
Zpravodaj města
CHODOVA

23. 11.   Ples rybářů - Dolovná 2018
30. 11.   Staroměstský advent
30. 11.   Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR
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K věci
Vážené čtenářky, vá-

žení čtenáři. 
V Chodově proběhly 

pravidelné komunální 
volby, ze kterých vze-
šlo nové zastupitelstvo 
města. 

Chtěl bych z toho-
to místa pogratulovat 
všem zvoleným za-

stupitelkám a zastupitelům k získání jejich za-
stupitelského mandátu a popřát, jim ať se jim 
v následujících čtyřech letech práce pro město 
Chodov daří a zároveň je pro ně naplněním je-
jich přesvědčení pomoci při dalším rozvoji měs-
ta.

Rád bych také poděkoval všem aktivním voli-
čům za to, že přišli k volebním urnám a svůj hlas 
odevzdali. Volby jsou významným nástrojem 
k tomu, jak můžete ovlivnit další směřování Cho-
dova a rozhodnout o něm, a proto jsem rád, že 
letos přišlo k volbám o 3 % více voličů než v roce 
2014. I tak drží Chodov smutné 2. místo v nej-
nižší volební účasti v Karlovarském kraji. Nicmé-
ně mandát získaný ve volbách je pro všechny 
zvolené mandátem silným a zavazujícím. Jsem 
osobně přesvědčen, že všichni městští zástupci 
budou v následujících letech pracovat zodpo-
vědně a naplno. Osobně se budu snažit o to, 
aby atmosféra při jednáních městských orgánů 
byla přátelská, konstruktivní a aby spolupráce 
všech byla přínosem pro Vás, občany našeho 
města. Srdečně Vás také všechny zvu k podílu 
na správě našeho města. Budu rád, když nám 
přijdete na radnici říci, co Vás trápí, s čím potře-
bujete pomoci, co by podle Vás mělo být jinak, 
či prostě budete chtít něco objasnit. Dveře rad-
nice jsou Vám otevřeny a budu i rád, když se 
zvedne návštěvnost veřejných jednání zastupi-
telstva města. Všichni jste srdečně zváni.

 Patrik Pizinger, starosta města

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.

Volby drtivě vyhrálo HNHRM
Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí 

a měst (HNHRM) s přehledem vyhrálo v Chodo-
vě letošní komunální volby. Získalo v nich 71,62 
% hlasů, čímž obsadilo 17 křesel v jednadvace-
tičlenném zastupitelstvu.

Účast byla tradičně slabá, k volebním urnám 
dorazilo pouze 26,01 % oprávněných voličů.

Druhé místo s 8,64 procenty a dva mandá-

ty získalo PRO Zdraví a Sport, pomyslný bronz 
a jedno křeslo má Klub angažovaných nestraníků 
se ziskem 8,08 %, jednoho zastupitele za 7,95 % 
hlasů vybojovala Česká strana sociálně demokra-
tická.

Strana soukromníků (3,95%) a KDU-ČSL 
(2,81%) se do zastupitelstva nedostaly.

„Všichni naši kandidáti děkují za tuto výraznou 
podporu, kterou chápeme jako souhlas s tím, 
co jsme v Chodově za poslední čtyři roky udě-
lali. Chceme v tomto směru pokračovat i nadále 
a bereme to jako silný závazek vůči Chodová-
kům,“ uvedl po sečtení výsledků starosta Chodo-
va a lídr kandidátky HNHRM Patrik Pizinger.

Zastupitelstvo: HNHRM – Patrik Pizinger, Lu-
děk Soukup, Markéta Kravařík Hauzrová, Jiří 
Vacek, Karel Matička, Denisa Dočkalová, Martin 
Voleman, Zuzana Cerovská, Stanislav Šimral, Eva 
Bělohlávková, Marcel Vlasák, Iva Šípová, Martin 
Horváth, Eva Temňáková, Miloš Volek, Jiřina Ker-
tészová, Josef Hora, PRO Z/S – Jiří Tureček, Karel 
Jírovec, ČSSD – Josef Pojar.

Rada města: HNHRM - Patrik Pizinger, Luděk 
Soukup, Jiří Vacek, Karel Matička, Martin Vole-
man, PRO Z/S - Jiří Tureček, ČSSD - Josef Pojar.

Jednotlivé politické subjekty rovněž jmenovaly 
své zástupce do kontrolního výboru, finančního 
výboru, výboru pro volný čas, osadního výboru 
Stará Chodovská, zahraniční komise a komise 
osada Vintířovská.  (mák) 

Komunální volby v Chodově. |Foto: Martin Polák
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Rybáři zahájili výlovy rybníků

Stovky kilogramů ryb se podařilo slovit rybářům z MO Božičany na kaskádách mezi Chodovem a Božičany. Atraktivní 
podívanou si nenechaly ujít desítky přihlížejících, kteří se k rybníku vydali v polovině října. Patrně nejvíce pozornosti 
si získal tradiční obyvatel tamních rybníků, sumec albín jménem Venoušek.   | Foto: Martin Polák

Hasiči se rozloučili se starou 
cisternou, dostanou novou

Chodovští dobrovolní hasiči se v závěru září 
definitivně rozloučili se zásahovou cisternou CAS 
24/3200/400-S2Z, která jim sloužila rovných 15 
let. Ještě v tomto roce ji nahradí zcela nový, mo-
derní vůz.

„Cisterna zamířila do městyse Čechtice v okre-
se Benešov k tamním dobrovolným hasičům. 
Novou cisternu očekáváme od dodavatele THT 
Polička s. r. o. dle kupní smlouvy do letošního 
31. prosince,“ upřesnil velitel chodovských hasičů 
Jiří Kiss.

Vůz si přijeli osobně převzít hasiči z Čechtic 
v čele se starostou Františkem Nebřenským. Klíče 
mu předal jeho chodovský protějšek Patrik Pizin-
ger.  (mák)

Lesopark mění podobu
Zarostlý lesopark v Lesní ulici pomalu mění 

svou podobu. V místě už od jara probíhají ně-
které terénní práce a odstranění nemocných 

a nevhodných dřevin.
Zástupci města, investora, technický dozor 

a zhotovitel na plnění revitalizace dohlížejí 
v rámci pravidelných kontrolních dnů, posled-
ní z nich se uskutečnil v úterý 2. října.

