsassenu. Vážil 60 kilogramů. Tento zvon byl 
pravděpodobně snesen již někdy v 19. století.
Jan Vilém čeká na opravu

Ze všech zvonů zbyl v Chodově pouze ten 
největší – Jan Vilém. Dne 30. ledna 1917 totiž roz-
hodlo vojenské velení o odebrání malého zvon-
ku a umíráčku, dále pak 25. září 1917 o odebrání 
zbylých zvonů z věže. Od té doby se zvonilo jen 
na poslední zvon.

V roce 1981 zpozoroval P. Ladislav Škrňa, že 
zvuk zvonu se změnil a nezvoní čistě. Pozval proto 
do Chodova soudního kampanologa Manouška, 
který v prosinci roku 1982 odborně celou zvoni-
ci zaměřil a zkontroloval stav zvonu. Na základě 
jeho zprávy bylo ukončeno zvonění do provedení 
příslušných oprav, které již neproběhly.  

 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Kostel svatého Vavřince.  |Foto: Martin Polák
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

11. 6. (čt) v 17 h, 12. 6. (pá) v 19:30 h

ŽIVOT JE ŽIVOT /95/
Premiéra / Komedie / ČR
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a životní 
eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

11. 6. (čt) v 19:30 h, 12. 6. (pá) v 17 h, 13. 6. (so) v 19:30, 14. 6. (ne) v 17 h

JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Premiéra / Dobrodružné / USA
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si 
zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, jen se neměly vymknout kontrole...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

21. 6. (ne) v 15 h, 25. 6. (čt) a 26. 6. (pá) v 17 h, 27. 6. (so) v 15 h, 28. 6. (ne) v 15 h a 
17 h, 30. 6. (út) v 17 h

MIMONI 3D
Premiéra  / Animovaná rodinná komedie / USA
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. Když 
nikoho takového nemají, upadají do depresí... .
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

LETNÍ KINO
12.-13.6. a 19.-20.6. od 22:00

poøádá 

boèní stìna velkého sálu KASS Chodov

FAKJÙ PANE UÈITELI

HODINOVÝ MANŽEL

MODELKY S.R.O.

DÌDICTVÍ ANEB KURVA SE NEØÍKÁ

Pátek 12. 6. 

Sobota 13. 6. 

Pátek 19. 6. 

Sobota 20. 6. 

Zeki Müller nemá na vybranou. Nìkdo 
totiž postavil školní tìlocviènu pøímo 
nad jeho „úsporami". Tedy nad místem 
se zakopanými ukradenými penìzi. A 
tak aby se po propuštìní z basy dostal 
ke své koøisti, musí se vydávat za 
suplujícího uèitele na gymnáziu.

Pøíbìh ètyø pøátel, vášnivých hráèù 
vodního póla, kteøí spoleènì provozují 
bazén. Ten jim jednoho dne vypustí 
hygiena. Z nedostatku pøíležitostí 
zaènou chlapi podnikat jako „hodinoví 
manželé" a zakrátko si najdou klientelu 
mezi místními dámami. 

Dvì nìkdejší kamarádky, ikony 
èeského módního svìta, si 
neustále vjíždìjí do vlasù, dìlají si 
naschvály, sabotují si módní 
pøehlídky, pomlouvají se. A 
pøedhánìjí se, která objeví další 
Evu Herzigovou. Která vyhraje?

Teï je zase Bohuš sám. A smutný. 
Je naèase vrátit se ke koøenùm...k 
flašce. Po sedmi letech se Bohuš 
zase napije. A bude to jízda...  
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p 
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Kino Malá scéna Chodov
pondělí 1. 6. (po) v 19:30 h
LADÍME 2 /113/
Hudební komedie / USA
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou krá-
lovnami zpívání. Jenže stačí drobná technická komplikace, 
v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá 
Amy, bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky 
částečně tak, jak ji Bůh stvořil... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 6. (út) a 3. 6. (st) v 19:30 h
POLTERGEIST 3D /92/
Horor / USA
Nové zpracování příběhu o rodině, jejíž poklidný život se ob-
rátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci. 
Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nej-
horší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera... 
Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

4. 6. (čt), 5. 6. (pá) a 6. 6. (so) v 17 h, 7. 6. (ne) v 15 h
SEDMERO KRKAVCŮ /97/
Premiéra / Pohádka / Česko, Slovensko
Hlavní hrdinkou je mladá dívka, která se narodí do utrá-
pené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku 
proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Když se 
Bohdanka na prahu dospělosti dozví o prokletí své rodiny, 
rozhodne se, že musí bratry zachránit. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

4. 6. (čt), 5. 6. (pá) a 6. 6. (so) v 19:30 h
ŠPIÓN /120/
Premiéra / Komedie / USA
Susan Cooper (Melissa McCarthy) je zaměstnankyní nej-
větší špionážní organizace na světě, tedy CIA. Ve skuteč-
nosti má ale klidnou, nenáročnou a chvílemi až nudnou 
práci. Je totiž analytičkou, která jen málokdy opustí svůj 
psací stůl s počítačem, u něhož slouží jako oči a uši špičko-
vého agenta Bradleyho Finea (Jude Law). 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

6. 6. (so) v 15 h, 7. 6. (ne) v 17 h
HURÁ NA FOTBAL 3D /106/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA, Španělsko
Amadeo už od malička trénuje se svými kamarády fotbal. 
Myslíte, že běhá po trávníku? Omyl! Jeho spoluhráči jsou 
sedm palců veliké figurky a hřištěm fotbalový stůl. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

7. 6. (ne) a 8. 6. (po) v 19:30 h
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D /120/
Akční dobr. sci-fi thriller / Austrálie
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvěd-
čen, že jediný způsob, jak přežít, je vydat se na osamělou pouť.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

9. 6. (út) v 19:30 h
EX MACHINA /108/
Sci-fi thriller / USA, VB
Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztaho-
vého trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komple-
xu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití 
podtrhává fakt, že ta dívka je robot. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

