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  2. 11.  Listování - Robert Fulghum 
11. 11.  Den válečných veteránů
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
Chodováci,

v květnovém čísle 
jsem vás informoval 
o tom, že vedení měs-
ta pracuje na přípra-
vě nové komunikační 
cesty, odpovídající 

21. století, mezi radnicí a občany Chodova. 
Z ankety, kterou město Chodov nechalo před 
dvěma roky vypracovat pro vytvoření nového 
Strategického plánu rozvoje města, jasně vy-
plynulo, že pro Chodováky zůstává stále nej-
vyhledávanějším zdrojem informací Zpravo-
daj města Chodova. Osobně jsem rád, že toto 
tištěné médium neztratilo na své popularitě 
ani po zavedení webových stránek či televiz-
ního kanálu. Bohužel se jedná o měsíční pe-
riodikum, které nemůže pružně reagovat na 
potřeby rychlé informovanosti občanů. Přesto 
vás mohu ujistit o tom, že zavedení nové, mo-
bilní aplikace neznamená ukončení vydávání 
zpravodaje, ale je to pouze rozšíření nabídky 
v poskytování informací.

Aplikace se jmenuje Mobilní rozhlas a je 
volně ke stažení. V minulých měsících pro-
běhlo testovací období této aplikace a od 1.11. 
by měla být dostupná pro všechny uživate-
le chytrých mobilních telefonů. Pro získávání 
základních informací bude stačit běžná regis-
trace na telefonní číslo. Poté si bude zaregis-
trovaný moci přečíst aktuální novinky o dění 
ve městě nebo obdrží prostřednictvím tzv. 
push notifikace připomínku plánované kultur-
ní či sportovní akce. Je možné se zaregistrovat 
i v rozšířené verzi, to znamená uvést jméno, 
adresu a e-mail. Tato alternativa umožní navíc 
zasílání zpráv o mimořádných událostech tý-
kajících se vašeho domu či ulice, upozornění 
na plánované blokové čištění nebo přeruše-
ní dodávek energií. Velmi zajímavou součástí 
aplikace je funkce fotohlášek, kdy budou moci 
občané během pochůzek po městě upozor-
ňovat radnici na případné problémy vhodné 
k řešení (propadlý chodník, pneumatiky ve 
škarpě, odpadkový koš v potoce atd.). 

Úkolem nové aplikace je nabídnout všem 
spoluobčanům možnost ještě více se zapo-
jit do každodenního života v našem městě. 
� Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje 

na to, že k dané akci pořídilo 
chodovské TV studio videozá-
znam, popřípadě videoreportáž, 

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

Odborníci ocenili další 
chodovskou firmu

Letošní titul Vodafone Odpovědná firma Karlo-
varského kraje získala v těchto dnech společnost 
SKF Lubrication Systems CZ. V krátké době je to 
už druhá firma v Chodově, která si toto ocenění 
odnesla. V loňském roce získala stejný titul spo-
lečnost Chotes.

„Firma se věnuje udržitelnému rozvoji, který 
má přímo zakódován ve své DNA. Respektuje 
a chrání práva zaměstnanců a poskytuje rovné 
příležitosti. Zapojuje se do veřejně prospěšných 
projektů na podporu vzdělání, sportu a ochrany 
zdraví,“ zdůvodnil volbu Jan Kučera z Vodafone 
Czech Republic.

Chodov má dlouholetou průmyslovou tradici 
a podle jeho starosty Patrika Pizingera si měs-
to váží firem, které se v místě rozvíjí, tak jako 
SKF Lubrication Systems CZ. Společnost SKF 
Lubrication Systems CZ se specializuje na výrobu 
centrálních mazacích systémů pro různá průmy-
slová zařízení. (mák)

Nepoužívejte kanalizaci jako 
odpadkový koš

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., upo-
zorňují na nebezpečí ucpání a poškození kanali-
zace. V informačním letáku, který najdete na www. 
mestochodov.cz, varují před házením odpadu do 
kanalizace, což může mít nepříjemné důsledky.

Odpad v podobě tuků, léků, zbytků potravin, 
vlhčených ubrousků a dalších hygienických potřeb 
poškozuje strojní technologie využívané v čerpa-
cích stanicích a čistírnách odpadních vod, ucpává 
kanalizační potrubí a zabíjí mikroorganismy, které 
pomáhají čisticímu procesu.

„Přes veškerou snahu provozovatele zajistit 
plynulé odvádění odpadních vod i jejich čištění 
v souladu se zákonem, tak aby nedocházelo ke 
znečištění povrchových toků, jsou to právě odbě-
ratelé, kteří svým chováním výrazně ovlivňují to, 
zda bude celý systém správně fungovat,“ informují 
vodohospodáři.  (mák)
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Na stopě klimatu

V úterý 26.9.2017 proběhlo další školení multi-
plikátorů ve třech bodech. Nejprve jsme kolegům 
představili česko-německý projekt o obnovitel-
ných zdrojích energie a environmentální výchově 
a vzdělávání dětí a mládeže - Na stopě klimatu. 
Následovala exkurze na skládku SATR, na které 
se likviduje komunální odpad z Chodova a okolí. 
S dolovou a rekultivační činností Sokolovska jsme 
se seznámili přímo na Bílé vodě, na dolech Druž-
ba, Jiří, Michal a Medard.

Ve středu 27.9.2017 došlo na všemi očekávané 
slavnostní otevření zahrad. Proběhlo za přítom-
nosti zástupců Chodova, Základní školy v Husově 
ulici, Domu dětí a mládeže Bludiště, DDM v Ústí 
nad Labem i žáků z partnerské školy z německé-
ho města Lugau. Ti přivezli do naší školy květiny 
k výzdobě oken a parapetů. Hosté přispěli do 
nové zahrady sazenicemi budoucích partner-
ských stromů. 

Environmentální výchově poslouží především 
zahrada se stezkou z hornin, které vybral, nechal 
opracovat a dopravit úžasný pan RNDr. Petr Rojík, 
Ph.D. Stezka je lemována množstvím rostlin, bylin 
a stromů. S pochopením fyzikálních i chemických 
jevů pomůžou třeba solární sprcha, optický hranol, 
zakřivené zrcadlo, model atomu, meteorologická 

stanice či umělá říčka s pumpou. 
Velmi vítaným bude amfiteátr, který žáci pokřtili 

svým vystoupením.
Nejzábavnější však bude prostor pro relaxaci, ve 

kterém děti prověří svou mrštnost na vzduchové 
trampolíně, užijí si na prolézacím slonovi a sklouz-
nou se k dalším zábavním prvkům. Na lezecké stěně 
unaví své končetiny, venkovní šachy prověří mozko-
vé buňky. U stolečků mohou svačit nebo odpočívat. 
Zatočí se na kolotoči a vítaným bude určitě stůl na 
pinčes. 

Tento areál mohou k výuce po domluvě využívat i 
ostatní chodovské školy.

Společné dopoledne žáků ZŠ Husova a ZŠ Lugau 
se neslo v duchu výroby z odpadového materiálu – 
Velký učí malý aneb recyklace vtipem.

Po obědě v Nautilu prožili Češi a Němci společ-
ně při plnění sportovně-ekologických soutěží. Všech 
100 soutěžících bylo vyhodnoceno a odměněno. 

Tento projekt je realizován za podpory Evropské 
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, do-
tačního programu na podporu přeshraniční spolu-
práce SN – CZ.  DDM�Bludiště

Děti na jednom z herních prvků nové zahrady.  |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

Město chce od-
koupit vyhoře-
lý objekt bývalé 
„knedlíkárny“ za 
poliklinikou. Za ja-
kou částku a s ja-
kým záměrem? 

Město chce koupí 
tohoto objektu pře-

dejít vzniku problémového místa v centru 
našeho města. Již dnes je tato opuštěná 
budova terčem pro závadové osoby.

S ohledem na to, že objekt se nachází 
v těsné blízkosti polikliniky, autobusového 
nádraží, mateřské školy a domu s pečo-
vatelskou službou, chce město mít vliv na 
tuto oblast a zejména na bezpečnost.

Po podrobném seznámení s objektem se 
rozhodne, co s ním dál, zda jej demolovat, 
či přestavbou a rekonstrukcí využít pro po-
třeby města.

Mně osobně se ta druhá varianta v tuto 
chvíli zdá jako více pravděpodobná. 
Umím si zde představit pěknou městskou 
knihovnu, či bydlení pro seniory. Cena, za 
kterou od insolvenčního správce objekt 
včetně pozemků plánujeme zakoupit, je 
2.400.000,- Kč.  (mák)

Deratizace
Každý rok probíhá ve všech částech našeho 

města ohnisková deratizace. Provádí se ve třech 
etapách od jara do podzimu.

V každé etapě proběhne pokládka jedů, ná-
sledná kontrola pokládky s úklidem nálezu uhy-
nulých hlodavců a v případě, že jsou návnady 
zcela vypotřebovány, je doplněna další dávka 
jedu. Největší výskyt hlodavců je v okolí kanali-
začních přípojek panelových domů. V případě, 
že je tato přípojka rozbita, hlodavci se uhnízdí 
v její těsné blízkosti, protože to je jejich bezedná 
studnice potravy.

Obyvatelé si neuvědomují, že vše, co do od-
padu vhodí či vylejí, je podporou rozmnožování 
tolik neoblíbených potkanů. Je nutné si uvědo-
mit, že odpady do WC ani dřezu v kuchyni nepa-
tří. Pokud chceme zabránit nadměrnému výskytu 
hlodavců, je potřeba přestat využívat kanalizaci 
místo odpadkového koše a nechat opravit roz-

bité kanalizační přípojky (přípojky jsou součás-
tí majetku jednotlivých společenstev a nejsou 
v majetku města).  Ilona�Nehybová, odbor 
správy majetku

V ČSO bude nové osvětlení

Na nové veřejné osvětlení se mohou těšit oby-
vatelé v ulici ČSO. Chodovské technicko-ekolo-
gické služby (CHOTES) tam totiž začaly s jeho 
rozsáhlou rekonstrukcí (na snímku).

Firma ji rozdělila na dvě části, tu první dokončí 
v letošním roce, druhou v roce příštím. Výměna 
čeká 61 stožárů (polovinu v roce 2017), zapotřebí 
bude bezmála 2,5 kilometru nových kabelů.

„Projekt počítá s řadou překopů, kde to bude 
ale možné, využijeme bezvýkopové technologie, 
čímž snížíme počet dopravních omezení,“ uvedl 
jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan.

Celkové náklady na obě etapy dosáhnou výše 
3,3 milionu korun včetně DPH.  (mák)

Kotlíkové dotace stále běží
Koncem srpna Karlovarský kraj spustil v pořadí 

již druhou vlnu kotlíkových dotací, díky níž mo-
hou majitelé rodinných domů získat více než 64 
milionů korun na výměnu starých neekologických 
kotlů za nové. Upozorňujeme případné zájemce, 
že alokace dotačního programu nebyla doposud 
vyčerpána. K rozdělení zbývá ještě minimálně 22 
milionů korun, což vystačí k uspokojení dalších 
přibližně 220 žádostí.