Cílem úprav, jejichž hlavní část je napláno-
vaná na rok 2019, je vytvořit několik procház-
kových okruhů, kde nebudou chybět masivní 
lavičky k odpočinku, odpadkové koše a veřej-
né osvětlení.

Sportovně zaměření obyvatelé pak jistě 
ocení stanoviště se cvičebními prvky, která 
mají být rozmístěna tak, aby tvořila ucelený 
fitness okruh.

Tamní rybník čeká vyčištění a doplnění 
o kořenovou čistírnu. U severozápadního 
vstupu má pak stát vyhlídka, která umožní 
vnímat celé prostředí z nadhledu.

Součástí plánu je také výstavba altánku 
a mola u rybníka.

Zadavatelem zakázky je Ministerstvo finan-
cí. Peníze na akci, zhruba 30 milionů korun, 
půjdou z takzvané ekomiliardy na zahlazení 
následků těžby.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V Chodově v po-
slední době ukončili 
činnost někteří lékaři 
a jiní se na to chysta-
jí. Bude za odcháze-
jící lékaře náhrada?

Je pravda, že ne-
dostatek kvalitních 
odborníků v různých 

profesích pociťujeme ve městě stále častě-
ji, a nejinak je tomu i v lékařském prostředí. 
Dostáváme se pomalu do doby, kdy zkušení 
lékaři budou odcházet do zaslouženého dů-
chodu, a je potřeba získat na uvolněnou po-
zici kvalitní náhradu.

Během posledních měsíců jsme usilovně 
hledali nástupce v ordinaci praktického lé-
kaře MUDr. Vlastimila Musila. Jak pan doktor 
Musil, tak i jeho zdravotní sestra, paní Jitka 
Gottliebová, se po dlouhá léta vzorně starali 
o chodovské pacienty, za což jim oběma patří 
velký dík. Měsíc listopad bude jejich posled-
ním v aktivní službě. V prosinci dojde z tech-
nických důvodů k uzavření ordinace, prostory 
se budou připravovat na příchod nového lé-
kaře. Proto by mělo toto upozornění platit pro 
všechny pacienty pana doktora Musila, aby si 
zavčas vyřešili potřebné léky. Od ledna 2019 
by měla na práci pana doktora plynule na-
vázat mladá lékařka z Karlových Varů, MUDr. 
Veronika Nikol Valešová. Bohužel se nám za-
tím nepodařilo podobným způsobem vyřešit i 
diabetologickou poradnu, kterou pan doktor 
Musil v Chodově vykonával, proto budou mu-
set pacienti dojíždět do Sokolova či Karlových 
Varů.

Od počátku příštího roku se do města také 
navrátí ambulance ORL (ušní, nosní, krční). 
Lékař by v ní měl ordinovat dva dny v týdnu. 
Praxi bude v Chodově  provozovat  MUDr. 
Vichnar, který v letech 2008 až 2016 pracoval 
v Karlovarské krajské nemocnici jako primář. 
ORL v Chodově už nějaký čas chybí a v minu-
losti zde byl specialista pouze jednou týdně. 
Nyní jsme dokázali najít náhradu a dohod-
nout se s nejbližším partnerem, kterým je 
Karlovarská krajská nemocnice.

Pevně věřím, že i v budoucnu se podaří za-
jistit pro Chodováky další chybějící obory, jako 
je například zubní lékař. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Snahu města ocenil Národní 
památkový ústav

Zvláštní ocenění generální ředitelky Národní-
ho památkového ústavu (NPÚ) získal v minulých 
dnech Chodov. Uznání se mu dostalo za obnovu 
a restaurátorské práce v barokním kostele svaté-
ho Vavřince.

Památkáři na Chodovu ocenili jeho mimořád-
ně komplexní přístup, který kromě restaurátor-
ských a obnovovacích prací provedených v sou-
ladu s principy památkové péče dokázal výrazně 
zvýšit zájem veřejnosti v celém regionu o místní 
historické dědictví.

Bronzovou plaketu, kterou ředitelka městu 
udělila v rámci předávání cen Patrimonium pro 
futuro (Dědictví pro budoucnost), si osobně pře-
vzali ve středu 3. října na zámku v Jindřichově 
Hradci starosta Patrik Pizinger, místostarosta Lu-
děk Soukup a městský historik Miloš Bělohlávek 
(na snímku dole zleva).

„Vnímám to jako významné ocenění naší 
dlouhodobé snahy o zachování a rozvoj naše-
ho kulturního dědictví. Jsme rádi, že odborníci, 
památkáři a Národní památkový ústav tuto práci 
vidí a oceňují. Ocenění patří všem Chodovákům, 
protože bez jejich spolupodílu a velkého zájmu 
by toto nebylo možné,“ řekl městský historik Mi-
loš Bělohlávek.

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme vy-
zdvihnout zásluhy v oblasti památkové péče 
a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Cílem je rovněž 
prezentovat příklady dobré praxe široké veřejnos-
ti, neboť věříme, že vlastníci, investoři a tvůrci 
těchto počinů si uznání zasluhují,“ uvedla gene-
rální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Chodov byl nominován konkrétně za obnovu 
zvonového fondu, krypty a křížové cesty.  (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
Do poradny nám chodí stále více klientů ve 

stejné záležitosti. Před lety se upsali jako ruči-
telé v úvěru svého kamaráda nebo rodinného 
příslušníka. Ten se dostal do problémů a svoji 
finanční situaci vyřešil insolvencí. Insolvence 
řádně skončila a náš ručitel obdržel od banky 
dopis s požadavkem na doplacení zbývající 
dlužné částky, která nebyla uspokojena insol-
vencí. Doporučení naší poradny: Pokud chce-
te nebo musíte přistoupit na pozici ručitele, 
informujte se předem o svých právech a po-
vinnostech, které Vám z tohoto úkonu plynou. 

Řešte své finance dříve, než bude pozdě.

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru 
sociálních věcí

Anděl na drátě - pomoc 
v krizových situacích 

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče „An-
děl na drátě“ je určena převážně seniorům 
a osobám se zdravotním postižením, u kterých 
se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti 
či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém 
zajištění pomoci. 

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále 
u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (ho-
dinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas 
asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí po-
stup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně 
proškolený asistent je s klientem v neustálé ko-
munikaci až do úplného vyřešení celé situace. 

