
Zpravodaj města
CHODOVA

  1. 6.  Mezinárodní den dětí v DDM Bludiště
10. 6.  Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR ve Staroměstské ulici
27. 6.  Školní akademie ZŠ Husova ulice
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Ve dnech 13. – 17. dubna navštívili starosta Patrik 
Pizinger a místostarosta Luděk Soukup Izrael, kde se 
setkali s panem Kurtem Sternem, chodovským Win-
tonovým dítětem. Návštěva vyplynula z intenzivního 
pátrání Miloše Bělohlávka po osudech chodovských 
židovských rodin.

Pan Stern je vnukem chodovského obchodníka 
Eduarda Kronbergera, který v našem městě postavil 
dům, v němž dnes sídlí obvodní oddělení Policie ČR. 
Kvůli svému židovskému původu museli Kronberge-
rovi Chodov v roce 1938 opustit a odešli do Prahy.

 Na počátku roku 1939 rodina kontaktovala Nicho-
lase Wintona, který zajišťoval transporty českoslo-
venských židovských dětí do Anglie. Takto se poda-
řilo dostat do bezpečí nejmladší členy rodiny – Ruth 
Kronbergerovou a Kurta Sterna. Všichni dospělí čle-
nové rodiny, kteří zůstali v protektorátu, válku nepře-
žili. V loňském roce byly během svatovavřinecké pouti 

na památku zavražděných položeny k jejich domu 
tzv. kameny zmizelých – stolpersteine. Pietního aktu 
se tehdy zúčastnili i členové rodiny a právě ti inicio-
vali dubnovou návštěvu a setkání s panem Sternem 
v Izraeli. Jako dárek k jeho 87. narozeninám, které 
oslavil v polovině dubna, mu zástupci města přivezli 
mimo jiné tradiční chodovský porcelán s malovaným 
motivem jeho rodného domu a cukroví z karlovar-
ského Grandhotelu Pupp, na který má pan Stern silné 
vzpomínky ze svého dětství. Setkání proběhlo ve sta-
rověkém přístavním městě Caesarea za přítomnos-
ti členů rodin Kronbergerů a Sternů žijících v Izraeli. 
V rámci návštěvy Izraele se starosta s místostarostou 
také setkali s vedením oblastní rady Chof ha-Karmel, 
kde je přijal její starosta Karmel Sela se svými kolegy. 
Celé setkání proběhlo za účasti českého velvyslance 
v Izraeli pana Iva Schwarze a honorárního konzula ČR 
v Haifě pana Rona Gipsze.  (mb)

Návštěva Kurta Sterna v Izraeli

Místostarosta Luděk Soukup, starosta Patrik Pizinger, Kurt Stern a Miloš Bělohlávek (zleva) na společném snímku 
v Izraeli.

Perské visuté zahrady v Haifě. Společné foto všech zúčastněných před budovou úřadu.
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PROJEKT SE USKUTEČŇUJE ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA.
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Kostel sv. Vavřince 
17:00 h 
Pěvecké vystoupení žáků ZUŠ
18:00 h, 19:00 h, 21:00 h, 22:00 h
Komentovaná prohlídka kostela
Provází historik Miloš Bělohlávek.
18:00 h, 18:30 h, 19:00 h, 19:30 h, 21:00 h
Výstup do věže kostela s výkladem 
20:00 h 
Přednáška o zvonech kostela  
Přednáší historik Miloš Bělohlávek.  
Evangelický kostel
17:00 - 21:00 h 
Přístup do kostela
Provází farář Mgr. Radek Matuška.



Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V minulých dnech 
začala restaurace 
obrazů chodovské 
křížové cesty. V jaké 
je nyní fázi a kdy a 
kde by lidé mohli 
první opravené ob-
razy spatřit na vlast-
ní oči?

Ačkoliv vyšel v minulém čísle Zpravodaje 
města Chodov o restaurování křížové cesty 
celý článek, nedá mi to, abych se této pro-
blematice také nevěnoval ve svém příspěv-
ku. 

Podnětem k článku se stala návštěva ate-
liérů obou akademických malířů, pánů Mila-
na Kadavého a Jiřího Matějíčka, kteří se již 
od počátku dubna věnují restaurování prv-
ních čtyř obrazů křížové cesty z kostela sv. 
Vavřince. 

Během kontrolního dne, kterého se kro-
mě mé maličkosti zúčastnila ještě paní Ivana 
Sarkányová, vedoucí odboru školství, kultu-
ry a vnitřních věcí, a paní Simona Marková, 
zástupkyně Národního památkového ústa-
vu v Lokti, jsme byli seznámeni s již pro-
běhlými restauračními pracemi a současně 
byl navržen další postup.

Pohledem laika bych řekl, že se práce na 
obrazech blíží ke konci, ale pouze odborník 
ví, kolik bude ještě potřeba vynaložit úsilí. 
Osobně se musím přiznat, že když jsem 
spatřil zrestaurované obrazy, myslel jsem, 
že se jedná o nová plátna.

 Chtěl bych proto složit velikou poklo-
nu oběma odborníkům, jelikož rozhodně 
dobře rozumí svému řemeslu a jejich velmi 
kvalitní práce tak v budoucnu umožní všem 
návštěvníkům kostela sv. Vavřince obdivovat 
obrazy křížové cesty v plné kráse.

 Zrestaurovaná plátna by se měla do Cho-
dova navrátit koncem července a již během 
této návštěvy jsme se s oběma akademický-
mi malíři předběžně dohodli, že se budou 
v příštím roce věnovat dalším zastavením. 

Letos bude restaurování prvních čtyř ob-
razů uhrazeno z rozpočtu města, v příštím 
roce bychom chtěli na další plátna získat 
dotaci.  (mák) Aktuality z Chodova sledujte na

 www.mestochodov.cz. 

Město zažilo spanilou jízdu 
motorkářů

Motorkářské zahájení nové sezony se nevyhnulo ani Chodovu. Jeho obyvatelé tak mohli v neděli 8. května obdivovat 
stovky nablýskaných strojů. Podle odhadů se jejich počet přiblížil tisícovce. Motorky nejrůznějších značek, včetně 
skútrů, trojkolek a mopedů, projely hlavním tahem města v dopoledních hodinách. Kolona dlouhá několik kilometrů 
zhruba na půl hodiny zablokovala část dopravy. Společná vyjížďka motorkářů z různých částí Česka startovala od kar-
lovarského Globusu a vedla přes Hory, Nové Sedlo, Chodov, Vřesovou, Tatrovice a Nejdek. Motory utichly až ve Staré 
Roli u kostela Nanebevstoupení Páně, kde k řidičům promluvil tamní farář.  |Foto: Martin Polák

Chodov bude pečovat o hroby 
významných osobností

Staré a opuštěné hroby, kde jsou pochovány 
osobnosti Chodova, se dočkají rekonstrukce. 
Radní totiž na doporučení městského historika 
prohlásili celkem 15 hrobů za významná hrobová 
místa, což je první oficiální krok na cestě k jejich 
záchraně.

„Jde o hrobová místa, která mají historický a 
v některých případech i umělecký význam,“ uvedl 
starosta Chodova Patrik Pizinger.

Město chce opravit především ty náhrobky, 
pod nimiž spočívají ostatky lidí, kteří se význam-
ně podíleli na rozvoji Chodova. „Například továr-
ník Gasch či starosta Fenkl,“ doplnil starosta.

„Důvod tohoto rozhodnutí je prostý. Hroby 
jsou opuštěné a nejen z historického hlediska by 
nebylo vhodné, aby zanikly. Zároveň se nám ote-
vírá prostor, abychom je mohli postupně ozna-
čit, opravit a rekonstruovat. Péči o ně převezme 
Chodov,“ vysvětlil Patrik Pizinger.

Jak velké finanční náklady si tento záměr vy-
žádá, není zatím jasné. Podle významu a tech-
nického stavu hrobů město nejdříve určí pořadí 
oprav a teprve poté budou zastupitelé jednat 
o uvolnění potřebné částky.  (mák)

Chodovský hřbitov.  |Foto: Martin Polák

Cyklobusy vyjely, staví také 
na nádraží v Chodově

Cyklisté mohou letos opět využít přepravu 
cyklobusy po celém Karlovarském kraji. Na tra-
sy vyjely v sobotu 21. května a v provozu budou 
vždy o víkendech a svátcích až do 25. září. Jedna 
ze zastávek je také v Chodově.

K dispozici je pět základních tras: červená „Cy-
klostezkou Ohře do Krušných hor “, modrá „Mezi 
Střelou a Vladařem“, oranžová „Chebskem a Vo-
gtlandskem do přírodního parku Přebuz“, žlutá 
„Porolavím k Blatenskému příkopu“ a azurová 
„Lázeňská“.

Poslední zmíněná patří mezi novinky a zájem-
ce přepraví z Mariánských Lázní přes Lázně Ky-
nžvart, zámek, Cheb, Františkovy Lázně, Hazlov 
do Aše a zpět.

Dopravce připravil pro letošek i nové zastávky 
v Německu na oranžové lince (Bad Elster, Adorf, 
Markneukirchen a Klingenthal).

Cyklobus bude z chodovského autobusového 
nádraží odjíždět v 9:30 hodin, při zpáteční jízdě 
se na stejném místě zastaví ve 12:35 hodin. Po-
platek za dopravu kola je 25 korun.

Mezi tradiční sponzory cyklobusu patří i Cho-
dov, který ze svého rozpočtu přispěl částkou ve 
výši 20 000 korun. Veškeré potřebné informace, 
podrobnosti, ceník, jízdní řád a mapu tras najde-
te na www.autobusy-kv.cz..  (mák)

Zájezd pro nepracující 
seniory města Chodova 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 
informuje nepracující seniory města Chodova, 
že dne 14. června 2016 pořádá další jednodenní 
zájezd. Navštívíme zámek v Klášterci nad Ohří. 
Pak se přesuneme do Kadaně, tam si prohlédne-
me zdejší františkánský klášter a  náměstí, kde se 
můžeme naobědvat. Nakonec navštívíme zámek 
Krásný Dvůr a jeho rozlehlý anglický park.

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) budeme přijímat od 1. 
června 2016 na odboru sociálních věcí, v příze-
mí kancelář č. 127, vždy od 8 do 15 hodin s pole-
dní přestávkou  od 11:30 do 12:30 hodin. V pátek 
pouze do 11 hodin.

Poplatek činí 150,- Kč/osobu.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Stručně z Chodova
Chodovský výtvarník Jiří Jun vystavuje 

v Třebíči. Celkem 16 svých kreseb už nechal 
převézt do tamní baziliky svatého Prokopa a 
Panny Marie.

Výstava v jedinečných prostorách začíná 5. 
června a potrvá až do 7. srpna.

Další jednání chodovského zastupitelstva 
se uskuteční ve čtvrtek 16. června. Konat se 
bude tradičně v zasedací místnosti městského 
úřadu. Začátek zasedání je v 16 hodin. Zastu-
pitelé mají na programu mimo jiné projednání 
rozpočtových změn a majetkoprávních zále-
žitostí.

Lidí bez práce bylo v dubnu v Chodově 
o něco méně než v březnu. Poslední čísla 
z úřadu práce ukazují, že nezaměstnanost 
má v poslední době sestupnou tendenci. 
Dubnová nezaměstnanost klesla ve městě na 
8,3 procenta, což je ve srovnání s předcho-
zím měsícem o 0,2 procentního bodu méně. 
V meziročním porovnání to je dokonce méně 
o 1,4 %. V dubnu v roce 2014 počet lidí bez 
zaměstnání v Chodově překročil hranici deseti 
procent, nezaměstnanost tak nakonec dosáh-
la 10,5 %. (mák)

Den pro sociální služby se 
koná už podvanácté

Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracov-
ními skupinami Komunitního plánování sociál-
ních služeb v Chodově pořádají 12. ročník Dne 
pro sociální služby. 

Akce se bude konat 10. června 2016 od 10 
do 15 hod. v prostorách Staroměstské ulice 
v Chodově. Svoji činnost zde představí posky-
tovatelé sociálních služeb, které jsou využívá-
ny nebo mohou být využívány občany města 
Chodova. 