10. 6. (st) v 19:30 h
DEN BLBEC /110/
Akční krimi komedie / Německo
Třicátník Till Reiners (Axel Stein) pracuje jako pokladník v ban-
ce a jeho manželství s Miriam je šťastné, i když po všech těch 
letech společné harmonie pomalu vjíždí do vyjetých kolejí. 
Bod zlomu na sebe ale nenechá dlouho čekat, po loupeži 
v bance se stane rukojmím a skončí v kufru svého auta... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč   

11. 6. (čt) v 17 h, 12. 6. (pá) v 19:30 h
ŽIVOT JE ŽIVOT /95/
Premiéra / Komedie / Česko
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší 
v komedii Život je život milostné a životní eskapády svých 
tří dcer, ale především svoje vlastní. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

11. 6. (čt) v 19:30 h, 12. 6. (pá) v 17 h, 13. 6. (so) 
v 19:30, 14. 6. (ne) v 17 h
JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé pro-
blémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si 
zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou úžasné, 
jen se neměly vymknout kontrole... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

13. 6. (so) a 14. 6. (ne) v 15 h
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 3D /90/
Premiéra / 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. Jednoho dne se naskytne je-
dinečná příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za 
dobrodružstvím, na jehož konci leží vysněné africké zimoviště. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

13. 6. (so) 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 musí čelit děsivému nebezpečí. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

14. 6. (ne), 15. 6. (po) a 16. 6. (út) v 19:30 h
INSIDIOUS 3: POČÁTEK /97/
Premiéra / Horor / USA
Film odhaluje divákům osudy nadané jasnovidky Elise Ra-
inierové (Lin Shaye), jež se po jistém váhání rozhodne po-
mocí svých schopností kontaktovat mrtvé, aby tak pomoh-
la mladé dospívající dívce (Stefanie Scott), kterou si vybrala 
za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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17. 6. (st) v 19:30 h
SAN ANDREAS 3D /114/
Dobrodružný, katastrofický / USA
Poté, kdy o sobě dá vědět známý tektonický zlom San 
Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení, vydávají se pilot 
průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) 
a jeho bývalá manželka na cestu z Los Angeles do San 
Francisca zachránit svou jedinou dceru. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

18. 6. (čt) v 17 h
DIVOKÁ DVOJKA /88/
Akční komedie / USA
Reese Witherspoon hraje vzornou a snaživou policistku, 
jíž svěří do ochrany klíčového svědka (Sofía Vergara). Když 
se o tuto dvojici začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci 
a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim nic jiného, jen se 
vydat na útěk napříč celým Texasem... 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

18. 6. (čt) a 19. 6. (pá) v 19:30 h
ODEBRAT Z PŘÁTEL /83/
Premiéra / Horor / USA
Nezvyklý název je namístě, protože tenhle velmi originální 
horor, který se stal pro online generaci doslova senzací, se 
celý odehrává na internetu. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

19. 6. (pá) v 17 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7 /140/
Akční / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

20. 6. (so) v 15 h
OVEČKA SHAUN VE FILMU /85/
Animovaná rodinná komedie / VB, Fr.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

20. 6. (so) v 17 h
ZEMĚ ZÍTŘKA /130/
Mysteriózní sci-fi / USA
Někdejší dětský génius Frank (George Clooney) a chytrá, 
optimistická teenagerka Casey (Britt Robertson) se vydávají 
na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit tajemství záhadné-
ho místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru, 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

20. 6. (so) v 19:30 h
ŠPIÓN /120/
Premiéra / Komedie / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

21. 6. (ne) v 13 h
HURÁ NA FOTBAL 3D /106/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA, Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

21. 6. (ne) v 15 h 
MIMONI 3D - PŘEDPREMIÉRA!!!
Předpremiéra / Animovaná rodinná komedie / 
USA
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu nej-
většímu padouchovi široko daleko. Když nikoho takového 
nemají, upadají do depresí... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč 

21. 6. (ne) v 17 h
SEDMERO KRKAVCŮ /97/
Premiéra / Pohádka / Česko, Slovensko
Přístupné. Vstupné 125 Kč

21. 6. (ne) a 22. 6. (po) v 19:30 h
TEMNÉ KOUTY /104/
Premiéra / Mysteriózní thriller / Francie
Sedmiletá Libby Day (Charlize Theron) jako jediná přežila 
brutální masakr své rodiny. Za strašlivý zločin byl na zákla-
dě 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 tuto kapitolu života. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 6. (út) a 24. 6. (st) v 19:30 h
DEJTE MI POKOJ! /79/
Premiéra / Komedie / Francie
Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané 
štěstí. Na trhu objevil vzácnou gramodesku a od té chvíle tou-
ží po jediném:  vychutnat si tento hudební klenot. Jenže v tom 
okamžiku, kdy už pomalu zasouvá jehlu gramofonu do drážky, 
se celý svět a snad i všichni jeho obyvatelé proti němu spiknou. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25. 6. (čt) a 26. 6. (pá) v 17 h, 7. 6. (so) v 15 h, 
28. 6. (ne) v 15 h a 17 h, 30. 6. (út) v 17 h
MIMONI 3D
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

25. 6. (čt), 26. 6. (pá) a 27. 6. (so) v 19:30 h
VINCENTŮV SVĚT /104/
Premiéra / Komedie / USA
V dlouho očekávané filmové verzi úspěšného seriálu kaná-
lu HBO „Vincentův svět“ se opět sejdou herci z původního 
seriálu v čele s Kevinem Connollym, Adrianem Grenierem, 
Kevinem Dillonem, Jerry Ferrarou a Jeremym Pivenem… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

27. 6. (so) v 19:30 h
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D /120/
Akční dobr. sci-fi thriller / Austrálie
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

27. 6. (so) v 17 h, 28. 6. (ne) v 19:30 h
JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

29. 6. (po) v 17 h, 30. 6. (út) v 19:30 h
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D /145/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