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit 
na nestandardní situace (náhlý pád či déletrvající 
nehybnost), i když klient nestihne aktivovat tla-
čítko. Více informací o službě a další podrob-
nosti naleznete na www.mestochodov.cz či 
přímo na chodovském odboru sociální péče. 
 (red)   

Město ocení osobnosti
Při příležitosti oslav městských a hasičských výročí, 

které se uskuteční ve dnech 27.- 28. září 2019, chce 
město Chodov opět ocenit osobnosti, které se vý-
razně zapsaly do života města Chodova. Tuto tradici 
město zahájilo již v roce 1994 a oceňování osobností 
pokračovalo i při oslavách v letech 1999, 2004, 2009 
a 2014. Jejich ucelený přehled uvádíme v závěru.

Ocenění jsou udělována ve třech stupních, z nichž 
nejvyšším je Čestné občanství, následuje Městská 
pečeť a Listina města Chodova.  

Obracíme se na Vás, vážení čtenáři, abyste se po-
díleli na výběru osobností k ocenění při příležitosti 
oslav zmíněných výročí v roce 2019.  Zapátrejte, pro-
sím, ve svém okolí po lidech, kteří v Chodově žili či 
žijí, kteří působili (působí) v různých oblastech života  
města a dosáhli v nich úspěchů. 

V návrhu uveďte jméno a příjmení, zdůvodnění 
nominace (výčet úspěchů, zásluh apod.), datum na-
rození (pokud jej znáte) a kontakt na tuto osobnost 
(adresa současného bydliště). Své návrhy posílejte 
na adresu: Městský úřad Chodov, Komenského 1077, 
357 35 Chodov, odbor školství, kultury a vnitřních 
věcí, můžete je také vhodit do schránky umístěné na 
budově MěÚ či zaslat e-mailem na adresu: zapfo-
va@mestochodov.cz. Termín pro předání návrhů na 
ocenění osobností je do konce ledna 2019. O vý-
běru oceněných bude rozhodovat Zastupitelstvo 
města Chodova.

Přehled dosud oceněných osobností:

Čestné občanství
1994: Antonín Klement a Václav Kasík  
Městská pečeť
1994: Rudolf Kindl, Božena Krejčová, Jan Pacovský, 

Pavel Kyprý, Michael Kocáb, Jan Strnádik, Jiří Troup
1998: František Beneš
2004: Václav Rýdl st., Josef Hora st. – in memoriam
2009: František Plemeník
2014: Hans Ludwig Richter, Ing. František Štěpánek
Listina města Chodova
1994: MUDr. Josef Fidler, František Petrželka, Zde-

něk Kellner, Ing. Rudolf Tyller, Jaroslav Rychlík, Václav 
Švorba, Zdeněk Brož, Blanka Netíková, František Be-
neš, Drahomíra Brachtlová, Antonín Frána, Vlastimi-
la Rotová, Stanislav Hajný, Vladislav Rejsa, Ludmila 
Kyprá

1995: Rudolf Netík a Miloslav Liška (u příležitosti 
oslav výročí českého školství v Chodově)

1999: Miloslav Lauber, Jaroslav Říha, Karel Malý, 
Josef Karafiát, Josef Hora st., Hanuš Šírl

2004: Boris Bálek, Emil Ptáčník, Jiří Jun, Josef Sos-
novec, Václav Sazama, Mgr. Štěpán Podešt

2009: Karel Brda, in memoriam, Eva Slavíčková, 
Josef Drechsler, Petr Cerovský, Věra Bráborcová, Mi-
loslav Žibřid, Ing. Alfons Skokan, Josef Morávek, Ing. 
Jan Kocián

2014: Erich Franče, Stanislav Ouředník, Stanislav 
Parůžek, in memoriam, Vladimír Emr, in memoriam, 
Mgr. Jiřina Mecelová , in memoriam.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV
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Senioři opět slavili svůj svátek

Kulturní, společenské, naučné a sportovní akce mají za sebou chodovští senioři. Tradiční program u příležitosti jejich 
říjnového svátku (Mezinárodní den seniorů) pro ně připravil odbor sociálních věcí. Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější 
akcí z pestré nabídky byl Ples seniorů, který se konal v Kulturním a společenském středisku. Návštěvníkům se 
představily skupiny Horalka a Duo Jamaha, průvodcem večera byl moderátor Petr Čimpera, nechybělo ani vystoupení 
žáků chodovské základní umělecké školy. |Foto: Martin Polák

Poděkování za Ples seniorů
Srdečně děkuji panu starostovi P. Pizingerovi, 

odboru sociálních věcí pod vedením paní Mgr. 
E. Virtelové, panu J. Spěváčkovi a všem dámám 
a pánům z KASSu, kteří se podíleli na uspořádání 
Plesu seniorů dne 9. 10. 2018. Ráda bych podě-
kovala za všechny, bohužel, nemohu.

Tak urážlivá a sprostá slova od netrpělivých 
seniorů ještě před otevřením dveří ke vstupu do 
sálu na adresu umělců a organizátorů jsem v mís-
tě bývalého bydliště neslyšela.

Chvilka čekání na umělce, když zkouší a musí 
se připravit, je samozřejmostí. Zatímco takoví 
senioři si bezčasově popovídají tam u piva, tam 
se známým, pak před plesem kontrolují vteřiny. 
Vždyť ta chvilka čekání před otevřením nikomu 
neublíží.

Poznejte se v těchto řádcích a styďte se! Co 
ještě, lidi, chcete? Vždyť se otevřelo včas! Jak 
mají mít chuť výše jmenované dámy a pánové 
pozvat další umělce nám, kteří jsme za to tolik 
vděční!

Chtěla jsem promluvit, ale ten dav by mne 
ušlapal. Byla jsem jediná, která mlčela. Moje ob-
hajoba by byla zbytečná.

Prosím svým příspěvkem za prominutí za 
nepřístojné chování a urážlivá slova od senio-
rů - nevděčníků. Já jsem byla velmi spokojená, 
vděčná a šťastná. Děkuji vám, výše jmenované 
dámy a pánové, za všechno, co pro nás, seniory, 
děláte. Díky!  Alena Čechová 

Nezaměstnanost v Chodově 
je rekordně nízká

Počet lidí bez práce v Chodově je na rekordně 
nízké úrovni. Letos v září dosáhla míra nezaměst-
nanosti ve městě 4,4 %. V meziročním srovnání to 
je pokles o 2,3 procenta, kdy nezaměstnanost byla 
na 6,7 procentech. Příznivý celorepublikový trend 
trvá už řadu měsíců, což pro Chodov znamená vý-
razný úbytek počtu obyvatel bez zaměstnání.

