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Agentura dala práci prvním 
lidem, pečují o zeleň

Nová  pracovní skupina (na snímku) pod zášti-
tou RUBIKON Centra v Chodově začala od 2. srp-
na naplno fungovat. Na starost si vzala  péči o ze-
leň v okolí přírodního koupaliště Bílá voda, kde 
zaměstnanci Lukáš a Tibor upravili cesty a proře-
zali vzrostlé keře, které bránily volnému pohybu.

Děkujeme městu Chodov za spolupráci při re-
alizaci tohoto projektu.

  Milan Roháč, pracovní poradce 

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
Chodováci,

letos v létě uply-
nuly již dva roky od 
navázání spolupráce 
s vládní Agenturou 
pro sociální začleňo-
vání, a jelikož dozrá-

vají první plody vzešlé z této kooperace, po-
važuji za správné informovat o tom širokou 
veřejnost.

V rámci spolupráce s vládní agenturou byly 
připraveny jak městské projekty, kdy hlavním 
garantem je naše město a různé neziskové 
organizace (Khamoro, o.p.s., Člověk v tísni, 
o.p.s., OS Světlo Kadaň, Rubikon centrum) zde 
vystupují v roli partnera, tak i projekty připra-
vené neziskovými organizacemi, kdy jsou role 
obrácené. První městský projekt z Operační-
ho programu Zaměstnanost již prošel kont-
rolou na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 
obdržel dotaci 95 % z celkové částky a měl 
by být realizován od 1.9. 2016 do 31.8.2019. 
V rámci projektu Prevence a sanace dluhů 
obyvatel Chodova ohrožených ztrátou byd-
lení by měla u nás na radnici fungovat dva-
krát týdně dluhová poradna, která občanům 
zavčas pomůže s řešením této problematiky. 
Druhým projektem z Operačního programu 
Zaměstnanost je projekt Sociální práce v so-
ciálně vyloučené lokalitě Železný dvůr a Pod 
Železným dvorem, který by měl být zahájen 
v únoru 2017. V rámci investic je tento projekt 
podpořen z IROPu, kde připravujeme žádost 
o dotaci na vybudování Komunitního centra 
v areálu základní školy v Nejdecké ulici. Sou-
časně vyroste v lokalitě Železný dvůr víceúče-
lové hřiště. Obě investice by měly být reali-
zovány v roce 2017. Operační program Věda, 
výzkum, vzdělávání je určen pro mateřské 
a základní školy. Zde si budou žádat v rámci 
tzv. šablonovitých projektů přímo školy, které 
by měly získat finance na odborníky. Na tomto 
místě mohu již teď prozradit, že od září 2016 
bude v chodovských mateřských školách pů-
sobit po dobu tří let speciální pedagog a škol-
ní asistent pedagoga. 

Kromě městských projektů bych chtěl zmí-
nit např. projekt neziskové organizace Rubi-
kon centrum, která se snaží dát druhou šanci 

lidem po výkonu trestu. V Chodově nám již 
jedna pracovní četa operuje a díky jejich při-
spění se v nedávné době proměnily zarost-
lé cesty na Bílé vodě v široké dálnice. Běžci, 
cyklisté, ale i lidé na procházce tak mohou 
zase bezpečně využívat toto oblíbené zákoutí 
Chodova. Někdy příště Vás budu informovat 
o přínosech projektů, které připravují další ne-
ziskové organizace působící v našem městě. 
Na závěr by bylo slušné poděkovat všem, kte-
ří nad přípravou projektových záměrů strávili 
a v budoucnu ještě stráví při jejich realizaci 
hodně času.

 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města
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Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

Zastupitelé měs-
ta budou v září na 
svém pravidelném 
jednání diskutovat 
o návrhu nové obec-
ně závazné vyhlášky. 
Mohl byste popsat 
co bude vyhláška 
obsahovat a jaký 

bude mít dopad na obyvatele města? ?
Připravovaná Obecně závazná vyhláška 

je  yvolána  novelou zákona O obcích, která 
je v platnosti od 1.7.2016. Tento nově platný 
zákon odebral městské radě právo povolit vý-
jimkou ukončení kulturních akcí na veřejném 
prostranství po 22.00 - tedy v době noční-
ho klidu. Je třeba ale zdůraznit, že doposud 
městská rada v Chodově žádnou takovou vý-
jimku také neudělila.

Zároveň skončila možnost, že by rada měs-
ta směla povolit výjimkou konání soukromých 
ohňostrojů, jako například pro rodinné oslavy 
apod. Tyto se smí pořádat pouze na Silvestra 
od 22.00 do Nového roku 2.00 hodin.  

Jednu novinku nás ovšem život bohužel 
donutil do vyhlášky přidat. Po zkušenostech 
z uplynulých let, kdy se v městské kašně ne-
zřídka koupali bezdomovci, někteří naši spo-
luobčané ji znečišťovali či koupali zvířata, jsme 
bohužel museli přistoupit k jasné formulaci 
v nové vyhlášce, která toto zakazuje. Může to 
znít paradoxně, ale pouze díky uvedení tako-
vého zákazu v městské vyhlášce můžeme ře-
šit takovéto  přestupky a zabránit tak opako-
vanému poškozování městské kašny. (mák)

První  čtyři obrazy křížové 
cesty jsou zpět v kostele

Vybalování zrestaurovaných obrazů.  |Foto: Martin Polák

První čtyři zrestaurované obrazy ze vzácné-
ho souboru 14 pláten křížové cesty jsou zpátky 
v kostele svatého Vavřince v Chodově. V dílnách 
akademických malířů Milana Kadavého a Jiřího 
Matějíčka strávily přibližně čtvrt roku.

„Jako celek je chodovská křížová cesta velmi 
cenným souborem a unikátním příkladem práce 
regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné 
vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se 
o jednu z nejstarších křížových cest v našem re-
gionu,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek.

Chodovská radnice nyní usiluje o záchranu 
zbývajících deseti obrazů. Zatímco restauraci 
prvních čtyř pláten hradila ze svého rozpočtu, na 
další shání dotační peníze.

Pomoci jí v tom může skutečnost, že minister-
stvo kultury prohlásilo v loňském roce chodov-
skou křížovou cestu za kulturní památku. Nákla-
dy na opravu jednoho plátna se pohybují mezi 
100 tisíci až 120 tisíci korunami.

 Stávající menší křížová cesta, která na zdech 
kostela visela dosud, skončí zřejmě v jiném sva-
tostánku. „Zmíněné dílo totiž nemá významnou 
hodnotu a asi ho někomu věnujeme,“ pozname-
nal Miloš Bělohlávek.  (mák) Vybalování zrestaurovaných obrazů.  |Foto: M. Polák

Chodov chystá revitalizaci 
kdysi oblíbeného Lesoparku 

Nové cesty, zeleň, fitness prvky, altánek a řada 
dalších novinek by mohly v blízké budoucnosti 
přivítat návštěvníky dnes poměrně zpustlého Le-
soparku v Lesní ulici ( na snímku). Město totiž plá-
nuje vrátit lokalitě její bývalou atraktivitu s tím, aby 
se místo opět stalo cílem vycházek obyvatel.

Radnice už má k dispozici technickou zprávu, 
podle které se má park radikálně změnit. Záměrem 
je vytvořit několik procházkových okruhů, kde ne-
budou chybět masivní lavičky k odpočinku, odpad-
kové koše a veřejné osvětlení. Sportovně zaměření 

Město získalo na demolici 
starého domu dotaci

Vybydlený a chátrající dům nedaleko vlakového 
nádraží čeká demolice. Městu se na jeho odstraně-
ní podařilo získat z ministerstva pro místní rozvoj 
dotaci, která může pokrýt až 80% nákladů na od-
stranění stavby. Ty jsou zatím vyčísleny na zhruba 
2,6 milionu korun. Na dodavatele prací už vypsalo 
výběrové řízení

Dům v Nádražní ulic se letos dostal na seznam 
jednadvaceti projektů, kterým ministerstvo v rám-
ci programu na likvidaci chátrajících budov pošle 
peníze. 

Demolice se uskuteční letos na podzim, zřejmě 
už v polovině října. „Uvolněné území budeme ná-
sledně revitalizovat a osázíme ho zelení,“ doplnil 
starosta.

 Zanedbaná budova přitahovala v posledních le-
tech pozornost bezdomovců a vandalů, její tehdej-
ší vlastníci však o rekonstrukci neměli zájem. Město 
ji proto odkoupilo s cílem stavbu zbourat a lokalitu 
upravit na příjemné místo.  (mák)

lidé pak jistě ocení stanoviště s cvičebními prvky, 
která mají být rozmístěna tak, aby tvořila ucelený 
fitness okruh.

Tamní rybník čeká vyčištění a doplnění o koře-
novou čistírnu, jež dlouhodobě zajistí kvalitní vodu. 
U severozápadního vstupu má pak stát vyhlídka, 
která umožní vnímat celé prostředí z nadhledu. Sou-
částí plánu je také výstavba altánku a mola u rybníka.

Revitalizace místa si podle posledních odhadů 
vyžádá náklady kolem 53 milionů korun. Cho-
dov chce využít peníze (50 milionů) z takzvaných 
ekomiliard, které jsou určeny na zahlazení škod a 
následků po důlní činnosti. Zbývající část by město 
zaplatilo ze svého rozpočtu.

Úpravy Lesoparku by se měly realizovat pravdě-
podobně v období 2018 – 2019.  (mák)
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Stručně z Chodova
Už druhý měsíc po sobě je nezaměstna-

nost v Chodově na stejné úrovni. V červen-
ci se tak zastavila na 8,3 %. Ve stejnou dobu 
před rokem bylo ve městě lidí bez práce 
9,1 %. Podle červencových čísel z úřadu prá-
ce je v registru nezaměstnaných 779 obyvatel 
Chodova, oproti tomu úřad nabízí 52 volných 
míst. Počet nezaměstnaných v posledních 
měsících ve městě klesá, za příznivé údaje 
mohou zotavující se ekonomika a sezónní 
práce. V Karlovarském kraji zůstala v červenci 
nezaměstnanost na 5,8 procenta.

Další jednání chodovského zastupitelstva 
se uskuteční ve čtvrtek 8. září. Konat se bude 
tradičně v zasedací místnosti městského úřa-
du. Zastupitelé mají na programu mimo jiné 
i projednání nové obecně závazné vyhlášky.

Dvě desítky politických stran a hnutí po-
daly v řádném termínu kandidátní listiny pro 
letošní krajské volby. Je to o čtyři subjekty 
více než v předchozích volbách v roce 2012. 
Z dvaceti kandidátních listin jich sedm patří 
koalicím, ostatní jsou politické strany a hnutí. 
Krajské volby se letos uskuteční 7. a 8. října.
 (mák)

Chodov má další kameny 
zmizelých

Gunter Demnig ukládá kameny zmizelých u obřadní síně.  |Foto: Martin Polák

V dlažbě chodovských ulic jsou další kameny 
zmizelých – stolpersteine. V pondělí 1. srpna je 
tam položil německý sochař Gunter Demnig, 
který jich po celé Evropě rozmístil už více než 
60 tisíc.