29. 6. (po) v 19:30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7 /140/
Akční / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
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2. 6. (út) a 4. 6. (čt) v 10 a 18 h., 5. 6. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
TANEČNÍ SOUTĚŽ ZUŠ
Záznam z vystoupení ZUŠ (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

TV Studio Chodov

KASS Chodov
9. 6. (út) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu OP Prostějov
Společenský sál KASS

11. 6. (čt) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

12. 6. (pá) 10 h
Den pro sociální služby
Odbor sociálních věcí Chodov
Staroměstská ulice 

12. 6. (pá) 22 h
LETNÍ KINO - film: Fakjů pane učiteli
Náměstí ČSM

13. 6. (so) 22 h
LETNÍ KINO - film: Hodinový manžel
Náměstí ČSM

15.-16. 6. (po) a (út) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

18. 6. (čt) 17 h 
Poslední zvonění I. ZŠ
Společenský sál KASS

19. 6. (pá) 22 h
LETNÍ KINO - film: Modelky s.r.o.
Náměstí ČSM

20. 6. (so) 22 h
LETNÍ KINO - film: Dědictví aneb kurva se neříká
Náměstí ČSM

22. 6. (po) 9-18 h
Školní akademie III. ZŠ 
Společenský sál KASS

ZUŠ Chodov
1.-4. 6. (po-čt) 
Postupové zkoušky žáků hudebního oboru

3.-6. 6. (st-so)
Výjezdní kurz žáků ZUŠ, Stříbrná

10. 6. (st) 16 h
Taneční odpoledne
Vystoupení žáků tanečního oboru
Kino Malá scéna

12. 6. (pá) 10-15 h
Vystoupení žáků ZUŠ v rámci Dne pro soci-
ální služby
Staroměstská ulice

12. 6. (pá) 16-18 h
Staroměstské hudební odpoledne
Vystupují soubory ZUŠ Chodov
Staroměstská ulice

12. 6. (pá) 14-17 h
Chodovské starohraní
Prezentace ZUŠ Chodov
Městský park

9. 6. (út) a 11. 6. (čt) v 10 a 18 h., 12. 6. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

16. 6. (út) a 18. 6. (čt) v 10 a 18 h., 19. 6. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu června (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
ČERTŮV ŠVAGR
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

23. 6. (út) a 25. 6. (čt) v 10 a 18 h., 26. 6. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KDO JE HLOUPĚJŠÍ
Záznam z divadelního představení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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DDM Bludiště Chodov

Městská knihovna Chodov

16.-17. 6. (út-st) 15-17 h
Přijímací řízení nových žáků do všech oborů
hudební obor – náměstí ČSM 693 (přízemí)
taneční obor – Smetanova 738 (suterén budovy ŠJ)
výtvarný obor – Školní 697 (budova II. ZŠ)

25. 6. (čt) 13-17 h
Přijímací řízení nových žáků do literárně-dra-
matického oboru
Smetanova 738 (1. patro budovy ŠJ)

26. 6. (pá)
Ukončení školního roku 2014/2015

5. 6. (pá) 14:30 h
Mezinárodní den dětí
DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory města Chodov 
celoměstské oslavy tohoto světového svátku 
Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
Pro děti je nutno si předem zakoupit vstupenku v kanceláři 
DDM Bludiště.
soutěže: 14:30–15:45 h
vystoupení a ukázky: 15:45–16:15 h
soutěže: 16:15–17:30 h

10. 6. (st) 9 h
Školkolympiáda
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Rodiče, prarodi-
če a další diváci jsou vítáni.
Pořádají: DDM Bludiště, ZŠ Husova, ŠAK Chodov
Na stadionu ŠAK

12. 6. (pá)
Branný den pro děti 4. a 5. tříd
Program: soutěže, velká detektivní hra, opékání vuřtů, 
ukázka výbavy a výstroje městských policistů a hasičů, střel-
ba ze vzduchovky, ukázka výcviku služebních psů.
Pořádají: DDM Bludiště Chodov, Středisko pre-
vence kriminality Chodov a Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov
Na stadionu ŠAK Chodov

12. 6. (pá) 14–17 h
Chodovské starohraní
Program: vlastní výroba buttonů se jménem, rámečkování, 
taneční a gymnastické vystoupení, ping pong pod větvemi
Městský park

13. 6. (so) 13 h
Chodov v rytmu tance 2015 
DDM Bludiště Chodov ve spolupráci s taneční skupinou 
RYTMUS pořádá za podpory města Chodov amatérskou 
přehlídku tanečních skupin a souborů působících při DDM. 
Po přehlídce následuje soutěž jednotlivců a párů „O pohár“.
Sportovní hala Chodov

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

SRPD při DDM Bludiště Chodov za podpory města Chodov 
a Karlovarského kraje Vás zve v rámci projektu „Sdružujme 
se proti nudě“ na sportovní odpoledne.
Zakončení proběhne formou závodů rodičů a jejich dětí. 
Všechny dvojice budou rozděleny do družstev, na vítěze 
budou čekat odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemu-
síte se obávat, ale o šikovnost a hlavně nadšení.
Po ukončení závodů bude opět připraveno opékání vuřtů 
s posezením u ohně.
Stadionu ŠAK

21. 6. (ne) 14 h
Den otců
Děti, přijďte s námi oslavit svátek otců. Na místě si vyzved-
nete cedulku k namalování či napsání vzkazu, kterou pak 
po zakoupení balónku s heliem společně vypustíme k nebi. 
Pokud potom vzkaz někdo nalezne, dozví se způsob, jakým 
nám na internetu může dát vědět, kam až přáníčko doletělo.
14 h – sraz účastníků, prodej kartiček, malování a psaní 
vzkazů, vystoupení
14:30 h – ukončení malování kartiček
14:45 h – nafouknutí a navázání balónků
15 h – společné vypuštění balónků s kartičkami
Akci finančně podpořilo město Chodov. 
Stadionu ŠAK

Středy od 15 h
Herní klub
3. 6. Večerníček, 10. 6. Pexeso, 17. 6. Fotbálek

Středy od 16 h
Hravé čtení
3. 6. Pohádkový tobogan, 10. 6. Káťa a Škubánek, 17. 6. 
Z pohádky do pohádky

Čtvrtky 14-17 h
Výtvarné dílničky 
4. 6. Veselé kolíčky, 11. 6. Korálkování

1. 6.-31. 8. 
Pohlednicová soutěž
V tomto období můžete na adresu infocentra posílat po-
hledy ze svých cest. Pro veřejnost.