Denně je prostřednictvím elektronického for-
muláře podáno okolo 5 žádostí, přičemž jejich 
příjem probíhá až do 29. března 2019. Karlovar-
ský kraj ovšem doporučuje s podáním žádosti 
neotálet, a to i přesto, že započala topná sezona. 
Právě v této době lze žádost zúřadovat a poté 
může žadatel již bez prodlení zrealizovat výmě-
nu starého kotle. Dotace se pohybují ve výši 75 
až 120 tisíc korun, a to dle typu nově pořízeného 
zdroje vytápění.  (KK)
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Projekt města – dluhová poradna
Jistě jste zaznamenali zvýšený počet tele-

vizních a internetových reklam na výhodné 
půjčky. Ano, blíží se totiž Vánoce. Předvá-
noční nálada lidí a touha nákladně obdaro-
vat své blízké jsou tou pravou živnou půdou 
pro úspěšný dopad reklamy. Každá reklama je 
prezentována jako nejvýhodnější. Kdo z Vás 
někdy stihl přečíst text s malými písmenky 
pod obrázky až do konce? Výroba reklamy je 
věda, která pracuje s podprahovým vnímáním 
lidí.

Než se rozhodnete oslovit některou banku 
či nebankovní společnost  o finanční hotovost, 
přijďte se poradit. Právě neuvážená rozhod-
nutí bývají důvodem návštěvy naší porad-
ny, ale bohužel ve fázi, kdy se řeší exekuce 
nebo  osobní bankrot.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 
 Mgr.�Eva�Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Poděkování
W. Shakespeare: „Vždyť každou krásu vždyc-

ky něco zmaří…náhoda, stáří, bezohledný čas.“
Upřímně děkuji všem, kteří jste se přišli roz-

loučit s mým zemřelým manželem Rudolfem  
Netíkem. Díky za hřejivá, povzbudivá slova pá-
teru Mgr. P. Meclovi a za asistenci při pohřbu 
městskému historikovi M. Bělohlávkovi. Vážím 
si všech ústních i písemných  kondolencí a kvě-
tinových darů.

Poděkování manželům Fukovým a jejich 
personálu z hotelu Nautilus.

 Mgr. Blanka Netíková  s rodinou 

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů si tradičně připomene 

Chodov.
Pietní akt za účasti vedení města a dalších hos-

tů se uskuteční v sobotu 11. listopadu v měst-
ském parku u Památníku obětem válek. Začátek 
je v 11 hodin. �(mák)

Kraj nabízí Senior Pasy
Využívat a čerpat zvýhodněné ceny za služby 

nebo zboží na území regionu i v dalších místech 
ČR budou moci také senioři v Karlovarském kra-
ji. Ten totiž začíná právě pro tyto účely nabízet 
takzvané Senior Pasy.

Senior Pasy mají podobu plastové karty nepře-
nosné na jinou osobu a kraj je na základě regist-
race vydá zdarma všem lidem ve věku od 55 let.

„Doufám, že přinesou našim seniorům díky za-
jímavým slevám spoustu podnětů k péči o jejich 

zdraví, k trávení volného času, k účasti na výle-
tech. O spolupráci požádáme také všechny sta-
rosty, aby nám pomohli informace šířit,“ uvedla 
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzo-
vá s tím, že do konce roku by mohli držitelé Se-
nior Pasu využívat až 63 různých slev a nabídek.

Nabízené slevy prostřednictvím Senior Pasů se 
pohybují v rozmezí 5 – 50 procent a jsou zamě-
řeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cesto-
vání, stravování, ubytování, vzdělávání, vstupy do 
muzeí, galerií i spotřební nákupy. Od roku 2013 
je projekt otevřen pro seniory z celé České re-
publiky. Nyní je v něm zapojeno více než 250 tisíc 
seniorů a 2408 poskytovatelů.

Pomoc s registrací a další informace o projektu 
nabízí chodovským seniorům místní infocentrum 
ve svých prostorách v Galerii u Vavřince.  (mák)

Nezaměstnanost ve městě je 
rekordně nízká

Nezaměstnanost v Chodo-
vě v posledních měsících re-
kordně klesá. V září dosáhla 
výše 6,7 %, což je o desetinu 
procentního bodu méně než 
v srpnu.

V meziročním srovnání si 
Chodov vede ještě lépe. Ve 

stejnou dobu před rokem bylo ve městě lidí bez 
práce 7,9 %, v září 2015 pak 8,8 %. V roce 2014 
nezaměstnanost dokonce mírně přesáhla deseti-
procentní hranici.

Podle posledních údajů z úřadu práce bylo 
v září 2017 v registru nezaměstnaných 607 oby-
vatel Chodova, naproti tomu úřad nabízel 68 
volných míst. Velmi nízká nezaměstnanost byla 
v září v celém Karlovarském kraji, kdy se zastavila 
na 3,6 procenta.  (mák)
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Galerie představuje Prolínání 
Stanislava Koženého

Středeční (4. 10.) vernisáží v chodovské Galerii u Vavřince začala výstava uznávaného karlovarského fotografa 
Stanislava Koženého. Výstava nese název Prolínání. Netradiční snímky budou k vidění až do 13. listopadu 2017. 
Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin.  |Foto: Martin Polák

Nejčerstvější informace 
přímo do mobilního telefonu 

Novou aplikaci Mobilní rozhlas, určenou pro 
chytré telefony a tablety, spouští od listopadu 
Chodov. Jeho obyvatelům tak chce jednodu-
chou a rychlou cestou nabídnout řadu informa-
cí a zpráv o dění ve městě.

Vedle tištěného městského zpravodaje, 
webových stránek, televizního kanálu, neofici-
álního facebooku je aplikace jedním z dalších 
komunikačních kanálů, kterým chce radnice své 
spoluobčany oslovit a informovat.

Lidé tak mohou v telefonech zdarma sledovat 
nejnovější zprávy z Chodova, aktuality, krizová 
oznámení, pozvánky na kulturní akce či tipy na 
víkend. Aplikace má ještě další výhody, jako jsou 
hlasové zprávy, místní referenda či ankety, roze-
sílání krátkých informačních zpráv, takzvaných 
pusch notifikací, a podobně.

To vše umožní v podstatě anonymní základ-
ní registrace v aplikaci, kde není nutná adresa, 
jméno, e-mail. Kdo bude mít zájem o bonusové 

zprávy a směrované informace, například že v 
konkrétní ulici probíhá blokové čištění a hrozí 
odtah automobilu, může využít rozšířenou re-
gistraci.

Aplikace je registrována na Úřadě pro ochra-
nu osobních údajů a splňuje zákonem daná 
ustanovení. Město údaje nebude a ani nemůže 
používat k jiným účelům než pro potřeby apli-
kace.

Součástí Mobilního rozhlasu je také možnost 
fotohlášek, kdy mohou lidé vyfotit černou sklád-
ku, poškozený chodník, nesprávné dopravní 
značení či nepořádek. Snímek se pak dostane 
na příslušný odbor, který se bude situací zabý-
vat.

Aplikace nabízí seznam chodovských lékařů 
a kontakty na ně, informace o městě a někte-
rých památkách, několik tipů na zajímavé vý-
lety, přehled restaurací a ubytování a kontakty 
na městské instituce. Aplikace je určena jak pro 
Android, tak pro iOS a je zcela zdarma. Více in-
formací včetně videoprezentace naleznete na 
www.mobilnirozhlas.cz.   (mák)
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Šablony 2 - J.A. Komenského Chodov
V září odstartoval na naší škole projekt s ná-

zvem „Šablony 2 - J.A. Komenského Chodov“.
V rámci projektu proběhne proškolení peda-

gogických pracovníků školy v oblasti čtenářské 
gramotnosti a inkluze. Hlavním přínosem pro-
jektu bude otevření doučovacích kroužků pro 
žáky ohrožené školním neúspěchem a kroužků 
čtenářských. 

Celý projekt bude probíhat od 1.9. 2017 do 
31.8. 2019. V rámci projektu pracuje na škole 
školní asistentka, která pomáhá žákům ohrože-
ným školním neúspěchem jak ve škole, tak i v pří-
padě zájmu žáků a jejich rodičů i v mimoškolních 
aktivitách  a  při domácí přípravě.

 Mgr.�Iva�Šípová,�ředitelka školy
Atletický čtyřboj 2017

Sportovní liga škol KV kraje zahájila svoje 
soutěže. Jako vždy se první představili kluci a 
dívky v královské disciplíně, atletickém víceboji. 
Dařilo se družstvu starších žáků. Ti  ve slože-
ní Josef Terč, Adam Fiala, Ondra Sladký, Dani-
el Klech a Roman Rehák vybojovali třetí místo. 
Mezi jednotlivci navíc Pepa Terč nenašel pře-
možitele. Adam Fiala i Ondra Sladký se vešli do 
desítky nejlepších vícebojařů okresu Sokolov. 
Družstvo starších dívek bojovalo ve složení Karo-
lína Šoupalová, Michaela Kárníková, Jana Husá-

ZŠ J. A. Komenského

Město si opět připomene 
Křišťálovou noc

V den výročí protižidovského pogromu zná-
mého jako Křišťálová noc proběhne v Chodově 
již potřetí pietní akt, během kterého budou sym-
bolicky očištěny chodovské stolpersteine - kame-
ny zmizelých. Ty připomínají chodovské židovské 
obyvatele zavražděné během druhé světové 
války. 

Symbolickým očištěním kamenů si připo-
meneme osudy chodovských židovských rodin 
a všech obětí nacistické diktatury. V Chodově 
akce začne 9. listopadu v 18.00 před Obřadní síní 
městského úřadu, kde jsou položeny kameny za 

Poděkování
Příprava a realizace výstavy kreseb v Cho-

dovské tvrzi v Praze stály značné výtvarné 
úsilí z mé strany, ale nebýt tak zásadní pomoci 
k realizaci této výstavy ze strany vedení našeho 
města,  Kulturního a společenského střediska 
a Chodovských technicko-ekologických slu-
žeb, patrně by se nedala realizovat. Rád jsem 
proto této výstavě dal název „Z Chodova do 
Chodova“, abych jako výtvarník mohl připo-
menout naše město širší pražské veřejnosti. 
Chci tímto moc poděkovat za Vaši podporu 
k mému výtvarnému usilování.  Jiří�Jun

rodinu chodovského lékaře dr. Bedřicha Kettnera. 
K účasti na vzpomínkovém aktu jsou zváni všichni 
obyvatelé Chodova.  (mb)

Po D6 už bez známky
Bez dálniční známky se od 1. ledna 2018 obe-

jdou motoristé na D6 od Chebu až po Karlovy Vary.  
Ministerstvo dopravy vyslyšelo výzvy starostů a 

občanů kraje a zařadilo zbývající zpoplatněné části 
D6 mezi Chebem a Karlovými Vary do úseků, kde 
není potřeba dálniční kupón.