Kamenné kostky s destičkou, na níž je vyry-
té jméno a datum, mají poukazovat na tragické 
osudy obětí holocaustu.

Tři nové kameny zmizelých tak jsou před cho-
dovskou obřadní síní, kde připomínají dr. Bedři-
cha Kettnera, jeho ženu Marianu a syna Jiřího, 
kteří zahynuli ve vyhlazovacích táborech. O osu-
du rodiny více píšeme v prázdninovém čísle 
Zpravodaje města Chodova.

Další dva osadil sochař u služebny obvodního 
oddělení Policie ČR (čp.18) na památku Anny a 
Idy Kronbergerových, doplnily tam loni položené 
čtyři kameny ostatních členů této rodiny.

Pondělního aktu se kromě veřejnosti zúčastnili 
také zástupci města v čele se starostou Patrikem 
Pizingerem, představitel karlovarské židovské 
obce a chodovský farář Petr Mecl.

„Přijela také paní Kitty Weiss, jejíž maminka, 
která se v domě čp. 18 narodila a vyrostla, přežila 
holocaust a byla na konci války osvobozena v Te-
rezíně, společně se svou dcerou Jenny Schreiner 

a jejím manželem. Po návratu z koncentračního 
tábora byla její maminka s rodinou z Chodova 
odsunuta jako Němka, a proto dnes žije tato část 
rodiny v Německu,“ doplnil městský historik Miloš 
Bělohlávek, který umístění kamenů v Chodově 
inicioval.

Chodov se v loňském roce stal prvním městem 
v Karlovarském kraji, kde se tyto vzpomínkové 
kameny objevily. „V pokládání kamenů zmizelých 
bychom rádi pokračovali, dokud si nepřipome-
neme všechny chodovské oběti holocaustu. Co 
se týče příštího roku, tak už teď víme, že další 
stolpersteine přibudou opět před policejní sta-
nicí, a rádi bychom připomněli i památku rodiny 
Maxe Hellera, stavitele a majitele dnešní budovy 
České spořitelny,“ uvedl historik. (mák)

Zájezd pro nepracující seniory 
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 

informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 15. září 2016 pořádá jednodenní zájezd na 
40.ročník zahradnického veletrhu v Litoměřicích 
ZAHRADA ČECH 2016.

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 150,- Nové kameny zmizelých u obřadní síně. | Foto: M. Polák

Kabelkový veletrh
Spolek při DDM Bludiště v Chodově pořádá 

další Kabelkový veletrh. Vybíráme stále kabelky, 
šátky, šály, bižuterii a vinylové desky.

Milé dámy, paní, slečny a nyní i pánové, v říjnu 
si k nám zase přijďte koupit za symbolické  ceny 
zajímavé zboží, které jejich původní majitelé vě-
novali do prodeje.

Pomozte dobré věci. Výtěžek půjde na nákup 
pomůcek  pro zdravotně postižené klienty Den-
ního centra Mateřídouška v Chodově.

Vítáme také jakoukoliv částku na účtu číslo: 
274145397/0300.

Kdy a kam za nákupem? Ve dnech 17.-19.10. 
2016  od 10-17 hodin do DDM Bludiště Chodov..

 DDM Bludiště

Jan Vilém může zvonit i ve 
vašich mobilních telefonech

Vyzvánění v podobě zvuku nově opraveného 
zvonu Jan Vilém, který je umístěn v kostele sva-
tého Vavřince, si mohou lidé stáhnout do svých 
mobilů. K dispozici je ve formátu MP3 jak pro 
operační systém Android, tak pro  iOS.

Vyzvánění si stáhněte na http://www.
mestochodov.cz/infocentrum/historie-
mesta-pamatky/znak-2/.  (mák)

Kč a rodným číslem (pro vyřízení pojištění na ces-
tu) budeme přijímat od 5. září 2016 na odboru 
sociálních věcí, v  přízemí kancelář č.127, vždy 
od 8.00 do 15.00 hodin s polední přestávkou  od 
11.30 do 12.30 hodin. V pátek pouze do 11.00 ho-
din. Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Cestu do Staré Chodovské 
osvětlují nové lampy

Cesta od bývalého chodovského koupaliště do 
Staré Chodovské dostala nové veřejné osvětlení. 
To nahradilo lampy, které už byly na hranici ži-
votnosti.

Stezku nyní lemuje jednatřicet nových pětime-
trových stožárů, oproti těm původním jsou o tři 
metry nižší. „Jedná se o takzvané sadové stožá-
ry, díky své výšce nezasahují do korun přilehlých 
stromů,“ vysvětlil Rudolf Pocklan, jednatel Cho-
dovských technicko-ekologických služeb.

Podle něj se už připravuje další rekonstrukce 
osvětlení, a to v části ulice Karlovarská (od Ne-
jdecké ul.) směrem k benzinové čerpací stanici. 
„Ta by se měla uskutečnit letos v září,“ pozname-
nal Rudolf Pocklan. (mák)

Alej ve směru na Starou Chodovskou dostala nové 
veřejné osvětlení  |Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
V září sklízíme hlávkové zelí a kapustu, 

jakmile se na nich objeví první praskliny. Rů-
žičkové kapustě vylomíme vrchol, aby dobře 
nasadila růžičky. Pokud hrozí mrazíky, ze-
leninu přikryjeme netkanou textilií, zvláště 
tykve. Vysazujeme odrůdy na přezimování, 
např. salát nebo cibuli, česnek, špenát. Dělí-
me trsy bylinek, pažitku necháme oschnout, 
zatáhnout a teprve potom přesazujeme, 
dělíme rebarboru. Sledujeme výskyt běláska 
na brukvovitých odrůdách. Sklízíme i nezralé 
plody rajčat, pokud dorostly do patřičné ve-
likosti, při pokojové teplotě se dobarví. Vy-
sazujeme nové sazenice jahodníku, dozrává 
vinná réva. Odstraníme zbytky letniček, vy-
séváme dvouletky a počátkem měsíce i nar-
cisky, koncem měsíce krokusy a tulipány. Při 
suchém počasí dopřejeme vydatnou zálivku 
jehličnanům, provedeme poslední zastřihnutí 
živého plotu. Připravujeme řízky stálezelených 
dřevin, přestáváme přihnojovat trvalky a zpět 
do domu stěhujeme pokojové květiny. Vrcholí 
sběr švestek, pološvestek a jablek.

Jablka lze zpracovat na mošt nebo nalo-
žit na kvas a odvézt do moštáren a palíren 
v Horním Slavkově, Královském Poříčí nebo 
Březové u Sokolova, kde si návštěvu předem 
domluvíte na tel. 739 455 579. A nakonec vás 
zveme na zahrádkářskou besedu do knihov-
ny, která se koná 22. září v 17 hodin, kde si 
můžete vyměnit své zkušenosti.

 zahrádkáři Chodov

Vavřinecká pouť přilákala 
tisíce návštěvníků

Tisíce lidí přilákala v první polovině srpna tradiční Vavřinecká pouť, která se odehrála ve Staroměstské ulici a přileh-
lém okolí. Návštěvníci si tak mohli užít řadu atrakcí, dobové tržiště, stánky, historický šerm a pestrou přehlídku kapel 
rozličných žánrů. Zazpívat a zahrát přijely například kapely Zajíc Company, Lucie Revival, Griff, Eva Adams a duo Eva 
a Vašek.  |Foto: Martin Polák

Ve městě najdete knihovničky 
už na třech místech

Už na třech místech v Chodově najdou lidé 
dřevěnou miniknihovničku s literaturou a ča-
sopisy. Ta poslední přibyla v průběhu prázdnin 
v areálu BVC Chodov a vznikla z dřevěné retro 
televize značky Tesla.

Další pak naleznete na Bílé vodě a v ulici Sta-
roměstská. Podle ředitelky městské knihovny 
v Chodově Hany Němčičové ale zcela určitě ne-
půjde o poslední knihovničky. „Další plánujeme 
postupně umístit na autobusovém a vlakovém 
nádraží,“ poznamenala ředitelka.  (mák)

Na pohodlnější, ekologičtější a modernější 
dopravu se mohou těšit cestující na autobusové 
trase, která spojuje Chodov a Karlovy Vary. Dlou-
hodobá spolupráce mezi dopravní společností 
Ligneta a Chodovem totiž přináší další konkrétní 
výsledky, tentokrát v podobě plánu nákupu osmi 
nových autobusů na plyn.

„Pro zlepšení dopravní obsluhy území v oblasti 
Chodova se město a společnost dohodly na pří-
pravě projektu pro obnovu autobusů,“ potvrdil 
ojedinělý záměr ředitel Lignety Petr Schmid.

Podle něj budou nové přírůstky autoparku níz-
kopodlažní, vybavené nájezdovou plošinou pro 
handicapované, vnitřním i vnějším informačním 
systémem včetně systémového vybavení pro ne-
vidomé a slabozraké. „Pro snížení exhalací budou 
autobusy poháněny zemním plynem,“ doplnil ře-
ditel.

Na pořízení autobusů požádala Ligneta o do-
taci z Evropské unie, má pokrýt 85 % nákladů, 

přičemž cena jednoho vozu vychází zhruba na 
5,7 milionu korun. „Projekt je navržen tak, aby 
bylo možné pro realizaci využít pobídky EU i v 
našem regionu a jedinečné příležitosti podpory 
z programu IROP. Tento projekt by měl cestujícím 
přinést novou kvalitu dopravy za dlouhodobě 
udržitelné jízdné,“ poznamenal Petr Schmid.

„Určitě dojde k výraznému zkvalitnění dopravy 
nejen pro obyvatele Chodova a zároveň k neza-
nedbatelnému snížení emisí,“ pochvaluje si pro-
jekt starosta Chodova Patrik Pizinger.

Ten je s dlouhodobou spoluprací s Lignetou 
spokojený. „Velmi dobře provozuje chodovské 
autobusové nádraží a společně se nám podaři-
lo zachovat pravidelnou autobusovou dopravu 
mezi Chodovem a Karlovými Vary,“ vyjmenoval 
starosta.

Výběrové řízení na dodavatele by se mělo 
uskutečnit do konce letošního roku, na linky mají 
autobusy vyjet v průběhu roku 2017.  (mák)

Do Chodova zamíří nové autobusy

Poslední knihovnička.  |Foto: knihovna Chodov

Práce na mostu u Vintířova 
se zkomplikovaly

Nečekané komplikace provázejí rekonstruk-
ci mostu na silnici mezi Vintířovem a Lomnicí. 
V průběhu prací totiž vyšlo najevo, že více než 
polovina pilotů u starých pilířů, které měly zůstat 
zachovány, nevyhovuje požadavkům. Založení 
stavby je proto nutné přepracovat.

„Od kraje jsme informaci obdrželi a jsme 
v kontaktu. Věříme, že se akci podaří dokončit 
nejpozději v závěru letošního listopadu, s ohle-
dem na to, že přes Chodov vede značená objíž-
ďka,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.