1. 6. (po) 13 h 
Mezinárodní den dětí
Pro děti k jejich svátku jsme připravili amnestii na upomín-
ky, registraci nových čtenářů na rok zdarma nebo malý dá-
reček. Pro veřejnost.

4. 6. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky 
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

8. 6. (po) 9-18 h 
Burza knih 
Čítárna MěK Chodov

12. 6. (pá) 14-17 h 
Starohraní 
Můžete se těšit na výrobu záložek, turnaj v ubongu nebo 
knižní kvíz. Během celého odpoledne budou k dispozici 
stolní hry, fotbálek, kulečník nebo pingpong. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.
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Kostel sv. Vavřince

Infocentrum Chodov

Sport25. 6. (čt) 18 h 
Kostlivci na náměstí 
Bible běžně obsahuje velmi znepokojivé texty. Jedním 
z nich je podivná zpráva o nábožensko-politické justiční 
vraždě synů Rispy, konkubíny krále Saula, a o tom, jak tato 
žena pohnula srdcem celého národa. Beseda s Tomášem 
Kábrtem. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

Městská galerie v DDM Bludiště
2. 6. (út) 16 h
„I ptáci jsou na nás krátký …“
Vernisáž výstavy prací letošních keramiků a fotografů.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17 h 
Ukončení výstavy 18. 6. 

Galerie u Vavřince
Děti dětem
Probíhající výstava prací žáků ZUŠ Chodov.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 14-17 h
Ukončení výstavy 10. 6. 

Loketské perníčky
Nově připravujeme prodej drobných regionálních produk-
tů Sokolovska. Jako první u nás máte možnost zakoupit 
„Loketské perníčky“, soutěžící v Tradičním výrobku Soko-
lovska. Další produkty na sebe také nedají dlouho čekat. 
Návštěvníci tak mají možnost poznávat náš region nejen 
podle publikací, map a letáčků. 
V prodeji další nové chodovské pohledy.

neděle 9 h
Bohoslužby
Kostel sv. Vavřince

středy, pátky 17:30 h
Bohoslužby
Kaple na faře

čtvrtky 9 h
Bohoslužby
Dům s pečovatelskou službou, Luční ul.

12. 6. (pá) 9 h
Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova
Mše svatá s litaniemi k Božskému Srdci Páně.
Kostel sv. Vavřince

2.-3. 6. (út-st) 
Witte Cup
7. ročník volejbalového turnaje
Beach areál BVC Chodov

2. 6. (út) 15:30 h
Chodovské žákovské víceboje
Žactvo do 11 let
Stadion ŠAK

3. 6. (st) 11:45 h
Vycházka turistů
Hájek - naučná stezka (8 km). Sraz na vlakovém nádraží.
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

5. 6. (pá) 19 h
Stezka odvahy
Lesopark Chodov
Pořádá Junák Chodov

13.-14. 6. (so-ne) 
Český pohár juniorů a juniorek Chodov 2015
Beach areál BVC Chodov

14. 6. (ne) 8:30 h
Dětský tenisový turnaj
Více info na www.tenis-chodov.cz
Tenisové kurty Chodov
Pořádá TJ Batesta Chodov

14. 6. (ne) 10 h
Chodovský bike
Závody horských kol pro všechny generace v okolí Smol-
nického kopce. Info na www.plamenchodov.cz
Registrace hotel Nautilus

17. 6. (st) 11:45 h
Vycházka turistů
Kynšperk nad Ohří - prohlídka pivovaru. Sraz na vlakovém 
nádraží.
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

17. 6. (st) 17 h
Kolo pro rodinu
Závody rodinných dvojic. Po skončení závodu opékání vuř-
tů. Info na www.plamenchodov.cz
Pláž na Bílé vodě

20.-21. 6. (so-ne) 9 h
III. kolo krajských přeborů Karlovarského 
kraje, III. kolo kvalifikace na MČR žactva
Beach areál BVC Chodov

26.-27. 6. (pá-so) 17 h
Chodovská MAXIštafeta - 15. ročník
Stadion ŠAK Chodov
Pořádá ŠAK Chodov

26.-28. 6. (pá-ne) 17 h
MČR žáků a žákyň Chodov 2015
Beach areál BVC Chodov
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Samurai Fight Club Chodov
Mistrovství Německa 

V německém městě Nauhof se konalo již XII. 
mistrovství Německa v kyokushin karate. Za Sa-
murai Fight Club nastoupila již ostřílená trojka, 
členové CZECH SHIDO TEAMU Jana Petříková, 
Jan Kolář a Pavel Jelínek. K týmu se přidal nově 
Kryštof Schwarz. V kategorii KATA skončila Jana 
Petříková na 2. místě a Jan Kolář na 4. místě. V ka-
tegorii KUMITE obsadil ml. žák Kryštof Schwarz 2. 
místo, starší žáci Pavel Jelínek – 3. místo a Jan Ko-
lář – 2. místo. Jana Petříková všechny zápasy jed-
noznačně vyhrála a skončila na 1. místě. Úspěšná 
čtyřčlenná výprava získala pět medailí. 
Grapplemania 2015 – Chodov

11. dubna se konalo 1. kolo Grapplemanie 
v Chodově. Zúčastnilo se více jak 8 klubů a 90 
závodníků z celé České republiky.