„Jsem spokojený. Není to kompletní dálnice a ne-
navazuje na žádnou dálniční síť. Ani u nás, ani na 
německé straně. To byl jeden z důvodů, proč jsme o 
vyjmutí z poplatků s kolegy usilovali,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger, který se před časem spo-
lečně se starosty z dalších měst setkal s ministrem 
Danem Ťokem, kde mu své stanovisko ohledně D6 
sdělili

Práce na dálnici budou pokračovat i v závěru to-
hoto roku. Ministerstvo dopravy už vydalo stavební 
povolení pro připravované tři úseky na dálnici D6 ve 
směru z Karlových Varů na Prahu.

Jedná se o obchvat Řevničova, silniční úsek Nové 
Strašecí – Řevničov a první etapu obchvatu Lubence. 
 (mák)
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ZŠ Nejdecká ulice

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
Výtvarná soutěž městské knihovny

Dne 3.10. v sále Krajské knihovny v Karlových 
Varech - Dvorech proběhla soutěžní vernisáž 
výtvarné soutěže, ve které se na krásném dru-
hém místě umístila Tereza Krassová. Moc gratu-
lujeme k umístění.
Kam na střední

Žáci devátých ročníků v říjnu navštívili výstavy 
středních škol v Sokolově na ISŠTE a v Ostrově. 
Zde se dozvěděli mnoho zajímavých informa-
cí o různých oborech a možnostech studia na 
střední škole.
EVVO

Ve čtvrtek 12.10. ve škole proběhly besedy 
„Tonda Obal na cestách“, které našim žákům 
osvěžily znalosti o možnostech recyklace odpa-
dů a jejich následného využití.

Na besedu jsme navázali i v novém týdnu, kdy 
od 16.10. do 18.10. třídy druhého stupně navštívi-
ly Ekocentrum v Chebu. Šesté ročníky se v pro-
gramu Rostliny v zemědělské krajině dozvěděly 
mnoho informací o využití zemědělských rostlin 
a vyzkoušely si práci s některými zemědělskými 
stroji. Sedmý ročník se v programu Živočichové 
v zemědělské krajině seznámil s hospodářskými 
zvířaty a většinu z nich si někteří poprvé i pro-
hlédli naživo. Naše osmička si odnesla mnoho 
zážitků z programu Odpadománie, kde si osvě-

Šablonový projekt

Od počátku školního roku 2017/2018 realizuje 
naše škola projekt z podpory škol formou pro-
jektů zjednodušeného vykazování - šablony pro 
MŠ a ZŠ. Projekt je zaměřen na vzdělávání peda-
gogického sboru formou seminářů z oblasti ma-
tematické a čtenářské gramotnosti, vzájemných 
náslechů a předávání zkušeností z dobré praxe. 
Pro děti bude připraveno doučování formou 

kroužků. 
Nabídka pracovních míst

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok 
2017/2018 na částečný úvazek  učitele/ku AJ 
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Informace: 
osobně 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky:  
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@zschodov-nejdecka.cz 
� Mgr.�Iva�Jurnečková

Naši „matematici“ v hodině geometrie.

ková, Tereza Smutná a Sára Kosířová. Děvčata 
skončila na  6. místě.

V kategorii mladších se dařilo dívkám, které ve 
složení Jílková Tereza, Koňová Denisa, Kolářová 
Klára, Čedíková Adéla a Baranovská Adéla doká-
zaly vybojovat třetí místo. Kluci ve složení Kuřák 
Petr, Sikora Jakub, Podolník Tomáš, Dolejš Marek 
a Galla Filip obsadili těsně čtvrté místo, když nej-
větší slabinou byl hod míčkem, který je připravil 
o medailové umístění.

 Mezi jednotlivci naprosto nečekaně překvapila 
nejmladší závodnice Adéla Čedíková, která, byť  
byla jednou z nejmladších závodnic v poli, zcela 
suverénně zvítězila. Její výkony stojí za zveřejnění 
neb byla lepší i než většina kluků ve startovním 
poli: 60 m 9,5, skok do dálky 368, na trati 600 
m zůstala jen 3 vteřiny za 20 let starým školním 
rekordem a v hodu míčkem výkonem 50 m pře-
konala o 15 m 25 let starý školní rekord Michaely 
Minářové v kategorii nejmladších žákyň.

Do desítky nejlepších mezi jednotlivci se vešli 
ještě Petr Kuřák a Klára Kolářová.

  Mgr.�Miloš�Volek
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ZŠ Husova ulice

Velcí učí malé
Ve středu 27. září se sešli žáci prvního a druhé-

ho stupně na akci Zážitkový den - Velcí učí malé. 
Tvořili nádherné ekovýrobky z víček, kartonu, 

PET lahví a dalších materiálů.
Akce byla spojena se slavnostním otevřením 

dvou ekozahrad. Děti si připravily vystoupení na 
zahájení.

Odpoledne přijeli žáci a učitelé z partnerské 
školy. Zasoutěžili si v disciplínách ekologicky za-
měřených - štafeta s klávesnicí od počítače, řaze-
ní víček do řady podle čísel… 

Děti v základní škole v Husově ulici tvoří ekovýrobky v rámci zážitkového dne.  |Foto: ZŠ Husova ulice

Vše proběhlo v přátelské atmosféře a děti mají 
na co vzpomínat.
Beseda se strážníkem

V rámci prevence kriminality se na naší ško-
le konají besedy se strážníkem městské policie 
p. Staňkem. 

Ve druhém ročníku jsou zaměřeny na dopravní 
výchovu a plnění úkolů z Notesu strážníka Pavla. 
P. Staněk si pro děti připravil poutavé vyprávění 
a skvělé ukázky. 

Beseda děti velmi zaujala a těší se na další.
Hledání pokladu

První seznamovací akcí pro děti školní druži-
ny bylo „Hledání pokladu“ spojené s opékáním 
vuřtů. I přes nepřízeň počasí se akce podařila a 
poklad byl nalezen.
Hledáme

Přijmeme na poloviční úvazek (0,5) asistenta 
pedagoga na 1. stupeň ZŠ.

Informace podá na tel.352  352 390 ředitel školy.                                                                                                                          
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr.�Lenka�Hrušková

žila informace o správném třídění odpadu. Nej-
krásnější částí pro osmáky byla praktická část, kdy 
se prošli po nejbližším okolí, nasbírali do pytlů 
odpad a následně jej vytřídili do popelnic. Po ná-
vratu do budovy si mohli z čistých lahví vyrobit 
originální šperk. Deváté ročníky čekal program 
Život pod nohama, který se zaměřil na půdní 
obal Země. Vyzkoušely si  různé analýzy půdního 
profilu, vznik humusu, degradaci půdy a podob-
ně� Mgr.�Arnoštka�Fedorková
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Sbor dobrovolných hasičů ChodovGymnázium & SOŠ Chodov

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v září zasahovali u šestnácti 

událostí. Bilance událostí byla tragická, bohužel 
evidujeme tři úmrtí, byly zraněny 4 osoby, které 
byly předány do péče zdravotníkům. Byly likvido-
vány čtyři požáry, požár bytu v Lokti - popálená 
osoba, která zranění podlehla, tři osobní vozidla 
v Jiráskově ulici v Chodově, plechový kontejner 
v ulici 9. května, saze v komíně rodinného domu 
v ulici Horní. Jednotka zasahovala u tří doprav-
ních nehod, DN osobní vůz se zvěří u Staré Cho-
dovské - bez zranění, DN 3 osobní vozy na D6 
nedaleko obce Hory - zraněná osoba, DN osob-
ní vůz a motocykl u Staré Chodovské - zraněná 
osoba. 

Zbývající zásahy byly technické pomoci, zá-
chrana osoby ve Vintířově, nouzové otevření 
bytu ve dvou případech v ulici U Porcelánky, na-
lezena zraněná osoba, v ulici Poděbradova byla 
nalezena osoba již bez známek života, dále byla 
poskytnuta pomoc při snesení zemřelé osoby 
v ulici Revoluční, byla řešena záchrana po pádu 
stromu na osobu ve Smolných Pecích, ve spolu-
práci s HZS Sokolov a K. Vary byla provedena zá-
chrana osoby zasažené elektrickým proudem na 
stožáru v Nádražní ulici, také byl zlikvidován ob-
tížný hmyz ve Staré Chodovské. Ve dvou přípa-
dech se chodovští hasiči zúčastnili dvou cvičení, 
simulovaný požár výrobní haly ve Witte Nejdek a 
cvičení s názvem Forest Fire 2017 - rozsáhlý lesní 
požár ve vojenském újezdu Hradiště. Bližší infor-
mace naleznete na www.sdhchodov.cz 
Informace SDH

Září bylo opět „našlapáno“ mnoha akcemi, 
postupně je zveřejňujeme na webu i facebooku. 
V září probíhaly ligové a pohárové soutěže, tak-
že krátký souhrn. Karlovarská liga mládeže Ples-

Záchrana osoby po pádu stromu, Smolné Pece 15. září 
2017. 

Významné dny – projektový den
Třída PEG3 si připravila pro mladší spolužáky 

projektový den, který byl zaměřen na významné 
světové dny.

Třídy G1 a G3 tak byly rozděleny do skupin 
a s pomocí průvodce procházely jednotlivými 
stanovišti, kde se dozvěděly mnoho zajímavých 
informací a zasoutěžily si v nevšedních disciplí-
nách.

Světový den vegetariánů – zde bylo úkolem 
žáků rozpoznat chutě ovoce a zeleniny se zavá-
zanýma očima.

Den pošty nabídl možnost stát se na pár chvil 
pošťákem hledajícím jednotlivé zásilky podle ob-
sahu.

Den boje proti popáleninám představovalo 
stanoviště, na němž se soutěžilo v rychlosti práce 
s obvazem.

Jeden člen skupiny byl figurantem a další měl 
za úkol omotat kolem figuranta co nejvíce obva-
zů v časovém limitu jedné minuty. Žáci byli též 
obohaceni o informace týkající se ošetření po-
pálenin.

Den zraku - zde se žáci pokoušeli odhalit, jak 
fungují zrakové klamy.

Mezinárodní den za omezení přírodních kata-
strof  byl připomenut za pomoci poučení o tom, 
jak by se měli žáci v případě těchto katastrof za-
chovat.

Co obsahuje evakuační zavazadlo? To se žáci 
dozvěděli za pomoci cvičení, kdy si takové zava-
zadlo zkusili sami sbalit.

Světový den hospodářských zvířat a Meziná-
rodní den zvířat představovalo stanoviště zamě-
řené na zvířecí rekordy. Zde se skupiny setkaly 
s náročným kvízem.

Kvízové otázky dokázaly potrápit i starší stu-
denty, ale o to bylo soutěžení zajímavější.

V závěru celého dne byly v jednotlivých tří-
dách vyhlášeny vítězné skupiny, které si odnesly 
sladkou odměnu.
Kurzy k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy pro žáky 5. tříd budou pro-
bíhat každou středu ( jeden týden matematika, 
druhý týden český jazyk).

Kurzy odstartují ve středu 24. ledna 2018, 
15.30 – 16.15 hodin v budově školy.