Zmíněná komunikace, která je frekventovanou 
spojnicí mezi Chodovem a Sokolovem, je už ně-
kolik týdnů neprůjezdná. Objížďka je stanovena 
ve směru po silnici II/210 směr Boučí na II/222 
Vřesovou a na Chodov a zpět nebo na II/181 
směr Královské Poříčí-Loket II/209 na Nové Sedlo 
a Chodov a zpět.  (mák)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově, Ko-

menského 1077, 357 35 Chodov vyhlašuje vý-
běrové řízení na jmenování do funkce vedou-
cí/ho pečovatelské služby města Chodova

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 40 
hodin/týdně, zkušební doba 6 měsíců 

Předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2017, 
nebo dle dohody

Místo výkonu práce: region města Chodo-
va a Nového Sedla

Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 
262/2006 Sb., o sociálních službách zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10. 

Požadované kvalifikační předpoklady:  
- v souladu s § 109 a 110 zákona č. 108/2006 

Sb.,  o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Podrobné informace získáte na www. 
mestochodov.cz, popřípadě přímo na Měst-
ském úřadě Chodov.  MěÚ Chodov
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Vzpomínka
Dne 22. září 2016 by se dožil 90 let náš milo-

vaný tatínek, tchán, opa a strýc pan
Antonín Hlaváček.

Tatínku náš drahý, s láskou na Tebe vzpomí-
nají Tvé děti Werner, Benny a Doris s  rodinami.

Vzpomínka
Chtěli bychom se touto cestou rozloučit 

s naší dlouholetou kolegyní paní 
Stanislavou Orlichovou.

Vzpomínají kolegové z bývalých investic a hl. 
mechanika Chodos Chodov.

Vzpomínka
Dne 30. září uplynou dva roky, kdy nás na-

vždy opustil náš milovaný manžel, otec, děde-
ček a bratr pan

Jiří Novotný.
S láskou vzpomínají manželka, dcery, vnou-

čata a sestra s rodinou. ZŠ Husova ulice
 A zase začínáme

Než se kdo z nás nadál, uběhly 2 měsíce 
prázdnin a před námi je začátek nového škol-
ního roku.

Ale ani o prázdninách se v naší škole nezahá-
lelo. Na žáky zde čekají zrekonstruované šatny 
u tělocvičny a s nimi sprchy a WC.
Začátek školního roku

Pro všechny žáky školy začíná školní rok 1. 9. 
2016 v 8.00 hod. Obzvlášť se těšíme na prvňáčky, 
kterým tak začne nová etapa jejich života. Přeje-
me jim do nového vykročení hodně štěstí.

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

Mgr. Lenka Hrušková

Technický kroužek
Ve školním roce 2016/2017 zahájí na naší škole 

činnost Technický kroužek. Škola reaguje na sou-
časný požadavek společnosti na podporu tech-
nického vzdělávání mládeže.

 Tuto aktivitu školy podpořila společnost SKF 
v Chodově, a to finančním darem ve výši 50 000 
Kč, který škola využije na vybavení školních dílen.  
Dnešní stav technického vzdělávání je charakte-
rizován tak, že tvůrčí práce a myšlení jsou dětem 
nahrazovány pouhým intuitivním mačkáním tla-
čítek na počítači, nebo na nějaké předpřipravené 
sestavě. 

Technický kroužek má za cíl se žáky o technice 
normálně mluvit, ukázat jim, jak se co doopravdy 
dělá, jaký to má smysl a perspektivu. Ve spolu-
práci se společností SKF chceme pro žáky vy-
tvořit opravdové zázemí, podmínky a prostředí, 
které by podporovaly žákovskou technickou tvo-
řivost. Žáci se budou seznamovat  se základními 
technickými dovednostmi, principy a technickými 
aplikacemi.  Kroužek svojí náplní bude přispívat 
k výchově  přemýšlivých a cílevědomých mla-
dých lidí s kladným vztahem k technice a tech-
nickým oborům. 

Kroužek mohou navštěvovat nejen žáci naší 
základní školy, ale i ostatních chodovských zá-
kladních škol. Chceme tím přispět  k vzájemné 
spolupráci základních škol na poli technické-
ho vzdělávání mládeže. Všem zájemcům bližší 
informace podá p. uč. Ing. Jozef Kováč na tel. 
352352194. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ J. A. KomenskéhoProjekt na dluhovou 
problematiku

Město Chodov se sta-
lo nositelem projektu, 
který je spolufinancován 
z EU, ESF, OPZ, projekt 
bude probíhat od 1. 9. 
2016 a bude ukončen 31. 
8. 2019. 

Projekt Prevence a sa-
nace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrá-
tou bydlení je zaměřen na dluhovou proble-
matiku. Součástí tohoto projektu bude rozšíření 
služeb bezplatné Dluhové poradny, která sídlí 
v prostorách Městského úřadu v Chodově v pří-
zemí. 

Dluhové poradenství bude poskytováno od říj-
na 2016 dvakrát v týdnu, v pondělí a ve středu, 
od 15.00 do 17.00 hodin.  Bližší informace na od-
boru sociálních věcí.

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních 
věcí

Solles představil Bílou paní

Oficiálního představení štoly (v pozadí) se zúčastnily desítky lidí.  |Foto: Martin Polák

Přibližně po dvou letech usilovné práce 
představil veřejnosti chodovský hornický spo-
lek Solles obnovený portál a okolí štoly Bílá 
paní u Chodova. Sobotní akce (13. srpna) spo-
jené s požehnáním místa se zúčastnily desítky 
hostů.

Štola je dlouhá zhruba 40 metrů a má výšku 
maximálně 170 centimetrů, v nejširších mís-
tech má kolem 80 centimetrů. Předpokládá 
se, že se jednalo o průzkumné důlní dílo, kte-
ré sledovalo křemennou žílu. Skutečný důvod 
jeho vzniku a doba, kdy bylo vytvořeno, zů-
stávají podle spolku záhadou.

Lidé ze Sollesu za podpory Chodova 
a těžařské společnosti Sokolovská uhelná 
zahájili první úpravy štoly poté, kdy vyčistili 
a zpřístupnili zapomenutou vyhlídku Cho-
daublick. Ta leží nad štolou nedaleko Cho-
dova na vrchu Liščího kopce, jenž je spojen 
s místní pověstí o ukrytém pokladu.

Samotná štola je nyní zabezpečena silnou 
mříží a veřejnosti je nepřístupná. Lze si však 
prohlédnout zmíněný vstupní portál a okolí, 
kde je odpočinková lavice se stolem a infor-
mační tabule.

„Blízko štoly vyvěrá Žabí pramen, chceme 

zde proto vybudovat studánku, která doplní 
vyhlídku a štolu,“ popsal další plány spolku 
jeho předseda Jiří Milt.  (mák)

Vstup do štoly Bílá paní.  |Foto: Martin Polák
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 Městská policie Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Velice kuriózní úraz si pořídil 37letý muž, 

který v dobré víře pomoci zvířeti špatně odhadl 
situaci. V ul. Zahradní při příchodu ze zaměst-
nání si totiž povšiml zde uvázaného německého 
ovčáka. Když šel asi za půl hodinky s odpadko-
vým košem, pes zde stále čekal. Muž se dovtípil, 
že pes bude zřejmě opuštěný a nezodpovědnou 
osobou uvázaný u zábradlí, proto se vcítil do 
role zachránce a psa se rozhodl odvázat a do-
provodit na městskou policii, kde chtěl oznámit 
nález psa. Jiného názoru byl však německý ov-
čák, který muži roztrhl nejen košili, kalhoty, kůži, 
ale i jeho záchranářský sen. Na místo se naštěstí 

dostavil majitel, který slyšel zuřivý štěkot psa, a 
samozvaného zachránce z tlamy svého psa vy-
svobodil, neboť pes zde poslušně čekal, až jeho 
páníček navaří oběd pro rodinu.  

Dobrou fyzičku prokázal jeden z našich 
strážníků, který má od té doby přezdívku „Sprin-
ter “, kdy během několika dní narazil na dva 
pachatele, kteří se rozhodli nedat svou kůži za-
darmo a nasadili přímo sprinterské tempo po 
regionu města. Neutekl ani jeden.

Oba muži byli vedeni jako osoby v pátrání, 
kdy jeden se dokonce snažil prchat přes ploty 
staveniště u Základní školy J. A. Komenského, 
ale 300 metrů sprintem s překážkami po chvíli 
vzdal pádem na zem. Náš strážník sice na plo-
tě nechal kus kalhot, ale želízka naservíroval 
uštvanému muži až pod nos. Za pár dní nato 
již tento strážník pronásledoval dalšího muže 
v pátrání, kdy tento muž po spatření hlídky do-
konce odložil na chodník své malé, roční  dítě a 
poté se dal na útěk. Ani on však našeho „Sprin-
tera“ nesetřásl.

Poskytování první pomoci nebývá při naší 
službě příliš úsměvné a nebývají to hezké přípa-
dy, ale přesto jsme narazili i na jeden kuriózní 
případ v ul. ČSO, kde 83letý pán v důsledku ná-
hlého zdravotního kolapsu zůstal ležet na zemi 
vedle lavičky a chvíli se nehýbal. Lidé měli strach 
se k němu přiblížit, přesto alespoň zavolali tísňo-
vou linku. 

Strážníci na místě již rutinně vybalovali rukavi-
ce, dýchací přístroj, defibrilátor, ale starý muž je 
s úsměvem ze země zarazil, že žádnou pomoc 
nežádá, pouze prý potřebuje nutně svůj nikotin, 
neboť kouří svých 60 cigaret denně a je na ně 
zvyklý. Udělalo se mu prý špatně, protože jich 
ten den vykouřil pouze 20.

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 své-
mu dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez 
zbytečných problémů ve stávajících záludnos-
tech 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 vy-
světlete 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 posled-
ní. Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Souhrn událostí jednotky PO

V červnu zasahovali chodovští hasiči celkem 
11x. Z toho byl jeden požár na pasovce dolu Jiří. 
Ostatní zásahy měly technický charakter. Hasiči 
řešili dopravní nehodu dvou vozidel v ulici Horní, 
nehoda se obešla bez zranění. Ve dvou přípa-
dech byl prověřen únik plynu, z toho v jednom 
případě si starší paní v Husově ulici nevšimla, že 
plamen hořáku na spotřebiči již uhasl a plyn stále 
uniká, díky všímavosti obyvatel domu, kteří za-
larmovali záchranné složky, a zásahu hasičů vše 
dopadlo beze škod ani zranění. Ve dvou přípa-
dech hasiči likvidovali následky bouřky - spadlá 
větev v ulici Příční a bleskem poškozený strom 
v Chranišově.  Byla poskytnuta technická pomoc 
v rámci spolupráce IZS zdravotníkům při snese-
ní pacienta v ulici U Porcelánky, v dalším případě 
byl nouzově otevřen byt v ulici Palackého, kde 
byla poskytnuta první pomoc zraněné osobě, 
poté byla předána přivolaným zdravotníkům. Byl 
také prověřen kouř v ulici Čapkova, žádné ne-
bezpečí či požár nebyly potvrzeny.