Jen pro srovnání. V září roku 2016 byla neza-
městnanost ve městě ve výši 7,9 %, a v září 2014 
dokonce přesáhla hranici deseti procent (10,2 %). 
Tehdy úřad práce registroval téměř 1000 obyvatel 
bez práce a nabízel v Chodově pouze 17 volných 
pracovních míst.

 V září 2018 shánělo zaměstnání 395 Chodováků 
a úřad jich ve městě nabízel 97. (mák)
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Listopad na zahradě
Vaše zahrada se již připravuje na zimní ob-

dobí, listí opadává, všechny rostliny už odplo-
dily a daly nám vše, co mohly. Teď zase přichá-
zí naše doba a musíme na zahradě pořádně 
uklidit a připravit ji tak, aby zima nadělala co 
nejméně škod. Navíc  v listopadu, pokud ještě 
nemrzne,  je poslední příležitost, kdy může-
me vysadit na odplevelené záhony cibuloviny 
a ozimé letničky,  které potřebují přemrznutí. 
Čím dříve cibulky vysadíme, tím dříve nám na 
jaře pokvetou. Dá-li se půda dobře zpracová-
vat, můžeme vysazovat  i v období nočních 
mrazíků.

Do mrazů tedy vysazujeme opadavé keře 
a listnaté stromy a novou výsadbu chráníme 
přes zimu vzdušným obalem z bílé netka-
né textilie. Ta stromky stíní a ochrání je proti 
mrazovým trhlinám v kůře. Pokud máte ně-
jaké starší živé ploty, zastřihněte je, pomůžete 
jim zhoustnout. Odstřižené větve použijte na 
vytváření dekorací, nebo jimi zakryjte vřesovi-
ště a skalky. Tato ochrana je vzdušná a rostli-
ny pod nimi neplesniví. Pozor však na chvojí 
z jalovce, protože pro některé rostliny je jalo-
vec jedovatý a jeho chvojí je navíc příliš husté 
a nepropustné. Naopak jehličí využijte a na-
sypte k borůvkám, zvýší se tak potřebná ky-
selost půdy. Zároveň tyto keře i dobře prolijte, 
což se ostatně týká všech skalkových dřevin, 
jejich reznutí na jaře není známkou zasychání, 
ale právě nedostatečné vlhkosti. Nezapomeň-
te na trávník, který je třeba vyhrabat, zbavit 
listí a prokysličit přiřezávacími hráběmi nebo 
vertikutátorem.  

Jedna dobrá rada nakonec: do vyčištěného 
jezírka a všech nádrží s vodou vložte svazek 
rákosových stébel. Pomohou s okysličením 
vody pod hladinou, což  přivítají ryby i rostli-
ny.  Navíc zabrání nebezpečnému pnutí ledu, 
které by mohlo i poškodit nádrž, ale postačí 
proti tomu i plovoucí  PET lahve, nebo větší 
kus polystyrenu.

A ještě jedna rada: staří zahrádkáři prosazo-
vali zimní postřik proti přezimujícím škůdcům. 
Dnes vyráběné prostředky nejsou v žádném 
případě pro toto období vhodné a všechny 
postřiky se soustřeďují až na jarní měsíce, těs-
ně na začátek sezony.  Až bude čas, rádi vám 
ty správné vyhledáme a doporučíme - občas 
tedy musíme být trošku moderní a opustit ně-
které staré tradice.

Pranostiky pro listopad
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se 

brzo uchytí.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to 

známka příští neúrody.
Je-li Kačenka ucouraná, bývá Baruška našk-

robená. zahrádkáři Chodov

Radnice a základní škola mají 
novou fasádu

Chodov v minulých dnech dokončil fasády na 
dvou městských objektech. V nových barvách je 
radnice s obřadní síní a komplex budov základní 
školy ve Školní ulici (na snímku dole).

Za necelých sedm milionů korun nechal Cho-
dov na městském úřadu opravit střechu, vymě-
nit střešní okna na chodbách, opravit a zateplit 
fasádu a nahradit skleněné výplně v některých 
kancelářích. Obřadní síni se vrátila i původní bar-
va omítky.

„Při barevném řešení fasády dnešní obřad-
ní síně jsme vycházeli z historických materiálů, 
které k objektu máme. Snažili jsme se co nejvíce 
přiblížit podobě, jakou měla vila ve dvacátých 
letech minulého století. Tehdy ji nechal postavit 
chodovský židovský lékař Bedřich Kettner, který ji 
obýval do druhé světové války, kdy celá jeho ro-
dina zahynula v koncentračních táborech,“ uvedl 
městský historik Miloš Bělohlávek.

Nový vzhled mají také budovy ZŠ ve Školní 
ulici. Druhému stupni vévodí logo školy, první 
stupeň zdobí obří barevné pastelky. Novinkou na 
školním hřišti je pro děti i veřejnost další workou-
tové sportoviště.

Město za práce na škole zaplatilo zhruba 5,5 
milionu korun.  (mák)
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Chodov představil studii ZUŠ

Desítky Chodováků se přišly seznámit s novou 
studií na přestavbu bývalé základní školy v ulici Du-
kelských hrdinů na základní uměleckou školu (ZUŠ). 
Záměr jim podrobně představili starosta Patrik Pizin-
ger, místostarosta Luděk Soukup, ředitelka ZUŠ Jitka 
Kaprová a městský historik Miloš Bělohlávek.

Hlavní výhodou přestavby bude skutečnost, že 
všechny čtyři obory, které škola nabízí, budou pod 
jednou střechou a ne rozesety na několika místech 
po městě. Nové prostory mimo jiné nabídnou mo-
derní hudební sál, učebny, sklady, výtah a další po-
třebné zázemí.

Lidé se v rámci veřejné prezentace studie zajímali 
o odhlučnění učeben, možnost parkování či návrat 
historické sochy před budovu nebo do její blízkosti. 
Řada z nich také využila možnosti si dnes už prázd-
né třídy a šatny prohlédnout.

Podle současného harmonogramu prací by na 
jaře příštího roku mohla být k dispozici projektová 
dokumentace a zhruba v červnu i stavební povolení.