Jednotlivé prezentace vystavovatelů zpestří 
svými vystoupeními žáci Základní umělecké 
školy v Chodově, klienti Denního centra Ma-
teřídouška, děti ze zájmových skupin při Kha-
moro, o.p.s., děti z předškolního klubu Člověk 
v tísni, o.p.s.

Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na in-
validním vozíku, vozíky zapůjčí FA Zdravotní 
potřeby Petričko. Na tuto akci srdečně zveme 
všechny občany města Chodova.

 Syrvatková Mária, DiS.,
 koordinátorka KPSS

Město vzpomínalo na konec 
války

Květnové události z konce II. světové války, které se odehrály před 71 lety, si připomněli také obyvatelé Chodova. Před-
stavitelé města v čele se starostou Patrikem Pizingerem tak v sobotu 7. května položili květiny se stuhou v národních 
barvách celkem na pěti místech, jež připomínají nejkrvavější konflikt v dějinách. Vzpomínkové akce, která tradičně 
začíná v Městském parku u Památníku obětem válek, se zúčastnili zástupci armády, skautů, hasičů, městské i státní 
policie a Českého svazu bojovníků za svobodu. |Foto: Martin Polák

Čeká nás další Noc kostelů
Obyvatelé Chodova opět mají možnost pro-

hlédnout si v netradiční čas prostory kostela sva-
tého Vavřince a evangelického svatostánku. Měs-
to se totiž opět připojilo k oblíbené Noci kostelů, 
která se koná v pátek 10. června.

Program akce začíná od 17 hodin a jeho po-
drobný rozpis najdete na plakátku na straně č. 2 
tohoto vydání.  (mák)

Chodov bude mít vlastní 
skupinu mažoretek

 Vlastní skupinu mažo-
retek bude mít také Cho-
dov. Na jejich premiéru se 
mohou obyvatelé města 
těšit už v červnu.

Budoucí mažoretky se 
na své první vystoupení 
zatím připravují v rámci 
taneční průpravy s rekvi-

zitou pod vedením učitelky Zory Čillíkové v cho-
dovské základní umělecké škole.

„Máme patnáct dívek ve věku šest až jede-
náct let a připravujeme další nábor,“ uvedla Jitka 
Kaprová, ředitelka umělecké školy v Chodově.

Mažoretky se tak zařadí po bok dalších těles, 
která reprezentují město a vystupují na jeho ak-
cích. Radní na novinku už schválili finanční pod-
poru ve výši 20 tisíc korun.

Malé tanečnice v uniformách a s nepostrada-
telnou hůlkou se veřejnosti poprvé představí 10. 
června ve Staroměstské ulici, kde bude probíhat 
tradiční Den pro sociální služby.  (mák)

Míst ve školkách je dostatek
Mateřské školy v Chodově mají dostatečné ka-

pacity pro potřeby obyvatel města. Ve školním 
roce 2016/2017 je podle posledních zápisů při-
praveno k nástupu v září 412 dětí, přičemž k dis-
pozici jsou ještě necelé dvě desítky míst.

Podobný stav patrně potrvá několik let. Výhled 
do roku 2019 totiž počítá s tím, že v krátkodo-
bém horizontu budou kapacity postačující a ne-
bude nutné je navyšovat.

Do chodovských školek je zapsáno také 27 
dětí z okolních obcí. Městu se tak daří uspokojit 
potřeby nejen chodovských rodičů. V Chodově 
jsou v provozu čtyři mateřské školy – MŠ Neru-
dova, MŠ U Koupaliště, MŠ Školní a MŠ Zahradní. 
Dohromady nabízejí 427 míst v šestnácti třídách.

Zápis k docházce do mateřských škol se le-
tos uskutečnil v druhé polovině března, dorazilo 
k němu přibližně 120 dětí.  (mák)

Mateřídouška slavila Den matek

Sérii tří besídek na oslavu květnového Dne matek má za 
sebou Denní stacionář Mateřídouška v Chodově. Pásmo 
říkanek a písní bylo tentokrát zaměřené na téma trem-
pové.  |Foto: Martin Polák

Ředitelé technických služeb 
se setkali v Chodově

Dvě desítky ředitelů technických služeb ze 
západočeského regionu přijely do Chodova na 
pracovní setkání. To se uskutečnilo v závěru dub-
na v budově pořádající firmy Chodovské tech-
nicko-ekologické služby (Chotes) a moderním 
areálu sběrného dvora.

„Vyměnili jsme si spousty zkušeností a hovořili 
na aktuální témata, která trápí technické služby 
nejen v regionu, ale také za jeho hranicemi,“ po-
psal setkání jednatel Chotesu Rudolf Pocklan.

Po volné diskuzi se účastníci přesunuli do ven-
kovního areálu, kde na ně čekala prezentace 
zařízení a techniky, které mohou firmy ve svém 
oboru využít.

K vidění tak byly například zametací auta, 
sypače či poslední modely travních sekaček 
s odpružením. Návštěvníky zaujal také stroj na 
odstranění plevele z komunikací, při jehož likvi-
daci se používá horká voda. Poněkud nezvykle 
ale mohla působit ukázka a nabídka vánoční vý-
zdoby.

„Vánoční výzdoba se objednává zpravidla 
právě na jaře, aby se do podzimu stačily prvky 

vyrobit a dodat odběratelům,“ vysvětlil Rudolf 
Pocklan.

Firma Chodovské technicko-ekologické služby, 
která akci připravila, dává práci sedmdesáti až 
osmdesáti zaměstnancům, z toho zhruba 25 je 
v rámci výkonu veřejně prospěšných prací.  (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zeleninová zahrada

Sklízíme ranou zeleninu 
a koncem měsíce první 
brambory. Nezapome-
neme uvolněné záhony 
připravit na další výsadbu, 
byla by škoda půdu nevy-
užít.

Vyséváme letní salát, 
pozdní mrkev i pozdní košťáloviny. Vysazu-
jeme a vyvazujeme na volné záhony rajčata 
a začínáme je zaštipovat.

Do půlky měsíce sklízíme poslední rebar-
boru,  později jsou řapíky příliš kyselé a pro 
zdraví nevhodné. Odstraníme květ, aby rost-
linu neoslaboval.

U zeleniny nešetříme na zálivce - raději 
méně častá a intenzivnější než častá, ale sla-
bá.

U česneku paličáku odstraňujeme květenství.
Ovocná zahrada
U jahodníku zajistíme v době kvetení do-

statečnou vláhu.
Koncem měsíce provádíme letní řez jablo-

ní, prosvětlí korunu a tím zvýší kvalitu plodů. 
Odstraníme především zahušťující a konku-
renční letorosty. Při tvarování koruny vhodné 
letorosty vyvazujeme do vodorovné polohy 
a podpoříme plodivost.

Pokračujeme v ošetření proti strupovitosti 
jabloní, padlí angreštovému i mšicím. Za-
čneme s bojem proti obalečům. Tlak chorob 
a škůdců je v tomto měsíci silný.

Okrasná zahrada
Množíme růže řízkováním.
Vyjmeme zatahující trsy drobných cibulo-

vin, tulipánů a narcisek.
Bylinnými řízky množíme okrasné keře.
Zaštipujeme vegetační vrcholek u jiřinek, 

chryzantém a fuchsií, abychom prodloužili 
kvetení a získali kompaktní rostliny.

Pravidelně sečeme trávník, přihnojujeme 
a zaléváme.

Obecně
Při tvorbě plodů nepoužívejte hnojiva se 

zvýšeným obsahem dusíku, zvětšíte si objem 
zelené hmoty rostliny a snížíte kvalitu plodu. 
Při hnojení dejte raději rostlinám častěji menší 
dávku, kterou rády přijmou, než jednu velkou 
zásadní, pro rostliny nestravitelnou.

  zahrádkáři Chodov

Jak je to s cestovními 
doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do za-
hraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. 
Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? 
Věděli jste například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných evrop-
ských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz? 

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 
děti levnější

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již 
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní ces-
tovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na 
zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení ces-
tovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně 
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě turi-
stickými destinacemi, jako například Egypt nebo 
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o ces-
tování po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občan-
ským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat 
do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny 
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, 
Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání 
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.

V případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-
skou unii, doporučujeme se předem informovat 
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou 
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. 

Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy 
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti cestovního dokladu při 
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – 
nejčastěji činí požadovaná minimální doba plat-
nosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. 
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřa-
du daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci 
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – infor-
mace na cesty“

Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra 
vnitra pro řízení sekce veřejné správy

 (redakčně kráceno)

Do Chodova se slétly čarodějnice

Závěr dubna tradičně patřil Čarodějnickému jarmarku. Prostranství kolem KASSu tak opět zaplnili stánkaři, prodejci 
různého zboží a pouťové atrakce. V programu nechyběla řada tanečních vystoupení místních formací, zapálení filipo-
jakubské vatry, oblíbená volba Miss čarodějnice a muzika nejrůznějších žánrů.  |Foto: Jan Hrebeňák

Chodov už vybral firmu, která zrealizuje letošní 
největší investiční akci - rozšíření Základní ško-
ly J. A. Komenského. Vítězem výběrového říze-
ní, do nějž se přihlásilo celkem deset zájemců, 
se stala společnost Inženýrské stavby Sokolov, 
s. r. o. (ISSO).

Díky tendru se podařilo podstatně snížit před-
pokládanou cenu zakázky, která se původně 
pohybovala kolem 55 milionů korun bez DPH. 
Za přístavbu školy, rekonstrukci sociálního zaří-
zení a šaten má nyní Chodov zaplatit 28,2 milio-
nu bez DPH. Město bude akci financovat výhod-
ným úvěrem.

„Hlavními kritérii výběrového řízení byly cena, 
zkušenosti s obdobným typem staveb a referen-
ce,“ vyjmenoval starosta Chodova Patrik Pizinger 
s tím, že k podpisu smlouvy a předání staveniště 
by mohlo dojít v červnu.

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení má 
být dokončena letos v srpnu, samotná přístavba 
pak do dvanácti měsíců od uzavření smlouvy.

Radnice souběžně plánuje zateplení celého 
areálu (škola, jídelna, tělocvična) včetně oprav 

střech. Na práce už začala hledat dodavatele. 
Kromě jídelny, kde město zkusí získat dotaci, za-
teplí budovy za své peníze.

Rekonstrukci a rozšíření budovy, kde ještě 
v loňském roce sídlilo gymnázium a obchodní 
akademie, plánuje město už od roku 2012. Na 
jejím konci bude moderní škola s kapacitou, která 
pojme oba dva stupně, což je zhruba 550 žáků.

Po výměně objektů s Karlovarským krajem do 
nově nabyté budovy chodí zatím pouze žáci 
druhého stupně. Mladší děti zůstaly ve třídách 
v ulici Dukelských hrdinů, školní rok 2017/18 ale 
už začnou v novém prostředí.  (mák)

Město vybralo dodavatele na přístavbu školy

ZŠ J. A. Komenského. |Foto: Martin Polák
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Vzpomínka
Už 10 let uplynulo, co jsi nás navždy opustil. 

Jak se nám všem krásně žilo, když jsi na světě 
ještě byl.

Walter Weiss

 Myslíme na tebe, dcera Eva a její děti

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele Aj

Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ J. A. Komenského
Oslavy školy – poděkování sponzorům

20. května proběhly oslavy 70. výročí české 
školy. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat do 
dnes nejstarší školní budovy a společně se za-
městnanci školy oslavili její 70leté působení po 
skončení 2. světové války. 

Velké poděkování patří sponzorům akce: ICS 
– systémy s.r.o., zastoupené Ing. Liborem Slad-
kým,  KOHIM – STAV – zastoupené D. Mihokem, 
Truhlářství – Lukáš Kopecký, Stav – elektro s.r.o. 
zastoupené J. Obdržálkem a V. Šnajdrem, SKF 
Lubrication Systems CZ, s. r. o., PEKOSA Chodov 
s.r.o.