Na kurzy se lze přihlásit elektronicky, e-mai-
lem, telefonicky či osobně. Více informací nalez-
nete na stránkách školy.� Bc.�Jitka�Čmoková

11Zprávy z města



Kulturní servis

Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Citelný propad svého finančního konta pocítil 

muž z Nového Sedla, který se rozhodl během 
nedělního oběda zneužít velkoobjemový kon-
tejner na odpad, který město Chodov zajišťuje 
pro své občany. Ze své garáže vytahal všechen 
nepořádek, který se mu zde nashromáždil za 
5 let, a odvezl jej do Chodova, kde si předem 
vytipoval velkoobjemový kontejner na osadě za 
firmou SKF ve směru na Vintířov, a zde jej vyhodil. 
Během skládání odpadu si ho však povšimli míst-
ní obyvatelé, zapsali si registrační značku a vše 
oznámili na tísňové lince městské policie.

S příchodem podzimního počasí se opět noč-
ní teploty začínají pohybovat velmi nízko, což se 
odrazilo již tradičně i na bezdomovecké scéně. 
Skoro všichni v našem městě, a zvláště kolem 
nám. ČSM, známe typickou postavičku bezdo-
movce, který svým zapáchajícím odérem zane-
chává nesmazatelnou stopu na každé lavičce ve 
svém okolí. Již stokrát jsme se snažili této osobě 

pomoci, ale nemá zájem na svém způsobu živo-
ta nic měnit. S příchodem zimy se navíc velmi ve-
hementně bezdomovci snaží dostat do vchodů 
panelových domů a bohužel se jim to neustále 
daří, neboť lidé si své domy nezamykají, nebo 
bez zaváhání bzučákem vchod otevřou na každé 
neznámé zazvonění. Ráno jsou pak nemile pře-
kvapeni, že jim bezdomovci pokáleli výtah nebo 
pomočili schody. Rozhořčené telefonáty se pak 
na stálé dozorčí službě městské policie netrhnou. 
Chraňte prosím svůj majetek. 

Velmi nepříjemný zážitek má za sebou 12letá 
dívka a její 3letý jorkšírek, kterého byla vyvenčit 
jedno víkendové odpoledne za zahrádkářskou 
kolonií v ul. Zahradní. Zde totiž venčil na blíz-
kém poli svého německého ovčáka starší pán a 
měl jej tzv. „na volno“, bez vodítka a náhubku. 
Jorkšír byl také bez vodítka a dívenka se zabývala 
svým telefonem. Tyto nesourodé dvojice se sešly 
v osudnou chvíli u blízkého potoka, kdy ovčák, 
jakmile uviděl jorkšíra, okamžitě vystartoval a nic 
nedbal na hlasité příkazy své pána. Jorkšír vytu-
šil nebezpečí a snažil se přeběhnout přes tamní 
brod potoka na druhou stranu, ale byl stažen 
proudem a putoval několik desítek metrů ledo-
vou vodou, než se zasekl o kameny. Ovčákovi se 
do vody nechtělo, tak jen mlsně štěkal na břehu, 
kde si jej konečně odlovil jeho pán. Následoval 
výlov zmražené, zmáčené, chlupaté makrely. 
Případné následky si jistě dokážete představit. 
Znovu a znovu připomínáme všem chovatelům 
psích miláčků, hlídejte si je a dbejte na všechny 
bezpečnostní a chovatelské zásady.   
Přezouvání pneumatik

Vážení řidiči, připomínáme znění zákona 
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, s odkazem na §40a, který řeší provoz 
vozidel v zimním období. Od 1. 11. do 31. 3. pře-
zout na zimní pneumatiky, a to u vozidel do 3,5 t 
na všech kolech a u vozidel nad 3,5 t na všechna 
kola hnacích náprav s trvalým přenosem hnací 
síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka, 
že tato povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy 
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrs-
tva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze vzhledem 
k povětrnostním podmínkám tyto skutečnosti 
předpokládat.
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní a 
dopravní problematice tomuto městu v uniformě 
strážníka, ozvěte se nám.
� Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Družstvo mládeže, Liga Plesná, 9. září 2017.

ná, mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. místo, ženy 
v Karlovarském poháru 1. místo. Karlovarská liga 
mládeže Pila, starší i mladší žáci 2. místo. Kar-
lovarská liga mládeže v Jáchymově, mladší žáci 
3. místo, starší žáci 6. místo, dařilo se jednotliv-
cům při běhu 60 m překážek, Jiří Dočkal 1. místo. 

Někteří členové sboru také absolvovali cyklis-
tický výlet na Moravu, který se vydařil, včetně 
krásného počasí. Také jsme navštívili s naší ERE-
NOU kolegy z Krajkové, kteří slavili 130. výročí 
založení sboru.

Závěrem děkujeme všem sportovním týmům, 
jejich trenérům za super výsledky. Členům zása-
hové jednotky patří velký dík za náročnou práci 
při zásahové činnosti.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Vážení Chodováci,
stále častěji dnes mů-

žeme slyšet výtky na 
adresu zahraničních in-
vestorů zejména ve vo-
dárenské oblasti, že od-
vádějí výnosy do svých 
zemí a znevýhodňují tak 
tuzemské odběratele.

 Cítím tedy jistou po-
vinnost, jako zástupce města Chodova ve Vo-
dohospodářském sdružení obcí západních 
Čech (VSOZČ), pokusit se tuto problematiku 
osvětlit.

Město Chodov, resp. zastupitelé města roz-
hodli v průběhu roku 2001 po opakovaných 
neúspěšných jednáních s tehdejším provo-
zovatelem VOSS Sokolov o tom, že Chodov 
vystoupí ze svazku obcí Sokolovska a vstoupí 
k termínu 1. 1. 2002 do dobrovolného svazku 
obcí VSOZČ.

Správu a provoz vodohospodářského ma-
jetku (vlastněný stále obcemi) zajišťuje pro 
VSOZČ na základě provozní smlouvy společ-
nost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., 
vystupující pod obchodní značkou Vodakva.  
Většinovými vlastníky Vodakvy jsou dnes fran-
couzská společnost SUEZ s podílem akcií ve 
výši  49,78 % a VSOZČ s akciemi ve výši 46,76 
%, zbytek tvoří drobní akcionáři z privatizace.

Vodakva i VSOZČ byly vytvořeny na začátku 
90. let minulého století. Při státem organizo-
vané privatizaci v roce 1994 byl privatizován, 
stejně jako jiné podniky vodovodů a kanalizací, 
i tehdejší státní podnik Vodovody a kanalizace 
Karlovy Vary.

Zařízení vodovodů a kanalizací bylo pře-
vedeno na k tomu účelu vzniklý dobrovol-
ný svazek obcí. Z provozní části původního 
státního podniku pak byla vytvořena akciová 
společnost, do které na základě privatizační-
ho projektu, schváleného vládou ČR, vstoupila 
mezinárodní skupina SUEZ. Ta se zabývá pro-
vozováním vodovodů a kanalizací po celém 
světě a do Vodakvy vstoupila s kapitálem pro 
rozjezd oprav a investic a následnou správu 
vodohospodářských majetků obcí.

Aby si sdružení zachovalo kontrolu nad říze-
ním provozní společnosti, stalo se VSOZČ dru-
hým hlavním akcionářem Vodakvy. Následně 

byla uzavřena provozní smlouva, na základě 
které VSOZČ jako vlastník pronajímá vodohos-
podářská zařízení obcí provozní společnosti 
Vodakva, kde je zároveň řídícím akcionářem. 
V současné době je v tomto dobrovolném vo-
dárenském sdružení registrováno 97 obcí.

Znamená to, že obce určují nejen cenu vod-
ného a stočného a investice do zařízení vodo-
vodů a kanalizací, ale mají i přímý dohled na 
chod Vodakvy prostřednictvím svých zástupců 
v orgánech této společnosti a také na rozděle-
ní případného zisku.

Důležitým dokumentem, upravujícím vztah 
mezi SUEZ a VSOZČ, je akcionářská smlouva. 
Tento dokument hovoří o složení orgánů Vo-
dakvy a také o tom, že se nemohou akcionáři 
vzájemně přehlasovat, že musí vždy dojít ke 
shodě. 

Nejdůležitějším bodem akcionářské smlouvy 
je z pohledu garance fungování našeho sdru-
žení předkupní právo VSOZČ na akcie SUEZ 
za cenu znaleckého posudku. Takže spekula-
tivní prodej akcií ze strany SUEZ nebyl a není 
možný. Vztah mezi Vodakvou a VSOZČ  pak 
upravuje provozní smlouva schválená v r. 2010 
přímo Evropskou komisí.

Základním principem sdružení je solidarita 
– solidarita ve způsobu hlasování, kdy každá 
obec má jeden hlas, např. Karlovy Vary, ale i 
Chodov či Mírová.

Dalším prvkem solidarity je všemi obcemi 
respektovaný plán investiční výstavby. Ten po-
drobně projednává investiční útvar Vodakvy se 
starosty a zastupiteli členských obcí a pro pří-
slušný rok ho schvaluje Valná hromada VSOZČ 
jako nejvyšší orgán sdružení.

A velmi důležitým prvkem solidarity je jed-
notná cena vodného a stočného pro všechny 
obce v dobrovolném svazku. Rozhodující roli 
pak hraje stabilita celého systému, který je od 
privatizace neměnný, snad kromě toho, že ka-
ždoročně přibývají do VSOZČ další obce, což 
je prvek veskrze pozitivní.

Právě různé překupy provozního majetku 
způsobily vysoké ceny vodného a stočného 
v některých částech ČR. Protože k tomu u nás 
nedochází, může být cena vodného a stočné-
ho jedna z nejnižších v celé ČR, při velmi vyso-
ké úrovni zainvestovanosti do vodohospodář-
ského majetku členských obcí.

Jak je to s vodou?
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Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto na-
šem modelu není možné nekontrolované od-
vádění výnosů zahraničních společností. Vo-
dárenská skupina SUEZ za svůj finanční vklad 
do Vodakvy dostává roční dividendy, které jsou 
úměrné výši vkladu a vychází z výsledků hos-
podaření Vodakvy. K tomu je nezbytné přičíst 
výhody plynoucí z bohatých zkušeností odbor-
níků SUEZu, kterých využívají technici Vodak-
vy při zavádění nových technologií zvyšujících 
kvalitu pitné vody i odváděných odpadních 
vod.

Konkrétním příkladem je ultrafiltrace na 
úpravně vody Březová, uvedená do běžného 
provozu v roce 2016, jako vůbec první na tak-
to velké úpravně v ČR. Ultrafiltrace je moderní 
třetí stupeň úpravy pitné vody, který spoleh-
livě odstraní z vody mikroorganismy, včetně 
bakterií a dokonce i virů. Spotřebitel mohl po 
zavedení ultrafiltrace zaznamenat nižší úroveň 
chloru, pitná voda se takřka nedochlorovává. 
Vodu upravenou tímto moderním způsobem 
využívá více než třetina obyvatel Karlovar-
ského kraje. Dalším příkladem je nízkotep-
lotní sušárna kalů na čistírně odpadních vod 
v Karlových Varech - Drahovicích, která vyrobí 
z čistírenských kalů hygienicky nezávadný pro-
dukt. Montáž ultrafiltrace se připravuje také na 
úpravně vody Svobodka na Tachovsku, kde se 
její dokončení plánuje v roce 2018. Další sušár-
na kalů pak bude instalována na čistírně od-
padních vod v Tachově. 

