5. 9. Prezentace kroužků DDM Bludiště Chodov
9. 9. Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Halámka v Galerii u Vavřince
19. 9. Chodovské posvícení a okresní výstava zahrádkářů
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K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři chodovského zpravodaje.
Máme za sebou období letních prázdnin,
které, jak pevně věřím,
byly díky letošnímu
počasí pro naše děti
opravdu hezké. Ovšem nejen pro ně bylo suché a teplé počasí
výhodou. Počasí přálo i investičním akcím ve
městě, které se díky suchému počasí podařilo včas a řádně dokončit. Hotové je zateplení
základní školy v Nejdecké ulici. Také zateplení
areálu mateřské školy v Zahradní ulici bylo dokončeno včas a bez závad. Co mě těší nejvíce,
je fakt, že nejnáročnější akce - rekonstrukce
interiéru pro Základní školu J. A. Komenského (bývalý objekt gymnázia), byla dokončena
včas. Díky kvalitní práci dodavatele a dobré
koordinaci stavby tak žáci druhého stupně
mohou zahájit výuku v důstojných prostorách.
Léto je v Chodově již tradičně spojeno s
Vavřineckou poutí. V letošním roce byl tento
chodovský svátek obohacen o řadu významných akcí, spojených s historií města. Například poutní mše svatá, která byla letos po
dlouhých letech zahájena skladbou chodovského učitele Franze Heinzmanna. Další významnou akcí bylo vztyčení a posvěcení kříže
připomínajícího zaniklou Smolnici. Pro mne
nejsilnějším lidským zážitkem bylo setkání s
potomky Eduarda Kronbergera, kteří přijeli
do Chodova při příležitosti odhalení kamenů
zmizelých - tzv. Stolpersteine, před domem
č.p. 18 ve Staroměstské ulici. Návštěva paní
Idit Kronberger z Izraele a pana Rona Kagana z USA byla velmi důležitým momentem v
novodobé historii Chodova, ale jak jsem pochopil, i pro potomky tohoto chodovského
obchodníka, který spolu s dalšími členy své
rodiny nepřežil holokaust.
Jsem opravdu rád, že Chodov začíná znovu
vnímat svou historii a svůj historický význam.
Tento úspěch ovšem není samozřejmý. Nebylo by ho bez mravenčí práce a spousty času,
který historii a tradicím města věnuje řada lidí.
Já bych jim všem chtěl za jejich práci a snahu
poděkovat. Na tomto místě bych rád poděkoval konkrétně panu Miloši Bělohlávkovi a
panu Jiřímu Matoušovi. Jejich práce si velmi

vážím a těším se, že i nadále nám budou odkrývat tajemství z historie našeho města.
Závěrem bych chtěl našim žákům a studentům popřát, ať se jim v začínajícím školním roce daří, a paní učitelky a pány učitele
požádat o trochu shovívavosti k žákům, než
se z prázdninového režimu dostanou do toho
studijního. Patrik Pizinger, starosta města

Odhalení kamenů, o kterém píše starosta ve svém příspěvku, se zúčastnili i potomci rodiny z Izraele a USA.
Snímek je zachycuje společně s Patrikem Pizingerem
při jejich prohlídce. 
|Foto: Martin Polák

Podpořte v soutěži
chodovský sběrný dvůr

Obyvatelé Chodova teď mohou podpořit
„svůj“ sběrný dvůr, který se zapojil do soutěže
Sběrný dvůr roku 2015. V internetovém hlasování navíc mohou vyhrát dotykový mobilní telefon LG či přenosnou nabíječku.
Cílem soutěže, kterou vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, je najít v České republice ten nejlepší sběrný dvůr - uklizený, s ochotnou obsluhou, přívětivou otevírací dobou, co možná
nejdostupnější a se širokým rozsahem odebíraných komodit.
A jak hlasovat? Na www.sberne-dvory.cz
vyhledáte sběrný dvůr, který chcete ohodnotit.
Označíte jednou až pěti hvězdičkami v každé
z následujících pěti kategorií - dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba,
ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Soutěž trvá do konce října 2015.
Vítězi se nakonec stanou dva sběrné dvory.
Nejlepší dvůr v obci do deseti tisíc obyvatel získá
finanční odměnu 30 tisíc korun, v obci nad deset
tisíc obyvatel pak 50 tisíc korun.
Všichni hlasující se navíc mohou zúčastnit slosování o výše uvedené ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni
do jednoho ze dvou slosování. 
(mák)
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 Kříž na Bílé vodě připomíná

zaniklou Smolnici

Filip Zdeněk Lobkowicz světí kříž na Bílé vodě. 

|Foto: Martin Polák

Zaniklou vesnici Smolnice nově připomíná obnovený kovaný kříž na původním kamenném podstavci. V neděli 16. srpna mu požehnal Filip Zdeněk Lobkowicz, opat tepelské kanonie premonstrátů.
Kříž stojí na Bílé vodě na konci dubové aleje, kterou se chodilo do Chodova na mše do kostela
svatého Vavřince.
Svěcení a slavnostního představení kříže se zúčastnily desítky lidí, včetně vedení Chodova a několika původních obyvatel někdejší Smolnice, kteří emotivně zavzpomínali na své staré bydliště.
Smolnice měla před rokem 1945 zhruba 600 obyvatel, jejich domy však postupně musely ustoupit
těžbě. Dnes je v místě výsypka. Původní kříž stál na cestě podle všeho už od počátku 19. století.
Další chodovskou novinkou, které se v neděli dostalo požehnání, je kovový památník na městském
hřbitově. Ten je věnovaný všem pochovaným v Chodově, především ale těm, jejichž hroby se nedochovaly do dnešních dnů.
(mák)
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Vnitřek kostela
svatého Vavřince
čeká rekonstrukce.
Kdy se jí svatostánek dočká a co vše
budou práce obsahovat?
Ačkoliv je to již
třetí výběrové řízení
na tuto zakázku, tak
přesto pevně věřím, že chystaná rekonstrukce
proběhne ještě letos. Podle původních předpokladů měly již být práce v kostele v plném
proudu, ale jelikož byla první dvě výběrová
řízení neúspěšná, započnou tyto úpravy až v
polovině září a potrvají do poloviny prosince.
To, že je plánovaná rekonstrukce opravdu nezbytná, ukázala nedávná zkušenost ze svatovavřinecké mše, kdy se náhle velmi zešeřilo a
uvnitř kostela nebylo pořádně vidět. Závěrem
připomenu, čeho se mají zmiňované úpravy
všeho týkat. Měla by se zavést nová elektroinstalace, nové osvětlení a pevné ozvučení pro
bohoslužby, požární a zabezpečovací signalizace. Příjemně strávený čas v kostele by měly
návštěvníkům také zajistit vyhřívané podsedáky, kterými budou osazeny lavice v přední
části kostela.

Sportovci mají nové hřiště na
street workout

nechalo postavit v ulici U Porcelánky za nohejbalovými kurty.
Street workout je u nás poměrně mladá disciplína, přesto si už našla celou řadu příznivců
a získává na oblibě. Jedná se o cvičení ve venkovním prostředí, kdy člověk při různých cvicích
využívá váhu vlastního těla.
Chodovské hřiště už pravidelně navštěvuje skupinka mladých mužů a dětí z nedalekých
domů. Možnost protáhnout si tělo na čerstvém
vzduchu je v Chodově také v Domě dětí a mládeže Bludiště a na Bílé vodě, kde jsou k dispozici
venkovní posilovací stroje.
(mák)

Psi dostali ve městě místo
pro dovádění i výcvik

Překážka na psím hřišti.

Kam s ním?

Nové hřiště na street workout v ulici U Porcelánky už
slouží veřejnosti.
|Foto: Martin Polák
Starosta Patrik Pizinger pokládá květiny k novému památníku na městském hřbitově. 

|Foto: Martin Polák

Nové hřiště na street workout má už i Chodov.
Město vyslyšelo přání sportovců a tyče a bradla

|Foto: Martin Polák

Od začátku prázdnin mají v Chodově své hřiště i naši psí přátelé. Nalézá se u lesíka ve Vančurově ulici.
Na čtyřnohé návštěvníky zde čeká šest překážek, které mohou sloužit pro jejich pobavení, ale
i pro trénink agility. Dále je zde připraven speciální psí patník, aby značkování teritoria probíhalo
pokud možno mimo hřiště. Jelikož máme v Chodově přes tisíc psů, určitě si své hřiště zasloužili.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Pytlík od cappuccina a od polévek – obaly označené C/LDPE 90 a C/PAP 84 - Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal
vyrobený kombinací různých materiálů, tudíž
ve většině případů vhazujte takto označené
obaly do směsného odpadu. Výjimku tvoří
například C/PAP, což jsou nápojové kartony,
které patří sešlápnuté (a můžete je vhazovat i
s víčky) do oranžových kontejnerů.
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Stručně z Chodova

Chodov koupí pozemek o výměře bezmála 27 000 m2. Parcela leží v lokalitě za „Trojkopcem“ a město za ni vlastníkům zaplatí 500
000 korun.
„Pro pozemek zatím nemáme konkrétní využití, půjde tedy o takzvanou rozvojovou plochu pro potřeby města,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
Naopak jasněji má radnice v případě pozemků nad hřbitovem. V budoucnu by tam
mohlo být až čtyřicet parcel pro výstavbu rodinných domů. Přípravou záměru se nyní zabývá pracovní komise.
Další jednání chodovského zastupitelstva
se uskuteční 17. září od 16 hodin a koná se
v zasedací místnosti městského úřadu. Zastupitelé se budou zabývat více než deseti body,
mimo jiné také přijetím dotací.