Zahájení školního roku 2016/2017
Školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen 

1. září 2016 v 8 pro žáky 2. – 9. ročníku, pro žáky 
1. ročníku v 10.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Úspěch v republikovém finále

Dne 16. 4. 2016 se v Praze konalo republikové 
kolo školního florbalového poháru pod názvem 
Think Blue Cup. Do tohoto kola se přes značnou 
konkurenci probojoval i tým naší školy složený 
z žáků Marek Grasu, Lukáš Štěrba, Lukáš Franče, 
Karel Frolík, Dan Péc, Tomáš Podolník, Jan Macák, 
Zdeněk Rechtorík, Filip Galla a Jakub Sikora. Na 
samém počátku poháru stálo téměř 800 týmů ze 
základních škol z celé České republiky, z nichž 
pouhých 6 se probojovalo do republikového 
kola. I přes počáteční neúspěchy našeho týmu, 
kdy kvůli dvěma prohraným zápasům skončili  
chlapci na posledním místě v základní skupině, si 
nakonec naši bojovníci vydobyli místo v samot-
ném finále, kde svedli nelítostný souboj s liberec-
kými Bílými trhači. Zápas byl velmi vyrovnaný a 
soupeř silný a i když Trhačům náš tým podlehl, 
měli kluci velký důvod k radosti z vybojovaných 
stříbrných medailí. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat spo-
lečnosti KH Czechia s.r.o. a Sdružení rodičů ZŠ 
Smetanova 738, Chodov, z.s., za finanční spon-
zorský dar, který byl využit na zajištění dopravy. 

Chlapcům blahopřejeme k úspěchu, rodičům 
děkujeme za spolupráci při zajištění dopravy.

 Kateřina Ševcová a Lenka Kozumplíková

Mateřídouška děkuje rockerům
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům tra-

dičního chodovského metalového koncertu 
za sponzorský dar. Koncert se konal 19. března 
2016 v chodovské pivnici Skleník. Děkujeme ne-
jen všem účinkujícím, ale především panu Mila-
nu „Berry“ Beranovi, KHL-EKO Chomutov, panu 
Romanu Pechovi – voda, topení plyn, paní Ivetě 
Hauzrové – Oáza restaurace Chodov, panu Vác-
lavu Šulcovi – voda, topení, plyn, paní Jitce Kup-
cové – Domino Chodov, panu Petru Soukupovi 
– Výškové práce Sova, firmě CARSFOLIE, KASSu 
Chodov, pojišťovně Allianz a Bohemia Porcelánu 
1987. Metaloví „tvrďáci“ opět ukázali i svou laska-
vou a štědrou tvář. Děkujeme. 

 Věra Bráborcová, 
 ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s. 

Poděkování za spolupráci
Děkujeme Domu dětí a mládeže Bludiště Cho-

dov a Městské knihovně Chodov za dlouholetou 
spolupráci, v rámci které naši klienti měli mož-
nost absolvovat řadu zajímavých i poučných akcí. 
Velmi si této spolupráci vážíme, neboť obohacuje 
život lidem s postižením.

 Věra Bráborcová, 
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.  

ZŠ Husova ulice
Kreslíme dějiny

V letošním roce si připomínáme 700. výročí 
narození Karla IV.

Žáci 2. stupně naší školy v rámci výuky Vv pro-
studovali a výtvarně ztvárnili období života Karla 
IV. Svými výtvory se prezentovali na výstavě ve 
vestibulu školy.

 Nejlepší výtvarnicí se stala Anastassija  Kut-
šumova  ze třídy 7. A. Její díla budou zaslána 
do výtvarné soutěže „Karel IV. očima dětí“, po-
řádanou Národním pedagogickým muzeem 
a knihovnou J. A. Komenského v Praze. 
Zlatý list

Hlídka 5 žáků z 9. A (Rota O., Branková K., Bu-
dayová K., Seifertová L., Jano D.) se již tradičně 
zúčastnila soutěže pořádané Českým svazem 

Dopravní soutěž 

5. května jsme se zúčastnili tradičního klá-
ní žáků ZŠ z celého okresu v „Dopravní soutě-
ži mladých cyklistů“, kterou pořádal Dům dětí a 
mládeže Sokolov. Družstvo 1. kategorie ve slo-
žení Mariam Enan, Veronika Rapačová, Václav 
Noháček a Robin Singh si vybojovalo krásné třetí 
místo.  Soutěže se účastnilo bezmála 120 dětí.

 Mgr. Irena Kohoutová
Zeměpisné exkurze

Výuka zeměpisu nemusí probíhat jen ve škol-
ních lavicích. Teoretické poznatky z oblasti pří-
rodních podmínek, týkající se reliefu, říční sítě, 
podnebných jevů, zalesnění a využití krajiny je 
dobré ověřit přímým pozorováním v terénu. 
A navíc se dají zeměpisné vědomosti spojit se 
znalostmi o pohybu v přírodě, se sportovním vý-
konem a také se spoustou legrace. Takže stejně 
jako v minulých letech i letos vyrazila na konci 
května po předcházející přípravě devátá třída do 
okolí Tatrovic. Pohybovali jsme se většinou teré-
nem, někdy hodně těžkým, jen zřídka po lesních 
cestách. Některá stoupání, překonávání potoků 
a strmé svahy prověřily fyzickou kondici a vůli. 
Protože nás však provázelo pěkné počasí, ná-
maha se lépe snášela. Navíc svačina s opékáním 
buřtů pomohla. A bylo také hodně legrace. Asi 
po 12 km putování jsme se dostali zpět do Cho-
dova. Všichni unaveni a někteří pořádně, ale spo-
kojeni, že jsme to zvládli. Každý žák vypracoval 
z exkurze pracovní list. Tečkou za exkurzí, již ve 
třídě, bylo zhodnocení s promítáním fotografií a 
filmu z exkurze. Znovu se všichni výborně poba-
vili nad svými schopnostmi překonávat přírodní 
překážky.  Mgr. Milan Kovářík
Projekt Karel IV.

Celé pololetí žáci vyráběli informační panely 
na vybraná témata ze života či doby Karla IV. 
Jednotliví učitelé si mohli vybrat z nesčetného 
množství variant. Téma Karel IV. lze totiž integro-
vat téměř do všech předmětů (český jazyk, vlas-
tivěda, dějepis, zeměpis, prvouka, přírodověda, 

výchovy). Ti nejmladší „jen“ vybarvovali, starší 
řešili složitější problematiku. Vznikla tak sousta-
va 18 banerů, z nichž je možné získat informace 
např. o korunovačních klenotech, o rodině Karla 
IV., lze vyčíst, jakými Karel IV. trpěl nemocemi či 
jaké měl úrazy, můžeme srovnávat módu pánů 
a módu dam, vyčteme, jaké zbraně se používaly 
ve 14. století, ale je také možné prohlédnout si 
stavitelství (Karlův most, katedrála sv. Víta, hrady) 
či nahlédnout do umění (sochy Karla IV.). 

Informační panely jsou nyní zarámovány a bu-
dou převážně vystaveny ve spojovací chodbě 
mezi družinou, tělocvičnou a oběma budovami 
školy, která bude o hlavních prázdninách náklad-
ně renovována. Moc se těšíme, jak zde naše dílo 
vynikne. Mgr. Miroslava Exnerová

10 11Zprávy z města Zprávy z města



Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

Zlatý list
Účast v této soutěži se pro naši školu stala již 

tradicí. Ani letos jsme tedy nemohli chybět v kraj-
ském kole, které se konalo dne 7. května. Naše 
barvy hájily tři týmy. V mladší kategorii byl na-
sazen tým našich nejmladších žáků ze třídy G1. 
V kategorii starších pak startovaly dva již ostříle-
né týmy tříd G2 a G3.

Na soutěžní trase pak byly zjišťovány znalosti 
z oblasti ekologie, geologie, zoologie, botaniky, 
ornitologie, pedologie a meteorologie. I přes ne-
snadné úkoly a otázky se naše naděje neztratily.

Tým Gold team (G1) se umístil na překrásném 
2. místě. Týpci (G2) obsadili ve starší kategorii  2. 
místo, a to i přesto, že byli v této kategorii nej-
mladším týmem. Tým KJMN (G3) obsadil 4. mís-
to.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci školy.
Vojenské  lesy a výsadba stromů

Třídy PEG1 a G4 se zúčastnily nevšední akce. 
Jednalo se o pomoc při výsadbě nových stromků 
v Doupovských vojenských lesích. Rozhodně se 
nejednalo o jednoduchou práci, o to více jsme 
byli potěšeni, když jsme viděli, s jakou vervou 
a chutí se pustili naši žáci do práce.

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých měl 
každý svou funkci. Kopáč nejdříve vykopal jam-
ku, sázeč umístil malý stromek a zahrabal kořín-
ky. Třetí člen skupiny pak měl na starost kontrolu 
správného umístění stromku a jeho stability.

Výsledkem našeho snažení bylo přes sedmde-
sát nově zasazených stromků.

Kromě nových pracovních zkušeností si žáci 
odvezli pamětní list a spoustu pěkných zážitků 
a poznatků.
 Bc. Jitka Čmoková, G a SOŠ Chodov

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

spěvková organizace přijme od září 2016 na 
částečný úvazek asistentku/asistenta pedago-
ga pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

V případě zájmu podáme bližší informace na 
e-mailu: info@specialniskolychodov.cz nebo tel. 
čísle: 352 352 490 – 491, 731 151 826.
Třídy pro děti se SVP

Škola již třetím rokem rozšiřuje vzdělávací na-
bídku o třídy běžné základní školy, určené dě-
tem bez mentálního postižení. Vzdělávání žáků v 
těchto třídách s nižším počtem žáků je zaměřeno 
na překonávání výukových problémů spojených 
se speciálními vzdělávacími potřebami dětí (např. 
vývojové poruchy učení a řeči, poruchy chová-
ní apod.). Od září 2016 škola otevírá první až 
třetí ročník. Pro přijetí je nutné doporučení od 
pedagogicko-psychologické poradny. V případě 
zájmu se můžete přijít do školy podívat nebo se 
informovat na telefonním čísle 352 352 490, 731 
151 826. Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO 

V dubnu zasahovali chodovští hasiči u šest-
nácti událostí. Tento jarní měsíc byl jeden z nej-
tragičtějších v historii jednotky. Během tohoto 
měsíce, zejména k jeho závěru, jednotka zasa-
hovala při mimořádných událostech, při kterých 
vyhasly 4 lidské životy, další dvě osoby byly leh-
ce zraněné. Celkem byly likvidovány 3 požáry 
(osobní vůz BMW na kruhovém objezdu na D6, 
generátorovna SU, právní nástupce a.s., okrasné 
keře v ulici ČSO, odpad v kanálu ve Vintířově – 
nalezena mrtvá osoba). Další technické zásahy 
se týkaly úniku ropného produktu ve Vančurově 
ulici, prověření úniku plynu v areálu skladů v To-
vární ulici. Další technická pomoc byla při od-
stranění olejových zbytků ve Vintířově. Jednotka 
zasahovala společně s karlovarskými profesioná-
ly při dopravní nehodě osobního vozu za obcí 
Božičany, auto skončilo na střeše, řidička vyvázla 
bez závažných následků. Další technická pomoc 
byla nutná ve třech případech při nouzovém 
otevření bytu, v jednom z těchto případů byla 
nalezena mrtvá osoba ve Vřesové, v druhém 
případě v Čapkově ulici se stejné podezření na 

úmrtí nakonec nepotvrdilo. Při návratu z příprav 
čarodějnických slavností jednotka zachraňovala 
zraněného muže, který si sám způsobil nepří-
jemné zranění pádem na přechodu pro chodce 
před DDM. Ihned mu byla poskytnuta 1. pomoc 
a byl předán lékařům. Jednotka pomáhala také 
při pátrací akci po nemocném seniorovi v Krasli-
cích, bohužel byl později nalezen již mrtvý. Dva 
technické zásahy se týkaly další tragické události.  
Jednotka zajišťovala přistání vrtulníku pro trans-
port zraněné osoby po střelném poranění a ná-
sledný úklid biologických zbytků v místě události. 