Samurai Fight Club (na snímku) získal jedno-
značně nejvíce medailí, zvítězil v pořadí klubů  a 
nakročil nejen k celkovému k vítězství mezi jed-
notlivci ve své kategorii, ale i k celkovému vítěz-
ství mezi kluby.  V. Kolář

Kuželky Chodov
KULICH (KUželkářská LIga CHodova)

Máme úspěšně odehrán již třetí ročník soutěže 
chodovských kuželkářů. Právě ukončený ročník 
byl opět přehlídkou vyrovnaných a hlavně napí-
navých zápasů v poctivé kuželně hotelu NAUTI-
LUS. Navíc se představili i další noví hráči, kteří 
se mezi skalními kuželkáři vůbec neztratili. Titul 
nejlepšího družstva obhájili STAVĚČI. Na druhé 
místo se po zásluze probojovali pod vedením 
Edy Čermáka ZAHRÁDKÁŘI. Umístění na bedně 
udrželi JUNIOŘI. Na dalších místech následo-
vali Ajeťáci, Plyšáci, Dřeváci, Šikulové a Modrá 
Ústřice. Celý turnaj proběhl za podpory vedení 
hotelu NAUTILUS, manželů Fukových. Závěreč-
né vyhodnocení nás čeká v sobotu 27. 6. Ještě 

musím připomenout, že loňští vítězové STAVĚČI 
v sestavě Milan Hruška, Martin Havel, Vladimír 
Pavelka a David Hruška si v sobotu 9. 5. v Plzni 
podruhé v krátké historii naší soutěže vybojovali 
právo účasti na MČR neregistrovaných kuželká-
řů, které o víkendu 30.-31. 5. proběhlo v Přerově. 

Podrobnější informace na stránkách:
www.pepusa66.cz/kuzelky/ J. Vaško a K. Čepila

Florbal
Úspěch našich florbalistek

Rád bych vyzdvihl naše dvě žákyně z 3. ZŠ 
Husova Lucii Červenkovou a Emily Křížovou za 
reprezentaci našeho města. 

Lucie Červenková a Emily Křížová (v brankářském).

Sportovní rokenrol
V sobotu 16. 5. se rokenrolová formace a duo 

Hanďa a Jíťa zúčastnily soutěže „Děti fitness aneb 
sportem proti drogám“ v Chebu. Oba týmy zís-
kaly zlaté medaile a zároveň postup na Meziná-
rodní finále do pražské Lucerny.

Všem zúčastněným blahopřejeme. 
Lada a Hanka

Darlings Chodov.

Samurai Fight Club Chodov.
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TJ Plamen Chodov - oddíl florbalu
Smíšené družstvo dorostenců a juniorů Plame-

nu vstoupilo v sezoně 2014/15 jako nováček do 
Amatérské florbalpoint ligy, hrané na šest kol zá-
kladní části a jedno kolo vyřazovací. Do závěreč-
ného kola postoupili ze šestého místa a během 
turnaje si ještě o jedno místo polepšili.

V konkurenci dalších jedenácti týmů skončili na 
pěkném pátém místě, když nestačili pouze na sil-
nou čtveřici zkušených regionálních týmů.

Přeji všem hráčům, kteří se podíleli na výsled-
ném umístění, aby do dalšího ročníku šli ještě 
s větším odhodláním porazit i ty nejlepší.

Radek Buchtel, vedoucí florbalového oddílu

Obě žákyně se zúčastnily v Plzni výběru žákyň 
západních Čech ve florbale. Ten pořádal florbalo-
vý oddíl Slavia Plzeň a byl rozdělen do dvou jed-
nodenních soustředění kde postupně trenéři vyřa-
zovali florbalistky až do nejužší nominace z které 
poté sestavili florbalový tým, s nímž jeli 29. května 
reprezentovat západní Čechy do Brna, kde se 
konal regionální turnaj. Tam poměřily síly se šesti 
týmy z naší republiky a jedním týmem ze Sloven-
ska. Musím podotknout, že obě děvčata postou-
pila ze šedesáti nejlepších florbalistek západních 
Čech v této věkové kategorii. Emily Křížové a Lucii 
Červenkové tímto chci poděkovat za jejich přístup 
a reprezentaci našeho města a zároveň popřát 
hodně štěstí.  Richard Parth

TJ Batesta Chodov - florbal
Florbalisté TJ Batesta Chodov ukončili úspěš-

nou sezónu v krajské lize elévů. Z osmi ligových 
turnajů přivezli 6 bronzových a 1 stříbrnou me-
daili a tak si zajistili pomyslné třetí místo z osmi 
týmů. Další úspěchy sbírali i na neoficiálních 
turnajích. Děkuji všem hráčům za výbornou re-
prezentaci a tvrdou práci při trénincích. Za od-
díl florbalu bych chtěl vyjádřit velké poděkování 
vedení města Chodova za podporu, bez které 
bychom se při naší činnosti neobešli.

Martin Voleman, trenér

Šachy Chodov
Lenka Gárská opět zlatá

V sobotu 9. května odjela do Chomutova mini 
výprava chodovských šachistů, kteří se zúčastnili 
dalšího turnaje v rámci GP Ústeckého kraje. Mezi 
staršími žáky podali slušný výkon Stanislav Srba, 
který vybojoval 7. místo, Pavel Gárský skončil je-
denáctý. V nejmladší kategorii naprosto suverén-
ně dominovala turnaji Lenka Gárská, která stejně 
jako v Klášterci i v Chomutově brala zlato. Nebývá 
časté, aby dívka takovým způsobem přehráva-
la chlapce. Z důvodu šachového růstu bude od 
příští sezóny jedenáctiletá Lenka nastupovat již v 
kategorii šestnáctiletých a nadále bude trénovat 
ve skupině našeho odchovance Lukáše Vlasáka. 