 Zásahová jednotka v tomto roce oslavila malé 
jubileum již 20 let nepřetržité akceschopnosti, 
zařazení jednotky SDH Chodov v kategorii JPO 
II/1. Všem členům jednotky, jak stávajícím, tak 
i bývalým, patří velké poděkování a uznání za 
tuto náročnou službu, kterou nejen pro naše 
město vykonávají.

V červenci zasahovali celkem u 19 událostí. 5x 
to byly požáry, bývalý hotel v Abertamech, tra-
gický požár po dopravní nehodě dvou vozidel na 
D6 u Jenišova – 1 osoba těžce zraněna a jedna 
osoba byla usmrcena, byt v Lokti – nakonec šlo o 
deratizační dýmovnici, byt v Karlových Varech – 
Rybářích, balík slámy u Nové Role. Zbývající sta-
tistiku zaplnily zásahy technické. Dopravní neho-

da na D6 u Louček si vyžádala 3 zraněné osoby, 
pátrání po pohřešované osobě v Sokolově, tato 
osoba byla nalezena zraněna, v bezvědomí, byla 
jí poskytnuta první pomoc a předána lékařům, 
byl likvidován únik oleje ve společnosti SKF. Také 
byl odstraněn spadlý strom na Kostelní stezce, 
ve 3 případech jednotka pomáhala při čerpání 
vody v Karlových Varech po přívalovém dešti, 
ve 4 případech byl nouzově otevřen uzavřený 
prostor z důvodu nebezpečí z prodlení (Hlavní, 
ČSM, ulice 1. máje, U Koupaliště), celkem bylo při 
technických pomocích zachráněno 5 dospělých 
osob a 1 dítě. Kuriózní byl zásah, kde bylo potře-
ba vysvobodit uzavřené rodiče z balkónu, kde je 
nevědomky uvěznilo malé dítě. Nebezpečný byl 
zásah při záchraně psychicky nemocné osoby. 

Dále byly zahájeny stavební práce při opravě 
plochy před hasičskou zbrojnicí.
Informace SDH

V červnu 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 Bludi-
ště, ve Staré Chodovské, v Božičanech a v Boučí. 
Byla provedena ukázka vyprošťování z havaro-
vaného vozidla během oslav 70. výročí znovuza-
ložení SDH Mírová.

 Také jsme navštívili partnerské město Oelsnitz 
na oslavě mladých hasičů, s výpravou dvou aut 
CAS20 a toyotou, s dětským družstvem. Nechy-
běly každoroční exkurze mateřských školk a den-
ního stacionáře v prostorách zbrojnice. Červen 
byl opět plný soutěží, takže jen krátký výčet. Hra 
Plamen mládeže Žlutice – starší žáci 7. místo, Bor, 
krajská liga mládeže – mladší žáci 1. místo, starší 
žáci 5. místo, noční závod Březová, krajská liga – 
starší žáci 2. místo, mladší žáci 5. místo, Dalovice, 

pohárová soutěž dospělí – ženy 2. místo.
V červenci se pro velký zájem letní aktivita 

mladých hasičů uskutečnila letos ve dvou termí-

nech. Pro tuto příležitost, jejímž hlavním cílem 
bylo stmelení kolektivu a nabrání sil do dalších 
bojů v rámci Karlovarské ligy, jsme vybrali rou-
benku v Olešnici v Orlických horách. 

Odtud jsme podnikali nejrůznější, převážně 
sportovně laděné výlety  (aquapark, motokáry, 
horské tříkolky, zábavní park Tongo a Fajn park 
a mnoho dalších). Poděkování patří maminkám 
a tatínkům, kteří nám pomohli zajistit potraviny a 
připravit jídla, pekárnám Pekosa a Kraslice. Dále 
pak společnosti CHOTES, která nám sponzorsky 
zapůjčila vozidlo.

Poděkování patří také vedoucím kolektivu 
mládeže Martině Svobodové a Bc. Martinu Le-
hečkovi. Chodovští hasiči nechyběli ani na prv-
ním ročníku tzv. „Military dne“ v Božičanech, zde 
položili pěnu pro děti a představili svoji hasičskou 
techniku. 

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

Smrtelná dopravní nehoda dvou vozidel, Jenišov D6, 11. 
července 2016.

Družstvo chodovských hasičů po likvidaci požáru bývalého 
hotelu Stará pošta, Abertamy, 5. července 2016.

Mladí hasiči, tábor Olešnice, červenec 2016.
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Nejstarší chodovská památka, zvon Jan Vi-
lém z roku 1658, se dočkala počátkem čer-
vence generální opravy, na kterou se ve vel-
mi úspěšné sbírce složili samotní obyvatelé 
Chodova.

Práce na zvonu provedl pan Rostislav Bouchal 
z Brodku u Přerova se svými spolupracovníky 
přímo v kostelní věži, kde byl zvon snesen na 
podlahu, byl důkladně zbaven nečistot a ošetřen 
včelím voskem.

Největší zásahy vyžadovalo příslušenství zvo-
nu – původní dubová hlava byla nahrazena  
novou, stejně jako všechny kované prvky. Zce-
la vyměněno pak bylo nevyhovující srdce, které 
svou tvrdostí a špatným zavěšením ohrožovalo 
životnost zvonu.

Po konzultaci s památkáři byl ponechán pů-
vodní ruční pohon zvonu, ačkoliv původně se 
zvažovala i jeho automatizace za pomoci line-
árního motoru. K rozeznění Jana Viléma je tak 
potřeba vystoupat 105 schodů, které vedou do 
zvonového patra kostelní věže. 

Vzhledem ke stáří a památkové hodnotě toho-
to zvonu nebude používán příliš často, aby vydr-
žel další stovky let. Jeho hlas budou moci Cho-
dováci slýchat pravidelně každou neděli ve tři 

čtvrtě na devět, kdy bude svolávat věřící ke mši. 
Kromě nedělí pak bude používán jen o význam-
ných církevních, státních a městských svátcích a 
slavnostech. Rozpis těchto příležitostí schválila 
na svém zasedání Rada města Chodova, a do 
konce roku 2016 tak budete moci Jana Viléma 
slyšet při těchto příležitostech:

28. 09. 2016 - Den české státnosti, Slavnost sv. 
Václava, státní i církevní svátek

2. 11. 2016 - Památka všech věrných zemře-
lých; zvonění za zesnulé obyvatele města

11. 11. 2016 - Den válečných veteránů; zvonění 
za oběti všech válek

25. 11. 2016 - Staroměstský advent 
24. 12. 2016 - Půlnoční mše svatá, Vigilie Slav-

nosti Narození Páně
25. 12. 2016 - Slavnost Narození Páně; první 

svátek vánoční
26. 12. 2016 - Svátek svatého Štěpána; druhý 

svátek vánoční
31. 12. 2016 - Svátek svatého papeže Silvestra, 

děkovné zvonění za uplynulý rok
Zvon Jan Vilém byl ulit v době, kdy měl Cho-

dov necelých sto obyvatel, a s naším městem 
prožil v uplynulých staletích to dobré i to zlé. 
Oznamoval slavnostní okamžiky, stejně jako vy-

zváněl i v těžkých dobách. Doufejme, že oprava, 
kterou prošel, mu umožní vyzvánět ještě mini-
málně další stovky let. Hlas zvonů totiž ke každé-
mu správnému městu neodmyslitelně patří.
Sbírka na záchranu zvonu skončila

Sbírka na opravu zvonu Jan Vilém v kostele 
svatého Vavřince, kterou vyhlásilo město Chodov 
v závěru loňského května, oficiálně skončila.

Na její konto a do pokladniček se podařilo 
shromáždit 127.775 Kč. Za zrestaurování zvonu a  
zvonového zařízení bylo firmě Boroko z Brodku 
u Přerova uhrazeno 79.669 Kč.

Přebytek prostředků byl se souhlasem Krajské-
ho úřadu Karlovarského kraje  převeden na účet 
zřízený pro nově zahájenou veřejnou sbírku „na 
pořízení chybějících zvonů v kostele sv. Vavřince“.

Děkujeme všem, kteří podle svých možností 
přispěli k navrácení zvonu do života města.
Město vyhlásilo sbírku na nové zvony

U příležitosti 339. svatovavřinecké pouti, 13. 
srpna 2016, vyhlásilo město Chodov sbírku na 
pořízení chybějících zvonů v kostele svatého 
Vavřince.

Cílem sbírky je vrátit do věže chodovského 
kostela zvony, které byly zničeny a roztaveny 
pro vojenské účely v době první světové války. Z 

původních čtyř kostelních zvonů se zachoval jen 
jeden – největší a nejstarší Jan Vilém z roku 1658. 
V rámci sbírky se počítá se znovuvytvořením (uli-
tím) dvou chybějících věžních zvonů, jejichž pů-
vodní hmotnost byla 110 kg a 60 kg. Záměrem je 
obnovit zvony v původním naladění a o přibližně 
stejných rozměrech, aby tím byl zachován histo-
rický ráz zvonice.

Příspěvky na sbírku, která potrvá nejdéle do 
30. listopadu 2018, lze poskytovat v hotovosti do 
pokladničky umístěné v chodovském infocentru 
v Domě u Vavřince, nebo bezhotovostně na 

zvláštní bankovní účet zřízený pro tuto sbírku: 
č.ú.: 360014-862172359/0800.

Jména dárců, kteří přispějí více než 5.000 Kč 
(10.000 Kč u právnických osob – firem), budou na 
věčné časy odlita přímo na plášti nových zvonů. 
Všichni, kdo darují více než 1.000 Kč, pak budou 
uvedeni na pamětní desce v kostele svatého 
Vavřince.

Během prvního dne sbírky o svatovavřinecké 
pouti bylo vybráno 11.122,- Kč.
Pravidelné prohlídky kostelní věže

Jen díky velkému zájmu Chodováků a jejich 
štědrosti se mohl zvon Jan Vilém, nejstarší pa-
mátka našeho města, vrátit zpátky do aktivní 
služby. Aby se mohli Chodováci na zvon, který 
vrátili k životu, podívat zblízka, budou se vždy 
každou poslední sobotu v měsíci (počínaje zá-
řím) ve 13 hodin konat komentované prohlídky 
kostelní věže.

Vzhledem k malé kapacitě prostorů věže se 
může každé prohlídky zúčastnit jen omezený 
počet osob. Chodovské Turistické a informační 
centrum bude proto od 1. 9. 2016 vydávat vstu-
penky na jednotlivé termíny.