Za příznivých okolností by výuka v nové škole 
mohla začít v roce 2021. (mák)

Starosta Patrik Pizinger při prezentaci studie na přestavbu základní umělecké školy.  |Foto: Martin Polák

Chodov položí další kameny 
zmizelých

Položením dalších kamenů zmizelých si Cho-
dov připomene výročí Křišťálové noci, od které 

letos 9. listopadu uplyne rovných 80 let.
Nové kameny tentokrát upozorní na tragický 

osud významného chodovského obchodníka 
Maxe Hellera a jeho dcery Kitty.

„Max Heller provozoval v Chodově velko-
obchod s konfekcí a módním zbožím. Byl také 
stavitelem a majitelem domu čp. 25, ve kterém 
dnes sídlí Česká spořitelna. On i jeho dcera za-
hynuli v průběhu holocaustu. Max Heller v roce 
1943 v Treblince a jeho dcera ve stejném roce 
v Osvětimi,“ uvedl městský historik Miloš Bě-
lohlávek s tím, že jejich památku budou moci 
obyvatelé Chodova uctít 9. listopadu 2018 v 18 
hodin, kdy budou kameny zmizelých položeny 
před budovou České spořitelny ve Staroměstské 
ulici.

Drobné památníky připomínající dlažební 
kostku vymyslel německý umělec Gunter Dem-
nig a do roku 2018 jich bylo položeno téměř 
sedmdesát tisíc ve 22 zemích celého světa.

„Každý kámen připomíná jednu oběť holo-
kaustu a symbolické pomníčky vznikají před 
domy, které oběti druhé světové války obývaly 
před svou smrtí nebo deportací do koncentrač-
ních táborů. V roce 2015 se Chodov stal prvním 
městem v Karlovarském kraji, kde byly kameny 
zmizelých položeny, a dnes jich je v ulicích na-
šeho města celkem dvanáct,“ připomněl historik 
města.  (mák)
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Cenu Modrého slona získal 
bývalý občan Chodova 

Bývalý občan města Cho-
dova, dříve novinář a vedoucí 
redaktor časopisu Vřesovské 
mládí, dnes člen Výboru ná-
rodní kultury a Unie českých 
spisovatelů Jan Dawidko (na 
snímku) z východočeské-
ho Lična získal v uplynulých 
dnech v kategorii literární 

tvorba cenu Modrého slona. Letošní, už třináctý 
ročník soutěže vyhlásily  Artefaktum-cz a Cent-
rum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 
ve spolupráci s libereckou ZOO.

Vyvrcholení celostátní přehlídky umělecké 
a zájmové tvorby handicapovaných tvůrců a je-
jich příznivců se konalo v ZOO v Liberci, kde byla 
k vidění také výstava vyhodnocených prací.

 Pavel Dawidko

Oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu v Chodově
Komenského 1077, 357 35 Chodov
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pra-

covního místa sociální pracovník/pracovnice.
 Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019, nebo dle 

dohody.
Místo výkonu práce: region města Chodova.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění poz-
dějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů, platová třída 11.

Požadované kvalifikační předpoklady: 
v souladu s § 109 a § 110 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Lhůta pro podání přihlášky: do 30.11. 2018 
(včetně).

Více informací na www.mestochodov.cz. 
 (MěÚ)

Nevšední kulturní zážitek
V komorním prostředí podkroví městské 

knihovny se ve čtvrtek 18.10. nabízel jedinečný 
program. Autorským čtením se křtila poetic-
ká kniha „Cesta do hlavy“, s níž po horkém létě 
vyrazil na pouť mezi čtenáře chodovský literát, 
herec, moderátor, dnes i šéf umělecké agentury 
a veskrze renesanční osobnost Mario Hanáček.

Jan Samec, autor působivých výtvarných děl 
plných fantazie a originality, doprovází milou 
knížku lahodnou abstrakcí.

V průběhu zdařilého poetického zamýšlení se 
při interpretaci působivých básnických ukázek stří-
dali autor Mario Hanáček, literární našeptávač Jiří 
Halberštát a herečka karlovarského divadla Lucie 
Domesová. Podvečerní štědrá hodinka a půl na-
míchala koktejl příjemného a podnětného poba-
vení, vedle poezie i laskavým humorem a autor-
skými písničkami populárního Pepy Štrosse.

Kdo jste nevěděli a u originálního programu 
nebyli, můžete tentokrát jenom zalitovat. Nicmé-
ně dá se ještě pořád stihnout druhý křest knihy, 
který se uskuteční v karlovarské Becherově vile 
v úterý 20.11. od 18 hodin i s prohlídkou výstavy 
obrazů Jana Samce a možností zakoupení knihy.

A tak třeba příště – upřímně na viděnou! 
 (Ja-Ma)

Stadion dostane nový povrch
Nový povrch dostane běžecký ovál a další sek-

ce ve sportovním areálu Klubu olympioniků ČR, 
který spravuje chodovský Školní atletický klub 
(ŠAK). Tartanovou dráhu chce ŠAK ve spolupráci 
s městem revitalizovat v příštím roce.

„Jedná se o velmi využívané sportoviště, kde 
se konají nejen místní, ale také krajské a celore-
publikové závody,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger s tím, že záměr opravy vzešel z posled-
ního posouzení stavu povrchu.

„Byla nám doporučena revitalizace. Proto nyní 
připravujeme potřebné podklady k tomu, aby-
chom získali dotaci. Odhadované náklady se 
pohybují kolem pěti šesti milionů korun,“ doplnil 
starosta. Práce by podle něj měly probíhat v roce 
2019 v době letních prázdnin, kdy je na stadionu 
menší provoz.  (mák)

Jazz v podkroví
Zpívali s Countem Basie před šedesáti lety
Na třetím večeru v podkroví městské knihovny 

si připomeneme, že před šedesáti lety s jednou 
z nejlepších kapel jazzové historie zpívali Joe 
Williams, Frank Sinatra, Ella Fitzgeraldová, trio 
Lambert, Hendricks & Ross a další. A že ty půl 
století staré nahrávky jsou stále parádní, protože 
swing nestárne!