Na závěr jednotka prověřila signál elektrické 
požární signalizace ve skladovací hale v Mírové. 
V jednotce máme členku Martinu Svobodovou, 
která je součástí tzv. „KIP týmu“. Jde o komunit-
ní intervenční psychosociální tým, který pomáhá 
osobám zasaženýmh mimořádnou událostí. Ten-
to tým absolvoval cvičení jednotek PO předurče-
ných na ochranu obyvatelstva s názvem LUXOR. 
Byl také aktivován při nedávné nehodě autobu-
su s větším počtem zraněných u Kadaně. Další 
informace včetně fotogalerie najdete na webu 
www.sdhchodov.cz či na facebooku. 
Informace SDH 

Během dubna proběhlo ve spolupráci s La-

Družstvo chodovských hasičů při soutěži O pohár starosty města.  |Foto: Martin Polák 

ochránců přírody „Zlatý list.“
Naši školu reprezentovali žáci úspěšně. V kate-

gorii starších žáků obsadili pěkné 3. místo. Gra-
tulujeme.
Akademie školy

Chtěli bychom vás pozvat na školní akademii, 
která se koná 27. 6. 2016 v KASSu. Začátek je 
v 16 hodin.

Budou zde přivítáni naši budoucí prvňáčci, 
zhlédnete vystoupení žáků  školy, slavnostně bu-
dou vyřazeni vycházející žáci a dozvíte se také, 
kdo se stal nejlepším sportovcem školy pro uply-
nulý školní rok.

Nastal poslední měsíc školní docházky. Chtěli 
bychom  učitelům poděkovat za jejich práci a tr-
pělivost, p. vychovatelkám za práci v ŠD,   žákům 
za snahu a píli a všem popřát krásné prázdniny.
Hnutí na vlastních nohou – Stonožka 

Děkujeme dětem, jejich rodičům a zaměstnan-
cům naší školy, kteří koupí výrobků našich dětí na 
třídních schůzkách přispěli na „Stonožku“. 

Letošní výtěžek  10 007,- Kč poputuje do Kraj-
ského domova dětí do 3 let v Karlových Varech. 

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková 
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 Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Na protialkoholní záchytnou stanici jezdí-

me často jako doprovod mužů, kteří nezvládli 
účinky alkoholu, ohrozili tak své zdraví a násled-
ně se dopouštěli protiprávních jednání. Výjimkou 
však nejsou ani příslušnice něžného pohlaví, kdy 
v poslední době například hlídka musela na ulici 
řešit několikrát jejich nevídaná představení. Jako 
příklad může posloužit případ 39leté ženy, kte-
rá při své cestě za poznáním svého nitra pro-
šla řadou restauračních zařízení a následně své 
nitro vyprázdnila strážníkům před očima na ulici 
Staroměstská přímo na chodník. Pak do této ne-
čistoty ještě upadla a předvedla hadovitý pokus 
o útěk. Žena nadýchala strážníkům přes jedno 
promile alkoholu v dechu a skoro nebyla schop-
na ani nastoupit do služebního vozidla. Mohu 
Vás ubezpečit, že její slovní vyjadřování mělo 
k filozofické debatě značně daleko. Některé vý-
razy dokonce strážníci ani neznali. Ve vozidle 
žena při převozu následně usnula, ale při předá-
ní zaměstnancům záchytné stanice dala znatelně 
najevo, jak je jí probuzení nepříjemné. K alkoholu 
přece patří střídmost.

To, že strážníci si občas připadají jako na sa-
fari, je na služebně známá věc. Vždy když přijde 
nějaké takovéto oznámení, hlídka, která takovou 
akci „nafasuje“, je předmětem dlouhodobých 
žertovných poznámek svých kolegů ještě několik 
dnů. Nejinak tomu bylo i v ul. Lesní, kde se hlíd-

ka asi půl hodiny statečně naháněla s uprchlým 
kozlem, který musel být poté zpacifikován až 
brankářským zákrokem jednoho ze strážníků, 
neboť hrozilo, že zvíře ohrozí bezpečnost silnič-
ního provozu. Ve Staré Chodovské pro změnu 
běžela pro místní osadníky na odpoledním filmo-
vém kanále zajímavá groteska, jak uprchlý pštros 
honil srnku po vesnici a tuto dvojici honil strážník 
ve snaze pštrosa odchytit. 

Jsme tady pro Vás, jako Vaše služba a nena-
sazujeme jen ty otravné botičky, ale snažíme se 
reagovat na každé Vaše oznámení.

Již nějakou dobu platí nová právní úprava 
pro chodce pohybující se během snížené vidi-
telnosti mimo obec na místech, kde není dosta-
tečné veřejné osvětlení, aby se označili reflexním 
prvkem. Nejprve strážníci v rámci masivní me-
diální kampaně rozdávali preventivně reflexní 
pásky a upozorňovali chodce v tmavém oblečení 
na tuto skutečnost, ale bohužel i v této oblasti 
bezpečí života a zdraví někteří stále nechápou, 
jak vážně ohrožují sebe i řidiče vozidel. Stráž-
níci proto již uložili první pokuty a i když spíše 
symbolicky, doufejme, že na dotyčné patřičně 
výchovně zapůsobily.
Blokové čištění

V průběhu května nadále probíhalo v regionu 
města blokové čištění a do uzávěrky tohoto čísla 
bylo bohužel odtaženo 110 vozidel.
Letní sezona je na dohled

Blíží se letní sezona, otevírají se restaurační 
předzahrádky a alkohol opět poteče proudem. 
Důrazně žádáme provozovatele všech restau-
račních zařízení, aby pečlivě zvažovali, v jaké 
míře a komu podávají alkoholické nápoje, a při 
pořádání svých hudebních produkcí nezapo-
mněli na pravidlo o zachování nočního klidu.
Výběrové řízení na strážníka

Město Chodov vyhlásilo výběrové řízení na 
pozici strážník u Městské policie Chodov. Při-
hlášky s potřebnými dokumenty budou přijímány 
v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení 
strážník MP - neotevírat“ na služebně Městské 
policie Chodov, ul. Husova 588, budova měst-
ského záchranného systému, nebo podatelna 
MěÚ Chodov, ul. Komenského 1077. Kontakt-
ní osoba: Ladislav Staněk, velitel MP- 352 352 
160, Petr Heth, zástupce velitele MP - 352 352 
161, dozorčí služba MP Chodov - 352 352 166. 
Bližší informace a podmínky naleznete na www. 
mestochodov.cz.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Pouť. Slovo, které má dnes pro většinu lidí 
zcela jiný význam než v minulosti. Co zname-
nala pro člověka barokní doby a jaké měla 
místo v jeho světě? Kde se poutě vůbec vzaly 
a co znamenala pro Chodov ta naše svato-
vavřinecká? Pojďme se podívat o několik sto-
letí zpátky - do doby, kdy pouť neznamenala 
jen střelnice a cukrovou vatu.

Poutě jsou (stejně jako posvícení) svátky s cír-
kevním původem a tradicí. Původně znamenaly 
cestu k nějakému svatému, nebo posvátnému 
místu. Buď šlo o cestu, nebo o poutě skupinové. 
Často poutníci vyráželi prosit za odpuštění svých 
hříchů, nebo za své blízké. 

V barokní době po třicetileté válce dostaly 
poutě zcela nový význam. Staly se více organi-
zovanými a dostalo se jim stálého místa v kalen-
dáři běžného člověka. Poutě v barokní době se 
pořádaly do míst spojených se zázraky (zázračný 
obraz, pramen, místo úmrtí mučedníka), ale čas-
tější byly takzvané výroční poutě - ty se slavily 
v den vysvěcení farního kostela (od slova vysvětit 
pak vzniklo posvícení), či na svátek světce, které-
mu byl kostel zasvěcen. V Chodově byla touto 

výroční poutí ta vavřinecká. 
Jak taková pouť probíhala? Poutníci z okolních 

farností, měst a vesnic se shromáždili brzy ráno 
u kostela ve své obci, kde proběhly úvodní nábo-
ženské obřady. Byla sloužena mše svatá, zpívaly 
se litanie a na závěr kněz poutníkům požehnal. 
Poté se zástup seřadil, v čele byl nesen kříž, svaté 
obrazy a prapory, následovali v zástupu poutní-
ci. Během celé cesty se lidé modlili a zpívali ná-
boženské písně. U kapliček, božích muk a křížů 
u cesty se pak zastavovali k modlitbě. Někteří 
poutníci putovali i několik dní a z velice vzdále-
ných míst.

 Na místě pouti pak bylo každé procesí slav-
nostně uvítáno místním farářem a účastnilo se 
slavnostní (poutní) mše svaté, která se často 
(pro velký počet lidí) konala pod širým nebem. 
Míru barokní zbožnosti a silného náboženské-
ho prožitku si dnes jen těžko umíme představit. 
Pro sedláka, který celý rok žil v relativně nuzném 
prostředí podkrušnohorského venkova, který 
se vzpamatovával z třicetileté války, byla pouť 
jako jiný svět. Tehdy se sloužila mše podle tzv. 
tridentského ritu - mše zády k věřícím, s bohatě 

Z historie vavřinecké pouti

Vavřinecká pouť v Chodově v roce 1935. |Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

dislavem Staňkem proškolení žáků ze Základní 
školy v  Nejdecké ulici. Témata se týkala zejména 
první pomoci a integrovaného záchranného sys-
tému se zaměřením na chování při mimořádných 
událostech a požární ochranu včetně praktických 
ukázek. Největší dubnovou akcí byl dvoudenní 
závod v disciplínách požárního sportu dospělých 
i mládeže. V nabitém předposledním víkendu 
ženy obsadily 2. místo, muži 3. místo, mladší žáci 
3. místo, ve velké konkurenci 10 družstev, starší 
žáci obsadili 7. místo. 

Děkujeme našim sponzorům, panu Luboši 
Orlichovi – Pekosa Chodov za hodnotné ceny 
pro děti i dospělé. Velký dík patří technické četě 
a všem členům SDH Chodov, Jiřce Kertészové a 
Radce Ivánkové za zdravotní dozor, Václavu Tur-
kovi a spol. za zajištění časomíry, rozhodčím a 
jejich pomocníkům za bezproblémový průběh 
soutěží. 

 Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Obraz svatého Vavřince v chodovském kostele

zdobenými ornáty (kněžskými rouchy) a s velkou 
dávkou mystiky a tajemna. Dnešní podoba mše 
(daná druhým vatikánským koncilem v 60. letech 
20. století) je oproti své barokní předchůdkyni jen 
chudou příbuznou.
Na pouť jezdila i šlechta

Tradice chodovské svatovavřinecké poutě sahá 
prokazatelně až do roku 1677, ale podle všeho je 
ještě o něco starší a pochází už z doby třicetileté 
války, kdy se katolická církev snažila v původně 
protestantském regionu získat silnější postavení. 
V celém okolí byla známá jako chodovské posví-
cení - „Chodaua Fest“ - a podle záznamů loket-
ského archivu ji navštěvovali nejen lidé z blízkých 
vesnic, ale i z velmi dalekého okolí. Tradice této 
poutě byla počátkem 18. století zřejmě velmi sil-
ná, o čemž svědčí jednak to, že papež Kliment 
XI. daroval chodovskému kostelu ostatky svatého 
Vavřince, svaté Barbory a svatého Šebestiána, ale 
i fakt, jak velkolepě byla pojata stavba nového 
barokního kostela. Farní kronika dokonce hovo-
ří o několika zázračných uzdraveních, která se 
v místním kostele odehrála. 