Výstup do věže je možný jen po úzkém, toči-
tém schodišti bez zábradlí, každý by proto měl 
zvážit své fyzické možnosti či zdravotní omezení.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Opravený zvon Jan Vilém 
se po letech rozezněl

Snímek zachycuje žehnání zvonu, které se konalo před kostelem svatého Vavřince.  |Foto: Martin Polák 

Starosta Patrik Pizinger (vlevo) zahajuje sbírku pětitisí-
covou bankovkou.  |Foto: Martin Polák

Opravený zvon Jan Vilém.  |Foto: Martin Polák
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Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka ZÚ pro školní rok 2016/2017

Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy)
Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční soustava, souhvězdí, kosmonautika…)
Atletika 1 (5.-6. třída; atletická příprava + závody, soustředění)
Atletika 2 a 3 (od 7. třídy; atletická příprava + závody, soustředění)
Cyklistika (od 9 let; silniční i terénní cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)  
Dětská jóga 1 (4-8 let) – není nábor
Dětská jóga 2 (6-10 let)
Digi foto začátečníci (od 12 let; základy práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Digi foto pokročilí – pouze pro děti, které prošly začátečnickým ZÚ
Dívčí klub (od 5.třídy; výtvarné a dekorační práce s různými materiály)
Fotbal - elévové (ročníky 2009 a 2010) 
Fotbal - přípravka (ročníky 2006 až 2008)
Fotbal - žáci (ročníky 2002 až 2005)
Fotbal - dorost (ročníky 1998 až 2001) 
Florbal - žáci (ročník 2005 a starší)
Florbal - elévové (ročníky 2006 – 2007 a dívky 2005)
Florbal - přípravka (ročníky 2008 - 2009 a dívky 2007)
Historický šerm (od 6 let) – nábor konkurzem
Karate 1+2 (od 5 let)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Klub deskových her (1.-5.třída; Carcassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum, atd.)
Logopedie (5-10 let) – nábor pouze náhradníků 
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1.třídy; ochrana a poznávání přírody, výlety, exkurze, výjezdy)
One Crew (10-20 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Pilates (kurzy pro dospělé)
Pohybové hry 1 (od 4 let; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 3 - atletika (předškoláci; forma soutěží, her, běhy, hody, skoky)
Pohybové hry 4 - atletika (1.+2. třída; soutěže, hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 5 a 6 - atletika (3.+4. třída; soutěže, všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Rokenrol - není nábor
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti potřebné k získání rybářského povolení)
Rytmus 1 - 3 (od 8 let; street dance, taneční sestavy a vystoupení)
Samurai Fight Club 1+2 (od 5 let; kontaktní karate)
Sportovní gymnastika – není nábor 
Stolní tenis (od 9 let) – není nábor
Šachy 1+2 (2008 a ml.)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační práce s různým materiálem)
Tenis 1 (od 7 let) – není nábor
Tenis 2 (od předškoláků) – není nábor
Volejbal - žlutá (1. - 2. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Volejbal - červená a oranžová (2. - 4. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Volejbal - zelená 1 (4.- 5. třída)
Volejbal - zelená 2 (4.- 5. třída)
Volejbal  - ml. žákyně
Volejbal - st. žákyně
Volejbal  - juniorky kadetky

Přihlášky je možno vyzvednout: v kanceláři DDM od 1. 9. 2016 v době 10-16, kdykoliv na 
http://www.ddmchodov.cz . Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827.
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1. 9. (čt) 17 h
LEGENDA O TARZANOVI 3D /110/
Akční dobrodružný / USA
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander 
Skarsgård) zaměnil život v africké džungli za život bo-
hatého Johna Claytona III., lorda Greystoka, po boku své 
milované manželky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán 
zpět do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by 
tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře.
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

1.-2. 9. (čt-pá) 19:30 h
MATKY NA TAHU /100/
Premiéra / Komedie / USA
Film vypráví příběh mimořádně úspěšné matky, prožívající 
zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálé-
mu stresu na pokraji zhroucení… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 9. (pá) 17 h, 3.-4. 9. (so-ne) 15 h
OBR DOBR 3D /117/
Premiéra / Rodinný fantasy / USA
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr 
Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem za-
jmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. 
Adaptace knihy britského spisovatele Roalda Dahla. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

3. 9. (so) 17 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D /90/
Animovaná rodinná komedie / USA
Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi byste 
se divili. Například zachraňují kamaráda, který shodou ne-
šťastných náhod skončil v útulku. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

3. 9. (so) 19:30 h, 4. 9. (ne) 17 h
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY /89/
Premiéra / Dokumentární / ČR
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie 
se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

4.-5. 9. (ne-po) 19:30 h
BEN HUR 3D /123/
Premiéra / Dobrodružný / USA
Ben Hur (Jack Huston) je epický příběh potomka význam-
ného knížecího rodu z Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr 
Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho 
křivě obviní ze zrady.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč

6. 9. (út) 19:30 h
ZHASNI A ZEMŘEŠ /90/
Horor / USA
Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za sebou 
nechala i své strachy z dětství. Když v době dospívání zha-
sla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není ... 
a nyní její bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné a 
děsivé události, které kdysi vystavovaly zkouškám její pří-
četnost a ohrožovaly její bezpečnost… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

7. 9. (st) 19:30 h, 8. 9. (čt) 17 h
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 3D /123/
Akční sci-fi / USA
Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede Amanda 
Waller (Viola Davis), vytvoří skupinku super padouchů, kte-
ré říkají Suicide Squad - sebevražedná skupina. To proto, že 
se občas někdo nevrátí zpět z akce… 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

8.-9. 9. (čt-pá) 19:30 h
NERVE: HRA O ŽIVOT /96/
Premiéra / Akční thriller / USA
Studentka čtvrtého ročníku střední školy zcela propadla 
online hře vadí – nevadí, ve které anonymní společenství 
„pozorovatelů“ začíná manipulovat každý její tah… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

9. 9. (pá) 17 h
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D /95/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

10.-11. 9. (so-ne) 15 h
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ /95/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

10.-11. 9. (so-ne) 17 h
STRAŠIDLA /113/
Rodinný / ČR
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji 
města. Sladký strašidelný život změní vpád úředníka Patoč-
ky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A 
jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a 
nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především proto, 
že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. 
Přístupné. Vstupné 120 Kč

10.-11. 9. (so-ne) 19:30 h
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ /90/
Premiéra / Drama / ČR
Zběhlý student geologie Pavel (Marek Adamczyk) a neza-
městnaný zemědělec Kačmar (Pavel Liška) se živí jako ne-
legální kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z jižních 
Čech. Snímek je v distribuci doplněn předfilmem, krátkým 
animovaným snímkem Strom režisérky a výtvarnice Lucie 
Sunkové. Tento poetický snímek vznikl v česko-francouzské 
koprodukci a byl vytvořený náročnou animační technikou 
– olejomalbou na sklo. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

12. 9. (po) 19:30 h
OČISTA: VOLEBNÍ ROK /106/
Horor, thriller / USA
Senátorka chce vyhrát volby a hned po svém zvolení zru-
šit Očistu, každoroční tradici, při níž je možné kohokoliv 
beztrestně zabít. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

13.-14. 9. (út-st) 19:30 h
TÝPCI A ZBRANĚ /114/
Premiéra / Akční komedie / USA
Akční komedie od režiséra populární filmové trilogie Pařba 
ve Vegas, Pařba v Bangkoku a Pařba na třetí. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Kino Malá scéna Chodov

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3. 9. (so) 19:30 h, 4. 9. (ne) 17 h
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY /89/
Premiéra / Dokumentární / ČR
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v 
celovečerním filmu. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

24.-26. 9. (so-po) 19:30 h
KRYCÍ JMÉNO HOLEC /100/
Premiéra / Draha / ČR, Rakousko
Proměnlivá doba ruku 1968, která směřovala k událostem pražského jara i srpnové okupaci, je rámcem 
pro moderní špionážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých společenských okamžicích 
postaveni před zásadní volbu mezi kolaborací a sebedestruktivním hrdinstvím. V hlavních rolích – 
Kryštof Hádek, Vica Kerekes a Johannes Zeiler. Vstupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

18.-19. 8. (čt-pá) 17 h, 21. 8. (ne) 17 h
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH 3D
Premiéra / Akční thriller / USA
Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 
potopila následkem exploze a způsobila největší ropné zamoření v americké historii.  
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

23. 9. (pá) 17 h, 24.-25. 9. (so-ne) 15 h
Přístupné. Česky mluveno. Vstupné 130 Kč

15.-16. 9. (čt-pá) 17 h, 17. 9. (so) 19:30 h
Přístupné od 15 let. Česky mluveno. Vstupné 125 Kč

18 19Informační servis Informační servis



TV Studio Chodov

KASS Chodov

DDM Bludiště Chodov

1. 9. (čt) 15 h
Pojď se bavit s Bludištěm
Přijďte se první školní den podívat na ukázky kroužků DDM 
Bludiště a hned se můžete přihlásit.

15:00  Atletika, ještěrky – ochránci přírody, astrono mie
15:15  Florbal
15:30  Karate
15:45  Samurai Fight Club
16:00  Beachvolejbal
16:15  Cyklistika
16:30  One crew
16:45  Sportovní gymnastika
17:00  Rokenrol, šachy
17:15  Dětská jóga
17:30  Fotbal
17:45  Rytmus

V průběhu se můžete zúčastnit doprovodných soutěží o 
drobné ceny a přihlásit se i do dalších kroužků DDM.

15. 9. (čt) 14:30 h
Den horníků a energetiků SU a.s.  
společenský sál

17. 9. (so) 10-17 h
Chodovské posvícení a zahrádkářská výstava
prostranství před KASSem a společenský sál

18. 9. (ne) 17:30-21:30 h
Zahájení tanečních kurzů s Janem Onderem a 
Lucií Hunčárovou 
společenský sál

25. 9. (ne) 17:30-21:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií 
Hunčárovou 
společenský sál

2. 10. (ne) 17:30-21:30 h
Taneční kurzy s Janem Onderem a Lucií 
Hunčárovou 
společenský sál

15.-16. 9. (čt-pá) 17 h, 17. 9. (so) 19:30 h
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Premiéra / Romantická komedie / USA, VB, Fr.
To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba 
početí, neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je 
otcem. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. 
Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

15.-16. 9. (čt-pá) 19:30 h
MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ /98/
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Když už si Arthur Bishop myslel, že nechal svou vražednou 
minulost daleko za sebou, unesl jeho nejobávanější nepří-
tel jeho životní lásku. Nyní je nucen cestovat po celém svě-
tě, aby spáchal tři naprosto nemožné atentáty a udělal to, 
co umí nejlépe: spáchat je tak, aby vypadaly jako nehody…
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

17. 9. (so) 15 h, 18. 9. (ne) 15 h ve 3D
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /90/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, č. mluveno. Vstupné 120 Kč/140 Kč (3D)

17.-18. 9. (so-ne) 17 h
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D /103/
Rodinný, dobrodružný / USA
Pete je záhadný desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu 
,ani domov a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným 
drakem jménem Elliot… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

18.-19. 9. (ne-po) 19:30 h
SMRT VE TMĚ /88/
Premiéra / Horor, thriller / USA
Tři bezohlední zloději se vloupají do domu bohatého slep-
ce s vidinou dokonalé loupeže. Vše se děje ale jinak... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