Na shledanou ve čtvrtek 29. listopadu v 18 ho-
din.  Městská knihovna & Jazz klub Chodov
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ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.roč-
níku. Dále přijmeme kvalifikovanou učitelku na 
1.stupeň školy se schopností vyučovat anglický 
jazyk - zástup za mateřskou dovolenou. Poža-
dujeme splnění kvalifikačních předpokladů pro 
výkon učitele 1. nebo 2.stupně školy dle Zákona 
č. 563/2004 Sb (zákon o pedagogických pracov-
nících). Bližší informace na telefonu 352352190 
nebo u přímo u ředitelky školy.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy
Mezinárodní průkaz ISIC Školák

Od letošního školního roku zájemcům z řad 
našich žáků vystavujeme „Mezinárodní průkaz 
ISIC Školák“.

Průkazy ISIC Školák vydávají pouze základní 
školy; mimo naši školu si tedy není možné prů-
kaz za níže uvedených podmínek individuálně 
objednat.

Výhody: potvrzení věku pro žáky bez ob-
čanského průkazu – využití ve veřejné dopravě, 
sportu a kultuře, čipová karta do školní jídelny, 
výhody a slevy – kamenné a on-line obchody, 
kina, koupaliště, ski areály a mnohé další…

Podmínky pořízení: nízká jednorázová cena 
250,-Kč, platnost až pět let nebo do doby ukon-
čení docházky na naši školu, snadné objednání a 
vydávání prostřednictvím školy 

Další možnost požádat o zřízení karty bude na 
podzimních třídních schůzkách, na kterých vám 
třídní učitelé zodpovědí případné dotazy. Více 
na: www.isic.cz.

 Mgr. Vladimír Šik, zástupce ředitelky školy
Elektrotechnický kroužek

Dne 10. 10. 2018 na naší škole zahájil činnost 
elektrotechnický kroužek. Pro práci kroužku je 
k dispozici elektrotechnická laboratoř, měřicí pří-
stroje a také diskrétní součástky. Elektrotechnický 
kroužek má za cíl prohloubit znalosti žáků, pro-
budit zájem o perspektivní a žádaný obor. Získat 
praktické dovednosti v měření elektrických veličin,  
zapojovat složitější elektrické obvody a správně 
chápat princip činnosti diskrétních součástek, také 
pochopit funkci elektrického obvodu. 

V neposlední řadě žáci v kroužku dostanou 
dobré základy pro studium na středních školách 
s uvedeným zaměřením.

 Ing. Jozef Kováč, vedoucí kroužku 
Stmelovací pobyt

Tradičního stmelovacího pobytu na Horním 
Hradě se zúčastnila třída 6.A.

Bylo to velkolepé dobrodružství, které jsme si 
snad všichni užili. Někteří jsou tak stmelení, že ani 
nejdou odlepit.

Společné spaní v jedné velké nocležně bylo 
stejně výživné jako lekce šermování zakončené 
turnajem v šermu, velké množství her přes den 
v trofejním sále či na nádvoří a v podhradí. Hry 
a soutěže byly zakončeny večerní dobrodružnou 
hrou družstev s dobýváním hradu.

Za neskutečný sponzorský catering v podo-
bě guláše, baget k snídani, tatranek k svačině 
a pečených kuřat a salátu děkujeme paní Kamile 
Slabé a jejímu týmu z firmy Nostress Cantina. Po-
děkování také patří učitelům, kteří pro nás ten-
to stmelovací výlet zorganizovali: Mgr. Richard 
Aubrecht, Mgr. Václav Vachrlon a Mgr. Miloš Vo-
lek.  žáci 6.A

Organizace SPCCH bude slavit
15 let od založení ZO Svazu postižených civilizač-

ními chorobami v ČR, z.s., si členové připomenou 
na členské schůzi v prosinci 2018. Tato organizace 
se stará o nemocné s diagnózou kardio, respiro a 
onko. Ke zlepšení stavu nemocných přispívají re-
kondiční pobyty (dále RP).

Jedná se o sedmidenní pobyty s programem 
co nejvíce pomoci nemocným. S výjimkou tří let 
se těchto pobytů  každý rok zúčastní v průměru 
8 (7, 75) členů. V roce 2018 se pobytů zúčastnilo 
v pěti termínech 22 členů. Všem se pobyty líbí a po 
skončení se cítí velmi dobře. Dále ke zlepšení zdra-
votního stavu je potřebný pohyb. K tomuto účelu 
je vyhlášená soutěž Rozchodíme civilky. Soutěží se 
v počtu nachozených km.

Do soutěže se také přihlásila naše ZO. V roce 
2016 jsme nachodili 6266 km v počtu 8-10 členů. 
Umístili jsme se na 6. místě v ČR. V roce 2017 jsme 
nachodili více jak 10 tisíc km. Umístili jsme se na 
1.místě v ČR.

Také každý rok pořádáme zájezdy. Například 
jsme navštívili zámek Ploskovice, Zákupy (nádhera) 
a Manětín a mnoho dalších.

V současné době je počet členů 42, z toho 4 čle-
nové vstoupili v tomto roce. Rádi přivítáme další 
členy, kteří by nám také mohli pomoci plnit záměr 
této organizace. Scházíme se se svými členy na čl. 
schůzích, a to dvakrát do roka. Ještě máme besídky 
ke Dni matek a k Vánocům. Na nové členy se těší 
výbor ZO SPCCH Chodov. Informace na 605 224 
678. V. Podhorská, předsedkyně ZO Chodov
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Příprava, vaření a nakonec ochutnávka vlastnoručně vyrobených švestkových knedlíků v rámci projektu Na stopě kli-
matu sklidily mezi žáky základní školy v Husově ulici velký ohlas.  |Foto: ZŠ Husova ulice

Hledáme učitele Aj, Čj, Pč, F
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ, dále přijme učitele/
ku především českého jazyka, fyziky a pracovních 
činností.  Další informace na tel. 352352290 nebo 
u ředitele školy.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Planeta Česko

Ve středu 10. 10. žáci druhého stupně zhlédli 
poutavý dokument České televize „Planeta Čes-
ko“. Pořad nám přiblížil krásy naší malé země, které 
v běžném životě ani nevidíme. Málokdo si na sídlišti 
všímá vzácných druhů ptactva nebo rostlin. Naše 
žáky zaujal příběh užovek, které cestovaly přes 
pražskou ZOO dál do krajiny, nebo příběh syslů, 
kteří se usadili na pražském sídlišti a vůbec se ne-
chovají jako plachá zvířata, když se nechají krmit od 
lidí kempujících na trávníku nebo si hrají s dětmi na 
hřišti. Dokument byl prostě úchvatný, krásná ukáz-
ka rozmanitosti naší krajiny, kterou nám mohou 
mnozí závidět. Samozřejmě se mezi žáky-diváky 
našli i tací, kterým se pořad nelíbil, ale to už je věcí 

vkusu. Za mne jako milovníka přírody je hodnocení 
kladné a přeji si více takovýchto krásných pořadů 
o naší zemi.
Nová fasáda školy