Ohňostroj, který neodmyslitelně patří k
srpnové Vavřinecké pouti, letos vystřídala velkolepá laserová show. Důvodem změny bylo
dlouhotrvající sucho a s ním související vysoké nebezpečí vzniku požáru. Karlovarský kraj
kvůli tomu dokonce vydal zákaz odpalování
pyrotechniky. Světelné představení se podle
návštěvníků stalo plnohodnotnou náhradou
klasického ohňostroje.
(mák)

Město přispělo na babybox

Chodov se zařadil na seznam dárců, kteří finančně přispěli na nový babybox v Sokolově. Na
účet nadačního fondu pro odložené děti STATIM
poputuje rovných 15 000 korun.
V sokolovské nemocnici byl babybox nainstalován v roce 2008, do dnešních dnů schránka
zachránila život jednomu novorozenci.
Starý babybox nyní nahradí moderní zařízení
druhé generace.
V Česku bylo k 20. srpnu 66 babyboxů, v nichž
dosud našlo útočiště 124 miminek. 
(mák)

Tvořte s námi společnou
budoucnost města

Vážení občané,
v souvislosti
s tvorbou
„Strategického
plánu rozvoje města
Chodov“ na období
2015-2025 si Vás
město Chodov
ve spolupráci se
společností Erste
Grantika Advisory,
a.s., dovoluje vyzvat
k předložení projektů (nápadů/aktivit), které by
přispěly k rozvoji města dle Vašich představ.
Na základě zjištěných skutečností ze socioekonomických analýz a výsledků průzkumu potřeb
občanů města Chodova byly pro období 20152025 vybrány 4 priority.
Tyto priority budou naplňovány prostřednictvím konkrétních projektových záměrů, které
máte možnost nyní předložit i Vy. Při předkládání
projektových námětů, prosím, dodržujte jejich
soulad s vymezenými tématy (prioritami):
I. PRIORITA: Chodov jako obec s rozšířenou
působností (zvýšení správních pravomocí města)
II. PRIORITA: Iniciace ekonomického rozvoje (podnikatelské zóny, vstup nových investorů
a zaměstnanost)
III. PRIORITA: Zkvalitnění podmínek života občanů (podpora volnočasových a kulturních aktivit,
zvýšení bezpečnosti (prevence kriminality), zvyšování kvality vzdělávání, sociálních
a zdravotních služeb)
IV. PRIORITA: Zajištění environmentální udržitelnosti (budoucnost dodávek tepla, revitalizace
městské zeleně, alternativní způsoby dopravy,
plynulost silničního provozu)
Pro specifikaci Vašeho podnětu využijte jednoduchý elektronický formulář dostupný na internetu: http://www.mojeanketa.cz/
pruzkum/243426829/1/. Odkaz naleznete také
v článku umístěném v aktualitách na webových
stránkách města.
Vaše náměty vyplňujte do 13. 9. 2015. Případné otázky, prosím, zasílejte na kontaktní e-mail:
kasparkova@grantika.cz
Využijte proto tuto příležitost a seznamte
nás s Vaší představou o budoucí podobě a
funkčnosti města Chodova.

Patrik Pizinger, starosta

Mgr. Luděk Soukup, místostarosta
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Projektory opustily kabinu

Demontáž promítaček před stěhováním. 

Staré projektor y v kině v Kulturním a společenském středisku (KASS) po dlouhé řadě
let definitivně opustily promítací kabinu.
V místnosti zůstal už jen moderní digitální
přístroj, kter ý s přehledem zvládá 3D filmy.
Dvě promítačky byly v provozu od roku
1987 do roku 2012, tedy do doby, kdy téměř
zmizely snímky na klasickém filmovém pásu
a kotouči.
„Od roku 2012 promítáme na digitální
projektor. Ty staré v kabině už jen zabíraly
místo,“ vysvětlil stěhování těžkých přístrojů
ředitel KASSu Jiří Spěváček.

Projektory uvidí návštěvníci v předsálí

Návštěvníci si však jeden z nich mohou prohlédnout. „Vystavili jsme ho v prostorách kina,“
poznamenal ředitel s tím, že chodovské kino má
už třetí generaci projektorů.
Ten nejstarší pochází z roku 1969 a k vidění je rovněž u vstupu na Malou scénu.
„Druhou promítačku nabídneme případnému zájemci. Může se hodit nějaké obci,
která nemá vlastní kino a je ochotna shánět filmy na kotoučích,“ doplnil na závěr Jiří
Spěváček.
(mák)

|Foto: Martin Polák

Chodov ulehčí stavebníkům,
věcná břemena projedná rada

Chodov ušetří místním stavebníkům čas
při vyřizování nezbytné administrativy. Žádosti o zřízení věcných břemen (vodovodní a plynové přípojky, uložení kabelů atd.)
bude nově schvalovat rada města.
Žádosti dosud posuzovalo zastupitelstvo,
které ale nejedná tak často jako rada. „Stavebníkům to zbytečně komplikovalo život.
Tr valo to dlouho, někdy i několik měsíců,“
vysvětlil změnu pravidel starosta Chodova
Patrik Pizinger.
Chodov novinku zavádí poté, co ji konzultoval s právníky, Svazem měst a obcí České
republiky a stavebním úřadem. „Také vycházíme z praxe a příkladu okolních větších
měst. Je to vstřícný krok směrem k obyvatelům města,“ poznamenal starosta.
(mák)

Výlet do kláštera

Svaz postižených civilizačními chorobami v
Chodově zve na zájezd do kláštera Teplá. Odjezd
je dne 20. 10. 2015 v 8 hodin od autobusového

8
nádraží. Veškeré informace o zájezdu se budou
podávat dne 15. 9. 2015, kdy se zároveň budou
vybírat peníze - 200 korun (100 Kč autobus +100
Kč vstup).
Růžena Štěpánková

Město má pět nových
držitelů Zlatého kříže

Celkem 52 lidí z Karlovarského kraje získalo u
příležitosti oslav Světového dne dárců krve ocenění v podobě Zlatého kříže. Plaketu si odneslo i
pět obyvatel Chodova.
„Je to záslužný počin, je třeba za něj poděkovat,“ uvedl místostarosta Luděk Soukup, který
oceněným v krajské knihovně v Karlových Varech
osobně poblahopřál a předal za město Chodov
tašku s dárky.
Lidé, kteří pravidelně bezplatně darují krev,

Zprávy z města
svými porcelánovými výrobky.
O body v internetovém hlasování bojoval s náprstkem a zvonkem s motivem Chodova.
Vítězem soutěže se stal Ovocný čaj bez ibišku
– Krásenské čajování/Andělské s kardamomem,
jehož výrobcem je Šimůnková & Křepela. Na
druhé pozici se umístily Loketské perníčky.
Tradiční výrobek roku a udělování regionální
značky Original product of Sokolovsko jsou dvě
nové aktivity na podporu malého a středního
podnikání na území okresu Sokolov. Správcem
značky a pořadatelem je Mikroregion Sokolov –
východ, jehož členem je také Chodov. (mák)

Mario Mokrý (vpravo) přebírá dárky od místostarosty
Luďka Soukupa. 
|Foto: Martin Polák

obdrželi z rukou hejtmana Martina Havla plaketu, dále pak symbolické červené růže, pamětní
listy Karlovarského kraje a další drobné dárky.
Do sálu krajské knihovny si z Chodova pro
ocenění přijeli za 80 odběrů František Kriegelstein, František Futera a Jiří Kafka. Za 120 návštěv
transfuzní stanice plaketu získal Mario Mokrý a
Vlastimil Roffeis.
Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů si odneslo
44 dárců a dalších 8 dárců získalo Zlatý kříž II.
stupně za 120 odběrů. Převažovali muži, kterých
bylo dohromady 47. 
(mák)

Cena za výrobek roku
zamířila do Chodova

Cena za skvělé třetí místo v soutěži Tradiční
výrobek roku 2015 a certifikát Original product of
Sokolovsko putuje do Chodova. Ocenění totiž získal Chodovák Petr Sedláček, který uspěl se

200,- Kč/osobu, zahrnuje vstupné na výstavu,
pojištění i dopravu.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Poděkování

Děkuji členům chodovského požárního
sboru, kteří sloužili 29. 7. 2015 a ohleduplně
a profesionálně pomáhali při mém odvozu do
nemocnice. Za vše moc děkuji.
K. V.
Děkujeme p. Orlichovi, majiteli chodovské
pekárny, za dar ve formě pěti druhů koláčků
ve slušném množství u příležitosti červencového výročí položení základního kamene farního kostela a výročního dne posvěcení.
Farní společenství při kostele sv. Vavřince
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s
p Janem Mašterou. Zvláštní poděkování patří
chodovským hasičům a FK Stará Chodovská.
Za projevenou soustrast děkujeme.
Manželka Ludmila, syn Martin s rodinou,
dcera Jana s rodinou.