20. 9. (út) 19.30 h
JASON BOURNE /117/
Akční thriller / USA
Slavný agent bez paměti se vrací a s ním i jeho nejsilnější 
sestava: v hlavní roli Matt Damon, režie Paul Greengrass. 
Podpoří je Julia Stiles, Alicia Vikander, Vincent Cassel a 
Tommy Lee Jones… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

21. 9. (st) 19:30 h, 22. 9. (čt) 17 h
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D /122/
Dobrodružné sci-fi / USA
Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se 
před ní dosud objevila. Co na tom, že kapitán Pickard je mimo-
řádně odvážný a Spock všechno ví, když oba přišli o všechno. 
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

22.-23. 9. (čt-pá) 19:30 h
SEDM STATEČNÝCH
Premiéra / Dobrodružný / USA
Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů bez-
ohledného průmyslníka Bartholomewa Boqua, který se v 
honbě za ziskem nezastaví před ničím. Zoufalí obyvatelé 
pod vedením Emmy Cullenové se rozhodnou požádat o 
pomoc sedm mužů, pro které, stejně jako pro Boqua, žád-
né zákony neplatí. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 9. (pá) 17 h, 24.-25. 9. (so-ne) 15 h
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D /87/
Premiéra / Animovaný rodinný film / USA
Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro 
celosvětového internetového giganta Cornerstore.com. 
Nejlepší doručovatel společnosti, čáp Junior, má být zane-
dlouho povýšen, když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí 
a ten bez jakékoliv autorizace vyrobí rozkošnou holčičku…
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč 

24.-25. 9. (so-ne) 17 h
KROTITELÉ DUCHŮ 3D /117/
Akční sci-fi komedie / USA
Připravte se na letní podívanou, během které společně za-
chráníte svět! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

24. -26. 9. (so-po) 19:30h
KRYCÍ JMÉNO HOLEC /100/
Premiéra / Drama / ČR, Rakousko
Proměnlivá doba ruku 1968, která směřovala k událostem 
pražského jara i srpnové okupaci, je rámcem pro moderní 
špionážní drama, jehož hlavní hrdinové jsou ve vypjatých 
společenských okamžicích postaveni před zásadní volbu 
mezi kolaborací a sebedestruktivním hrdinstvím. V hlavních 
rolích – Kryštof Hádek, Vica Kerekes a Johannes Zeiler. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

27.-28. 9. (út-st) 19:30 h
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON /96/
Premiéra / Drama / USA
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece 
Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) 
nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vo-
dách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na 
palubě letadla.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

29. 9. (čt) 17 h
SEZN@MKA /90/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

29.-30. 9. (čt-pá) 19:30 h
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAME-
NECH 3D /107/
Premiéra / Akční thriller / USA
Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater 
Horizon, která se v dubnu 2010 potopila následkem exploze a 
způsobila největší ropné zamoření v americké historii. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

30. 9.-1. 10. (pá-so) 17 h, 2. 10. (ne) 15 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D
Premiéra / Fantasy / USA
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný 
dědeček a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, 
Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí 
se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele 
a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé 
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná 
“podivnost” může zachránit jeho nové přátele… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

1. 9. (čt) až 2. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Záznam z divadelního představení žáků II. ZŠ (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

6. 9. (út) až 9. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za letní období (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 9. (út) až 16. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

HVĚZDNÉ MANÝRY- I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 9. (út) až 23. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HVĚZDNÉ MANÝRY- II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

27. 9. (út) až 30. 9. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc září (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
TANEČNÍ PŘEHLÍDKA ZUŠ CHODOV
Záznam z přehlídky ZUŠ Chodov (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 
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Junák Chodov

Galerie u Vavřince
21. 9. (st) 17 h
Vernisáž výstavy Bohdany Holubcové pod 
názvem Chvála putování
Úvodní slovo: Mgr. Božena Vachudová, hudební doprovod: 
Jiří Dolanský.
Výstava potrvá do 3. 11. 2016
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

Kostel sv. Vavřince
24. 9. (so) 13 h
Exkurze do věže kostela
Vstupenky zdarma v chodovském infocentru.

4. 9. (ne) 10 h
Běh po stopách bikemaratonu 
Info na www.plamenchodov.cz
hotel Nautilus

7. 9. v 8:30 
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Nové Hamry, cca 10 km. Sraz na vlakovém 
nádraží v Chodově

8. 9. (čt) 16:00
Oblastní mistrovství družstev mladšího a 
staršího žactva
stadion ŠAK

Sport 10. 9. (so) 9-17 h
Region Masters Karlovarska
šipkový turnaj  
společenský sál KASS Chodov

11. 9. (ne) 9:45 h
Chodovský bikemaraton 
11. ročník MTB maratonu. 
Info na www.plamenchodov.cz
hotel Nautilus

20.–21. 9. (út-st) 9 h
Okresní kola v atletickém čtyřboji, 
žactvo ZŠ 
stadion ŠAK

21.09. (st) 13 h
Vycházka turistů 
Jindřichovice, cca 7 km. Sraz na autobusovém nádraží v 
Chodově. 

23. 9. (pá) 9 h
Školka - CUP 2016
Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy.
Stadion TJ Spartak Chodov

27.09. (út) 9 h
Krajské kolo v atletickém čtyřboji
žactvo ZŠ
stadion ŠAK

12.-16 9. (po-pá)
Sbírkové dny Světlušky
Kupte si od našich dobrovolníků sbírkové předměty a po-
mozte s námi nevidomým. 
Váš příspěvek vhoďte do zapečetěné lucerničky našich 
dobrovolníků a spolupracovníků DDM Bludiště. Vypadají 
jako opravdové světlušky: jsou oblečení do světluščích trik, 
s krovkami a tykadly.

23. 9. (pá) 9 h
Školka - CUP 2016
Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy.
Stadion TJ Spartak Chodov

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

19. 9. (po) 18 h
Havajské ostrovy
O zážitcích z ročního pobytu na Havaji bude vyprávět ces-
tovatel Petr Nazarov. Dozvíte se více o místních zvycích, 
tanci Hula hula, šamanech, léčitelství a spoustu dalších za-
jímavostí, týkajících se těchto krásných ostrovů. Pro veřej-
nost. Vstup zdarma.

21. 9. (st) 18 h
Yveta Simonová
Setkání s legendou naší hudební scény. Můžete se těšit na 
vyprávění a případně i na písně oblíbené zpěvačky. Pro ve-
řejnost. Vstup zdarma. 

22. 9. (čt) 17 h
Zahrádkářské posezení
Tentokrát se od Milana Žejdla a dalších zahrádkářů dozvíte 
více o výsadbě a přesazování stromů, keřů a jehličnanů. 
Zjistíte jak připravit okrasnou zahradu na zimu či jak si ulo-
žit úrodu. Nebude chybět ani povídání o moření a výsadbě 
ozimého česneku. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

26. 9. (po) 17 h
Karel IV. a Loketsko
Přednáška PhDr. Vladimíra Vlasáka připomene základní mo-
menty ze života a vlády jednoho z největších středověkých 
vladařů Karla IV., jehož sedmisté výročí narození si letos 
připomínáme. Část přednášky bude věnována obdobím, 
kdy se životní osudy i činy tohoto římského císaře a české-
ho krále prolnuly s vývojem regionu historického Loketska. 
Přednášku doprovodí obrazová dokumentace připomínající 
jak osobnost významného českého panovníka z lucembur-
ské dynastie, tak i četné vazby, jež ji s Loketskem spojovaly.

pondělí 16 h
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.
5. 9. Hon na měňavky, 12. 9. Hádej, co to je?, 19. 9. Zapa-
matuj si zvířátka, 26. 9. Člověče, nezlob se!

středa 15-17:30 h 
Výtvarná dílnička
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 

Městská knihovna Chodov

pro děti i dospělé. Pro veřejnost. Vstup zdarma.
7. 9. Podzimní dekorace, 14. 9. Veselé magnetky, 21. 9. Draci 
a dráčci z papíru

čtvrtek 16 h 
Pohádkohraní
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu: Celé 
Česko čte dětem. Pro veřejnost. Vstup zdarma. 
8. 9. Eliáš a babička z vajíčka, 15. 9. Medvídci jdou do školy, 
22. 9. Ledové království, 29. 9. Pohádkový slabikář

ZUŠ Chodov
1. 9. (čt) 9 h
Zahájení školního roku

5.-9. 9. (po-pá) 14-17 h 
Přijímací řízení nových žáků 
Druhé kolo přijímacího řízení do všech oborů ZUŠ.

Představujeme novou vyučující tanečního 
oboru ZUŠ Chodov od 1.9.2016 p. uč. Petru 
Hlavatou. Výuka bude zaměřena na moderní 
a výrazový tanec.

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

3. 9. (so) 15 h
Zahájení skautského roku
Klubovna v Zahradní ulici
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Fotbal

Každá chvilka na Gothia Cupu 
zanechala obrovský dojem 

Přesně tak hodnotí svou účast malí čeští fot-
balisté na celosvětovém mládežnickém turnaji 
v Göteborgu pod záštitou společnosti SKF, jehož 
se jako každý rok zúčastnilo více než 1600 týmů 
z celého světa. Českou republiku letos v barvách 
SKF reprezentoval tým hráčů do 12 let Spartaku 
Chodov. Ten se na účast kvalifikoval vítězstvím 
v turnaji Meet the World, pořádanm společností 
SKF CZ v květnu 2016.

Hlavním cílem turnaje je vytvořit prostor pro 
setkávání mladých lidí z celého světa, bez ohledu 
na věk, kulturní a sociální zázemí nebo národ-
nost. A jak se dařilo chodovskému týmu, když 
začaly zápasy? Ve skupině chodovského týmu 
byli těžcí soupeři, FC Connecticut (USA), Barkarö 
SK 2 a IFK Göteborg 1 (oba Švédsko). I přesto 
se jim podařilo ze skupiny postoupit a čekal 
je zápas o postup mezi posledních 64 týmů, v 
této kategorii bylo celkem 196 týmů ze 41 zemí. 
V něm ovšem narazili na další švédský tým, Jo-
sereds IF 2. Chodovští chlapci přes velkou únavu 
dokázali svoji morální sílu, zabrali a zápas vyhráli 
6:3. Tým byl mezi 64 týmy z celého světa. Če-
kal je další soupeř z USA, fotbalová akademie 
Legends FC, a ve 30stupňovém horku zápas na 
umělé trávě. Bohužel to bylo vše, na víc už nedo-
sáhli a konečný výsledek 5:2 byl stopkou v turnaji, 
skončili na  33.-64. místě. S ohledem na silnou 
skupinu a kvalitu všech týmů to je velice dobré 
umístění, klukům za to patří veliký obdiv.  (tz)

Bojové sporty

Samurai Fight Club rozšiřuje své řady
Přijímáme nové členy od 5 let, přihlásit se však 

mohou i náctiletí, dospělí muži i ženy. Na začátek 
není nikdy pozdě!