Osobně bych situaci v médiích hojně kriti-
zovaného stavu účasti zahraničních společností 
v ČR shrnul do dvou závěrů:

1. Zahraniční provozní společnosti vstoupily 
do oboru vodovodů a kanalizací v ČR různým 
způsobem. Jen výjimečně tím, že vstoupily do 
privatizace už v privatizačním projektu a od-
koupily tak majetek přímo od státu. Tehdy byly 
vodovody a kanalizace a především jejich pro-
voz ve velmi špatném stavu, proto jej prodával 
stát z dnešního pohledu, kdy je obor na mno-
hem lepší úrovni, velmi levně.

Většina zahraničních vlastníků získala maje-
tek v oboru vodovodů a kanalizací až v době 
poprivatizační za ceny mnohem vyšší, než byly 
ceny privatizační, a to především od soukro-
mých osob, které měly možnost zúčastnit se 
privatizace.

A také od obcí, které je prodávaly s vidinou 
využití získaných peněz v jiných činnostech. 
Stát se vůbec nezajímal o to, co se dále s tímto 
majetkem vodovodů a kanalizací děje, a tím, 

že nebránil, aby platby za nákup vodohospo-
dářského majetku byly hrazeny ze zisků z vod-
ného a stočného, vlastně tyto překupy podpo-
roval. Rozdíly v cenách vodného a stočného a 
také rozdíly v úrovni provozování vodovodů a 
kanalizací jsou způsobeny nikoli různými míst-
ními podmínkami, ale především tím, jak byl 
v privatizaci vytvořený systém odolný vstupu 
nových vlastníků za vysoké kupní ceny.

Prostě stát měl limitovat zisky z podnikání 
v tomto oboru již v době privatizace nebo jen 
těsně po ní. Pak by se předražené nákupy za-
hraničním společnostem nemohly vyplatit. 

2. Kritizovaný stav je možné teoreticky řešit, 
a to i v našem případě, odkoupením zahra-
ničního podílu. Také se tomu tak na různých 
územích ČR hromadně děje. Obce a jimi zříze-
né společnosti odkupují především od nejvíce 
v tisku probírané společnosti Veolia její majetek 
v provozních společnostech.  Prodej probíhá 
za ceny podle znaleckých posudků, které ve 
svém důsledku znovu zaplatí odběratelé, kteří 
již v minulosti v cenách vodného a stočného 
jednou majetek zaplatili.

Přes proklamace představitelů obcí a obec-
ních společností, že zvýší investice, budou 
muset nejdříve splatit úvěry, které si od bank 
vezmou. Pro nás je nyní i do blízkého budouc-
na výhodnější platit společnosti SUEZ jakési 
nájemné, které je formou dividend každoročně 
spláceno z výnosů společnosti Vodakva. Pro-
tože je Vodakva také významnou stavební a 
technologickou společností, je její cca 3 až 4% 
zisk tvořen nejen z vodného a stočného, ale 
z podstatné části i z dalších činností, přičemž 
takřka polovina zisku slouží jako další zdroj 
pro rozvoj vodovodů a kanalizací. Podle mých 
zkušeností a znalostí jsme v modelu fungování 
zahraničního partnera a dobrovolného svazku 
obcí v oblasti vodárenství dobrým vzorem.

Kdyby byl tento model uplatněn většinově 
na území ČR, nedošlo by k dnešní všeobecné 
averzi k zahraničním akcionářům. Za to, že po 
celou dobu 23 let společného fungování udr-
želi všichni zúčastnění v systému péče o maje-
tek vodovodů a kanalizací v členských obcích 
rovnováhu k prospěchu jejich obyvatel, patří 
VSOZČ, SUEZ a jejich společnému provoznímu 
podniku, Vodárnám a kanalizacím Karlovy Vary, 
namísto odsuzování naše velké poděkování. 

Pokud má čtenář zájem dozvědět se o fun-
gování VSOZČ něco víc, stačí otevřít stránky 
www.vsozc.cz.  Ing.�Josef�Hora, zástupce 
města Chodova ve VSOZČ
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Během letošní svatovavřinecké pouti byla 
mimo jiné i v Galerii u Vavřince představena 
výstava fotografií významného předválečné-
ho umělce Williho Huttiga.

Tento chodovský rodák se narodil 28. března 
1909 a již od počátku byl předurčen pro dráhu 
fotografa, neboť pocházel z významné regionál-
ní fotografické rodiny. Jeho dědeček Wenzl Frit-
sch (1842–1916) založil první fotografický ateliér 
již v roce 1884 a postupem let z něj udělal vý-
znamné regionální fotografické studio. Na počát-
ku 20. století již vlastnil a provozoval fotografické 
ateliéry kromě Chodova také v Karlových Varech, 
Drahovicích, Staré Roli, Lokti nebo Jáchymově. 
Po smrti Wenzla Fritsche během první světové 
války převzal vedení podniku jeho syn Willi Frit-
sch, který těžiště podniku přesunul do Chodova, 
kde nechal v dnešní Tyršově ulici vystavět dům 
s ateliérem (dnes na jeho místě stojí čp. 844). 

Po roce 1932 převzal vedení zavedeného pod-
niku svého dědečka a strýce mladý Willi Huttig 
(1909–2001), který jej opět rozvinul a v polovině 

30. let již zaměstnával čtrnáct spolupracovníků. V 
této době se mu také podařilo poprvé se prosa-
dit jako umělecký fotograf. Jeho celoživotní vášní 
se staly Alpy, sám byl až do své smrti nadšeným 
alpinistou, a právě snímky alpských vrcholků mu 
zajistily ocenění na více než dvaceti mezinárod-
ních výstavách jen v průběhu třicátých let. Mimo 
jiné úspěšně vystavoval v Budapešti, Barceloně, 
Amsterodamu, New Yorku nebo Chicagu. Větši-
na jeho fotografií byla založena na hře se svět-
lem a dodnes jsou některé k vidění v muzeích 
moderního umění.

Kromě umělecké fotografie, která byla jeho 
koníčkem, se samozřejmě naplno věnoval běžné 
fotografické práci. Většina předválečných cho-
dovských pohlednic, rodinných fotografií a mo-
mentek pochází právě z jeho ateliéru. Se stejným 
nadšením se věnoval i fotografování regionu.

Jeho úspěšnou kariéru přerušila druhá světo-
vá válka, kterou prožil jako fotograf na frontě. 
Po návratu zpět do Chodova zde pro něj, jako 
pro Němce, už nebylo místo. Jeho obchod byl 

Chodovský rodák fotil i krále 
rokenrolu Elvise

Fotograf a umělec Willi Hutig.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Jeden ze snímků z chystaného městského kalendáře na 
rok 2018.  |Foto: Willi Hutig

Snímek z chystaného kalendáře na rok 2018.  |Foto: Willi Hutig

zabaven a Willi Huttig se proto rozhodl ještě 
před odsunem odejít do Německa. Využil toho, 
že v Chodově sídlila americká vojenská posád-
ka, pro kterou začal pracovat, a společně s nimi 
Chodov také na konci roku 1945 opustil.  S se-
bou si odnesl jen dva fotoaparáty a několik málo 
svých předválečných snímků a negativů. Vše 
ostatní zůstalo v jeho domě v Tyršově ulici. V Ně-
mecku pak delší dobu pracoval jako fotograf 
pro americký armádní časopis „Hvězdy a pruhy“ 
(Stars and Stripes), v jehož službách se dostal do 
hornobavorského městečka Starnberg v podhůří 
Alp, kde se usídlil a v roce 1947 si otevřel fotogra-
fický ateliér. Brzy se stal proslulým jako portrétista 
a jeho služeb využívaly přední osobnosti nejen 
Německa – mezi jeho klienty najdeme i takové 
hvězdy, jako byl Elvis Presley. Až do konce ale 
zůstal věrný především Alpám a Starnbergu, kde 
také 27. prosince 2001 zemřel.

Za svůj život vyhrál hlavní cenu na čtyřiceti 
osmi mezinárodních výstavách po celém světě. 
Jedna jeho fotografie je dokonce v rámci soubo-
ru The Family of Man (Lidská rodina) chráněna 
jako součást světového dědictví UNESCO. Dosáhl 
nejvyšších uznání, ale v jeho rodném městě se 

na něj zapomnělo. Proto také bude dílo Williho 
Huttiga připomenuto městským kalendářem pro 
rok 2018. Abychom nezapomínali, že i z Chodo-
va pocházely a pocházejí výjimečné osobnosti. 
 Miloš�Bělohlávek, městský historik

16 Historie



17Informační servis



KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

10. -11. 11. (pá-so) 17 h, 12. 11. (ne) 15 h, neděle 26. 11. v 15 h
MAXINOŽKA /91/
Premiéra�/�Animovaná�komedie�/�Fr,�Gb
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno 
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž!
Přístupné,�česky�mluveno.�Vstupné�110�Kč

16.-17. 11. (čt-pá) 19.30 h, 19. 11. (ne) 17 h, 27. 11. (po) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK /113/
Premiéra�/�Historické�drama�/�ČR
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na samém konci let padesátých. Je příběhem 
lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými válkou 
a komunistickým převratem. 
Přístupné.�Vstupné�125�Kč

25. 11. (so) 19.30 h, 26. 11. (ne) 17 h
TÁTA JE DOMA 2 
Premiéra�/�Komedie�/�USA
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) jsou teď kámoši. Dokonce se rozhodnou, že letošní 
Vánoce stráví všichni pohromadě jako jedna velká šťastná rodina, i s oběma manželkami a 
všemi svými i vyženěnými potomky. Plán dostane zásadní trhliny ve chvíli, kdy se na svátky 
pozvou jejich otcové. Přístupné,�titulky.�Vstupné�125�Kč

16.-17. 11. (čt-pá) 17 h, 18.-19. 11. (so-ne) 19.30 h
 Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč

3.-4. 11. (pá-so) 17 h, 5. 11. (ne) 15 h, 24. 11. (pá) 17 h 
Přístupné. Česky mluveno. Vstupné 110-150 Kč
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1. 11. (st) 19.30 h
ČÁRA /108/
Premiéra / Krimi thriller / SR, ČR
Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských 
hranic získal na MFF v Karlových Varech Cenu pro Nejlepší 
režii. Režisér Peter Bebjak ukazuje podsvětí a život na sa-
motné východní hranici Evropské unie. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

2. 11. (čt) a 5. 11. (ne) 17 h
BAJKEŘI /95/
Komedie / ČR
Nevlastní bratři Jakub a David společně s kamarádem Sa-
šou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Na nátlak 
rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy pů-
vabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.  
Přístupné. Vstupné115 Kč

2.-3. 11. (čt-pá) 19.30 h
MILADA /133/
Premiéra / Životopisné drama / ČR
Na plátna kin se vůbec poprvé dostane dramatický osud 
Milady Horákové, který ve své době otřásl světem. Hrají: 
Ayelet Zurer, Robert Gant, Vica Kerekes, Vladimír Javorský, 
Igor Orozovič, Aňa Geislerová, Jiří Vyorálek a další. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