Čerstvý držitel certifikátu Petr Sedláček. 

|Foto:MSV

Návštěva partnerského města
Oelsnitz/Erzgebirge

Městský
úřad
Chodov informuje
seniory města Chodova, že dne 17.
září 2015 pořádá
jednodenní návštěvu
partnerského města
Oelsnitz/Erzgebirge
za finanční podpory Česko-německého fondu
budoucnosti. V partnerském městě se setkáme
s představiteli města, zúčastníme se komentované prohlídky města a navštívíme jeho významné památky. Po prohlídce města zavítáme na 7.
Saskou zemskou zahradní výstavu. Můžeme se
těšit na výstavu rostlin domácích i exotických.
Hlavními tématy výstavy v tomto termínu jsou
Kouzlo podzimu a Kvetoucí podzim.
Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od
7. září 2015 na odboru sociálních věcí, v přízemí,
kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 hodin, s polední
přestávkou od 11.30 do 12:30 hodin. Poplatek činí
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Zprávy z města

Gymnázium a střední odborná škola Chodov
a to z důvodu změny studijních oborů, které
nabízíme ke studiu. S touto změnou souvisí i
změna loga, se kterým Vás tímto seznamujeme.
Nové podoby se dočkaly i naše webové stránky
(www.gasos.cz) a facebookový profil školy (G
Soš Chodov). Na závěr přejeme všem našim
žákům šťastný vstup do nového školního roku a
jen příjemné zážitky v naší nové škole.

Bc. Jitka Čmoková, G a SOŠ Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem
13x. Z toho byly tři požáry (byt ve Vřesové, byt
v ulici Čapkova v Chodově – ošetřena lehce nadýchaná osoba, střecha v karlovarské nemocnici). Dále jednotka zasahovala u čtyř dopravních

Gymnázium & SOŠ Chodov
Škola má nové logo

V období letních prázdnin proběhla řada
stavebních úprav v naší nové budově školy
v ulici Komenského. Žáci se tak mohou těšit
například na nové dřevěné šatní skříňky a
plně funkční wifi připojení. Abychom nové

prostředí přiblížili i rodičům žáků, vyhlásila paní
ředitelka den otevřených dveří, který proběhne
10. září v době od 15 do 18 hodin. Zveme
všechny rodiče našich žáků, aby si školu přišli
prohlédnout a seznámili se tak s prostředím, kde
se vzdělávají jejich děti.
10. září v 16:00 hod. též proběhnou první
třídní schůzky pro rodiče žáků třídy G1. Jedná
se zejména o informační schůzku, proto
srdečně zveme rodiče našich primánů. Od 1.
září dochází ke změně názvu naší školy na

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel u kaolínky za
Chodosem, 7. července 2015.

nehod. Srážka 3 osobních vozidel za Mírovou se
obešla bez zranění, v ulici U Porcelánky v Chodově došlo k nehodě dvou osobních vozidel se
zraněním chodce, v ulici Lesní došlo k nehodě 2
osobních vozidel se zraněním jedné osoby, v Mírové u autobazaru došlo k nehodě dvou osobních vozidel, nehoda si vyžádala zranění jedné
osoby, poškození plotu a dalšího vozidla v autobazaru. Ve čtyřech případech šlo o technickou pomoc, byla vysvobozena poštolka z útrob
okenní mříže kostela sv. Vavřince, byl nouzově
otevřen byt v ulici ČSO, ve kterém byla nalezena
zraněná osoba, jednotka vypomohla při pátrací
akci na cyklostezce u Královského Poříčí, kde byla
nalezena ztracená seniorka, byl nouzově otevřen
výtah v Revoluční ulici, ve kterém uvízlo malé
dítě. Dále byl likvidován únik provozních kapalin
z osobního vozidla v ulici ČSM.
V červenci byl zaznamenán obrovský nárůst
zásahové činnosti, jednotka řešila 28 událostí.
Celkem 6 požárů: les mezi Počerny a Mírovou,
autodílna v Sokolově – 1 zraněná osoba byla le-
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tecky transportována, rodinný dům v Nové Roli,
osobní vůz v Jenišově, model stíhačky spadlý na
R6, dřevěná hromada v Hrnčířské ulici. Dále jednotka řešila 19 technických zásahů, jedna těžká
dopravní nehoda dvou osobních vozidel u kaolínky před Božičany si vyžádala 6 zraněných
osob, jedna osoba musela být vyproštěna a letecky transportována.
Byly likvidovány dva úniky ropných produktů
na komunikaci v Jenišově, v sedmi případech
byly nouzově otevřeny byty z různých důvodů (léky, uvnitř zraněné osoby, pro PČR atd.),
vzhledem k rozmarům počasí byly likvidovány
následky silného větru v pěti případech (popadané stromy na komunikaci, na auta, uvolněné
střechy v Chodově a v Loučkách), ve dvou případech byla poskytnuta pomoc pro ZZS při snesení
těžkých pacientů do sanity v ulici Luční a Vítězné. Ve čtyřech případech byl zaznamenán planý
poplach. Více informací a fotogalerii najdete na
webu www.sdhchodov.cz

Informace SDH

V červnu proběhl velký úklid hasičské zbrojnice, proběhly každoroční společné akce, jako je
„branný den“ na ŠaKu, „den otevřených dveří“
hasičské zbrojnice. Tradičně se slavil „Den dětí“
s oblíbenou hasičskou pěnou v DDM Bludiště,
ve Staré Chodovské a v Josefově. Dvakrát hasiči
stavěli městské stany v Ostrově a ve Staré Chodovské. Chodovští hasiči významně pomohli se

Družstvo mládeže, hasičský tábor, Žacléř, chalupa Černá
Voda, 4. -11. července 2015.

stěhováním druhého stupně základní školy v ulici Komenského. Nechyběly každoroční exkurze
mateřských škol a denního stacionáře v prostorách zbrojnice. Družstva mladších a starších žáků
bodovala na postupové soutěži a v Karlovarské
lize. V krajském kole v Sokolově v prostorách
sportoviště u ISŠTE mladší žáci obsadili 2. místo.
V ligové soutěži v Boru bodovali s prvním místem mladší a pátým místem starší žáci. V Březové na noční soutěži mladší družstvo vyhrálo a
starší družstvo obsadilo 5. místo.
V červenci proběhl sedmidenní tábor mladých

Zprávy z města
hasičů v chalupě Černá Voda u Žacléře. Velké
poděkování patří firmě Chotes, s.r.o., která nám
sponzorsky zapůjčila dodávkové vozidlo. Dále
pak řeznictví Globus Jenišov a pekárně pana Orlicha za sponzorské dary pro naši kuchyň. Poděkování patří také vedoucím kolektivu mládeže
Martině Svobodové a Bc. Martinu Lehečkovi.
Začátkem července jsme uspořádali hasičský
Beach volejbalový turnaj společně s kamarády
hasiči z Vintířova. Chodovští hasiči nechyběli ani
na prvním ročníku tzv. „Military dne“ v Božičanech, zde položili pěnu pro děti a představili svoji
hasičskou techniku. V rámci Karlovarské ligy naše
ženy bodovaly na noční soutěži v Březové (KV),
v lize braly body za 1. místo.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Plechová krása projela
městem