Začínáme bojem na zemi (grappling) a plno-
kontaktním karatem, až se dostanete k různým 
formám kickboxu, tak aby se z vás stali komplexní 
bojovníci.

Pořádáme letní, zimní kempy, jezdíme na tur-
naje po celé ČR i do zahraničí. Úspěchy, kterých 
naši samurajové dosahují na sportovních akcích, 
jsou příjemné, důležitější je ale pro nás výchova, 
úcta, životní cesta bojového umění, reálná pří-
prava do života.

Pomocnou ruku na vaší samurajské cestě vám 
poskytnou zkušenější reprezentanti ČR, kteří již 
urazili větší vzdálenost a mají za sebou více jak 
150 zápasů. Dohlížet na váš správný rozvoj bu-
dou zkušení trenéři Václav Kolář (2. dan) a jeho 
zástupce Pavel Pilný (1. dan), trenér dospělých, 
dětí, týmu A,B, a Jaroslav Kalfář (2. dan), trenér 
přípravky.

Tréninky dětí probíhají v tělocvičně 2. ZŠ Cho-

dov od 18:00 v úterý a neděli.
Tréninky pro juniory a dospělé probíhají v sa-

murai gym (vedle atletického stadionu ŠAK) kaž-
dé pondělí, středu, čtvrtek od 18:00 hod.

Naším klenotem je oblíbený funkční kruhový  
trénink pro rozvoj síly, flexibility, kondice, posilo-
vání nejen s vlastním tělem, redukce váhy, zpev-
nění problematických partií, úderové techniky 
shido cross fit box, hodiny probíhají v SAMURAI 
GYM každé pondělí a čtvrtek.

Kontakt: vedoucí klubu Václav Kolář, tel. 604 
965 358, samurai-fight-club@seznam.cz, také 
nás najdete na facebooku samurai fight club.

Běh pro šampióny Samurai Fight Clubu
Samurai Fight Club organizuje 17. 9. na Bílé 

vodě veřejnou sportovní akci, jejímž cílem je 
podpora českých reprezentantů v cestě na mis-
trovství světa v italském městě Carrara ve dnech 
25.–30.10. 2016. 

Za chodovský klub pod vedením trenéra 
Václava Koláře budou bojovat: Tereza Cvingero-
vá, Pavel Pilný a Marcel Klik.

Dobrovolné startovné, které se vybere, bude 
použito na realizaci jejich cesty na toto mistrov-
ství. Trasa povede areálem Bílé vody v Chodově 

po zpevněné stezce. Trasy budou dvě:
malý okruh cca 1,6 km, velký okruh cca 5 km
Trasy můžete zdolat během, ale i chůzí, s hole-

mi, s dětmi v kočárku…
Jde o to, podpořit správnou věc a užít si krásné 

sportovní dopoledne. Hromadný start: 10:00 hod.
V cíli zajištěno malé občerstvení a medaile pro 

předem registrované. Registrace: samurai-fight-
-club@seznam.cz. V 9 hodin registrace na místě, 
předem přihlášení potvrdí svou účast.

  Václav Kolář

Kadetky BVC Chodov na 
soustředění v Perninku 

Horní řada zleva: Smutná Tereza, Švecová Petra, Krausová Rachel, Prokopová Denisa, Čermáková Tereza, Bláhová 
Simona, Bicanová Anna, Kudrlová Kateřina, Roučková Lucie, Rozsypalová Patricie, Egermajerová Aneta, Rudolfová 
Anna, trenér Javůrek Štěpán
Dolní řada zleva: Hovorková Hana, Turková Veronika, Boroličová Anežka, Dršková Natálie, Vokáčová Veronika,Klou-
dová Kateřina, Bohmová Veronika
Informace o dění v BVC na www.bvc-chodov.cz 
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Změny v kádru Spartaku
Prázdniny jsou pryč a fotbalové soutěže nabí-

rají svůj obvyklý rytmus. Při čtení tohoto článku 
již budou odehrána tři kola podzimních soutěží. 
K jakým změnám došlo v letní přestávce v našem 
oddíle kopané? Svůj post trenéra A mužů opustil 
trenér Vakeš a na jeho místo nastoupil Petr Jan-
kovský. Jeho asistentem se stal bývalý hráč Vond-
ráček. Post vedoucího mužstva opustil pan Sláva 
Štěpán. Výbor oddílu kopané děkuje panu Štěpá-
novi za dlouholetou práci v oddíle kopané. Rov-
něž v kádru mužstva došlo ke změnám. Mužstvo 
opustili Raulich - přestup do N. Sedla, Vilinger - 
odchod do Německa, Frána – ukončení činnosti.

Příprava proběhla standardně a dne 13. 8. jsme 
se utkali na domácí půdě s nováčkem soutěže 
Škodou Rotava.

13. 8. Sp. Chodov - Šk. Rotava 4:1
Branky: Koranda, Macák J., Laur, Dušek
B-muži se měli dne 14. 8. utkat s B-muži Hor-

ního Slavkova, ale utkání se neuskutečnilo, neboť 
Slavkov své B-muže odhlásil ze soutěže. 

Uvedu Vám termíny utkání našich mužů na 
domácím hřišti:

A muži
10. 9. so 17:00 Chodov - Nejdek
1. 10. so 16:00 Chodov - Hvězda Cheb
15. 10. so 16:00 Chodov - Toužim
29. 10. so 14:30 Chodov - Chyše
B muži
28. 9. st 15:00 Chodov - Bukovany
9. 10. ne 15:00 Chodov - Krásno
Naše dorostenecké mužstvo bylo spojeno 

s dorostenci Nového Sedla a utkání budou hrána 
na hřišti Nového Sedla.

Přejeme všem mužstvům, aby se jim v sou-
těžích dařilo, a Vám, našim věrným divákům, 
abyste z každého utkání měli krásný sportovní 
zážitek. Ing. Alfons Skokan



Ve dnech 15.-19. 6. se výprava Karate klubu Chodov zúčastnila mistrovství světa v irském Dublinu. Za Karate klub Cho-
dov se zúčastnila devítičlenná skupina ve složení Ing. Jiří Kiss, Radek Pešan, Radka Hassaine, Jakub Kiss, Elen Pešano-
vá, Alena Zdráhalová, Lukáš Vyčichlo, Daniel Chod a za hostující karlovarský Karate klub Tygr Martin Eliáš. Mistrovské 
medaile přivezli Jiří Kiss a Alena Zdráhalová. Podrobné informace na www.karate-chodov.cz

Dvě zlata z MS pro 
ChodovDětský tenisový turnaj

Dne 18. 6. se na tenisových kurtech pořádal 
dětský tenisový turnaj. Hrály se dvě kategorie 
v minitenisu (věk 5-7 let) a v babytenisu (8-10 
let). Pro nejmenší to byl první turnaj a naše děti 
překvapily pěkným výkonem. Ve starší kategorii 
se hrál kvalitní tenis s výbornými výměnami. Na 
třetím místě se umístila Barbara Šoupalová a fi-
nále ovládl Honzík Psota, když porazil Terezku 
Krejčovou. Všem děkujeme za předvedený výkon 
a dále Vás budeme informovat o dění v našem 
tenisovém oddíle.
Jan Psota vyhrál ve Františkových 
Lázních

V sobotu 9.července se konal ve Františkových 
Lázních tenisový turnaj hráčů a hráček do 9 let. 
Náš oddíl reprezentovali Honzík Psota (na sním-
ku) a na turnaj přijela sbírat zkušenosti i Verča 
Snopková. Verča, i když hrála s o rok staršími 
kluky, se toho nezalekla a hodně je potrápila. To 
Honzík už na takové turnaje jezdí jako jeden z fa-
voritů, a to i potvrdil, když svoji skupinu vyhrál, a 
mohl se těšit na boje s nejlepšími. Těžký zápas ho 
čekal v semifinále, kde narazil na výborného hrá-
če z Mariánských Lázní, a hrál se opravdu pěkný 
tenis. Honzík ustál těžké chvíle a probojoval se 
do vytouženého finále, kde ho čekal do té doby 
také neporažený hráč z Dobřan. Ve finále byl ale 
Honzík jasně lepším hráčem, soupeři nedal žád-
nou šanci a připsal si své další turnajové vítězství.

Milan Hajduk, trenér mládeže

Tenis Turistika

Hroši Chodov - nábor dětí
Náš dětský turistický oddíl Hroši Chodov hle-

dá mezi sebe šikovné děti ve věku od 5 do 15 
let.

Přijďte s dětmi mezi nás každý čtvrtek, od 
1. 9., mezi 17.-19. hodinou. Ukážeme Vám. čím 
se zabýváme. Něco si vyzkoušíte vyrobit, otes-
tujete si znalosti přírody, projdete se po lano-
vé lávce a nakonec si i zastřílíte ze vzduchovky 
a opečete buřty. Tak a ještě lépe vypadají naše 
pravidelné schůzky. Na schůzkách máme díl-
ničky, povídání o naší přírodě, environmentál-
ní, sportovní a pohybovou výchovu, učíme děti 
tábořit, připravujeme se na závody a mnoho 
dalších aktivit. 

Pro naše děti pořádáme naučné víkendy, vý-
lety, jarní a letní tábory a spoustu dalších víken-
dových akcí.

Najdete nás v zahrádkářské kolonii za škol-
kou v Zahradní ulici, po asfaltu, směr k potůčku,  
dojdete za trubky a tam jsou dvě velké zahrady, 
v jedné sídlí skauti a v druhé jsme my, 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
www.facebook.com/hrosi.chodov.6110.tom
Turistika - poznávání dějin a přírody pohybem.
Hroši Chodov - závody 2016

Pokračujeme v závodní historii oddílu, trvající 
již 42 let. V turistickém závodě, běhu na 3 km se 
sedmi znalostními zastávkami. Letos jsme obsa-
dili v krajském závodě tato místa. 

Mladší žákyně do 9 let, Líza 1., Majda 2., Eliška 
3. a Lucka 5. místo. Mladší žáci do 9 let, Pomelo 
1., Kuba 2. a Button 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 Pacova. Tam naše výkony a znalosti stačily na 
krásné 26. až 30. místo. Důležité bylo, že jsme se 
zúčastnili, nebyli diskvalifikováni a neztratili směr. 
2017 pořádáme v Chodově krajské závody, těší-
me se i na Vaši účast. V listopadu budeme chtít 
vyhrát, již počtvrté, šestihodinový závod O klíč 
k městu Karla IV.
tel.: 776 074 172
www.facebook.com/hrosi.chodov.6110.tom
e-mail: hrosi@hrosi.info

Hroši Chodov - akce pro veřejnost
Již 2.- 4.9. se koná Přežij 2016 - není návratu. 

Přechod Krušných hor po neznámých cestách, 
spojený s výkladem a návštěvou důlních děl. 
Určeno pro věk 15+.

Každý měsíc, již osm let, pořádáme výlety 
pro rodiče s dětmi - Hroší stezku. Krátký vý-
let do neznámých míst, zakončený ohněm 
a buřty.