Na chodovskou pouť se obvykle sjela i re-
gionální šlechta, pro kterou to (stejně jako pro 
prosté obyvatelstvo) byla velká příležitost pro 
navazování sociálních vazeb, poznávání nových 
lidí a hlavně čas setkání s přáteli. V dobách kdy 
měl ještě Chodov vrchnost, byli ubytováni na 
zámku, v pozdější době je na své náklady uby-
továval farář v budově chodovské fary, k čemuž 
mu loketská radnice přispívala 30 zlatými. V roce 
1788 byly v celé rakouské monarchii všechna 
procesí a poutě zakázány císařem Josefem II., 
který usoudil, že podobné svátky odvádí obyva-
tele od pořádné práce. Tímto rokem tedy končí i 
nejslavnější éra církevní podoby vavřinecké pouti 
v Chodově.
Festplatz nahradila sportovní hala 

I když byla o pár let později poutní tradice 
obnovena, povaha poutě se začala proměňovat. 
Doba barokní se svou náboženskou pompou 
byla nenávratně pryč. Svět se měnil - z Francie 
přicházely osvícenské myšlenky, z Británie prů-
myslová revoluce a z poutí se stávala především 
lidová slavnost. Mše svatá stále sice tvořila nej-
důležitější část programu, ale začaly se objevovat 
i zábavy, které máme s poutí spojené dokonce 
i my. Prodávala se perníková srdce, lízátka, tu-
recký med - a objevily se i první atrakce. Dokud 
byl Chodov čistě zemědělskou vesnicí, konala se 
pouť přesně na den svatého Vavřince (10. srp-
na). V průběhu 19. století se ale už lidé nemohli 

z továren ve všední den tak snadno „utrhnout“, a 
pouť se tak začala slavit v sobotu a neděli násle-
dující po svatém Vavřinci (tak se koná dodnes). 

Pro účely poutě brzy přestalo dostačovat 
malé chodovské náměstíčko, a tak vedení měs-
ta zakoupilo parcelu v místě dnešní sportovní 
haly, kde vznikl takzvaný Festplatz. I když už se 
do Chodova nepořádala procesí a šlechta už 

také nejezdila, počet návštěvníků rok od roku 
narůstal, stejně jako počet atrakcí, stánků a zá-
bav. V letech před velkou hospodářskou krizí 
(1929) se každý rok účastnilo vavřinecké pouti 
přes deset tisíc lidí! 

A to v době, kdy celý Chodov měl pouhých 
6.000 obyvatel. Dnes by k nám na pouť muselo 
přijet 25.000 lidí, abychom dosáhli podobného 
výsledku.

Letos v srpnu si tedy budeme připomínat tra-
dici, která je stará více než půl čtvrtého století. 
Až se půjdete o svatovavřineckém víkendu projít 
mezi stánky a kolotoče, vzpomeňte si i na lidi, 
kteří do Chodova přicházeli před mnoha stale-
tími za tím samým cílem jako Vy - aby potkali 
přátele, které už dlouho neviděli, a užili si krásné 
srpnové počasí pod ochranou svatého Vavřince. 
 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz. 

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

1.-3. 6. (st-pá) 17 h a 4. 6. (so) 15 h, 29. 6. (st) 17 h
ŽELVY NINJA 2 3D
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady s námi a jejich dobrodružné, akční příběhy 
pokračují.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

4. 6. (so) 17 h, 5. 6. (ne) 15 h, 12. 6. (ne) 15 h, 25. 6. (so) 15 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D /113/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na divokých 
vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, 
skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

23. 6. (čt) 19:30 h, 24. 6. (pá) 19:45 h, 25. 6. (so) 19:30 h, 26. 6. (ne) 17 h
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D /128/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
S využitím obnovených technologií vetřelců obyvatelé Země vybudovali obrovský obranný 
program na ochranu planety. Avšak nic nás nemůže připravit na vyspělou a nebývalou sílu 
vetřelců. Pouze vynalézavost několika statečných mužů a žen může zachránit naši civilizaci 
před zánikem. Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

17. 6. (pá) 17 h, 18. 6. (so) 15 h a 17 h, 19. 6. (ne) 15 h
Přístupné. Česky mluveno. Vstupné 150 Kč

9. 6. (čt) 17 a 19:30 h, 10. 6. (pá) 19:30 h,           
11. 6. (so) 17 a 19:30 h, 12. 6. (ne) 17 h

Přístupné. Česky mluveno. Vstupné 150 Kč
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1. 6. (st) 19:30 h
KOLONIE /110/
Premiéra / Thriller / Německo, Francie
Lena (Emma Watson) je letuškou, a i když je německou 
občankou, jejím druhým domovem je Chile. V této zemi 
totiž žije i její partner Daniel (Daniel Brühl). V roce 1973 
přijde násilný převrat vedený generálem Pinochetem, který 
zavádí v zemi vojenskou diktaturu. Během zatýkání levico-
vých aktivistů dojde i na Daniela a Lenu, kteří se ocitnou 
na nechvalně proslulém fotbalovém stadionu, který chilské 
juntě slouží jako internační tábor nežádoucích osob. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

1.-3. 6. (st-pá) 17 h a 4. 6. (so) 15 h
ŽELVY NINJA 2 3D
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady 
s námi a jejich dobrodružné, akční příběhy pokračují.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

2.-3. 6. (čt-pá) 19:30 h
SPRÁVNÍ CHLAPI /115/
Premiéra / Krimi thriller / USA
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a ná-
jemný ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly 
a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě 
nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

4. 6. (so) 17 h, 5. 6. (ne) 15 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D /113/
Premiéra / Fantasy / USA
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila 
několik posledních let na divokých vlnách světových oceá-
nů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví 
kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické 
Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

4.-5. 6. (so-ne) 19:30 h
DĚDA /110/
Premiéra / Letní rodinná komedie / ČR
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny 
vnoučata z Prahy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v dob-
rém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů 
a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. 
Ne že by tu nebyl signál, ale ti Valaši zkrátka žijí tak trochu 
jinak, po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky 
naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek 
vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií 
starého Valašska od jara až do zimy. 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

5. 6. (ne) 17 h
LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D /114/
Dobrodružné fantasy / USA
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se 
z malého chlapce stane silný válečník, který se bude po-
týkat nejen se zlou královnou Ravennou, ale i s její mladší 
sestrou. V hvězdně obsazeném filmu se sešli Chris Hem-
sworth, Charlize Theron, Jessica Chastain a Emily Blunt. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

6. 6. (po) 19:30 h
HARDCORE HENRY /90/
Akční sci-fi / USA, Rusko
Zběsilý akční film, natočený kompletně z pohledu hlavního 
hrdiny; všichni vyznavači drsné videoherní akce by se měli 
mít na pozoru, protože taková divočina tu dlouho nebyla.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

7. 6. (út) 19:30 h
X-MEN: APOKALYPSA 3D /130/
Akční dobrodružné fantasy / USA
Na počátku lidské civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse 
(Oscar Isaac), první a nejsilnější z mutantů marvelovského 
světa X-Menů, v éře prastarých civilizací získal sílu ostatních 
mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď se 
po tisíci letech probudil a je hluboce rozčarovaný ze světa, 
který kolem sebe nachází. Nikdo jej už neuctívá jako boha. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

8. 6. (st) 19:30 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY /89/
Komedie / Česko
Romantická komedie od tvůrců Hodinového manžela; 
v hlavních rolích se představí Lenka Vlasáková (Ženy v po-
kušení) a David Matásek (Hodinový manžel, série Básníci). 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

9. 6. (čt) 17 a 19:30 h, 10. 6. (pá) 19:30 h, 
11. 6. (so) 17 a 19:30 h, 12. 6. (ne) 17 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, 
když se na jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřá-
telé. Jsou to Orkové, válečnický kmen, který opustil svůj 
umírající domov, aby kolonizoval další svět. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

10. 6. (pá) 17 h
KNIHA DŽUNGLÍ 3D /106/
Rodinný, dobrodružný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

11. 6. (so) 15 h
ANGRY BIRDS VE FILMU 2D /100/
Animovaná komedie / USA
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbu-
šný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených 
outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená pra-
sata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za 
lubem, a svůj ostrov před nimi zachránit. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

12. 6. (ne) 15 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D /105/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

12.-13. 6. (ne-po) 19:30 h
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Premiéra / Horor / USA
Tentokrát manželský pár odcestuje do severního Londýna vy-
šetřovat jeden z nejhrůzostrašnějších případů paranormálních 
aktivit, aby pomohl svobodné matce, která žije sama se svými 
čtyřmi dětmi v domě zamořeném zákeřnými duchy. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Kino Malá scéna Chodov 14. 6. (út) 19:30 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

15. 6. (st) 19:30 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK /120/
Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč

16.-17. 6. (čt-pá) 19:30 h
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE /114/
Premiéra / Komedie / USA
Příběh dříve šikanovaného podivína, který vyrostl v drsné-
ho agenta CIA /Dwayne Johnson/ a který se vrací na svou 
bývalou střední školu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

17. 6. (pá) 17 h, 18. 6. (so) 15 h a 17 h, 19. 6. (ne) 15 h
HLEDÁ SE DORY 3D /90/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Modrá rybka Dory si spokojeně žije na korálovém útesu 
s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic vzpome-
ne, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a 
Nemem se vydá na strhující dobrodružství napříč oceánem. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

18. 6. (so) 19:30 h
TEORIE TYGRA /101/
Komedie / ČR
Příběh muže, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i 
vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

19. 6. (ne) 17 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

19.-20. 6. (ne-po) 19:30 h
PODFUKÁŘI 2 /129/
Premiéra / Akční komedie / USA
Špičkoví iluzionisté ze skupiny čtyři jezdci (Jesse Eisenberg, 
Woody Harrelson, Dave Franco a Lizzy Caplan) se vracejí 
ve svém druhém dobrodružství, aby na svém celosvěto-
vém turné předvedli kousky přesahující hranice lidského 
chápání a posunuli hranice jevištních iluzí do nových výšin… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

21. 6. (út) 19:30 h
DĚDA /110/
Premiéra / Letní rodinná komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

22. 6. (st) 19:30 h, 23. 6. (čt) 17 h
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE /109/
Komedie / Francie, Česko, Belgie
Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a jeho oddaný 
sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je na-
konec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných 
změn a převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. 
Kromě nepochopitelných pořádků musí oba čelit i svým 
potomkům. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

23. 6. (čt) 19:30 h, 24. 6. (pá) 19:45 h,              
25. 6. (so) 19:30 h, 26. 6. (ne) 17 h
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D /128/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
S využitím obnovených technologií vetřelců obyvatelé 
Země vybudovali obrovský obranný program na ochra-
nu planety. Avšak nic nás nemůže připravit na vyspělou 
a nebývalou sílu vetřelců. Pouze vynalézavost několika 
statečných mužů a žen může zachránit naši civilizaci před 
zánikem. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč 

24. 6. (pá) 17 h
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA 3D /148/
Akční dobrodružný / USA
Občanská válka se odehrává v době, kdy převzal vedení 
nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále snaží 
chránit lidstvo. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

25. 6. (so) 15 h
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D /113/
Premiéra / Fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

25. 6. (so) 17 h, 26. 6. (ne) 15 h
RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE /94/
Premiéra / Animované dobrodružné / USA
Příběh dvou kamarádů, kteří se snaží zastavit nebezpečné 
vetřelce, snažící se zničit planetu Solana. Ratchet a robot 
Clank narazí na nebezpečné zbraně schopné zničit celou 
jejich planetu. Musí spojit své síly s týmem profesionálních hr-
dinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby zachránili celou galaxii. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

26. 6. (ne) 19:45 h
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE /114/
Premiéra / Komedie / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 6. (po) 19:30 h
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 6. (po) 17 h, 29. 6. (st) 19:30 h
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D /120/
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

28. 6. (út) 17 h
ANGRY BIRDS VE FILMU 3D /100/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

28. 6. (út) 19:30 h
X-MEN: APOKALYPSA 3D /130/
Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

29. 6. (st) 17 h
ŽELVY NINJA 2 3D
Premiéra / Akční dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
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TV Studio Chodov KASS Chodov

DDM Bludiště Chodov
1. 6. (st) 14:30 h
Mezinárodní den dětí
soutěže – 1. skupina: 14:30–15:45 hodin
kulturní program: 15:45–16:15 hodin
soutěže – 2. skupina: 16:15–17:30 hodin
Vstup: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. 
Pro děti je vhodné si PŘEDEM zakoupit vstupenku v kan-
celáři DDM Bludiště, cena všech vstupenek v den akce je 
20 Kč.

7. 6. (út) 9 h
Školkolympiáda
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Akce proběhne 
na stadionu ŠAK. Přijít může z každé MŠ celá třída, soutě-
žit bude úplně každý. Rodiče, prarodiče a další diváci jsou 
vítáni.