Městská policie Chodov
Střípky z činnosti MP Chodov

Že je služba strážníků a policistů nelehká,
nevděčná a zvláště v dnešní době i velmi nebezpečná, je asi každému jasné. V našich příspěvcích se snažíme zveřejňovat spíše ty úsměvnější
okamžiky služby, ale při jedné z nočních služeb
měla hlídka strážníků do úsměvu daleko v okamžiku, kdy jí vyděšená obsluha baru v ul. Tovární
oznámila, že byla právě přepadena neznámým
mužem, který se maskoval igelitovou taškou na
tváři a v ruce měl nůž. Ze strachu o život pak
muži obsluha baru vydala větší finanční hotovost
a muž poté z místa utekl. Strážníci byli na místě
v několika minutách a ve spolupráci s policií ČR
se v regionu rozeběhla pátrací akce po pachateli
se zbraní. Strážníci prováděli prověrky restauračních zařízení se zaměřením na udaný popis,
kdy už po 15 minutách od oznámení v restauraci v ul. U Porcelánky zajistili muže odpovídajícího popisu. Při taktickém zákroku pak tohoto
nebezpečného pachatele zadrželi a předvedli na
oddělení policie k dalšímu opatření. Část odcizených peněz měl ještě u sebe. Za několik dní další
hlídka strážníků velice rychle reagovala na tísňové oznámení muže z ul. Luční, že vyrušil bytového zloděje, který se k němu chtěl za bílého dne
vloupat a nyní se jej snaží pronásledovat. Hlídka
okamžitým zásahem muže zadržela a rovněž
předala policii k dalšímu opatření, kdy bylo následně zjištěno, že šlo o pachatele bytových krádeží v regionu města. Činnost strážníků je velmi
různorodá a je mi velkou ctí velet těmto mužům,
kteří v jednu chvíli řeší banalitu ve veřejném pořádku či v dopravě a za pár minut již řeší resuscitaci umírajícího člověka při zdravotním kolapsu

Více než stovka nablýskaných motocyklů a automobilů s historickým datem výroby se začátkem srpna prohnala
celým Karlovarským krajem. Výjimkou nebyl ani Chodov, kde se na projíždějící účastníky už 15. ročníku Karlovarské
Sanssouci Veteran Rallye přišli podívat i obyvatelé města.
|Foto: Martin Polák

nebo jsou nuceni použít donucovací prostředky
při násilném napadení.
Další z řady kuriózních případů řešili strážníci v ul. Karlovarská, kde v noční době se do
konfliktu dostali mezi sebou zahrádkáři z místní
osady. Jednomu z chatařů se nelíbila hlasitá noční hudební produkce jeho sousedů, a proto šel
věc vyřídit osobně. Na místě se popíjel nějaký ten
alkohol, a tak se věc při vyřizování krapet zadrhla
na společenském bontonu. Výsledkem byla nejdříve slovní a poté i fyzická potyčka, při které jeden z aktérů náhle zjistil, že mu chybí oko. Službu konající strážník při přijímání oznámení také
nejdříve nemohl uvěřit tomu, co slyší, a ihned
chtěl zalarmovat rychlou zdravotní pomoc, ale
vysvětlilo se, že jde o oko umělé. Poškozený nyní
požadoval náhradu škody, pokud se oko nenajde. Za asistence strážníků tedy došlo k dohodě
o vyhlášení míru a celé osazenstvo zahájilo společenskou hru – najdi oko. Oční náhrada byla
posléze nalezena, a ke spokojenosti svého majitele i nepoškozena, proto byla věc vyřízena na
místě domluvou.
Absolutně bez citu se zachoval 28letý muž,
který vlastnil psa křížence. Domů si totiž pořídil
se svou rodinou nové štěně a to se mu líbilo více
než jeho původní pes, a tak došel v odpoledních hodinách do lesoparku v ul. Vančurova a

zde v blízkosti záchytného zařízení pro psy psa
úmyslně uvázal s tím, že jej snad někdo brzy
nalezne a do místního záchytného zařízení odvede. Doma pak tvrdil, že se mu pes ztratil. Pes
byl skutečně po několika hodinách nalezen a do
zařízení umístěn, ale zároveň se začalo pátrat po
majiteli psa, kdy místním šetřením městské policie za přispění pracovnice záchytného zařízení
paní Kravařík Hauzrové byl majitel ustanoven.
Ten se poté ze svého zavrženíhodného jednání
musel zpovídat při zahájeném blokovém řízení.

První cesta do školy

Milí rodiče, Váš malý školák již poprvé vykročil
na cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale
pak již dříve nebo později sám. Pomozte svému dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez
zbytečných problémů ve stávajících záludnostech silničního provozu. Vysvětlete dítěti hlavní
zásady bezpečného chování v blízkosti silniční
komunikace a využijte každé vhodné příležitosti
(procházka, nákup) k praktickému nácviku těchto
zásad v silničním provozu.
S dítětem projděte celou cestu do školy a vysvětlete mu, kudy má jít, kde má přecházet a kde
jsou nebezpečná místa.
I na Vás totiž záleží, aby následná samostatná
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou poslední.
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 a 7 (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 (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)
Florbal - pohybové hry (ročníky 2009 - 2010)
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)
Sportovní gymnastika; Rokenrol (neprobíhá
nábor)

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
DDM Bludiště

Dobové tržiště, pouťové atrakce, stánky s občerstvením, historický šerm a spoustu muziky v podání několika kapel
rozličných žánrů čekaly v polovině srpna na návštěvníky tradiční Vavřinecké pouti. Snímky zachycují jen malý průřez
bohatým pouťovým dnem. 
|Foto: Martin Polák
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Historie

Neslavný osud

 pomníku císaře

Josefa II.

tvrdit, že 2. října 1779 císař Josef naším městem
projížděl, a pak už není důvod nevěřit pověsti, že
v hostinci pod kostelem krátce zastavil a posvačil.
Císař Josef byl nesmírně oblíbeným panovníkem především mezi rolníky a prostými lidmi,
které si získal svými reformami, jimiž omezil moc
církve a šlechty. Nejznámější jsou v tomto ohledu
zrušení nevolnictví a toleranční patent. Hovořilo
se o něm jako o „selském císaři“ a právě tyto důvody vedly k tomu, že sochy císaře Josefa byly
nedílnou součástí velké části (především většinově německy hovořících) obcí v Českém království. V druhé polovině 19. století se sochy císaře
objednávaly v takovém množství, že je sochaři
vytvářeli podle jednotných vzorů do zásoby.

Odlitky císaře se daly počítat na tisíce

Nově vystavěný pomník na konci 19. století. 

Není mnoho osobností evropského formátu, které se dají spojovat s naším městem.
Chodov většinou stál stranou velkých historických událostí. Jedinou, ale o to zajímavější
výjimkou je návštěva římského císaře a českého krále Josefa II. v říjnu roku 1779.
Josef II. byl synem Marie Terezie a po její smrti
v roce 1780 se proslavil jako velký reformátor - v
roce 1781 zrušil nevolnictví a tolerančním patentem povolil ve své říši i jiná náboženství než katolické. V chodovské kronice je k tomu následující
zápis z počátku 20. století.
„Kromě pověstí je mnoho příběhů, které se
předávají z pokolení na pokolení až do našich
časů. Když se kvůli sporu o bavorské nástupnictví v roce 1779 rozhořela válka mezi Rakouskem
a Pruskem, projížděl císař Josef II. s velkou vojenskou silou přes zemskou hranici skrze Krušné
hory. Prvního října toho roku přijel do Ostrova a
dalšího dne pokračoval v cestě přes Chodov do
Chebu. V Chodově císař poručil zastavit a v místním hostinci na kostelním náměstí (v dnešním

|Foto: archiv Miloše Bělohlávka

hostinci U Zlatého jelena) se krátce občerstvil.
Hosté v šenku byli přítomností císaře zcela ohromeni a zpráva se šířila vesnicí jako blesk. Staří i
mladí nechali všechno ležet a spěchali k hostinci, aby dali císaři najevo svou věrnost a lásku. Po
krátké zastávce nasedl císař na koně a vydal se se
svým doprovodem po nové poštovní cestě přes
Wintersgrün-Berghäuser (část Vintířova zaniklá
během důlní činnosti) dále do Svatavy a Chebu.“
Dá se snadno dokázat, že prvního října roku
1779 císař skutečně nocoval v Ostrově (kam přijel z Jáchymova, který navštívil den předtím) a
druhého října večer dorazil do císařského hradu
v Chebu. Císař tehdy táhl k Salzburgu, který získal ve válce o bavorské dědictví (také se jí říká
švestková nebo bramborová válka). Ta skončila v
květnu roku 1779 a Josef II. táhl přes Cheb, aby
své nové území navštívil. Je dokonce možné,
že společně s císařem přes Chodov jel i vrchní
velitel rakouské armády generál Laudon (ano,
ten slavný generál Laudon z lidové písničky jel
pravděpodobně skrze naši vesnici). S určitostí lze
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Historie