Výlety na září - listopad 2016 najdete na fa-
cebooku nebo na hrosi@hrosi.info.

Hroší Kotlík - listopad, poslední výlet v se-
zoně, zamykání stezek, rozloučení s přírodou, 
vaření buřtguláše na ohni.

Hroší silvestr - pro velké, silvestr na sněhu.
tel.: 776 074 172
www.facebook.com/hrosi.chodov.6110.tom
e-mail: hrosi@hrosi.info
Hroši Chodov - hledáme 
praktikanta/ku

Do dětského turistického oddílu Hroši Cho-
dov hledáme praktikanta/ku ve věku 15+ i bez 
zkušeností.

Jsme oddíl s dětmi od 5 do 12 let. Schůzky 
každý čtvrtek od 17 do 19 h v Chodově. Něko-
likrát do roka potřebujeme výpomoc na víken-
dovkách a táborech.

Více info Dasty 776 074 172, 
mail: hrosi@hrosi.info  Petr Hofman
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ANGLIČTINA 

Od 19.září 2016 pořádáme tradiční 
kurzy angličtiny na 2.zš v Chodově. 
Výuka probíhá zábavnou 
konverzační formou s lektorkou 
s mezinárodní kvalifikací učitele 
získanou od Cambridge University. 
Tel +420 605 451 879 
www.enigmaskola.cz 

Uzávěrka říjnového čísla 
16. září 2016

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.

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

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149 -180,- Kč/ ks dle stáří 
Prodej se uskuteční: 

15. září a 19. října ve 14:40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás zajímavou podzimní nabídku s dalším rozšířením našich služeb.
K televizní a internetové nabídce od září přidáváme nabídku mobilních služeb. Tyto 

služby budou dostupné pro všechny, nejen pro naše zákazníky.

Ceny za mobilní služby pro zákazníky internetu nebo kabelové televize v síti Catr:

Paušál   50 Kč/měsíčně
Volání v síti Catr  0,50 Kč/min
Volání v ČR  1,10 Kč/min
SMS v síti Catr  0,65 Kč
SMS v ČR   1,30 Kč
balíčky mobilního internetu od 230,- Kč
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Možnost převodu stávajícího telefonního čísla.

Pro všechny, kteří se chtějí zdokonalovat v anglickém jazyce jsme připravili nový televizní 
výukový program English Club. Program přináší celé spektrum výukových pořadů od úpl-
ných začátečníků až po specialisty v různých oborech, pro malé i velké.

Pro naše stálé zákazníky – nabídka v podobě testovacího kanálu na kterém můžete 
sledovat ochutnávku programů z rozšířené televizní nabídky. 

Pro více informací o novinkách je možno se přihlásit k odběru na www.catr.cz. 

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-

Společnost ZPA Industry a.s. 
pracoviště Karlovy Vary - Stará Role

přijme spolupracovníky na pozice:

Nabízíme: 
zaměstnání u stabilní společnosti, flexibilní pracovní doba, odpovídající

finanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu,
bohatý systém benefitů (např. jazykové kurzy, odborná školení, dotované

stravování ve vlastní jídelně, roční odměny, firemní akce)
Nástup možný ihned

• PROJEKTANT/KA  ELEKTRO
• REFERENT/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ

Bližší informace k uvedeným pracovním pozicím jsou uvedeny na webu 
společnosti: www.zpaindustry.cz

Strukturované životopisy s kontaktem zasílejte na e-mail:
kariera@zpaindustry.cz
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Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Zde vám nabídneme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
           Od září:  stromkové angrešty a rybízy,kanadské borůvky,okrasné dřeviny

           Od  října:  ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, 

dušičkovou vazbu, umělé květiny

        V prosinci: adventní vazby, vánoční stromky,  svíčky, vánoční artikly

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v   r ů z n ý c h  c e n o v ý c h  r e l a c í c h

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
bude od  1. října 2016 přestěhována 

z OC Plzeňka na adresu Dvořákova 432, Chodov 
(třetí rodinný domek v jednosměrné ulici od lékárny Dr. MAX) 
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

➔ 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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

30 31Placená inzerce Placená inzerce 



p
.
 
J
a
n
á
è
e
k
 
-
 
1
/
4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

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

Tel.: 774 544 731

mobil: 602 190 602

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

32 33Placená inzercePlacená inzerce



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

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

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
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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

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

Co chceme
Všichni žijeme a chceme žít tady, v kraji, který je bezpečný, 
zdravý, čistý, vzdělaný, pracovitý, pohostinný, kulturní, 
úsporný, dobře propojený uvnitř i  navenek, ohleduplný 
ke slabším. A  právě těchto deset úhlů pohledu na 
spokojený život je obsahem našeho politického programu 
SPOKOJENÝ KRAJ, který v předvolebním období postupně 
tvoříme a zveřejňujeme.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE 2016

JUDr. Hana Zemanová
Karlovy Vary, advokátka
lídr kandidátní listiny VOK

www.spokojenykraj.cz

VÝBĚR Z VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOKOJENYKRAJ.CZ
• Zabráníme vzniku azylových a detenčních zařízení   
 na území kraje.
• Zavedeme zvýhodněné celoroční jízdenky na inte-
 grovanou dopravu v celém kraji pro žáky a studen-
 ty, pracující i důchodce.
• Podpoříme všechny složky integrovaného záchranného 
 systému v Karlovarském kraji.
• Dále rozšíříme grantový či stipendijní program   
 podpory prvního zaměstnání absoloventů SŠ s VŠ,   
 aby mohli získat v kraji potřebnou praxi.
• Prosadíme výstavbu průmyslové zóny u Sokolova.
• Zřídíme v každém okrese bezplatnou poradnu   
 k úvodním konzultacím o problémech občanů.
• Podpoříme program pro aktivní život seniorů.
• Prosadíme zavádění nových technologií ke 
 zvýšení zájmu mladé generace o kulturní, případ-
 ně přírodní památky.

Více na spokojenykraj.cz

Mgr. Hana Jandíková

Kynšperk nad Ohří, učitelka

MUDr. Helena Němcová

Sokolov, lékařka, primářka

PaedDr. Josef Novotný

Sokolov, poslanec, pedagog, trenér

Mgr. Stanislav Kříž

Aš, ředitel Krajské hospodářské komory

VOK
VOLBA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

Kdo jsme
Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině lidí, kteří v našem 
kraji žijí, pracují, vychovávají zde své děti a vnoučata. Jsou to lidé 
různých profesí z jednotlivých koutů našeho kraje, kteří zde vnímají 
řadu problemů, jež je potřeba řešit. Proto bychom se chtěli podílet 
na vedení Karlovarského kraje, tyto problémy řešit a především roz-
víjet kraj tak, aby naši občané měli SPOKOJENÝ ŽIVOT.

spokojenykraj @spokojenykraj

Rudolf Chlad

Boží Dar, záchranář

František Stůj

Kraslice, 

ředitel ZUŠ Kraslice
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

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

DoDání, MonTáž, ServiS
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Jiří Vaněček, BBA
Nová Role, 
obchodní ředitel

16

Václav
Dobřemysl
Citice, 
živnostník

32

Bc. Martin Prokop
Karlovy Vary, 
podnikatel

40

František Pešek
Šabina, 
starosta obce
Šabina

30

Josef Novotný
Loket,
stavař

42

Tomáš Nesrsta
Karlovy Vary, 
jednatel společnosti

28

Ing. Dušan
Parihuzič
Sokolov, 
vedoucí oddělení 
katastrálního úřadu

44

Jaroslav Přibáň
Cheb,
trenér, soukromý 
podnikatel, místo-
předseda Českého 
atletického svazu

33

Miloš Kubíček
Aš, 
výpravčí

41

Ivan Vrzal
Karlovy Vary, 
manažer

31

Jaroslav Hlavsa
Loket,
lesník

18

Mgr. Jaromíra 
Rusiniková
Hranice,
učitelka

17

Petr Dohnal
Karlovy Vary,
podnikatel

19

Pavlína 
Volkovjaková
Ostrov,
podnikatelka

43

Radim Diviš
Kraslice,
podnikatel

20

PhDr. Martina 
Kuželová
Cheb, 
ředitelka Městské 
knihovny v Chebu

21

PhDr. Tomáš
Dostál Cheb,
správce památko-
vých objektů města 
Cheb, historik

29

Petr Hradil
Cheb, 
projektant

45

Kandidátní listina ODS
do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Volby ve dnech 7. - 8. října 2016

Ing. Karel
Jakobec
Sokolov,
místostarosta 
města Sokolov

1 2

Ing. Jan
Bureš
Ostrov,
manažer

Mgr. Tomáš 
Linda, MBA
Cheb,
jednatel společnosti

3
Mgr. Pavel Janus
Sokolov,
ředitel střední školy 
ISŠTE Sokolov 

87

René Bolvari
Kynšperk nad Ohří,
vedoucí střediska

14

Šárka Chocová
Chodov, 
finanční poradkyně

38

Ing. Petr 
Bursík
Karlovy Vary,
architekt

4

MUDr. Tomáš 
Pospíšil
Karlovy Vary,
lékař

10

Ing. Milan Krčín
Habartov,
ekonom

26

Ing. Miroslava 
Štorkánová
Karlovy Vary,
primátorka města 
Karlovy Vary 1992-
1994

34

Ing. Petr 
Čavojský
Horní Slavkov,
ředitel střední školy

6

Mgr. Ladislav 
Sedláček
Sokolov,
ředitel Městského 
domu kultury Sokolov

12

Mgr. Maria 
Čerňavská
Horní Slavkov, 
lékárnice

36

Ing. Jiří Chval
Mariánské Lázně, 
ekonom

9

MUDr. Ing. Robert 
Plachý
Cheb, 
ředitel zdravotních
a sociálních služeb

15

MUDr. Monika 
Drozdová
Cheb, lékařka gyneko-
logicko-porodnického 
oddělení KKN Cheb

39

MUDr. Jan 
Svoboda
Cheb,
ředitel Západo-
českého divadla v 
Chebu

5

RNDr. Ing. Jaroslav 
Kočvara
Cheb,
ředitel Gymnázia 
Cheb

11

Ing. Michal Pospíšil
Cheb,
krajinný architekt

27

Dr. Vladimír
Kajlik, Ph.D.
Mariánské Lázně,
vysokoškolský 
pedagog

35

Ingeborg Štiková
Jáchymov,
místostarostka
města Jáchymov

13

Mgr. Tomáš 
Provazník
Sokolov, 
ředitel FK Baník 
Sokolov

24

Ing. Otakar 
Maceška
Karlovy Vary,
technik

22

Ing. Bc. Romana 
Marečková
Smolné Pece,
starostka obce 
Smolné Pece

25

Ing. Roman Kořán
Mariánské Lázně, 
vysokoškolský 
pedagog

23

Mgr. René Roubík
Karlovy Vary,
obchodní ředitel

37

www.ods.cz

MUDr. Jiří Brdlík
Karlovy Vary,
lékař
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