Poděkování za podporu talentované šachistky 
patří městu Chodov a společnosti Sansei.  
Zlaté finále KP mládeže

Víkend 16.-17.5.2015 patřil nejlepším 18 ša-
chistům našeho kraje, kteří se utkali ve třech vě-
kových skupinách o tituly krajských přeborníků 
a postupy na M. Čech. Chodovští měli suverénně 
největší zastoupení, když jejich barvy hájila hned 
sedmička hráčů. V nejstarší kategorii se Michael 
Srba rozloučil s mládežnickými soutěžemi 5. mís-
tem. V kategorii U14 zvítězil jeho bratr Standa 
před oddílovým kolegou Ríšou Randákem, Pavel 
Gárský skončil šestý. V nejmladší kategorii suve-
rénně stylem start cíl zvítězila Lenka Gárská, která 
se stává pro chlapce pomalu, ale jistě nedostiž-
ným přízrakem. Jiří Ulč vybojoval čtvrtou příčku 
těsně před největším objevem letošní sezóny Va-
šíkem Vojířem. 

Na mistrovství Čech nás bude reprezentovat 
kromě Standy, Ríši a Lenky i Tomáš Wildhaber 
(U10). Velká gratulace chodovským hráčům, kteří 
se stejně jako loni stali nejúspěšnější výpravou.

Poděkování za dlouhodobou podporu mla-
dých šachistů patří městu Chodov. 

Marcel Vlasák

Nejúspěšnější chodovská výprava.

Družstvo TJ Plamen Chodov.
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BVC Chodov
Chodovské kadetky jsou v extralize 

Týdny, měsíce a možná i roky systematicky 
budované koncepční práce chodovského trenér-
ského týmu byly na konci této sezóny završeny 
tou nejsladší odměnou pro všechny příznivce 
našeho klubu.

BVC Chodov totiž přinesl do malého zápa-
dočeského města extraligovou týmovou soutěž, 
a navíc v olympijské disciplíně. Přesněji řečeno 
kadetky vedené skvělými trenéry Jirkou Tureč-
kem, Štěpánem Javůrkem a Filipem Plášilem.

Připomeňme si velmi stručně působení druž-
stva v letošní první lize, které předcházelo finálo-
vému turnaji o postup mezi EX.

V základní části letošního ročníku 1. ligy do-
sáhla naše děvčata na 16 vítězství a jen 4 prohry. 
Z druhého místa jsme se tak posunuli do nad-
stavbové části. Další 3 vítězství a jen jedna prohra 
nasměrovaly Chodov z prvního místa české čás-
ti první ligy do předkola baráže proti druhému 
týmu části moravské.

Dvě jednoznačná vítězství žlutočerných na do-
mácí palubovce v dvojutkání s Minervou Bosko-
vice v polovině března 2015 tak otevřela brány 
do dubnového barážového turnaje, kde už šlo 
z pohledu týmů usilujících o účast v extralize 
2015/2016 o vše.

Turnaj se konal v Ostravě ve dnech 18. a 19. 
dubna. V tamní hale chodovské kadetky  postup-
ně porazily KTCM Vysočina Jihlava (3:2), Ostravu 
(3:2) a Frýdek–Místek (3:0).

Chtěl bych pogratulovat všem hráčkám a rea-
lizačnímu týmu k tomuto obrovskému úspěchu 
a popřát hodně štěstí, úspěchů a herní pohody 

Spartak Chodov - fotbal
Vážení příznivci chodovské kopané,
v době, kdy budete číst tyto řádky, již bude s 

největší pravděpodobností rozhodnuto o vítězi 
1A třídy Karlovarského kraje a jsme přesvědče-
ni, že tím vítězem bude naše mužstvo SPARTAK  
CHODOV. K dnešnímu dni mu k tomu chybí je-
den bod a jsme si téměř jisti, že tento bod ve 
zbývajících čtyřech utkáních, která zbývají do 
konce soutěže, získá.

Přehled dosavadních utkání  
18. 4. O. Hroznětín - Sp. Chodov 1:3
Branky: Vachník, Boči, Bečvář M.
26. 4. Chyše - Sp. Chodov 3:3, na penalty 4:3 
pro Chyši
Branky: Kopecký Jos., Boči, Vilinger
3. 5. Sp. Chodov - O. Březová B 2:0
Branky: Boči, Žiška
9. 5. S. Žlutice - Sp. Chodov 4:1
Branka: Boči
17. 5. Sp. Chodov - B. Vintířov 2:2, na penalty 4:3 
pro Chodov
Branky: Kopecký Jos., Vachník

Výsledky B mužstva
I naše B mužstvo mužů kráčí okresním přebo-

rem od vítězství k vítězství. 
19. 4. H. Slavkov B - Sp. Chodov B 1:2
25. 4. Sp. Chodov B - Kraslice 4:3
2. 5. Bukovany - Sp. Chodov B 3 - 7
9. 5. Sp. Chodov B – Krásno 3:2
17. 5. N. Sedlo B - Sp. Chodov B 5:7

Zveme Vás, všechny příznivce kopané, do 
ochozu našeho stadionu na závěrečná kola 
všech soutěží.  

 Ing. Alfons Skokan

v následující premiérové EX-sezóně. Více infor-
mací na www.bvc-chodov.cz. 

 Jiří Kudrle, BVC Chodov

Kadetky BVC Chodov.

Poděkování
Děkujeme touto cestou p. řediteli Dočkalovi 

a jeho škole za zapůjčení Stadionu olympioniků 
pro uspořádání 1. ročníku atletického pětiboje 
Staré Chodovské, konaného v sobotu 16. května. 

Poděkování též rozhodčím p. Václavkovi a p. 
Nádvorníkové. 

Staří vysloužilci Staré Chodovské
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Wellness centrum Chodov patří ke 
špičce ve světě fitness 

Nové moderní Wellness centrum v Chodově je 
už v plném provozu. Co vše nabízí, kdy má ote-
vřeno a jaké služby na zákazníky čekají, se do-
zvíte v rozhovoru  s jednatelem firmy NO LIMIT 
GROUP, s.r.o., Michalem Madejem.

Představte nám v krátkosti projekt 
Wellness centra v Chodově.

Wellness centrum v Chodově je projekt se 
zaměřením na volnočasové aktivity obyvatel 
Chodova a širšího okolí. Je provozováno na plo-
še více než 1400 metrů čtverečných. Součástí 
je ELITE GYM (400 m2), ELITE FITNESS (aerobní 
a funkční sál 300 m2) a největší a nejluxusnější 
SAUNOVÝ SVĚT v Karlovarském kraji. Vše je kon-
cipováno a zařízeno v nejmodernějších trendech 
v oblasti wellness.