3. 6. (pá) 9 h
Branný den 
Pro děti ze 4. a 5. tříd chodovských ZŠ na stadionu ŠAK. 
Program: soutěže, velká detektivní hra, opékání, ukázka 
výbavy a výstroje městských policistů a hasičů, střelba ze 
vzduchovky, ukázka výcviku služebních psů.

10. 6. (pá) 14 h
Starohraní
Prezentace DDM ve Staroměstské ulici.
14-16:30  plackování, tvořivá dílna
14:30  vystoupení taneční skupiny One Crew
16:00 vystoupení sportovního rokenrolu Darlings

19. 6. (ne) 14 h
Den otců 
Děti, přijďte oslavit svátek otců na stadion ŠAK.
Na místě si vyzvednete cedulku k namalování či napsání 
vzkazu, kterou pak po zakoupení balónku s heliem společ-
ně vypustíme k nebi. Pokud potom vzkaz někdo nalezne, 
dozví se způsob, jakým nám na internetu může dát vědět, 
kam až přáníčko doletělo.
14:00 – sraz účastníků, prodej kartiček, malování a psaní 
vzkazů, vystoupení
14:30 – ukončení malování kartiček a začátek laminování
14:45 – nafouknutí a navázání balónků
15:00 – společné vypuštění balónků s kartičkami
Akci finančně podpořilo město Chodov.

23. 6. (čt) 16 h
Zakončení školního roku
Sportovně-zábavné odpoledne pro rodiny na stadionu 
ŠAK. Akce 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 vašich 
buřtů s posezením u ohně.

Městská knihovna Chodov
2. 6. (čt) 10 h 
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

2. 6. (čt) 17 h 
Perníková chaloupka 
Představení klasické pohádky v parku u knihovny. V přípa-
dě nepříznivého počasí se představení bude konat v dět-
ském oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

10. 6. (pá) 14 h 
Starohraní
U stánku knihovny na náměstí si budete moci vyzkoušet 
své vědomosti v zábavném Všeználkově testu, vyrobit 
originální záložku do knihy či se případně na rok zdarma 
zaregistrovat a půjčit si knihu. Výběr knih bude vzhledem k 
prostoru omezen. Pro nejmenší budou připraveny omalo-
vánky. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

13. 6. (po) 18 h 
Zahrádkářské posezení II 
Milan Žejdl si tentokrát připravil povídání o přípravě na 
letní řez, letní ochraně zahrady proti škůdcům a výživě a 
hnojení zahrady v létě. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

15. 6. (st) 17 h
Červená karkulka
Představení klasické pohádky v parku u knihovny. V přípa-
dě nepříznivého počasí se představení bude konat v dět-
ském oddělení. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

16. 6. (čt) 18 h 
Kohelet 
Marnost nad marnost? Mlha nad mlhou? Aneb pozoru-
hodně aktuální tázání po smyslu uprostřed klidu a bla-
hobytu ve starozákonní knize Kohelet - Kazatel. Beseda s 
panem Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Pondělí od 16 h
Pohádkohraní
6. 6. Eliáš a babička z vajíčka, 13. 6. Ledové království

Středa 16 h
Herní klub
1. 6. Bludiště, 8. 6. Hledej rozdíly, 15. 6. Domino

Čtvrtek 14-17 h 
Výtvarná dílnička
2. 6. Letní windowcolor, 9. 6. Papírové řetězy, 16. 6. Letní 
vyrábění
TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Petr Zikmund - Já, Mattoni 
Legenda o prodavači vody
Kniha k připravovanému historickému seriálu České tele-
vize o Heinrichu Mattonim, zakladateli světově proslulé 
stáčírny minerálních vod.
Nora Roberts – Tajuplná žena
Elizabeth se stane svědkyní brutální vraždy, za níž stojí mafie.
Otevřeno: Po-Pá 10:00-12:00 13:00 - 17:00
mail :  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

10. 6. (pá) 9-17 h
Prodejní trhy  
společenský sál

10. 6. (pá) 17:30 h
Koncert Hudby Hradní stráže  
Staroměstská ulice

10.-12. 6. (pá-ne) 22:00 h
Staroměstské letní kino
10. 6. Padesátka - komedie ČR
11. 6. Celebrity s.r.o. - komedie ČR
12. 6. Fakjů pane učiteli 2 - komedie Německa

15.-16. 6. (st-čt) 9-17 h 
Prodejní trhy  
společenský sál

16. 6. (čt) 16:30 h 
Taneční vystoupení žáků ZUŠ Chodov
kino Malá scéna

27. 6. (po) 10 h
Školní akademie 3. ZŠ 
společenský sál 

29. 6. středa 17:00 h společenský sál KASS
Poslední zvonění 1. ZŠ
společenský sál

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu června (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SUPERMARKET
Záznam z divadelního představení pro školy (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

30. 6. (čt) 17 h
HLEDÁ SE DORY 3D /90/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

30. 6. (čt) 19:30 h
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 3D /128/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Slevy knižních průvodců
Pro dovolenkovou sezonu pro vás máme připraveny slevy 
25 % a 35 % regionálních i zahraničních průvodců a dalších 
knih v infocentru. Přijďte se vybavit na letní cestování. 

Infocentrum Chodov

Galerie u Vavřince
8. 6. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Zdeňka Šplíchala a Antoní-
na Kanty - Setkání v prostoru
Úvodní slovo Božena Vachudová, hudební doprovod Jazzové 
trio Jana Horycha. Výstava potrvá do 31. 8. 2016

31. 5. (út) až 3. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ČARODĚJNÁ POHÁDKA
Záznam z divadelního představení pro školy (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. 6. (út) až 10. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 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)

14. 6. (út) až 17. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 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) 
LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 6. (út) až 24. 6. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
LOUPEŽNÍCI NA CHLUMU – II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

28. 6. (út) až 30. 6. (čt) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Městská galerie v DDM Bludiště
6. 6. (po) 16 h
Na stole(t)
Vernisáž výstavy prací dětí z kroužků keramika a digifoto. 
Výstavní dny: úterky a čtvrtky 9-12 a 14-17 h. 
Ukončení výstavy 23. 6.

Ostatní akce
12. 6. (ne) 9-13 h
Den otevřených dveří u Městského záchran-
ného systému Chodov
Ukázka techniky a vybavení SDH Chodov, MP Chodov, PČR Cho-
dov, HZS Karlovarského kraje, HZSp SU a.s.
hasičská zbrojnice Chodov
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7. místo 
na mistrovství České republiky
Horní řada: 
18 - Hovorková Hana, 8-Turková Veronika, 1 - Bohmová Veronika, 16 Sobotková Klára, 19 Roučková Lucie, 10 Kudrlová 
Kateřina, Kosířová Sára, trenér Štěpán Javůrek, asistent trenéra Jiří Tureček, starosta města Chodova Patrik Pizinger
Dolní řada:
14 Dršková Natálie, 9 Kloudová Kateřina, 3 Smutná Tereza, 17 Bicanová Anna

1. 6. (st) 14 h
Vycházka turistů
Bílá voda a okolí (8 km). Sraz na autobusovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

4. 6. (so) 9 h
Soutěž ve sportovní gymnastice
tělocvična ZŠ Smetanova ul.
pořádá TJ Batesta Chodov

6.-7. 6. (po-út) 9 h
Witte Automotive Cup
Krajská volejbalová soutěž základních škol.
beach areál Chodov
pořádá BVC Chodov

6. 6. (po) 16 h
Chodovské žákovské víceboje
stadion ŠAK
pořádá ŠAK Chodov

8. 6. (st) 8:45 h
Vycházka turistů
Loket - Horní Slavkov - Krásno (10 km). Sraz na vlakovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

15. 6. (st) 11:30 h
Vycházka turistů
Stráž n. Ohří - Jakubov - Eurorando (10 km). Sraz na vlak. nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

15. 6. (st) 17 h
Kolo pro rodinu
Závod rodinných dvojic. Info na www.plamenchodov.cz
pláž Bílé vody
pořádá TJ Plamen Chodov

18.-19. 6. (so-ne) 9 h
Český pohár juniorů a juniorek
beach areál BVC Chodov
pořádá BVC Chodov

19. 6. (ne) 10 h
Chodovský bike
Závod horských kol pro všechny generace.
hotel Nautilus Chodov
pořádá TJ Plamen Chodov

24.-25. 6. (pá-so) 17 h
Chodovská MAXIštafeta
stadion ŠAK Chodov
pořádá ŠAK Chodov

25.-26. 6. (so-ne) 9 h
Český pohár juniorů a juniorek
beach areál BVC Chodov
pořádá BVC Chodov

29. 6. (st) 11:30 h
Vycházka turistů
Hájek - Velký Rybník (12 km). Sraz na vlakovém nádraží.
pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková

Sport

Junák Chodov

Stolní tenis

Úspěšná sezona stolních tenistů
Sezona 2015/2016 je pomalu za námi a ve 

všech soutěžích už známe své vítěze. V dlouho-
dobých mistrovských soutěžích se podařilo druž-
stvu TJ Batesta Chodov „B“ ve složení Kořínek, 
Tišer ml., Plaček, Tonhauser R. a Partyngl vyhrát 
krajskou divizi a vybojovat si tak opět účast ve 
3. lize v nadcházející sezoně. Družstvo TJ Bates-
ta Chodov „A“ ve složení Huleš, Noveský, Kruliš 
a Tonhauser M. skončilo v závěrečném sčítání 
krajské divize na krásném 4. místě. Naše „céčko“ 
získalo titul vítěze okresního přeboru družstev 
mužů sezóny 2015/2016, a to ve složení Partyngl, 
Malina, Kovačič, Kalanyos, Minář, Šedivec, Fassel 
a Mora, čímž si zajistili postup do Krajského pře-
boru 2. třídy. Společným úsilím a celosezónním 
nasazením dokázali vyhrát nejnabitější okresní 
složení družstev za posledních 15 let za což jim 
patří velká gratulace. „Déčko“ ve složení Brož, 
Nykl, Boči, Morová, Perglerová, Huleš A. obsa-
dilo nakonec 8. místo. Dařilo se i mezi jednot-
livci. Honza Kořínek se z okresních a krajských 
přeborů probojoval až na MČR do Jablonce nad 
Nisou, kde hájil barvy Chodova. Na MČR se mezi 
16 nejlepších probojoval chodovský odchovanec 
František Plaček. Na oblastní finále ZPČ poháru 
jednotlivců, konané v Plzni (tj. nejlepší 4 z kra-

je) se probojovali hned 2 Chodováci – Noveský 
a Kořínek. Neméně kvalitním výsledkem je ví-
tězství dorostence Tomáše Partyngla v okresním 
kole ZPČ poháru jednotlivců/mužů ve Vintířově. 
Všem oceněným v průběhu sezony gratuluji a 
především děkuji za přístup a sportovní nasazení 
během celé sezony, ať již při zápasech nebo na 
trénincích. Krásné léto všem.  Jan Kořínek

ZUŠ Chodov

6.–9. 6. (po-čt)
Postupové zkoušky
Žáci hudebního oboru. 

5.–8. 6. (ne-st)
Výjezdní kurz žáků ZUŠ Chodov
Stříbrná - chata Stříbrný potok.

10. 6. 2016 
Den pro sociální služby
Staroměstská ulice v Chodově
14:00-17:00 h Prezentace ZUŠ Chodov
11:50-12:30/13:35-14:00/14:30-15:00 h vystoupení žáků ZUŠ 
15:00-16:30 vystoupení souborů ZUŠ
17:00-17:45 Noc kostelů – vystoupení žáků pěveckého 
odd.- kostel sv. Vavřince

14. 6. (út) 17 h
Třídní přehrávka 
Třída p. uč. A. Boháčové.
restaurace Oáza Chodov

15. 6. (st) 17 h 
Třídní přehrávka
Třídy p. uč. M. Doležala a p. uč. E. Bartůška.
restaurace Oáza Chodov

16. 6. (čt) 16:30 h 
Taneční vystoupení
Závěrečné vystoupení žáků tanečního a literárně drama-
tického oddělení.
kino Malá scéna

21.-22. 6. (út-st) 15-17 h
Přijímací řízení 
Nových žáků do všech oborů pro šk. rok 2016/2017 - I.kolo
hudební obor – nám.ČSM 693 (přízemí)
výtvarný obor – Školní 697 (budova II.ZŠ)

20. 6. a 23. 6. (po a čt) 15-17 h
taneční obor - Smetanova 738 (suterén budovy školní jídelny)

23. 6. (čt) 13-17 h
literárně-dramatický obor - Smetanova 738 (1. patro)

2. 7. (so) 15 h
Vystoupení žáků souborové hry
MY BAND – Oáza Chodov (v rámci Rock Festivalu v Cho-
dově)

30. 6. (čt)
Ukončení školního roku 2015/2016 

3. 6. (pá) 18 h
Stezka odvahy
Lesopark Chodov

Evangelický kostel

neděle 9:15 h, středa 19 h
Bohoslužby, biblické hodiny

Krajští přeborníci - Matěj Brož, Jiří Nykl, Lukáš Boči .