V měsíci říjnu byla dokončena rekonstrukce fasá-
dy školy. Všechny budovy dostaly nový krásný nátěr. 
Došlo k odlišení budov prvního a druhého stupně, 
žáky prvního stupně při příchodu vítají barevné pas-
telky namalované na boku budovy. Z opačného 
konce žáky druhého stupně vítá logo školy a sa-
mozřejmě upravené byly i hlavní vchody do budov, 
které dostaly i nové stříšky. Na školním hřišti byl do-
končen nový herní prvek pro žáky starší dvanácti 
let, krásné a moderní workoutové hřiště. 
EVVO

I v letošním roce jsme rozběhli různé sběrové 
akce, a co tedy všechno sbíráme? Staré, vyslouži-
lé drobné elektrospotřebiče, použité baterie, staré 
mobilní telefony, víčka od PET lahví, noviny a ča-
sopisy, dále použitelné staré oblečení, boty, hračky. 
No je toho mnoho, ale sbírané pro dobrou věc. 
Mnoho námi vyhozených a nepotřebných věcí totiž 
ještě může někomu dobře posloužit, a když už ne, 
tak se to dá použít po recyklaci na výrobu něčeho 
nového. Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Školní ulice
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Nakrmíme zvířátka
Nastupující podzim nás v říjnu překvapil krás-

ným počasím. O podzimu jsme si hodně vyprá-
věli s paní učitelkou a také na vycházkách jsme 
pozorovali změny v přírodě. Protože se zima 
blíží a nám záleží na zvířátkách, která žijí v lese, 

zapojili jsme se do školního sběru kaštanů a su-
chého pečiva. Pravidelně jsme chodili s rodiči na 
kaštany a sušili pečivo, které jsme doma nesnědli. 
Těšíme se, až do školy přijedou lesníci a my jim 
budeme moci předat velké zásoby krmení pro 
lesní zvěř. A oni nám zase na oplátku povědí růz-
né zajímavosti z lesního života.

 Bohumila Miltová, tř. učitelka PřT
Podzim ve speciálních třídách

Malíř podzim se snaží, aby příroda byla rozzá-
řená všemi barvami, my žáci speciální školy jsme 
toto období s radostí uvítali. Vydávali jsme se do 
přírody na kratší vycházky a pozorovali podzim-
ní krajinu. Vykračovali jsme si vesele, s úsměvem 
na rtech. Cestou jsme překonávali i přírodní pře-
kážky, což jistě prospělo našemu zdraví. Sluníčko 
k nám vysílalo své ještě teplé paprsky, dny byly 
jako vymalované a nám se pěkně šlapalo. Sbí-
rali jsme barevné lístky i plody stromů a keřů. Do 
školy jsme se vraceli s kaštany, žaludy, bukvicemi 
a šípky. Tento materiál nám posloužil k vytvoření 
podzimní výstavky a k výrobě skřítka „Podzimníč-
ka“. Společnými silami se nám podařil malý roz-
tomilý mužíček. Moc se nám líbí. Odměnou nám 
bylo nadšení a radost nad hotovým výtvorem. 
Budeme se těšit na další pracovní aktivity.

 Jaroslava Čanakyová, učitelka ZŠS
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, 
příspěvková organizace přijme pro školní rok 
2018/2019:

na částečný úvazek učitele/ku AJ a učitele/
ku na 2. stupeň ZŠ s kvalifikací dle zákona č. 
563/2004 Sb. v aktuálním znění.

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, ředitelka školy

Výjezd na ekologickou farmu v Chebu
V pátek 5. října jsme navštívili ekologickou far-

mu na školním statku v Chebu. Každým rokem 
se na farmu za zvířátky vracíme a i letos jsme 
měli možnost poznat spoustu nových věcí. Jak žijí 
některá domácí zvířata, čím se živí, jak je důležité 
se o ně starat a jaký mají přínos pro člověka. Pro-
hlédli jsme si zemědělské stroje, které pomáhají 
lidem při práci na statku. Poznali jsme kravičku 
Růženu, ta s oblibou pojídá čepice. Dále jsme vi-
děli kozy, králíky, krůtu, prasata, oslíky a slepice. 
Největším zážitkem pro nás však bylo, že jsme 
si mohli některá zvířata pohladit. Třeba takové 

ZŠ Nejdecká ulice

Kam po základní škole?
To je otázka, na kterou si musí odpovědět letoš-

ní deváťáci. Aby jejich důležité rozhodování bylo 
snazší, 27. 9. 2018 navštívili žáci naší školy SPŠ Ost-
rov, kde se konala již tradiční výstava středních škol 
a odborných učilišť. Deváťáci tak měli možnost se-
známit se s nabídkou a možnostmi studia v našem 
regionu, zhlédli prezentace prací studentů a získali 
informace o možnosti pracovního uplatnění. 
Projekt Na stopě klimatu pokračuje

V úterý 25. 9. za námi přijeli v rámci projektu ka-
marádi z německé základní školy v Lugau.

Po srdečném přivítání proběhly naplánované  
společné činnosti – vaření, stavění v dílnách, sporty, 
práce na PC aj.

Vše se uskutečnilo  pod názvem ,,Velcí učí malé“, 
který na naší škole učí spolupracovat ty nejstarší 
s těmi nejmenšími.  Velký úspěch sklidila příprava 
a vlastní vaření švestkových knedlíků. Tento recept 
se stává součástí česko-německé kuchařky, kterou 
žáci společnými silami vytváří. Samozřejmě si naši 
kuchaři a kuchařky své dílo ochutnali a pochválili.  
Akce zebra

Státní policie připravila dne 21. 9. 18 pro prvňáčky 
besedu a praktickou ukázku dopravní výchovy. Ve 
třídě se nejdříve žáci seznámili s pravidly silniční-
ho provozu a jak správně přecházet vozovku přes 
přechod pro chodce.  Praktická část probíhala na 
kruhovém objezdu a přechodu před školou. Každý 
žák se za pomoci paní policistky učil správně roz-
hlížet a přecházet  přes přechod. Všichni bezpečně 
přechod přešli. Besedu žáci zakončili poděkováním 
přednášejícím a svačinou na školní zahradě.
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace -  AJ, M, 
F) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb).