3.-4. 11. (pá-so) 17 h
PŘÍŠERÁKOVI 3D /96/
Premiéra /Animovaná komedie /Německo, VB
Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jedi-
ným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim 
lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná 
úskalí a ostrých, špičatých zubů… 
Přístupné, česky mluveno.Vstupné150/130Kč

4. 11. (so) 15 h
ESA Z PRALESA /97/
Animovaný / Francie
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho 
hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl také vychován hr-
dou tygřicí. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

4.-5. 11. (so-ne) 19.30 h
VŠECHNO NEJHORŠÍ /96/
Premiéra / Horor / USA
Všechno nejhorší si stejně jako klasika Na Hromnice o den 
více nebo Na hraně zítřka pohrává s časovými paradoxy 
a nešťastnou hrdinkou, která by se klidně rozkrájela, jen 
kdyby ráno po probuzení uviděla jiné datum… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

5. 11. (ne) 15 h
PŘÍŠERÁKOVI /96/
Premiéra /Animovaná komedie /Německo, VB
Přístupné, česky mluveno. Vstupné130/110 Kč

6. 11. (po) 19.30 h
MILADA /133/
Premiéra / Životopisné drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov 7. 11. (út) 10 h - dopolední kino
ŠPUNTI NA VODĚ /83/
Komedie / ČR
Přístupné, vstupné 50 Kč

7. 11. (út) 19 h
Divadlo - Kšanda

8. 11. (st) 19.30 h
AMITYVILLE: PROBUZENÍ /85/
Horor, thriller  / USA
Bella, její dvojče James a malá sestra Juliet se se svou mat-
kou přestěhují do nového domu. Hlavním důvodem je, že 
potřebují ušetřit peníze, aby mohli pro Jamese, který je v 
kómatu, zaplatit nákladnou zdravotní péči. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

9. 11. (čt) a 12. 11. (ne) 17 h
THOR: RAGNAROK 3D /130/
Akční dobr. fantasy / USA
Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého 
mocného kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, 
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu 
svého domova a konec asgardské civilizace. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

9.-10. 11. (čt-pá) 19.30 h
SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ /104/
Premiéra / Mysteriózní krimi / USA, VB
V 50. letech je život v prosluněném středoamerickém městečku 
Suburbicon bezstarostný a idylický. Malebné domky s uprave-
nými trávníky jsou dokonalým místem pro šťastné rodiny. A ta-
ková je i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoň navenek 
Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

10. -11. 11. (pá-so) 17 h, 12. 11. (ne) 15 h
MAXINOŽKA /91/
Premiéra / Animovaná komedie / Fr, Gb
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, 
aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného tatínka, jen 
aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní muž! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

11. 11. (so) 15 h
MY LITTLE PONY FILM
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

11.-12. 11. (so-ne) 19.30 h
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU /110/
Premiéra / Mysteriózní krimi / USA
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Lon-
dýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nej-
záhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

13. 11. (po) 19.30 h
SNĚHULÁK
Krimi thriller, horor / USA, VB
Nejúspěšnější autor současné krimi Jo Nesbo, nejsvérázněj-
ší románový detektiv Harry Hole a jeden z nejcharismatič-
tějších herců Michael Fassbender se spojili v adaptaci slav-
ného detektivního thrilleru. Harry Hole je enfant terrible 
týmu, vyšetřujícího zločiny v norské metropoli. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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14. 11. (út) 19.30 h
JIGSAW /91/
Horor / USA, Kanada
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech 
ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy jedno-
značně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera. Jak to 
jen může být možné? Muž zvaný Jigsaw je totiž více než 
10 let po smrti. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

15. 11. (st) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR /116/
Drama / ČR
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává 
na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní 
postavou je majitel noblesního kadeřnického salonu Valen-
tino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

16.-17. 11. (čt-pá) 17 h, 18.-19. 11. (so-ne) 19.30 h
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D
Premiéra / Ační dobrodružné sci-fi / USA
Film režiséra Zacka Snydera, natočený na motivy komiksů 
z vydavatelství DC Comics o stejnojmenném superhrdin-
ském týmu. 
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 130 Kč

16.-17. 11. (čt-pá) 19.30 h, 19. 11. (ne) 17 h
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK /113/
Premiéra / Drama / ČR
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na 
samém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát 
lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dět-
mi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

18. 11. (so) 15 h
LEGO® NINJAGO® FILM /97/
Animovaná akční komedie / USA
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý 
Lloyd, známý také jako Zelený Nindža, společně se svý-
mi přáteli, tajnými bojovníky a držiteli titulu LEGO Master 
Builder, zapojí do bitvy o Ninjago City.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

18. 11. (so) 17 h
BAJKEŘI /95/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 115 Kč

19. 11. (ne) 15 h
ESA Z PRALESA /97/
Animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

20. 11. (po) 19.30 h
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ 3D 
/109/
Akční sci-fi thriller / USA
Po sérii bezprecedentních přírodních katastrof ohrožují-
cích naši planetu se přední představitelé z celého světa 
dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení glo-
bálního klimatu, které mají zajistit bezpečnost všech oby-
vatel planety. Ale nyní se něco pokazilo… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21. 11. (út) 10 h - dopolední kino
PO STRNIŠTI BOS /111/
Komedie, drama / ČR
Přístupné, vstupné 50 Kč

21. 11. (út) 19.30 h
TO /135/
Horor, mysteriózní thriller / USA
Hororový thriller na motivy velmi oblíbeného stejnojmen-
ného románu Stephena Kinga, který již celá desetiletí napl-
ňuje čtenáře hrůzou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

22. 11. (st) 19.30 h
MATKA! /115/
Mysteriózní horor / USA
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání na 
dveře. Jennifer Lawrence a Javier Bardem hrají manželský 
pár, jehož idylické soužití v nádherném domě v lůně příro-
dy naruší nezvaní hosté, kterých neustále přibývá… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč 

23. 11. (čt) 17 h
LIGA SPRAVEDLNOSTI 3D
Premiéra / Ační dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

23.-24. 11. (čt-pá) 19.30 h
HRÁČI SE SMRTÍ /110/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží 
získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti. Opa-
kovaně se dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále nebez-
pečnější experimenty si na každém z nich vybírají svou daň. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

24. 11. (pá) 17 h
PŘÍŠERÁKOVI 3D /96/
Premiéra /Animovaná komedie /Německo, VB
Přístupné, česky mluveno.Vstupné150/130 Kč

25. 11. (so) 15 h
PŘÍŠERÁKOVI /96/
Premiéra /Animovaná komedie /Německo, VB
Přístupné, česky mluveno. Vstupné130/110 Kč

25. 11. (so) 17 h
THOR: RAGNAROK 3D
Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

25. 11. (so) 19.30 h, 26. 11. (ne) 17 h
TÁTA JE DOMA 2
Premiéra / Komedie / USA
Z Dustyho (Wahlberg) a Brada (Ferrell) jsou teď kámoši. Do-
konce se rozhodnou, že letošní Vánoce stráví všichni pohro-
madě jako jedna velká šťastná rodina, i s oběma manželkami 
a všemi svými i vyženěnými potomky. Plán dostane zásadní 
trhliny ve chvíli, kdy se na svátky pozvou jejich otcové. 
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

neděle 26. 11. v 15 h
MAXINOŽKA /91/
Animovaná komedie / Fr, Gb
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
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11. 11. (so) 11 h
Den válečných veteránů (pietní akt)
městský park

11. 11. (so) 17 h 
Velká harmonikářská přehlídka
společenský sál

14.-15. 11. (út-st) 10-17 h
Prodejní trhy
společenský sál

24.11. (pá) 20 h společenský sál 
Ples rybářů - Dolovná 2017

25. 11. (so) 8 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál 

KASS Chodov

31. 10. (út) až 3. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VODNICKÁ POHÁDKA
Záznam z divadelního vystoupení pro školy (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

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

14. 11. (út) až 17. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 11. (út) až 24. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK – II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

28. 11. (út) až 1. 12. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
AFRICKÁ POHÁDKA
Záznam z představení pro ZŠ (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 11. (ne) 19.30 h
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU /110/
Premiéra / Mysteriózní krimi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

27. 11. (po) 19.30 h
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK /113/
Premiéra / Drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

28. 11. (út) 19.30 h
HRÁČI SE SMRTÍ /110/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

29. 11. (st) 19.30 h
MILADA /133/
Premiéra / Životopisné drama / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

30. 11. (čt) 17 h
KVARTETO /93/
Premiéra / Komedie / ČR
Poněkud nesourodá čtveřice v čele spolu zažívá na cestě 
za svou nejsvobodnější skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

30. 11. (čt) 19.30 h
7 ŽIVOTŮ /123/
Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA, VB, Fr
V přelidněném světě, kde je zákonem povoleno mít pouze 
jednoho potomka, se ukrývá sedm identických sester. Za 
pomoci jejich dědečka, který je vychovává, se jim daří tuto 
skutečnost před světem mnoho let skrývat. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

TV Studio Chodov
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Městská knihovna Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště
Šikovné ruce - Mateřídouška  2017
Prodejní výstava. Výstava potrvá do 10. 11. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

19. 11. (ne) 15 h
Andělské (z)vonění
Vánoční výzdoba Míši a patchwork od Martiny – prodejní 
výstava. Přijďte včas! Je z čeho si vybírat. Vyzdobíte si svůj 
domov, kancelář, nakoupíte originální dárky kamarádkám, 
rodičům nebo kolegům. Výstava potrvá do 1. 12. 2017.

DDM Bludiště Chodov
2. 11. (čt) 16.45 h
Lampiony pro dušičky
Půjdeme terénem (možná blátivým) lampiónovým průvo-
dem  na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discor-
dia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr roz-
září malý ohňostroj. Máme připraveny dvě varianty trasy: 
kočárková podél potoka rovnou na stadión, pěší kolem 
zahrádek.
sraz u Nautilu

2. 12. (so) 12 h
Taneční soutěž - Mia league Chodov Preliminari
Obtížnost - Professional i Hobby. Typ soutěže - One in 
group. Small Groups. Groups. O pohár. Bližší informace 
vám poskytne Zuzana Šimková na tel. 731 111 019.
e-mail: ddm-chodov@mybox.cz
www.detifitness.cz/events/sign-detail/252?variation=cs
sportovní hala 

12.-18. 2. 2018
5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2018 s DDM
Hotel Locanda Locatori, středisko Temú – Passo Tonale – 
Ponte di Legno (1257–3016 m n. m.). Najdete zde 65 km 
sjezdovek a na své si přijdou i nároční lyžaři, kteří mohou na 
severních svazích zdolat při sjezdu úctyhodné převýšení 900 
m. Sjezdovky: 6x černá, 27x červená, 15x modrá.
2lůžkový pokoj 12 300 Kč/osoba. Cena zahrnuje: dopravu 
luxusním autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí, 
5denní skipas. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz, 
volejte DDM: 352 352 280-1, R. Špačková, tel. 775 900 604

1.-13. 7. 2018
Lhenice 2018
Letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na 
zvídavé děti, které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si 
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.
KDE:  Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid  VĚK DĚTÍ: 6-10 let
CENA:  5.500 Kč, (záloha 2.000 Kč, doplatek do 31.5.2018).
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, 
karneval, výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká…)

9.-18. 8. 2018
Chorvatsko
Letní ozdravný pobyt na ostrově Pag, kemp Straško s obláz-
kovou pláží a pěknými sociálkami. Ubytování v mobilho-
mech ve stínu stromů pro 4-6 osob, věk dětí 8-15 let. Cena 
poukazu: 7.400 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný režim, 
doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogický dozor).