Uzávěrka letního
dvojčísla

17. června 2016
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Šachy

Florbal

MČR do 8 let
O víkendu 7.-8.5.2016 proběhlo v Mostě MČR 

dětí do 8 let. Mezi děvčaty jsme měli hned dvojí 
zastoupení. Na své první velké akci se představily 
Natálka Hamplová a Elenka Müllerová, které ve 
32členném startovním poli vybojovaly pěkné 17., 
resp. 18. místo. Děvčata navštěvují teprve šacho-
vou školičku, ale šachy, jak se zdá, umí dobře.
Chodovský šachový festival

O víkendu 14.-15.5.2016 uspořádali chodo-
vští šachisté festival této báječné královské hry. 
V rámci něj proběhlo velké finále KP mládeže, 
jehož partie byly opět přenášeny online po inter-
netu a promítány i přímo v sále. 

Doprovodný turnaj rodinných dvojic přilákal 
na festival i rodiče, kteří spolu se svými dětmi 
zasedli za šachovnice a srdnatě bojovali. Kromě 
chodovských rodičů a těch z nejbližšího okolí 
dorazili i zástupci ze středních a severních Čech. 
Turnaj dorostenců opanovali chodovští Čaloun, 
Frai a Gárský. V souboji generací slavili v poměru 
3:2 úspěch „Kmeti“ nad „Dudlíky“. Zkušenost ten-
tokrát předčila dravé mládí. 

Vrcholem akce byla účast dvou hostů. Velmistr 
Martin Petr sehrál s pěti hráči simultánku naslepo 
a zvítězil 5:0. Obrovský zážitek sledovat mistra 
v akci. Mezinárodní mistryně Kristýna Havlíková 
pak sehrála klasickou simultánku s dalšími zájem-
ci. Oba hosté rovněž předali všem vyhlášeným 
ceny.

Ve finále KP měli domácí drtivé zastoupení 
v podobě 9 hráčů. V kategorii do 16 let zvítězil 
Jakub Kůsa z KŠ Tietz, domácí Richard Randák 

vybojoval stříbro a postup na MČech. V kategorii 
do 14 let zvítězil Jakub Kačírek z Teplé, domácí Jiří 
Ulč skončil třetí. V kategorii do 12 let se k radosti 
domácích stal krajským přeborníkem Václav Vo-
jíř. Blahopřejeme!

Velké poděkování patří partnerům festivalu, 
městu Chodov a Karlovarskému kraji, a pochopi-
telně chodovským šachistům. 

 Marcel Vlasák  

Nejlepší hráči U12, uprostřed  vítěz Vašík Vojíř.

Fotbal

Spartak Chodov 
Jarní část fotbalových soutěží je v plném běhu, 
ale naše A mužstvo mužů nám mnoho radostí 
nedělá. Divák nemůže být spokojený s výsledky 
jednotlivých utkání, předvedenou hrou, ale ani 
s chováním našich hráčů v některých zápasech. 
S podrobným hodnocením však vyčkejme až do
skončení soutěže.
Odehraná utkání a výsledky:
A mužstvo
24 . 4. Chodov - Lomnice 3:3 na PK zvítězil Chodov
Branky: Kočí 2x, Parth
30. 4. Kynšperk - Chodov 0:7
Branky: Kočí 3x, Parth, Macák Petr, Podolník, Rau 10m
8. 5. Chodov - Nejdek 0:3
14. 5. Královské Poříčí - Chodov 1:1 
Na PK zvítězilo Královské Poříčí
Branka: Bečvář Michal
B mužstvo
23. 4. Chodov - St. Sedlo 6:1

Branky: Kůrka, Podolník 2x, Vild, Jesipčuk ml., Frána 10m
30. 4. Chodov - Lomnice B 3:0
Branky: Jesipčuk, Smolka, Frána
7. 5. B Krásno - Chodov 3:3 na Pk zvítězilo Krásno
Branky: Kůrka, Kočí, Boči
14. 5. Chodov - Kr. Poříčí B 5:1
Branky: Vilinger 2x, Smolka, Toth, Kopecký M.
V utkání A mužů proti Jiskře Nejdek došlo k vy-
loučení třech  hráčů našeho mužstva a po skon-
čení utkání došlo i k inzultaci hlavního rozhodčího 
kapitánem našeho mužstva Dutzem. Tento inci-
dent má tyto následky: Našemu mužstvu bude 
odečteno celkem 5 bodů. Kapitán Dutz má za-
stavenou činnost na jeden rok.
K uvedenému incidentu se vrátíme v hodnocení
celého soutěžního roku. Ing. Alfons Skokan

Bojové sporty

Karate Klub Chodov v Londýně
Konec dubna zastihl Karate Klub Chodov na 

pražském letišti, kde se naše výprava chysta-
la k odletu do Londýna na British Open Karate 
Championships. Tohoto evropského šampionátu 
se zúčastnilo na 500 borců z Anglie, Irska, Turec-
ka, Egypta, Skotska, Walesu, Alžíru, Rumunska, 
Itálie, Polska a naše česká výprava. V den příle-
tu jsme si prohlédli večerní Londýn a druhý den 
začaly boje o medaile, jednotlivé kategorie byly 
opravdu nabité. V kata veteráni +35 let Martin 
Sláma z Kesl Ryu Praha získal stříbrnou medaili. 
Naše děvčata Elen Pešanová a Alena Zdráhalová 
obsadila v KATA dívky 10-13 let třetí místa. Milým 
překvapením bylo třetí místo Jakuba Kisse v KATA 
chlapci 10-13 let žluté pásy, kde se prosadil mezi 
24 soupeři. Martin Sláma zabojoval i v kategorii 
junioři a senioři, kde skončil na 5. místě. 

V kumite chlapci 12-14 let zelené pásy a výše 
nepustil svoji šanci Dan Chod a došel si pro zlato. 
Lukáš Vyčichlo mezi chlapci 12-14 let žluté pásy 
prošel dvě kola a ve třetím nafasoval pozdější-
ho vítěze celé kategorie. V kumite dívky 12-14 let 
prohrála Elen Pešanová v boji o postup do semi-
finále s polskou borkyní, Alča Zdráhalová poda-
la opravdu skvělý výkon a probojovala se až do 
finále, kde se utkala s polskou závodnicí, která 
porazila Elenku. Po velmi pěkném výkonu obou 
závodnic se štěstí přiklonilo k polské borkyni a 

Alča získala stříbro.
V kategorii junioři a senioři kumite družstev 

kralovali Irové, kteří si zaslouženě vybojovali zla-
to, druzí byli Egypťané a naše družstvo ve složení 
Jiří Kiss, Radek Pešan, Petr Kundrát a Martin Sláma 
získalo bronz. Nakonec přišlo na řadu kumiteve-
teráni sanbon shobu +35 let BRH (bez rozdílu 
vah) a kumite ipon shobu +18 let, kde startovali 
Radek Pešan a Jiří Kiss. Radek si vyzkoušel tvrdost 
soupeřů a do bojů o medaile nepostoupil. Zato 
Jirka Kiss ukázal soupeřům, jak se získává respekt, 
v kategorii sanbon shobu po velmi tvrdých bojích 
zvítězil a v ippon shobu získal bronz. 2x zlato, 2x 
stříbro a 5x bronz na takovéto prestižní soutěži 
je opravdu pěkný úspěch a setkání se soupeři, se 
kterými se střetnou na červnovém MS v irském 
Dublinu, je našim borcům jen ku prospěchu. Vel-
ký dík realizačnímu týmu v čele s Radkou Hassain 
za organizaci celé akce a hlavně poděkování 
těm, bez kterých bychom se takovýchto akcí jen 
těžko zúčastnili. Jsou to hotel Reintenberger Ma-
riánské Lázně, město Chodov, Hnutí nezávislých 
za harmonický rozvoj obcí a měst, SBD Rozvoj 
Sokolov. Ludoslav Hronek, trenér

Londýnská výprava chodovských karatistů.

Otevřené MČR kyokushinkai karate
Výprava samurajů vyrazila na další MČR v kyo-

kushinkai karate v Hostinném, kdy z předchozích 
let přiváželi cenné kovy. Tento styl karate patří 
k nejtvrdším formám, kde je povolen plný kon-
takt, kdy pouze v mladších kategoriích musí být 
kontrolované kopy na hlavu. MČR se zúčastnilo 
více jak 200 zápasníků z ČR, Německa a Polska. 
Jako první nastoupil do svého prvního zápasu 
v životě Josef Petřík, který prohrál až v semifinále 
ve vyrovnaném zápase nad polským soupeřem. 
Druhý závodník, který obhajoval titul vicemistr 
Německa z loňského roku, byl Kryštof Schwarz 
v kategorii žáci do 7 let BRH, ten se probil až 
do finále, kde po napínavém a vyrovnaném boji 
v prodloužení vyhrál a stal se mistrem ČR. Do 
dalších bojů nastoupila reprezentantka Jana Pe-
tříková, která se zúčastnila hned dvou kategorií. 
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Florbalisté Plamenu krajskými přeborníky 
Mladí florbalisté Plamenu završili vítězné ta-

žení krajskou ligou mladších žáků opět prven-
stvím. 1. května v HMS Karlovy Vary porazili ve 
vyřazovací části všechny soupeře ve své skupi-
ně. Ve finálovém zápase vyhráli i nad největším 
regionálním rivalem FB Hurrican White Karlovy 
Vary 6:4. Po deseti ligových kolech, která se hrála 
turnajovým systémem, byli 5x první, 3x druzí a 2x 
třetí.Po sečtení bodů ze všech turnajů tuto ligu 
s největším počtem bodů vyhráli. Děkuji všem 
hráčům za celoroční snahu, skvělou reprezenta-
ci našeho oddílu a přeji jim hodně florbalových 
úspěchů i v dalším roce.

 Radek Buchtel, trenér



Atletika

ŠAK Chodov na jarních závodech
Tradiční mítink Chodovská tretra přivítal letos 

371 závodníků. Diváci mohli zhlédnout na cho-
dovském stadionu celkem 644 startů. Běhů bylo 
celkem 124. Byly k vidění vynikající výsledky a vý-
kony ve všech kategoriích. Největší ozdobou mí-
tinku byl výkon české reprezentantky - diskařky  
Elišky Staňkové v hodu diskem, když její 1 kg vá-
žící náčiní dolétlo na hranici za vynikajících 60,34. 

V Mariánských Lázních proběhlo oblastní mis-
trovství v pětiboji mladšího žactva. Josef Terč vy-
bojoval celkově druhé místo, když tři disciplíny 
vyhrál, Markéta Bauerová skončila třetí, Ondřej 
Sladký vybojoval 4. místo ve 21členném startov-
ním poli a Anička Peřinová i mezi o dva roky star-
šími žákyněmi vybojovala deváté místo. 

Kuželky
Kuželkářská liga Chodov

Dohráno, dobojováno. Máme ukončen již čtvr-
tý ročník soutěže chodovských kuželkářů. Také 
letos byl přehlídkou vyrovnaných a hlavně napí-
navých zápasů v poctivé kuželně hotelu Nautilus.