Ani Chodov nebyl výjimkou a 28. srpna 1888
pronáší na zasedání městského zastupitelstva
továrník Carl Fenkl proslov, ve kterém navrhuje
postavit císaři pomník u budovy chlapecké školy
(bývalý první stupeň první základní školy). Městské zastupitelstvo tento návrh jednotně podpořilo a již o rok později (2. 8. 1889) je pomník slavnostně odhalen. Chodovská socha císaře Josefa
byla odlita ve slévárnách hraběte Huga Salmy v
Blansku na Moravě podle jednotného modelu.
Navlas stejných Josefů byly roztroušeny po celé
rakouské říši stovky, možná i tisíce.
Na tomto místě stál císař Josef do konce první světové války, kdy se ovšem čerstvě vzniklé
Československé republice nelíbilo mít na náměstí symbol starého režimu (a císař Josef, jakkoliv
reformátor, byl pro mladou republiku především
Habsburkem). První to v Chodově „odnesl“ pomník obětem válek v městském parku, ze kterého byl odsekán reliéf císaře Františka Josefa
I. a z jeho vrcholku odstraněna rakouská orlice.
Brzy došlo i na pomník Josefa II. S odvoláním na
Zákon na ochranu republiky (§26 50/1923 Sb.
“politický (státní policejní) úřad může naříditi, aby
byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné památky
umístěné na veřejném místě, jsou-li rázu protistátního nebo jsou-li zřízeny některému členu
rodin panovavších v Rakousku.“) rozhodla krajská správa v Lokti o odstranění pomníku císaře
Josefa. A tak brzy ráno 2. června 1923 naložili
pracovníci města pomník císaře na vůz a odvezli
jej za rozčileného přihlížení obyvatelstva do zahrady vily paní Friedy Langer, vdovy po továrníkovi Antonu Langerovi. Tato vila (dnes Dům dětí
a mládeže „Bludiště“) patřila mezi nejhonosnější
domy ve městě a právě u zahradního pavilonu
této budovy našel císař Josef svůj nový domov.

Chodovský kronikář Anton Ebert netajil své
rozčarování nad postojem českých úřadů, když
napsal: „Protože před zraky české vlády nesměl
zůstat žádný německý místní název, žádná rakouská orlice, žádná černožlutá vlajka nebo jakákoliv jiná připomínka na dřívější vládce [...], došlo
i na lidového císaře Josefa II. Ukryty za „zákon na
ochranu republiky“ nařídily české úřady v Lokti
odstranit pomník císaře Josefa. [...] Tato všechna opatření nebyla ničím jiným než přehnanou
úřednickou horlivostí.“
Podstavec pomníku zůstal na svém místě u
školy, byla z něj jen odstraněna popisná tabulka a
městská rada plánovala na tomto soklu zřídit pomník synům města padlým v první světové válce.
To se však nestihlo uskutečnit, neboť 25. srpna
1924 přichází nařízení českých úřadů odstranit i
kamenný sokl. Chodovská městská rada se snažila dlouho tento příkaz odkládat, ale v únoru 1925
byl podstavec převezen ke svému císaři do zahrady vdovy Langerové. Okrasný městský spolek
poté na místě pomníku zřídil zahrádku, kterou
nakonec časem nahradil pomník obětem Velké
války.
Když v roce 1938 německá vojska vtáhla do
obsazeného československého pohraničí, bylo
rozhodnuto o navrácení pomníku do středu
města. Jelikož bylo jeho původní místo obsazeno pomníkem obětem války, byl císař slavnostně
odvezen ze zahrady vily Langer a umístěn přibližně do míst, kudy dnes z kruhového objezdu u
školy odbočuje silnice na Karlovy Vary. Na tomto
místě pomník přečkal druhou světovou válku. Co
se s ním stalo po ní, se můžeme jen dohadovat.
Pravděpodobně zmizel ve víru dějin, nejspíše byl
zničen.
Takový už je osud pomníků - jsou to nakonec
vždycky právě ty nevinné kusy kamene a bronzu,
kdo odnese vinu za osoby, které představují, a za
režimy, které je postavily.

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Škola s pomníkem císaře.

|Foto: archiv M. Bělohlávka
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Informační servis

čtvrtek 3. 9. a pátek 4. 9. v 17 h, čtvrtek 24. 9. v 17 h / přístupné od 12 let. vstupné 115 kč

Kino malá scéna chodov
uvádí

5. 9. (so) 17 h, 6. 9. (ne) 15 h, 26. 9. (so) 15 h

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 3D /85/
Premiéra / Animovaná pohádka / Francie

Malý Mune, snílek a šibal, je v bájném světě jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny.
Mune ale přitahuje katastrofy a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého strážce Slunce
Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

10.-11. 9. (čt-pá) 19:30 h, 12. 9. (so) 17 a 19:30 h, 26. 9. (so) 17 h, 27. 9. (ne) 19:30 h

GANGSTER KA /100/

Premiéra / Kriminální thriller / Česko

Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř“.
Zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového tunelu a snaží se objektivně
ukázat zrod skutečného gangstera.

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

vstupné 250 Kè
pøedprodej: Infocentrum,
kino Malá scéna

12.-13. 9. (so-ne) 15 h

BARBIE ROCK’N ROYALS /84/
Premiéra / Animovaná pohádka / USA

Křehká princezna Courtney (Barbie) původně mířila na letní přípravný tábor pro dívky s modrou krví,
místo toho se však ocitla na kempu pro rockery…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 9. (út) 19:30 h
VYKOLEJENÁ  /122/
Premiéra / Komedie / USA

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...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
2. 9. (st) 19:30 h
BEZ KALHOT XXL /115/
Komedie / USA

Informační servis
5.-6. 9. (so-ne) 19:30 h
KURÝR: RESTART /96/
Premiéra / Akční thriller / Francie

8. 9. (út) 19:30 h
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ/132/
Akční dobrodružný thriller / USA

3.-4. 9. (čt-pá) 19:30 h
HITMAN: AGENT 47 /96/
Premiéra / Akční thriller / USA

Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového
kódu, který má vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 není
obyčejný člověk, představuje vyvrcholení desetiletí trvajícího tajného genetického výzkumu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na mise, jejichž
úspěšné splnění je nemožné. Pod vedením režiséra Christophera McQuarieho jde znovu po krku těm největším
grázlům současného světa.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
9. 9. (st) 19:30 h, 10. 9. (čt) 17 h
MÉĎA 2 /125/
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 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

6. 9. (ne) 17 h
JURSKÝ SVĚT 3D /125/
Dobrodružné / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
13. 9. (ne) 17 h
PIXELY 3D /106/
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 130 Kč
13.-14. 9. (ne-po) 19:30 h
SINISTER 2 /97/
Premiéra / Horor / USA

Do opuštěného venkovského domu se nastěhuje Courtney
Collinsová se svými dvojčaty. Brzy ale zjistí, že nejsou mezi
stěnami domu asi až tak úplně sami…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
15. 9. (út) 19:30 h
VYKOLEJENÁ  /122/
Komedie / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

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.

5. 9. (so) 17 h, 6. 9. (ne) 15 h
MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 3D /85/
Premiéra / Animovaná pohádka / Francie

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

12.-13. 9. (so-ne) 15 h
BARBIE ROCK’N ROYALS /84/
Premiéra / Animovaná pohádka / USA

16. 9. (st) 19:30 h
ŽIVOT JE ŽIVOT /95/
Komedie / Česko

5. 9. (so) 15 h
MIMONI 2D /91/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném
světě jmenován strážcem Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a
bdí nad sny. Mune ale přitahuje katastrofy a omylem umožní
strážci temna, aby ukradl Slunce. S pomocí hrdého strážce
Slunce Sohona a křehké Ciry se Mune vydává za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní legendu mezi strážci!

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Křehká princezna Courtney (Barbie) původně mířila na letní
přípravný tábor pro dívky s modrou krví, místo toho se však
ocitla na kempu pro rockery…

3.-4. 9. (čt-pá) 17 h
RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN /90/
Premiéra / Hudební dokument / Slovensko, ČR

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

7. 9. (po) 19:30 h
TERMINATOR GENISYS 3D /126/
Akční sci-fi thriller / 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. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem
Johna Connora (Jason Clarke), jenž pro Skynet představuje
největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na zabíjení s lidskými rysy (Arnold Schwarzenegger)...

Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli romskému původu se nejednou potkal s předsudky okolí. Dnes vydává alba v desetitisícových
nákladech, byl porotcem Superstar a jeho videa vidělo na
internetu víc než 200 milionů uživatelů. Film nabídne i exkluzivní záběry z rodinných archivů, videí a fotografií, doložené
osobními výpověďmi lidí z nejbližšího okolí Rytmuse.

18.-19. 9. (pá-so) 17 h
AMERICAN ULTRA
Premiéra / Akční komedie / 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, titulky. Vstupné 125 Kč

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

10.-11. 9. (čt-pá) 19:30 h, 12. 9. (so) 17 a 19:30 h
GANGSTER KA /100/
Premiéra / Kriminální thriller / Česko

Kriminální thriller Gangster Ka je natočen podle námětu
Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř “.
Zkoumá mechanismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šestimiliardového tunelu a snaží se objektivně ukázat
zrod skutečného gangstera.

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč
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11. 9. (pá) 17 h
FANTASTICKÁ ČTYŘKA /94/
Akční sci-fi / USA

Bývalý žoldák pro zvláštní vojenské operace Frank Martin
(Ed Skrein) nyní žije méně nebezpečným životem. Tedy alespoň si to myslí. Pracuje jako kurýr nejrůznějších zásilek pro
poněkud pochybné zákazníky. Tato práce vyžaduje ledově
chladnou hlavu, excelentní řidičské schopnosti a občas také
precizní schopnosti zabijáka.

Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající
členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit
ručník do ringu. Ale chtějí to udělat po svém: společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí 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

Informační servis

17. 9. (čt) 17 h
DOMÁCÍ PÉČE /92/
Komedie / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
17.-19. 9. (čt-so) 19:30 h
LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM
Premiéra / Akční sci-fi / USA

Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým
starým životům. Místo svobody je čekal pouhý postup do
druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Pokojný život milovníka trávy a jeho přítelkyně v malém
ospalém městečku je narušený, když Mika doběhne vlastní
minulost a začne se o něho zajímat vláda USA…

19. 9. (so) 15 h
V HLAVĚ 2D /102/
Animovaná rodinná komedie / USA

Období dospívání může být velice komplikované a Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání
přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. 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 85 Kč

20. 9. (ne) 15 h
V HLAVĚ 3D /102/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
20. 9. (ne) 17 h
MIMONI 3D /91/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
20.-21. 9. (ne-po) 19:30 h
KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E. /116/
Premiéra / Akční dobrodružná komedie / USA

Agent CIA Solo (Cavill) a agent KGB Kuryakin (Hammer)
jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství a spolupracovat
na společném úkolu -překazit plány tajemné mezinárodní
zločinecké organizace, která chce šířením jaderných zbraní
a technologií destabilizovat křehkou rovnováhu sil ve světě.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

22.-23. 9. (út-st) 19:30 h
DÁREK /107/
Premiéra / Psychologický thriller / USA, Austrálie

Můžete opravdu projít celým životem a nikdy nikomu neublížit? Někdy si toho totiž ani nemusíte všimnout, neuvědomíte si to. Ale někde může být někdo, kdo vám nikdy
nezapomene ani neodpustí...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

24. 9. (čt) 17 h
RYTMUS SÍDLISKOVÝ SEN /90/
Premiéra / Hudební dokument / Slovensko, ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
24.-25. 9. (čt-pá) 19:30 h
NIKDY NENÍ POZDĚ /101/
Premiéra / Hudební komedie / USA

Meryl Streep ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné
kytaristky, která se ve snaze splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb.
Během návratu domů dostává tváří v tvář své rodině šanci
tyto chyby napravit a změnit se…

Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

20
25. 9. (pá) 17 h, 26. 9. (so) 19:30 h
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ /96/
Premiéra / Komedie / USA

Další generace Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) kráčí ve stopách svého otce a v naději na posílení rodinných pout se rozhodne překvapit svou ženu Debbie
(Applegate) a jejich dva syny cestou zpět do Ameriky, do rodinného „oblíbeného zábavního parku“ Walley World.

Přístupné od 15 let, titulky. vstupné 115 Kč
26. 9. (so) 15 h
MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE 3D /85/
Premiéra / Animovaná pohádka / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
26. 9. (so) 17 h, 27. 9. (ne) v 19:30 h
GANGSTER KA /100/
Premiéra / Kriminální thriller / Česko
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

Informační servis

TV Studio Chodov

KASS Chodov

1. -4. 9. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

10. 9. (čt) 14:30 h
Den horníků a energetiků SU, a.s.
Společenský sál KASS

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

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

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
Souhrn událostí za měsíce červenec a srpen (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 2015
Záznam z vystoupení ZUŠ (premiéra)

TV ZÁPAD

19. 9. (so) 10-17 h
Chodovské posvícení a oblastní výstava zahrádkářů
Společenský sál a prostranství před KASS

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

27. 9. (ne) 15 h
MALÝ DRÁČEK 2D /80/
Animovaná dobrodružná pohádka / USA

15.-18. 9. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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. Společně s vynalézavou dikobrazicí
Matildou musí zachránit ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila...

KINOMIX

27. 9. (ne) 17 h
ANT-MAN 3D /117/
Akční sci-fi / USA

22.-25. 9. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopností zmenšit své fyzické rozměry, ale současně
znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci svému mentorovi, doktorovi Hankovi Pymovi (Michael
Douglas), ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném
obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která
ho ohrožují.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
28.-29. 9. (po-út) 19:30 h
BOJOVNÍK /123/
Premiéra / Sportovní drama / USA

Boxer Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je na vrcholu své kariéry.
Přesto se ze světa boxu rozhodne odejít, aby mohl trávit
více času se svojí rodinou. Vše se změní ve chvíli, kdy je
jeho manželka (Rachel McAdams) zabita…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

30. 9. (st) 19:30 h
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ/132/
Akční dobrodružný thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ŠKOLNÍ AKADEMIE 3. ZŠ 2015
Záznam z vystoupení (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu měsíce září (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

POCTA WALDEMARU MATUŠKOVI

Krátký záznam koncertu z čarodějnického jarmarku (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

29. 9.-2. 10. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

21.-22. 9. (po-út) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

DDM Bludiště Chodov
5. 9. (so) 10 h
Pojď se bavit s Bludištěm
Ukázka činnosti kroužků DDM

Areál DDM Bludiště

14. 9. O veliké řepě, 21. 9. Červená karkulka, 28. 9. Perníková chaloupka
Budeme si hrát s pohádkami a zkusíme nacvičovat různá divadelní představení. Akce bude probíhat v rámci projektu: Celé
Česko čte dětem. Určeno pro děti, které se nebojí vystoupit
před veřejností, ve věku od 5 do 11 let. Přihlášky k pravidelné
docházce si můžete vyzvednout v dětském oddělení od 1. září.
Je také možné přijít pouze na čtení pohádky. Vstup zdarma.

Středy od 15 h
Herní klub

9. 9. Zlaté Česko, 16. 9. Activity, 23. 9. Scrabble, 30. 9. Velká
vesmírná soutěž

Čtvrtky od 14 h
Výtvarné dílničky

10. 9. Pirátské vyrábění, 17. 9. Veselé zápisníčky, 24. 9. Draci
z papíru

POSTEL PRO HOSTY

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

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

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

Junák Chodov
6. 9. (ne) 15 h
Zahájení skautského roku
Klubovna v Zahradní ulici

Pondělky od 16 h
Pohádkohraní

10. 9. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Záznam z divadelního představení (repríza)

16. 9. (st) 16 h
Vyhlášení vítězů pohlednicové soutěže
V oddělení pro děti. Pro veřejnost.

Městská knihovna Chodov

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ně nebo v parku za čítárnou.

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

8.-11. 9. (út-pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
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Informační servis

Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky.

14. 9. (po) 9-18 h
Burza knih

Velký výběr nově vyřazených knih pro děti i dospělé v čítár-

ČSCH Chodov
29. 8. (so) a 26. 9. (so) 9-11 h
Prodejní a výměnné trhy drůbeže, exotů,
holubů a králíků
Info tel. 352 67 63 25

Areál ČSCH, Nádražní 881

Galerie u Vavřince
9. 9. (st) 17 h
Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Halámka
s názvem Sigur Ross
Výstava potrvá do 31. 10.

Výstavní dny úterý a čtvrtek 4-17 h, neděle 13-17 h

Městská galerie v DDM Bludiště
15. 9.-1. 10.
Výstava fotografií - Živá příroda Karlovarska
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 h, 14-17 h.
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Infocentrum Chodov
Nabídka přehledu zasílání akcí

Pokud máte zájem o e-mailové zasílání Přehledu akcí organizací města Chodova „Co, kdy, kde, kdo“, pošlete nám
na naši e-mailovou adresu infocentrum@mestochodov.cz
Váš kontakt a měsíční chronologicky řazený přehled Vám
budeme pravidelně zasílat. V infocentru si také můžete tyto
akce nechat vytisknout.