2. 11. (čt) 17 h
LiStOVáNí - Robert Fulghum 
Robert Fulghum jako Opravář osudů na turné po ČR 
+představení z knihy Co jsem to proboha udělal.
Galerie u Vavřince

6. 11. (po) 18 h
Půl roku na cestách - Pavel Rusev
Thajsko, Kambodža, Vietnam, Laos, Barma, Malajsie, Filipí-
ny, Singapur, Čína, Mongolsko a Rusko. Přednáška o dob-
rodružné výpravě napříč 11 asijskými zeměmi bude dopro-
vázena promítáním fotografií.

9. 11. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky 
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

14. 11. (út) od 18 h
Vliv psychiky na lidské zdraví – Ing. Radmila 
Karafiátová

16. 11. (čt) od 18 h
Netřísk – Čau ségra
Autorské scénické čtení s hudbou skupiny Netřísk. Sester-
ský svět je zvláštní, nenormální, holčičí, růžový, naprosto 
jiný a tohle je jedinečná šance poodhalit, jak to mají dvě ses-
try, Adéla a Amálie. Autorka: Zuzana Vajnerová Cerovská 

23. 11. (čt) 18 h
Českoslovenští letci v RAF – PhDr. Daniel Švec
Vzpomínka na velká jména československého letectva a 
na jejich často tragické osudy, které by neměly být nikdy 
zapomenuty. Součástí přednášky je i ukázka četných do-
bových artefaktů.

30. 11. (čt) 10 h
Spisovatelé do knihoven – Adam Borzič
Adam Borzič, nar. 1978, básník, překladatel, publicista, te-
rapeut, který už několik let vede literární obtýdeník Tvar. 
Do světa literatury vstoupil v roce 2008 jako člen básnické 
skupiny Fantasía, kterou spolu s ním tvoří Kamil Bouška a 
Petr Řehák, a to stejnojmennou společnou sbírkou.

Pondělí 16 h
Herní klub
6. 11. Křížovky, 13. 11. Kvíz Jak bacit bacila, 20. 11. Kufr, 27. 11. 
Kvíz České pohádky

Středa 15-17 h
Výtvarná dílnička
8. 11. Panáčci ze šišek, 15. 11. Lampionky, 22. 11. Dárkové 
taštičky, 29. 11. Obrázky z přírodnin

Čtvrtek 17 h
Pohádkohraní
9. 11. Vesnická a městská myš, 16. 11. Pipi Dlouhá punčocha
23. 11. Dítě je dítě, 30. 11. O dvanácti měsíčkách

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17
Magonie - Maria Dahvana Headleyová
Má v rukou osud nejen celého lidstva. Komu zachová věrnost?
Ohnivý kuře 2
80 nových originálních receptů ze seriálu. 
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ZUŠ Chodov
11. 11. (so) 11 h
Den veteránů
Vystoupení pěveckého sboru na pietním aktu.
městský park

14. 11. (út) 17 h
Podzimní žákovský koncert
koncertní sál ZUŠ

19. 11. (ne) 15 h
Vystoupení kytarového souboru
Na vernisáži výstavy Andělské (z)vonění
městská galerie DDM Bludiště

23. 11. (čt) 18 h
Večer hudby a poezie
Účinkují: Filip Tomsa – přednes, Věra Likérová – soprán, Ví-
tězslav Podrazil – klavír
koncertní sál

Ostatní akce

Galerie u Vavřince
Stanislav Kožený - Prolínání
Výstava fotografií. Výstava potrvá do 13. 11. 2017.
Výstavní dny úterý a čtvrtek 14-17 h a neděle 13-17 h

Kostel sv. Vavřince
2. 11. (čt) 16 h
Pobožnost na hřbitově za všechny zemřelé 

2. 11. (čt) 17 h
Mše svatá za všechny zemřelé 

9. 11. (čt) 18 h
Čištění kamenů zmizelých
Připomínka Křišťálové noci.
před Obřadní síní 

18. 11. (so) 8 h
Sčítání kání
Pořádá ZO ČSOP Chodov.
sraz u obchodního domu Ideál 

1. 11. (st) sraz v 8.30 h, vlakové nádraží
Vycházka turistů
Kynšperk nad Ohří, naučná stezka, délka trasy 15 km

4. 11. (so) 8 h
Velká cena Chodova - turnaj ve stolním tenise
Kategorie dospělých.
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul.

4. 11. (so) 9, 10, 11, 13, 14 a 15 h
Zápasy BVC Chodov
Extraliga kadetky - soupeř Španielka Řepy, 
1. liga juniorky – soupeř TJ Kralupy
1.liga kadetky  – soupeř Loko Plzeň B
sportovní hala

Sport

4. 11. (so) 10.30 h
Fotbalové utkání 
Soupeř Baník Sokolov, starší přípravka 
TJ Spartak Chodov

4. 11. (so) 14 h
Fotbalové utkání
Soupeř Královské Poříčí, A muži 
TJ Spartak Chodov

5. 11. (ne) 8 h
Velká cena Chodova – turnaj ve stolním tenise
Starší žactvo
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul

5. 11. (ne) 10.30 h
Fotbalové utkání
Soupeř Lomnice, starší žáci
TJ Spartak Chodov

5. 11. (ne) 14 h 
Fotbalové utkání
Soupeř Svatava, B muži
TJ Spartak Chodov

8. 11. (st) sraz v 8.30 vlakové nádraží
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Kyselka, rozhledna Bučina, délka trasy 12 km

11. 11. (so) 10 a 14 h
Zápas BVC Chodov
Extraliga kadetky – soupeř Loko Plzeň A,
sportovní hala

15. 11. (st) sraz v 8.30 h vlakové nádraží
Vycházka turistů
Karlovy Vary, Potůčky, Pernink, délka trasy 10 km

22. 11.  (st) sraz v 9 h autobusové nádraží
Vycházka turistů
Pěšky do Nejdku, délka trasy 15 km

25. 11. 10 a 15 h
Turnaj ve stolním tenise
Divizní mistrovská utkání TJ Batesta Chodov „A“ a „B“
tělocvična ZŠ J. A. Komenského, Smetanova ul.

26. 11. 8.30 h
Vánoční cena města Chodov v karate
19. ročník, soutěž ve sportovním karate pro děti a dospělé, 
pořádá Karate klub Chodov
sportovní hala

29. 11. sraz v 8.30 h vlakové nádraží
Vycházka turistů
Cheb, Františkovy Lázně, délka trasy 10 km
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Bojové sporty

JP Team Sakura Spirit
Tak jsme zase zpět a novinek není málo.
Již tradičně jsme se o prázdninách věnovali 

přípravě na další sezónu a samozřejmě jsme ne-
mohli chybět na centrálním kempu na Šumavě, 
kde jsme dělali zkoušky na vyšší technické stupně 
pod vedením Shihan Miroslav Konevych. 

Z tohoto pětidenního kempu si naše holky Ja-
nička Petříková a Věrka Krejčí zaslouženě odvezly 
vyšší pásky.

Janička Petříková - 2. kyu hnědý pás
Věrka Krejčí - 6. kyu žlutý pás
Hned po prázdninách, a to 16. 9., nás čekal 

první výjezd, a to mistrovství Německa Naunhof v 
kyokushin karate. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 
více jak šest států a holky se samozřejmě mezi 
nimi  neztratily a vybojovaly cenné kovy.

Věrka Krejčí - 2. místo
Janička Petříková - 3. místo
Na další turnaj jsme nemuseli dlouho čekat, 

neboť se konalo třetí kolo SHINKYOKUSHIN ligy 
(MČR), a to v Plzni. 

Samozřejmě jsme nemohli chybět a holky nám 
zase ukázaly, že cestu plnokontaktního karate 
myslí vážně, a odvezly si zase cenné kovy.

Janička Petříková - 1. místo
Věrka Krejčí - 3. místo
Holkám i dalším členům, kteří se k nám připojili 

držíme palce a věříme, že i o nich za pár měsíců 
budeme psát.

Jsme tu pro vás a pro vaše ratolesti. 
Veškeré informace včetně telefonu najdete na 

fcb JP Team Sakura Spirit.  (tss) 

Nová sezóna samurajů začíná
Na začátku školního roku začíná sezóna samu-

rajů nejen náborem dětí, juniorů a dospělých, ale 
i startem na  prestižních turnajích.

Jako komplexní klub, kde se cvičí kickboxing, 
karate a MMA, jsme náležitě hrdí na start naší 
reprezentantky Terezy Cvingerové na mistrovství 
Evropy v Makedonii v kickboxu v největší a neju-
znávanější organizaci WAKO. 

Své úspěchy z celé sezóny potvrdila i na této 
akci, kdy v eliminaci porazila úřadující mistryně 
Evropy a zaslouženě se stala dvojnásobnou mist-
ryní Evropy v juniorkách do 70 kg v disciplínách 
kicklight a lightcontackt.

Sezóna začíná i v plnokontaktním karate. 
Startem na German Open Kyokushin Karate v 
německém Naunhof. Turnaje se účastní Němci, 
Dánové, Holanďani a Švédové. 

Za samuraje vyráží pětičlenná výprava ve slo-
žení Kryštof Schwarz, Johny Kolář, Pavel Jelínek a 
Honza Kovářík. 

První nastupuje Kryštof Schwarz, který postu-
puje v eliminaci přes Němce a bojuje o finále, 
kde prohrává a získává 3. místo. V eliminacích ve 
stejné kategorii vítězí i Pavel Jelínek a Honza Ko-
vářík, kdy oba smolně prohrávají v semifinále při 
remíze na trestný bod a také získávají 3. místo.

Poslední závodník Johny Kolář poráží v prvním 
kole holandského reprezentanta, v semifinále jas-
ně německého reprezentanta a ve finále se utkal 
s německým šampiónem a vítězem posledních 
tří ročníků. 

Taktika byla jasná - na německém území vy-
hrát před limitem. I přes nevoli rozhodčích se to 
nakonec podařilo ukončit přesným kolenem na 
hlavu a Johny se stal vítězem German Open.