ELITE GYM & FITNESS, co si pod tím mají 
čtenáři představit?

Nově zbudované fitness centrum zabírá plo-
chu cca 700 m2 ve dvou patrech. Fitness centrum 
je vybaveno nejvyšší třídou posilovacích a aerob-
ních  strojů GRUN SPORT, INTENZA, JORDAN a  
CONCEPT 2. Jako v celém Welness centru jsme 
nešli cestou kompromisů, ale opravdu tím nej, co 
je v současné době ve světě FITNESS možno po-
řídit. Oblast  fitness  jde mílovými kroky dopředu, 
biomechanika u posilovacích strojů je vyladěna 

tak, aby u každého posilovacího stroje docházelo 
k aktivaci svalových skupin, na které je stroj ur-
čen. ELITE GYM & FITNESS, to je 43 posilovacích 
a cardio strojů.

Pro všechny aerobní skupinové lekce je vyhra-
zeno první patro Wellness centra, kde zkušení 
instruktoři povedou skupinové hodiny podle nej-
novějších trendů.

V celém prostoru fitness centra jsme položili 
antibakteriální odpružené povrchy od němec-
kého dodavatele, tak aby celé fitness centrum 
splňovalo nejmodernější požadavky na provoz 
tohoto zařízení.

A na co se návštěvníci mohou těšit v SAU-
NOVÉM  SVĚTĚ?

Na zbudovaný SAUNOVÝ SVĚT jsme opravdu 
pyšni. Součástí je 5 saun s kapacitou 70 návštěv-
níků v jeden okamžik a každý milovník sauny si 
zde přijde opravdu na své.

Vnitřní saunový svět nabízí finskou saunu, bio 
saunu, parní saunu a úplnou novinku ve světě 
saun, mořskou saunu, do které ze speciálního 
zařízeni SOLDOS proudí aerosoly s mořskou 
párou. Samozřejmě nechybí ani dva ochlazo-
vací bazénky. Vzali jsme si příklad ze saunových 
světů u našich sousedů v Rakousku a Německu, 
kde jsme čerpali cenné informace. Ve vnitřní části 
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vstupné 250 Kè
pøedprodej: Infocentrum,

kino Malá scéna 

je zbudován také fresh bar, kde si klienti mohou 
doplnit ztracené tekutiny a minerály.

Celý prostor je koncipován v relaxačním duchu 
bez přímého rušivého osvětlení.

Ve venkovní části saunového světa se ná-
vštěvníci mohou ohřát ve srubové sauně, zchla-
dit v ochlazovacím bazénku a odpočinout ve 
venkovní odpočívárně, kterou plánujeme ještě 
v roce 2015 zvětšit a zpříjemnit venkovním kr-
bem a whirpoolem.

Pro milovníky saunování se provádí každou 
celou hodinu i saunové rituály, které jsou tak ob-
líbené v saunových světech v zahraničí a přiná-
šejí další dimenze odpočinku, ale i, a to hlavně, 
přínos pro zdraví.

Jak máte otevřeno?
ELITE GYM je otevřen každý den od 8-21 ho-

din, o víkendech od 9-20 hodin. SAUNOVÝ SVĚT 
v letním období ve všední dny od 17-21 hodin 
(plánujeme i prodloužení do 22-23 hodin), o ví-
kendech od 14-20.

Jistě bude naše čtenáře zajímat i cena.
Snažili jsme se jít cestou klubových výhod, tzn. 

permanentek, a výrazně zvýhodnit naše stálé zá-
kazníky a klienty.

Cena měsíčního neomezeného vstupu do Eli-
te Gymu je 650,- Kč, cena vstupu do saunového 
světa při koupi permanentky je jen 110,- Kč. Pro 
zaměstnance SUAS, ministerstva vnitra, ale i dal-
ších velkých podniků v okolí máme připraveny 
benefity, a je proto potřeba přímo zažádat na 
odborech či odděleních, které mají tuto agendu 
na starosti.

Další informace najdou návštěvníci na webu 
www.wellnesschodov.cz (ve výstavbě), či na FB: 
ELITE WELLNESS.

Závěrem chceme poděkovat městu Chodov, 
které bylo jedním z partnerů celého projektu, 
a těšíme se se všemi obyvateli Chodova na vi-
děnou.

Doufáme, že se WELNESS CENTRUM v CHO-
DOVĚ stane místem, kde budou návštěvníci moci 
relaxovat a oprostit se od každodenních starostí 
a stresu, který nám dnešní doba přináší.

 (KOMERČNÍ PREZENTACE)
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1. MÁJE 629,  CHODOV

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

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

CATR, s. r. o.
vážení zákazníci, vážení obyvatelé 

města Chodova,
na základě Vaší poptávky jsme v květ-

nu rozšířili programovou nabídku o RE-
GIONÁLNÍ TELEVIZI KARLOVARSKO 
- ZÁPAD, kterou naladíte na kanálu č. 30, 
a program NOVA SPORT, který naladíte 
na kanálu č. 44.

V průběhu června plánujeme další roz-
šíření o televizní kanál SLOVAK SPORT 
a program o vaření TV MŇAM.

A DALŠÍ JEDINEČNÁ NABÍDKA PRO 
NAŠE TELEVIZNÍ ZÁKAZNÍKY

v podobě TESTOVACÍHO TELEVIZNÍ-
HO KANÁLU č. K29, kde můžete sledo-
vat pravidelně obměňovanou ochutnávku 
nově vznikajících televizních stanic a sou-
časně i programů z vyšších programových 
nabídek.

Společně s programem NATIONAL 
GEOGRAPHIC CHANNEL (NGC) si Vás 
dovolujeme upozornit na JEDINEČNÝ CY-
KLUS dokumentů přinášejících nová fakta 
v rámci akce „TÝDEN S DINOSAURY“.