Kostel sv. Vavřince
neděle 9 h, středy, pátky 17:30 h
Bohoslužby

Informační servis
2. 9. (st) 14 h
Vycházka turistů

Božíčany - Jimlíkov - Mírová (5 km). Sraz na autobusovém
nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)
9. 9. (st) 10 h
Vycházka turistů

Mistrovství ČR v plážovém
volejbalu

Panelka nad Loktem - Loket (10 km). Sraz na autobusovém
nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

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

9. 9. (st) 16 h
Oblastní přebor Kv. kraje družstev žactva v
atletice
Stadion ŠAK Chodov
Pořádá ŠAK Chodov

8. 9. (út) 17:30 h
Svátek Narození Panny Marie

13. 9. (ne) 10 h
Chodovský bikemaraton

Vzhledem k opravě elektroinstalace v kostele
bude místo upřesněno na farnosti.

Pořádá TJ Plamen Chodov

Mše svatá.

10. ročník závodu horských kol. Registrace a start hotel
Nautilus. Bližší info na www.plamenchodov.cz

14. 9. (po) 17:30 h
Svátek Povýšení svatého Kříže
Mše svatá.

Od 26. do 28.6.2015 se v Chodově konalo UNIQA mistrovství ČR v plážovém volejbalu v kategorii U16 dívek a chlapců.
Sjelo se 20 družstev dívek a 12 družstev chlapců. Obrovský DÍK patří celému technickému zázemí klubu BVC Chodov,
který tento turnajový prodloužený víkend celý zabezpečil, Marcele Saxové, která připravovala pro ubytované snídaně,
Jirkovi a Petrovi Kissovým, kteří pomohli ve všem, co bylo potřeba, a všem dětičkám, které podávaly míče a zapisovaly
a všem zúčastněným. 
|Foto: Michaela Prášilová

Vzhledem k opravě elektroinstalace v kostele
bude místo upřesněno na farnosti.
28. 9. (po) 17:30 h
Slavnost sv. Václava

Poutní slavnost v kostele sv. Václava v Lokti.

Vzhledem k opravě elektroinstalace v kostele
bude místo upřesněno na farnosti.
Ve dnech 21. 9.-3. 10. 2015 nebudou ve všední dny mše svaté.

Evangelický kostel
neděle 9:15 h
Bohoslužby
středa 19 h
Biblické hodiny

Sport
Rozlosování podzimní části fotbalového krajského přeboru TJ Spartak Chodov
Muži A
30. 8. Ne 15 h Chodov - Ostrov
13. 9. Ne 15 h Chodov - FC Cheb
27. 9. Ne 15 h Chodov - Kynšperk
11. 10. Ne 15 h Chodov - Kr. Poříčí
24. 10. Ne 14:30 h Chodov - Hvězda Cheb
8. 11. Ne 14 h Chodov - M. Lázně
Dorost
29. 8. So 10 h Chodov - Ostrov
12. 9. So 10 h Chodov - FC Cheb
26. 9. So 10 h Chodov - FC K. Vary
10. 10. So 10 h Chodov - Nejdek
24. 10. So 10 h Chodov - Hvězda Cheb
7. 11. So 10 h Chodov - Toužim
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Sport

Cyklistika
15. 9. (út) 9 h
Školka cup

Turnaj v kopané pro chodovské MŠ.

TJ Spartak Chodov
Pořádá DDM Bludiště a TJ Spartak Chodov
22. 9. (út) 13-16 h
Chodovské rekordy

Závody v netradičních disciplínách.

DDM Bludiště Chodov
Pořádá DDM Bludiště

22.-23. 9. (út-st) 9:30 h
Okresní kolo atletického čtyřboje ZŠ
Stadion ŠAK Chodov
Pořádá ŠAK Chodov
23. 9. (st) 8:45 h
Vycházka turistů

Kyselka - Velichov - Vojkovice (15 km). Sraz na autobusovém nádraží.

Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)
26. 9. (so) 13 h
Pohárový rock´n´roll

Závody v akrobatickém rokenrolu.

Sportovní hala Chodov
Pořádá SRPD DDM Chodov a RnR Club K. Vary
30. 9. (st) 9:30 h
Krajské kolo atletického čtyřboje ZŠ
Stadion ŠAK Chodov
Pořádá ŠAK Chodov

TJ Plamen Chodov - noví cyklisté vítáni

Jezdí vaše děti rády na kole? Pak je přihlaste
do našeho cyklistického oddílu, kde rozšíříme jejich schopnosti, poznají nové kamarády a budou
si moci i zazávodit.
Přijďte v sobotu 5. září ve 13:30 h do DDM
Bludiště, kde bude probíhat prezentace oddílu
s možností ihned se přihlásit. Registrace nových
zájemců bude po celé září, a to vždy ve středu v
16:00 h u DDM Bludiště.
Info: tel. 721 955 924 František Nádvorník,
nadvornikf@seznam.cz, www.plamenchodov.cz

Turistika
Hroši Chodov - nábor dětí

Náš dětský turistický oddíl Hroši Chodov hledá
mezi sebe šikovné děti ve věku od 5 do 15 let.
Přijďte s dětmi mezi nás ve čtvrtek 10.9. a 17.9.
mezi 17.-19. hodinou. Ukážeme Vám, čím se zabýváme. Něco si vyzkoušíte vyrobit, otestujete si
znalosti přírody, projdete se po lanové lávce a
nakonec si i zastřílíte ze vzduchovky a opečete
buřty. Tak a ještě lépe vypadají naše pravidelné
schůzky. Na schůzkách máme dílničky, povídání
o naší přírodě, environmentální, sportovní a pohybovou výchovu, učíme děti tábořit, připravuje-

me se na závody a mnoho dalších aktivit.
Pro naše děti pořádáme naučné víkendy, výlety,
jarní a letní tábory a spoustu dalších víkendových akcí.
Najdete nás v zahrádkářské kolonii za školkou v Zahradní ulici, po asfaltu směr k potůčku,
dojdete za trubky a tam jsou dvě velké zahrady,
tam nás najdete každý čtvrtek.
Těšíme se na Vás, Jana, Petr a spousta malých Hrošíků.
tel.: 776 074 172, e-mail: hrosi@hrosi.info
www: www.hrosi.info
Turistika - poznávání dějin a přírody pohybem.

Hroši Chodov - závody 2015

V letošním roce jsme navázali na závodní historii oddílu trvající již 41 let. V turistickém závodě,
běhu na 3 km se sedmi znalostními zastávkami, jsme obsadili v krajském závodě tato místa.
Mladší žákyně do 9 let, Majda 2. místo. Mladší
žáci do 9 let, Kuba 1. místo a Tomáš 3. místo.
Tento fantastický úspěch nás katapultoval mezi
českou elitu a zajistil nám účast na třech závodech
mistrovství ČR v turistickém závodě. Z finančních
důvodů jsme jeli jen na závod MČR do Kralup
nad Vltavou. Tam naše výkony a znalosti stačily na
krásné 29. až 31. místo. Důležité bylo, že jsme se
zúčastnili, nebyli diskvalifikováni a neztratili směr.
2016 plánujeme větší účast a lepší výsledky.
Zlatý list 2015 - biologická soutěž, ve které naši
Hrošíci (Lucka, Majda, Jirka a Kubík, všichni ve věku
8 let) byli zdatnými soupeři pro děti 10-14 let.
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Sport

Klíč k městu Karla IV. 2015 - šestihodinový poznávací cross country závod v okolí K. Varů. V
listopadu budeme chtít získat, již potřetí, první
místo v kategorii 5-6 let. Předpokládáme, že i
starší Hrošíci vystoupají na bednu.