I letos se objevili noví hráči, kteří se mezi skal-
ními kuželkáři vůbec neztratili. Velké zlepšení 
předvedlo družstvo Šikulů. Celého turnaje se 
zúčastnilo sedm týmů, ve kterých se v kuželně 
představilo celkem dvaačtyřicet hráčů a hráček. 
Mezi všemi jasně dominoval Martin Havel. Titul 
nejlepšího družstva obhájili Stavěči. Druhé místo 
si vybojovali Ajeťáci a třetí zůstalo Zahrádkářům. 
O další místa se podělili Dřeváci, Plyšáci, Junioři a 
Šikulové. Celý turnaj proběhl za podpory vedení 
hotelu Nautilus manželů Fukových. Ještě mi do-
volte doplnit informace z minulého zpravodaje, 
kdy v sestavě družstva Nautilus B, jež vyhrálo B 
skupinu KLNK, chybělo jméno Standy Bryndače, 
který se svými výkony o tento úspěch nemalou 
měrou taktéž zasloužil. 
Podrobnější informace najdete na stránkách:
www.pepusa66.cz/kuzelky/.  J. Vaško

V první kategorii žákyně 10-11 let nad 35 kg se 
jasně probojovala až do finále, zde opět proběhl 
velmi vyrovnaný souboj s polskou soupeřkou, kdy 
nerozhodlo ani prodloužení a Janička prohrála 

na váhu a zís-
kala titul vice-
mistryně ČR. 
V druhé kate-
gorii žákyně 
12-13 let do 50 
kg byla výrazně 
lehčí, ale ani to 
jí nezabránilo 
dostat se do 
finále. Zde opět 
narazila na pol-
skou soupeřku, 
váhový rozdíl 
byl viditelný, 

ale i tak prohrála až v prodloužení na aktivitu 
soupeřky. Posledními zástupci byli v katego-
rii žáci 12-13 let do 50 kg reprezentanti Johny 
Kolář a Pavel Jelínek. Tato nabitá kategorie byla 
rozlosována tak, že oba reprezentanti se mohli 
potkat až ve finále. Johny Kolář zahájil první zá-
pas s polským soupeřem, kterého jasně porazil 
a v prodloužení ho poslal k zemi. Pavel Jelínek 
pokračoval ve stejném duchu a svého soupeře 
poslal rovněž před časovým limitem k zemi. Ten-
to scénář se opakoval i dále v eliminaci a oba 
reprezentanti se opět spolu sešli ve finále, kde ve 
svém již tradičním souboji tentokrát vyhrál Johny 
Kolář, stal se mistrem ČR a Pavel Jelínek vicemis-
trem ČR. Reprezentanti Janička Petříková, Johny 
Kolář a Pavel Jelínek se připravují na MS, které 
se koná v Itálii. Sbírají cenné zkušenosti a při své 
všestrannosti se letos můžou pochlubit již dru-
hým titulem mistr ČR a vicemistr ČR, které získali 
na MČR v allkamp-jitsu.  Václav Kolář

Na 2. místě Josef Terč, na 3. místě Markéta Bauerová, 
oba ŠAK Chodov.

Ve čtvrtek 12.5.2016 zahájilo 23 našich předžá-
ků letošní mistrovství družstev předžactva KV 
kraje. Naši nejmenší závodníci absolvovali troj-
boj složený z disciplín: 60 m, 60 m překážek a 
skok daleký z místa. I přes chladné a chvílemi 
deštivé počasí všichni trojboj zdárně dokončili 
a při konečném vyhlášení výsledků ozdobily ně-
které naše atlety cenné medaile. Mezi mladšími 
předžákyněmi (2007 a mladší) si 2. místo vybo-
jovala Tereza Krejčová. Mezi staršími děvčaty 
(2005, 2006) se zadařilo hned dvakrát. Vítězstvím 
se pyšní Anna Peřinová a třetím místem Lana 
Kazdová. Z našich chlapců si pro medaili přišel 
jen Adam Považaj, který získal krásné 3. místo. 

I v letošním roce zveme chodovskou veřejnost 
na Chodovskou Maxištafetu, která proběhne již 
po16. z pátku na sobotu 24.-25.6. Přijďte pod-
pořit běžeckou myšlenku, odběhnout v barvách 
Chodova nějaké to kolečko, či pofandit. Nebo 
jen tak „pobejt“ a posedět.

Více o závodech a činnosti ŠAKu na facebooku 
www.facebook.com/sakchodov/   Miloš Volek

Tenis

Tenis Chodov - mládež
V neděli 8. května odehrálo družstvo TJ BATES-

TA CHODOV 1. kolo turnaje družstev v kategorii 
babytenisu v Mariánských Lázních. Do turnaje 
jsme vstoupili vítězně, a to výhrami všech 5 zá-

stupců. Tereza Krejčová vyhrála 6:1, Petra Steh-
nová 6:0, Veronika Snopková 6:2, David Forst 
6:4 a Anička Michalíková 7:5. Následně se hrály 
dvě čtyřhry a i ty naši zástupci vyhráli 6:2 a 6:2. 
Děkujeme za pěkné výkony a těšíme se na další 
zápasy.
Tenis Chodov - dospělí

Během května a června se hraje soutěž DC ne-
registrovaných hráčů Karlovarského kraje.

V letošním roce náš klub reprezentují dvě 
družstva.

Tým „A“ hraje 1. ligu a tým „B“ jako nováček 
startuje v lize třetí.

Během května se odehrály tyto zápasy:
1.5. Dalovice A - CHODOV A 0:3
7.5. Březová A - CHODOV A 1:2
14.5 CHODOV A - Rudné A 2:1
1.5 Nejdek D - CHODOV B 0:3
8.5 CHODOV B - Merklín E 3:0
15.5 Nejdek C - CHODOV B nedohráno
Kompletní rozpis zápasů a výsledky naleznete 

na www.tenis-chodov.cz
 TJ Batesta Chodov, oddíl tenisu

Dny, týdny, měsíce i léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou

           Dne 26.6.2016 je tomu 20 let co nás 
                             opustil

p. JOSEF BASETLÍK

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas. Loučit
ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat ..... ... .. .

Vzpomínají: manželka Milada a synové Petr a Pavel s rodinami

Všem, kdo jste ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku

Úspěch Champions teamu v Polsku
Další úspěšné tažení Champions teamu, star-

tujícího za ČAOKK (Českou asociaci okinawského 
karate a kobuda), se tentokrát událo 8. května 
v polském Štětíně. Světový pohár WUKF pod 
názvem Polish Open naši čeští karatisté pod ve-
dením reprezentačního kouče karate Miroslava 
Boguského doslova vyluxovali. 

A na samém závěru soutěže byla česká výpra-
va složená ze zástupců Champions teamu oce-
něna jako nejlepší výprava Polish Open.

Tato akce byla opravdu vydatná. Zúčastnilo 
se 12 států: ČR, Egypt, Anglie, Německo, Belgie, 

Brazílie, Maďarsko, Rumunsko, Alžír, Polsko, Itálie 
a Rusko. Takže není pochyb o tom, že účast star-
tujících byla opravdu hojná. 

Za ČAOKK zde startovalo 17 závodníků a vy-
bojovali více jak dvojnásobek medailí. Přesně 21 
zlatých, 7 stříbrných a 6 bronzových medailí. 

Podrobné výsledky a fotografie na www.kara-
te-champions.cz. Miroslav Boguský
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Vážení zákazníci, vážení obyvatelé města 
Chodova,

nezapomeňte, že 2. června od 11 ho-
din proběhne ve Staroměstské ulici oslava 
20. narozenin společnosti Catr. Při této 
příležitosti jsme pro naše zákazníky připra-
vili pivo a víno zdarma. Pro děti máme při-
pravené kolotoče zdarma. 

Neváhejte a navštivte nás.
Dovolujeme si Vám oznámit, že vyhlašu-

jeme výběrové řízení na pozici: 
technik výstavby a údržby kabelové sítě. 
Náplň práce: výstavba, provoz kabelové 
i optické sítě a souvisejících zařízení

Požadujeme:
SOU/SŠ zaměření elektro
vyhláška č. 50/1978 Sb., alespoň §5
časovou flexibilitu
řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme: slušné a přátelské zacházení
Pracoviště: Chodov u Karlových Varů
Stručný životopis prosím zasílejte na:
zamestnani@catr.cz.

S politováním musíme oznámit, že spo-
lečnost Sparrowhawk International Channel 
Limited ukončuje vysílání programu Uni-
versal Channel na území České republiky 
k 30. 6. 2016. 

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24 498 Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Prima Comedy Central
K25 506 Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26 514 Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
K38 610 JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39 618 JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43 650 AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44 658 AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45 666 Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47 682 Sport 1, Sport 2, TV Paprika

TV Základní
K51 714 HBO HD
K54 738 HBO 2, HBO 3
K55 746 Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57 762 CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS

TV Rozšířená

Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno

-5-

Zde je místo pro váš inzerát
Tel. 352 352 422 | zpravodaj@kasschodov.cz
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Fotokiosek - foto ihned
Kvalitní fotografie

z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

servis a opravy
Autorizovaný

počítačů, notebooků, monitorů a tiskáren
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.

Prodej náplní do tiskáren,
příslušenství k notebookům a PC.

Fotoateliér

Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.

Fotoaparáty, albumy a rámečky

Kopírování a tisk

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel.  777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

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

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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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
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

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

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

dámské

KADEŘNICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

kolní 7
34

Tel.: 6
04 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. st

oupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní 7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A T É R
S T V Í 

Radek KOPŘIVA
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Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

mobil: 602 190 602

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700 Po-ne 8.00-20.00 h

Placená inzercePlacená inzerce

www.ipcgroup.cz

LÉKÁRNY
*Bližší informace získáte u personálu lékárny nebo na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard

PRO CELOU RODINU!
SLEVY AŽ 60 %  
z doplatků na léky
pro všechny držitele 
PHARMACARD*

LÉKÁRNA IPC CHODOV / Čapkova 1067, 357 35 Chodov
Telefon: +420 734 313 200 / E-mail: chodov@ipcnet.cz

Po–Pá: 8:00–16:00 / bývalá lékárna Čtyřlístek

NABÍZÍME VÁM 
ROZVOZ

INKONTINENČNÍCH  
POMŮCEK

ZDARMA

STAROSTOVÉ A HASIČI
SPOLEČNÁ ZODPOVĚDNOST

SPOLEČNĚ DO VOLEB

CHCEME KRAJ: 
 ohleduplný k životu 
 příjemný pro život 
 nabízející šance k životu

NAŠI KANDIDÁTI 
DO ZASTUPITELSTVA 
KARLOVARSKÉHO 
KRAJE:

Patrik Pizinger 
starosta, Chodov

Mgr. Dalibor Blažek
starosta, Aš

Miroslav Egert
starosta, dobrovolný 
hasič, Bochov

Luboš Pokorný
starosta, dobrovolný 
hasič, Krásná

Ing. Pavel Bráborec
pedagog, Mírová

Martin Maleček
starosta, Hroznětín

JUDr. Josef Pavel
hoteliér, Karlovy Vary

Ing. Lenka Straková
starostka, Útvina

Nejsme politická strana, ale společenství praco-
vitých a zodpovědných patriotů Karlovarského 
kraje. Své úsilí, zkušenosti i vytrvalost chceme 
věnovat regionálním problémům a výzvám. 
Neživíme stranický aparát, nerozdáváme politické 
trafi ky, hlasujeme na základě vlastního uvážení 
s vědomím osobní odpovědnosti.

HNHRM je hnutí starostů, starostek, hasičů, komunálních 
politiků a nezávislých odborníků. Nejsme řízeni žádnými 
stranickými aparáty, které by našim členům a spolupracov-
níkům diktovaly, co a jak mají dělat, pro co musí a pro co 
nesmí hlasovat. Každý z nás se řídí vlastním rozumem při 
uvědomění si své odpovědnosti. Především z radnic jsme 
zvyklí, že k nám naši obyvatelé mají blízko, vždyť nás každý 
den potkávají na ulici, a proto také musíme a umíme nést 
odpovědnost za svá rozhodnutí a zodpovídáme se přímo 
voličům.

KARLOVARSKÝ KRAJ 
JAKO DOBŘE FUNGUJÍCÍ MĚSTO

500712_HNHRM_Inzerce_119x190-02.indd   1 19.5.16   10:13
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