Ústřední premiérový dokument celého 
cyklu „PITVA TYRANOSAURA“ začíná již 
v neděli 7. června 2015 ve 20:00 hodin 
na kanále NGC.

V rámci této světově ojedinělé záleži-
tosti jsme si pro Vás ve spolupráci s NGC 
připravili ZÁBAVNOU SOUTĚŽ „S NÁMI 
ZA DINOSAURY“.

Navštivte naše webové stránky www.catr.cz 
a odpovězte na soutěžní otázky.

Více informací získáte v naší provozov-
ně Staroměstská 377, Chodov nebo na tel. 
čísle 352 665 298.
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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

nově pro vás půlíme ceny...
…novÉ DIopTrIcKÉ 
BrÝle ZA 1/2 ceny!
PRAKTICKÝ DÁREK  
k novým dioptrickým brýlím.

NAVÍC:

Pouze do vyprodání zásob! Akce platí pro 95% brýlových obrub. 

VYŠETŘENÍ  
ZRAKU

BRÝLOVÉ OBRUBY JIŽ OD 490 Kč
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Drůbež Červený Hrádek, � rma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří. 

Prodáváme  slepičky pouze  našeho chovu!                                                  
Prodeje se uskuteční: 

22. června
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna - v 14:40 hod.

Případné bližší informace Po-Pá 9:00-16:00 hod.: 

  601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  
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

P R O D E J  S L E P I Č E K Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka
Taping

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

    
Radek KOPŘIVA

    
    

 722 930 190

    
    

   6
01 332 949

    
    

 Školní

    
    

  7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A
T É R

S T V
Í 

Radek KOPŘIVA a sy
n

mobil: 602 190 602

31Placená inzerce



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

Důstojné a spokojené stáří

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.

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
www.home-pcservis.cz
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Totální výprodej

(”Sme�ák”)

obuv

jeans

spodní

      
      

prádlo
veškerý

      
      

 textil

Smetanova ul.

LIKVIDACE
OBCHODNÍ CENTRUM HANA 

 
plavky

KADERNICTVÍ - HOLICSTVÍ 

Pøijmu kadeønici na Ž. L.

Tel. 604 346 787

? ?
Pracujeme s barvami bez amoniaku!

PØENECHÁM 

ZAVEDENÉ KADEØNICTVÍ 
v Chodovì, popøípadì pronajmu.

Tel. 792 242 691

Centrum Cambridge Weight Plan
Salon Relax, Martina Bucková
Jiráskova 785, Chodov
mobil: +420 775 944 943
návštěva po telefonické dohodě

3 + 1 týden hubnutí ZDARMA
pro nově registrované klienty a stávající klienty, kteří do programu 
přivedou člena rodiny, kamaráda, kolegu…

Úklid je teï naše starost!

Vaše hospodynì

Úklid bytù, domù vè. žehlení, nákupu...
a ještì více dle domluvy

Tel. 604 139 764
botanicus10@gmail.com
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ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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dětské pokoje, ložnice…



NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

AUTOSERVIS
Antonín Tyml

Mírová 47 (rozcestí na Novou Roli)  

Telefon

352 665 505, 602 482 358

po-pá 
8.00-17.00

Diagnostika motoru a elektroniky vozidel
Plnìní a opravy klimatizací
Pravidelné servisní prohlídky, výmìny olejù
Opravy - motoru, brzd, øízení 
Výmìna rozvodù, spojek, tlumièù, výfukù...
Stanice mìøení emisí - benzin, 
Tažná zaøízení, pneuservis
Pøíprava a zajištìní STK
Autoalarmy, autobaterie
Geometrie Bosch
Výmìna a oprava autoskel vè. pøipojištìných

diesel

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492
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)meorcel tP á n tk iU y b,  av 2o 6  Rd 6 (nadohC

KOSMETIKA "KK”

PRODLUŽOVÁNÍ RAS 

Tel.: 725 94 68 73

MASÁZE

PEDIKÚRA 

lávovými kameny, sportovní, klasická, atd.

odstranení bolesti zad, šíje, kolen, 

Pri zakoupení permanentky 

AKCE  léto 

AKCE  léto 

Tel.: 777 70 44 77

KOMPLETNÍ KOSMETIKA 
Francie na nohy gelem 180,-Kc (vydrží cca 3 mesíce)
Barvení rasy+obocí+tvarování 100,-Kc (španelské luxusní barvy)

metodou rasa na rasu jen 350,-Kc

KINEZIOTAPING - tejpování 

jen 250,-Kc

?
? ? ?

?

?

?
? ?

?

? ? ?

?

?

?

?

?

?
palce, ramena, apod.

masáž zad ZDARMA!

Ultrazvuk a iontová terapie, fototerapie
  

NOVINKA!

odstranení podbradku a zpevnení kontur!
- lécba akné, vrásky, 

Masáž zad - 120 Kc

Pedikúra - 120 Kc
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

PŘÍMO OD VÝROBCE
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma
844 158 746
KVALITA - NÍZKÁ CENA
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

Hledáme kvalifikované

zámeèníky,
 sváøeèe s úøední zkouškou

a strojírenského technika/technologa

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

raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz
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R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ  DOBA
PO - ČT  11.00 - 22.00
PÁTEK  11.00 - 24.00
SOBOTA  12.00 - 24.00
NEDĚLE  12.00 - 22.00

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE 
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -  
 KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
ROZVOZ AŽ DO DOMU 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )
z a h r á d k a  i  s  d ě t s k ý m  k o u t e m  v e  d v o ř e

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ 

VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

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

jsme nositelem
certifikátu
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Modernì zrekonstruovaná chodovská èerpací stanice znovu otevøela svùj provoz 
1. kvìtna. Stala se souèástí èeského øetìzce èerpacích stanic spoleènosti KM-
PRONA, 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 zajiš�ován 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 od 
1. èervence 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

DRŽITEL PEÈETI KVALITY V CHODOVÌ

Horní 1071
Tel. 354 422 158
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