Hroši Chodov - akce pro veřejnost

Každý měsíc, již osm let, pořádáme výlety pro
rodiče s dětmi - Hroší stezku. Krátký výlet do neznámých míst, zakončený ohněm a buřty. Výlety
na září - listopad najdete na www.hrosi.info, facebooku nebo na hrosi@hrosi.info.
Hroší kotlík - listopad, poslední výlet v sezoně, zamykání stezek, rozloučení s přírodou, vaření buřtguláše na ohni. Hroší silvestr - pro velké, silvestr na sněhu.
Petr Hofman

Akce Toulavé boty

Víte o tom, že v Chodově je parta lidiček, která
si říká Toulavé boty?
Jsme správná parta cestovatelská. Průměrný
věk? To neprozradíme, ale už jsme toho od září
2013 našlapali hodně, různé cesty okolo Chodova,
Lokte, Tatrovic, Karlových Varů, Lipové u Chebu,
Klášterce, Jáchymova, Kynšperku... Prostě jak říkáme, chodíme okolo vřesovského komína a stále
nacházíme různé cesty, kde je krásně. Každá vycházka má něco do sebe a má okolo 10 km.
Kdo půjde příště s námi? Chodí nás okolo 20 lidiček a veškeré akce vycházejí ve Zpravodaji a na
infosmyčce TV Chodov. Růžena Štěpánková

Badminton
Nábor nových členů

Přijímáme nové zájemce o badminton.
Děti od 10 -15 let. Tělocvična 2. ZŠ.
Tréninky od září každou neděli od 15 - 16 hodin.
Děti se mohou přijít podívat, bude jim zapůjčena
raketa, míč a mohou si badminton vyzkoušet.
Obuv do tělocvičny s sebou.
Info možné na tel. 724 736 403 pan Jurč.

Florbal
Nábor dětí

Oddíl florbalu TJ Batesta Chodov pokračuje
v krajských soutěžích florbalu a v září zahajuje
nábor dětí se zájmem o florbal a sport všeobecně. Přijímáme děti do oddílu elévů - ročník 2005
a 2006, přípravky - 2007 a 2008 a pohybových
her - 2009 a 2010.
Informace - Martin Voleman 602 100 336.

Bojové sporty
Samurai Fight Club Chodov pořádá nábor

Pro děti od 5 do 15 let
ShiDoKan Karate, Thai, Kick-boxing, Grappling
tělocvična 2. ZŠ Chodov,
úterý, neděle 18–19:30 hod.
Dospělí a junioři
Thai, Kick-boxing, Fullcontact Karate, Grappling
Samurai gym (vedle atletického stadiónu ŠAK)
pondělí, středa, čtvrtek 18–19:30 hod.
Info: telefon 604 965 358
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz
Přihlášky vždy před začátkem tréninku.

Cross fit box v samurai gym

(vedle atletického stadiónu ŠAK )
Funkční trénink, který zvládne každý!
- Rozvoj síly, flexibility, kondice
- Posilování nejen s vlastním tělem
- Úderové techniky
- Redukce váhy
- Speciální trénink problémových partií
- Kruhový trénink – TRX, BOSU, KETTLEBELL…
Hlavní trenér Václav Kolář
Registrace: samurai-fight-club@seznam.cz,
tel. 604965358 nebo Facebook - Shido Cross Fit Box

Karate klub Chodov: Přijďte mezi nás

Tradice chodovského karate se datuje již
od roku 1978. Jména jako Jarda Matyáš, Oldřich Rejfek, Jan Slezák, Jiří Matouš, Pavel Treitl,
Alexandr Čižnár, Roman Tvarůžek, Miloš Černý, Petr Goralka, Petr Basetlík se nesmazatelně
zapsala do úspěšné historie tohoto klubu. Tito
borci byli první, kdo svými úspěchy na soutěžích
získali dobré jméno chodovského karate. V roce
1987 se vrací úspěšný reprezentant karlovarského Slavoje Ludoslav Hronek a ujímá se trénování mládeže. Nastupuje nová generace Jiří Kiss,
Martina Košařová, Mirka Bočková, Petr Škaloud
a další. Cvičenci přicházejí a odcházejí. První se
na samostatnou dráhu vydává Miloš Černý, který svými úspěchy proslavuje chodovský kickbox.
Přicházejí Petr Kundrát a Boleslav Novák, ze kterých se časem stávají kvalitní trenéři a podílejí se
na výchově mladých sportovců. Úspěšný karatista Tomáš Bursík pokračuje pod vedením Marcela
Veselého v neméně úspěšné cestě kickboxu v našem oddíle. Dále se rozhodli jít svojí cestou Víťa
Ilečko a Václav Kolář, kteří založili velmi úspěšný
oddíl Kyokushin Karate.
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Sport / Placená  inzerce
Naším oddílem za léta jeho existence prošla
spousta cvičenců, ze kterých vyrostli vynikající sportovci, a někteří se posléze vydali vlastní
cestou. Přáli jsme a přejeme jim všem i nadále spoustu úspěchů v další činnosti. Karate klub
Chodov pokračuje ve výuce sportovního karate
a sebeobrany pod vedením kvalifikovaných trenérů.
Karate se může učit každý bez ohledu na věk,
pohlaví a fyzickou dispozici. Rozvíjíme pohybové
schopnosti, správné dýchání a držení těla. Naučíme sebeovládání, disciplínu a koncentraci.
Máte-li zájem cvičit si jen tak pro radost nebo
se zúčastňovat sportovních soutěží, přijďte mezi
nás. Můžete si vyzkoušet trénink zdarma. Najdete nás v tělocvičně 3. ZŠ vždy v pondělí, středu a
čtvrtek od 17 do 19:30 hodin. 
Jiří Kiss

Fotbal
Po prázdninách opět začínáme

Skončil letní fotbalový půst a chodovský fotbalový fanda se může těšit opět na mistrovská
utkání v krajském přeboru.
Výsledky přípravných utkání
25. 7. Chodov - Citice 5:2
31. 7. SK Cheb - Chodov 1: 4
6. 8. Chodov - Kr. Poříčí 3:1
8. 8. Chodov - Rotava 4:1
Ve všech přípravných utkáních jsme zvítězili. První mistrovské utkání jsme však do vítězného konce nedovedli:
15. 8. Chodov - N. Sedlo 1:2, branka: Parth
Rozlosování podzimní části krajského přeboru A mužstva a dorostu, utkání hraná v
Chodově, najdete v informačním přehledu v
rubrice sport.
Zveme všechny příznivce chodovského fotbalu na utkání našich mužstev.
Rozlosování B mužstva přineseme v příštím
čísle Zpravodaje.
Ing. Alfons Skokan
Placená inzerce

CATR, spol. s r. o.

Vážení zákazníci, vážení obyvatelé města Chodova,
během prázdnin plných sluníčka a koupání
jsme si pro Vás připravili několik nových nabídek.
A to jak pro zákazníky kabelové televize, tak pro
zákazníky internetu.

Nové programy do „povinné nabídky“.
Sledovat je můžete už od začátku září a jedná
se o programy TV5 Monde a France 24 (naladíte na kanálu 30) a Slovak Sport, Mňam TV,
Óčko Express, TV Noe a Sport 5 (naladíte na
kanálu 28). Určitě si vyberete.
Během září spustíme program Food network.
Věříme, že program orientovaný na jídlo, životní
styl a zábavu, 24 hodin denně bez reklam, Vás
zaujme.
A teď něco pro naše internetové zákazníky.
Pro měsíc září „vyhlašujeme“ akční cenu internetu 300/300 Mbps za pouhých 799,- Kč. Při
úvazku na 24 měsíců na Vás čeká hodnotný dárek v podobě poukazu na rekreační pobyt.
Během podzimu připravujeme pro naše internetové zákazníky k dokoupení novou službu
HBO GO. Najdete zde více než 1 500 hodin filmů, seriálů a dokumentů z nabídky HBO. Sledovat je můžete v originále, s českými titulky nebo
kvalitním českým dabingem, a to ihned po americké premiéře.
Pro více informací volejte na telefonní číslo
352665298 nebo nás navštivte v provozovně 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

Vzpomínka

Dne 20. 9. 2015 to jsou již dva roky, co odešel náš drahý přítel, tatínek a dědeček Milan
Čáslavský.
Vzpomíná rodina Kuncova a skauti Chodov.
Dne 30. 9. uplyne rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný, manžel, otec, dědeček a
bratr pan Jiří Novotný.
S láskou vzpomínají manželka, dcery, vnoučata a sestra s rodinou.

Uzávěrka
říjnového čísla
16. září 2015
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OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Ko m en skéh o ul ice ( ved l e o b řa d n í sín ě)
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

- 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

Zahradnictví Jastal
p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo
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ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Květinářství Jastal
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu

Od září: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, jahodník, okrasné dřeviny

í
Bydlen
pro Vás

Od října: ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu, umělé květiny
Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích
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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

Odpočiňte si u nás:

d a šíje
Masáž za
č
od 150,-K

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
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Zápis do kurzů

ANGLIČTINY
pro dospělé a děti proběhne
10.září v 17:00 na 2.zš

Tel: 605 451 879

www.enigmaskola.cz

ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň
Horní Ves 43, 353 01 Trstěnice
Tel. 603 539 427, Email: kvetonjara@seznam.cz

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

www.calounictvi-kveton.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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc

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

mobil: 602 190 602

KONTAKT: 777 870 067
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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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Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…

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

ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov
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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
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

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

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

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

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

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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