Děkujeme za podporu městu Chodov, info 
www.samurai-fight-club.cz� Václav�Kolář,�trenér
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HokejVolejbal

Volejbalistky zahájily extraligu
Chodovské volejbalové dorostenky zahájily již 

třetí sezonu v nejvyšší soutěži ČR. V úvodním 
domácím utkání dokázaly porazit jednoho z nej-
větších favoritů - PVK Olymp Praha - 3:1 na sety!
� Štěpán�Javůrek

Členové Champions teamu reprezentovali Českou republiku pod hlavičkou České asociace Okinawského karate a 
kobuda ve dnech 6.-8.10.2017 na Mistrovství světa karate SKDUN v maďarském Egeru. Během třídenního turnaje, 
kterého se zúčastnilo 1553 špičkových závodníků, dokázala česká výprava získat 26 cenných kovů, z toho 7 nejcen-
nějších – titul mistr světa si vybojovali: Aneta Le (kata), Eliška Pokorná (kumite, na fotografii vlevo), Kateřina Štecová 
(kumite), Lukáš Jílek (kumite) a v kategorii kata team - Kristýna Vašíčková, E. Pokorná, K. Štecová. Podrobné výsledky 
najdete na: http://www.karate-champions.cz/clanky/clanky-a-reportaze/. Srdečně gratulujeme všem medailistům a 
děkujeme všem závodníkům za skvělou reprezentaci České republiky! Dále děkujeme doprovodům, organizačnímu 
teamu výjezdu, také všem sponzorům, díky kterým jsou pro nás výjezdy na takto velké a finančně náročné soutěže 
vůbec možné, a hlavně trenérům, kteří nás dovedli až mezi nejlepší závodníky světa. 
Pavla Mezzeiová, PR manažerka Champions teamu |Foto: Champions  team

Členové Champions teamu 
mistry světa 
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Představení hokejového týmu
Vážení Chodováci, rád bych Vám představil ho-

kejový tým založený v roce 2014 Petrem Barim, 
Filipem Lembacherem a Jaroslavem Dietlem. Jsme 
tým amatérských hokejistů, kteří si plní svůj sen.

Hrajeme nejnižší amatérskou ligu zvanou 
„Kynšperský pohár “. V sezoně 2014/2015 jsme 
se umístili na pátém místě z deseti soutěžních 
týmů a v následujícím ročníku 2015/2016 (to už 
nás bylo jedenáct) náš celek skončil na krásném 
čtvrtém místě. V současné době se po šesti ode-
hraných zápasech nacházíme na třetím místě z 
dvanácti možných, se ztrátou jednoho bodu na 
vedoucí tým soutěže Hellfish Team Cheb.

V letošní sezoně je naším cílem vyhrát celou 
soutěž a stát se mistry Kynšperského poháru. Na-
ším domácím ledem je zimní stadion v Sokolově. 
Utkání hrajeme pouze o víkendu.

Do budoucna bychom se rádi přihlásili do 
okresního přeboru. Je to cíl krásný, ale chce to tr-
pělivost a pevné nervy. Máme před sebou běh na 
dlouhou trať. Zakladatel a brankář v jedné osobě 
Petr Bari má plno plánů a rád by to dotáhl hodně 
vysoko. V současnosti si dodělává trenérskou li-



Šachy

Ligová mise zahájena
O víkendu 7.-.8.10.2017 byla v Litoměřicích za 

účasti 12 týmů odstartována 1. liga mládeže. Náš 
tým oslabený o Standu Srbu, který přestoupil do 
K. Varů, má jasný úkol. Uhájit soutěž, ve které stá-
le patří mezi nejmladší družstva. Loni hostujícího 
Kubu Kůsu nahradil Honza Očenášek. 

Vstup vyšel výborně a my jsme porazili tým 
Smíchov Praha 4:2. Následovala příliš krutá po-
rážka od domácích 1:5, kdy jsme ještě v polovině 
zápasu věřili v možnou dělbu. Smolný druhý den 
jsme těsně podlehli družstvu Jablonce 2,5:3,5 a 
poté remizovali vyhraný zápas s ŠK K. Vary. Nedě-
le nám prostě nevyšla a my vlastně ztratili 4 body. 
Po úvodních kláních obsazujeme průběžnou 8. 
příčku, když se na výsledku projevila menší zkuše-
nost většiny hráčů. Pochvalu zaslouží určitě Honza 
Očenášek, který doslova urval 3,5 bodu ze 4.

Partnerem ligového týmu je město Chodov, 
děkujeme.
Vašek Vojíř vítězně

V sobotu 14.10.2017 proběhl v Novém Sedle 
druhý mládežnický turnaj Sedlišťák. Chodov vy-
slal do bojů hned 8 hráčů a ti se neztratili. Vašek 
Vojíř si spravil náladu po lize a stejně jako v prv-
ním turnaji i tentokrát zvítězil. Během 14 utkání 
dokázal 13krát zvítězit. Mezi mladšími vylepšil 
pozici Míša Pech, který tentokrát vyhrál. V součtu 
obou turnajů se tak oba hráči stali vítězi svých 
kategorií.  Marcel�Vlasák

Nejúspěšnější hráči - Míša a Vašek. 

Chodova. Na turnaji dorostu opět ve Vintířově se 
blýskli Natka Morová a Ondra Minář, kteří shod-
ně vybojovali bronz ve dvouhře. V dorostenecké 
kategorii však zazářily i Barča Perglerová s Nat-
kou Morovou ve čtyřhře, kterou i přes nepříznivý 
vývoj ve finále vyhrály. V listopadu nás čeká kraj-
ský turnaj Velká cena Chodova v kategorii do-
spělých (4. 11.2017) a staršího žactva (5.11.2017). 
Všichni jste srdečně zváni.  Jan�Kořínek

Stolní tenis
Stolní tenisté zahájili sezónu

V úvodu sezóny jsme se sice potýkali s nervozi-
tou a respektem, zejména na republikovém turnaji 
v Praze, kde se nám moc nedařilo, ovšem brali 
jsme to jako součást nové sezóny. Přípravy na od-
dílovém soustředění ve Lhůtě a poté absolvovaný 
kemp ve Vyšším Brodě nás připravily dostatečně. 

Hned na jejím prvním republikovém turnaji v 
Praze se podařilo naší naději Nelče Kořínkové 
postoupit mezi 14 nejlepších nejmladších žákyň 
ČR. To je po dlouhé době vynikající výsledek na 
republikové úrovni. Své postavení potvrdila i na 
bodovacím turnaji v Děčíně, kde se rovněž pro-
bojovala mezi nejlepších 14 hráčů. V Děčíně vý-
sledek o to cennější, neboť zde hrají turnaje smí-
šeným způsobem (chlapci a dívky dohromady) 
a hlavně i s hráči o 3 roky staršími. V Děčíně se 
dařilo i Jirkovi Nyklovi, který zde vybojoval do-
konce stříbrnou medaili. Svou výkonnost a bojov-
nost ukázal i na krajském bodováku ve Vintířově, 
kde porazil všechny, co mu stáli v cestě a získal 
tak zlato. Společně s Ondrou Koškem ještě přidal 
bronz ve čtyřhře. Dalším úspěchem bylo stříbro 
Klárky Kárové na turnaji staršího žactva v Lubech, 
i když jsme tajně doufali ve zlato. Zlatou medaili 
pro Chodov alespoň zachránil Matěj Brož, který 
s lubským Levorou vyhrál čtyřhru. Zdatnými fi-
nalisty byli Lukáš Boči a Jirka Nykl, jak jinak než z  
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cenci, v plánu by měl i hráčskou akademii.
Naším nejvýznamnějším sponzorem do bu-

doucnosti je město Chodov, které nám už 
sponzoring přislíbilo, dalšími podporovateli, se 
kterými jsme ve fázi jednání, jsou Chodovské 
technicko-ekologické služby a Automaxx 44.

Více informací, soupisku na daný zápas, výsled-
ky a informace o nejbližším zápase naleznete na 
naší facebookové stránce HC STARS CHODOV.

Přijďte nás podpořit na cestě za mistrovským 
titulem.  Jan�Vollin



Fotbal

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 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

listopad:  prodej ovocných stromků, angreštu, rybízu, borůvek a dalších rostlin k pod-
zimní výsadbě v závislosti na počasí

prosinec: vánoční stromky, adventní věnce a svíčky, vánoční artikly

leden: semena pro sezonu 2018, výsevní substráty, hnojiva, postřiky a další potřeby pro 
zahrádkáře

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: substráty, folie, textilie, zahradní nářadí

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu

Podzimní část soutěže
Na hřištích Spartaku Chodov to vážně žije a 

my jsme velice rádi, že si každý víkend najde ces-
tu k nám velká řada fanoušků. Zde přinášíme 
další výsledky odehraných zápasů „A“ mužů.

16. 9. St. Role - Chodov (odloženo na 11.11.2017)
23. 9. Chodov - Fr. Lázně 0:1 (0:0)
30. 9. Citice - Chodov 2:1 (1:0)
7. 10. Chodov - Nejdek 1:3 (1:1)
14. 10. Nové Sedlo - Chodov 3:2 (0:1)
Výsledky ostatních utkání se dozvíte na webo-

vých stránkách Spartaku Chodov. 
V listopadu už nám ve všech věkových katego-

riích končí podzimní část soutěží, ale ještě budou 
odehrány tyto zápasy:

Muži „A“:
4. 11. 14.00 Chodov - Kr. Poříčí       
11. 11. 10.30 St. Role - Chodov (odložené utkání)
Muži „B“:
5. 11. 14.00 Chodov B - Svatava
Dorost:
5. 11. 10.30 Chyše / Žlutice - Chodov
Starší žáci:
5. 11. 10.30 Chodov - Lomnice
Mladší žáci:
4. 11. 13.00 Sokolov - Chodov (UMT)
Starší přípravka:
4. 11. 10.30 Chodov - Sokolov
Mladší přípravka:
5. 11. 9.30 Dolní Rychnov - Chodov
Přijďte fandit našim klukům, pojďte na fotbal! 

Více informací o našem klubu se dozvíte na: 
http://spartak-chodov.webnode.cz/

Tenis
MČR dětí do 9 let

Poslední víkend v září se ve středočeském Ra-
kovníku konalo historicky první mistrovství České 
republiky v tenise dětí do 9 let. Každý kraj do tur-
naje mohl nominovat čtyři své nejlepší hráče a 
hráčky. Mezi vybranými dětmi byli i Honzík Psota 
a Terezka Krejčová. Terezka se mezi 40 dívkami z 
celé republiky probojovala až mezi posledních 16 
nejlepších. Honzík to v konfrontaci mezi chlapci 
dotáhl dokonce až na skvělé třetí místo a dosáhl 
tak svého největšího úspěchu v této věkové ka-
tegorii. Oběma gratulujeme.  Milan�Hajduk

27Sport / Placená inzerce



Uzávěrka
prosincového 

čísla
15. listopadu 2017

p
.
 
J
a

n
á

è
e

k
 
-
 
1

/
4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

28 Placená inzerce



➔ 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
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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
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

PRODEJ, MOnTáž, SERviS

•  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
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mobil: 602 190 602

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

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
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U Porcelánky 1017, Chodov
Tel.: 777 912 551, www.vaseoptika.cz

MĚŘENÍ ZRAKU
Akce platí od 15. 10. do 31. 12. 2017 nebo do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseoptika.cz/akce

nová adresa:

Rodinný bankéř senior

(sice jenom o kousek, 

ale přece)

PŘESTĚHOVALI

JSME SE !

Staroměstská 377, Chodov 
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