Informace podá na tel. 352  352 393 vedení školy.                                                                                                                           
Další informace o životě na naší škole najdete na 
stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Husova ulice
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Sehraná dvojice oloupila muže
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 

50letého muže a o dva roky starší ženy, které ob-
vinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu lou-
pež, spáchané formou spolupachatelství.

K loupeži mělo dojít na konci měsíce září ve 
večerních hodinách v Chodově. Po předchozí 
domluvě obviněných měl nejprve obviněný muž 
začít bít pěstmi do obličeje 60letého muže. Bě-
hem napadání měla k poškozenému přistoupit 
obviněná žena a začít mu prohledávat všechny 
kapsy. Následně mu z kapsy kalhot měla odcizit 
finanční hotovost přes 4 000 Kč. Poté mu měli 
ještě společně odcizit jeho mobilní telefon. Po 
napadení musel muž vyhledat lékařské ošetření 
v nemocnici.

Obviněným za jejich jednání hrozí v případě 
prokázání viny trest odnětí svobody až na deset 
let.
Odcizil ocelovou vstupní bránu

Policisté v Chodově sdělili 26letému místní-
mu muži podezření ze spáchání přečinu krádež. 
Tohoto trestného činu se měl dopustit v polovi-
ně měsíce srpna v Chodově v areálu školského 
zařízení. Zde měl odcizit dvoukřídlou ocelovou 
vstupní bránu, která byla součástí oplocení. Poté 
ji měl odnést pryč a následně prodat další osobě.

Svým jednáním tak způsobil škodu dle odbor-
ného vyjádření ve výši téměř 9 000 Kč.

Za přečin krádež mu tak v případě prokázání 
viny hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.

 Kateřina Krejčí, mluvčí policie

Policie České republiky

Rekonstrukce jazykové třídy
Naší škole se podařilo realizovat projekt Mo-

dernizace jazykové výuky. V rámci tohoto proje-
tu byla provedena modernizace čtyř jazykových 
učeben, v nichž probíhá právě výuka jazyků.

Kromě nezbytných stavebních úprav bylo sou-
částí projektu též pořízení nového vybavení tříd.

Toto však nebyla finální podoba projektu. Jeho 
záměrem totiž bylo také vybudování bezbariéro-
vého zařízení pro pohyb v budově školy a mož-
nost užívání jazykových tříd osobami se zdravot-
ním postižením. 

Proto bylo zapotřebí zrekonstruovat také  toa-
lety v přízemí a v prvním patře budovy školy.

Realizace se ujala firma z Chebu, projektové 
dokumentace firma z Kraslic. Nábytek pak doda-
la firma též z Kraslic.

Záměrem školy je v dalších letech úprava a vy-
budování odborných učeben pro výuku fyziky, 
chemie a dalších přírodovědných předmětů.
Osvětim

Velmi dlouhou cestu, která nás zavedla do 
koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvěti-
mi, absolvovali vybraní žáci vyššího stupně gym-
názia.

Není to místo, na které se člověk vrací, přesto 
návštěvu tohoto ponurého a historicky nechvalně 
známého místa považujeme za velmi důležitou.

Tíseň z hrůz, které se tu odehrávaly, padne na 
člověka ihned při pohledu na vstupní bránu. Vše 
ještě dokresluje dojemný výklad polského prů-

vodce.
Je nám do pláče, když vidíme dochované věci 

lidí, kteří tímto strašným místem prošli a které 
dnes svědčí o nelidskosti a pohrdání lidskou exis-
tencí.

Když máme projít chodbou s fotkami deporto-
vaných vězňů, jen málokdo nechce plakat. 

Celý zážitek ještě umocní návštěva druhého 
tábora, Osvětim – Březinka, kde dojdeme až na 
rampu, na níž docházelo k selekci vězňů. Jako 
omámení jdeme cestou – „cestou smrti“, jež teh-
dy vedla k plynovým komorám a krematoriím.

Prohlídka ženského bloku je úplným závěrem 
naší exkurze. Nevěřícně kroutíme hlavami a ve 
velmi smutné náladě odjíždíme z místa, které 
bylo svědkem hrůzostrašných činů, a s vědomím, 
že historie se již nikdy nesmí opakovat.

 Bc. Jitka Čmoková

Gymnázium & SOŠ Chodov

malé kachňátko (na snímku). Jeho peříčka jsou 
jemná a na dotyk velice příjemná.

Výjezd se nám moc líbil a všichni se těšíme na 
další podobné akce. žáci 1. st.
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Souhrn událostí
Chodovští hasiči v září zasahovali u 28 událos-

tí. 6x požár, 17x technická pomoc, 1 únik ropné-
ho produktu, 1x planý poplach, 2x pomocné prá-
ce pro město (ZOČ) a 1x taktické cvičení složek 
IZS při simulovaném pádu letadla „AERO 2018“ 
ve Vojenském újezdu Hradiště.

Celkem bylo při událostech zraněno 8 osob, 
15 osob bylo zachráněno, bohužel jedna osoba 
byla nalezena mrtvá. Byly likvidovány potraviny 
v bytě v Tašovicích, dále se jednotka podílela na 
likvidaci velkého požáru bývalé nádražní budovy 
v Kraslicích, likvidovala požár pražců kompostu 
ve Vančurově ulici, hořel les v Tatrovicích, byla 
vyřešena dvě nehlídaná ohniště v Božičanech.

Celkem v sedmi případech byl nouzově ote-
vřen byt z důvodu nebezpečí z prodlení (ulice 
Tyršova, Školní, Palackého, 2x Jiráskova, U Kou-
paliště, Říjnová), byl proveden transport pacienta 
do sanity ve Staré Chodovské.

Technické pomoci byly pestré, v Jenišově se 
dvě jednotky snažily zachránit koně, nicméně 
jej po vyčerpání všech možností musel veteri-
nář uspat, 2x byl likvidován obtížný hmyz, který 
bezprostředně ohrožoval obyvatele, další byla 
asistence při přistání vrtulníku pro pacienta, silný 

vítr měl na svědomí několik technických pomocí 
při odstranění popadaných stromů poblíž Me-
zihorské, nebezpečně uvolněné plechy na střeše 
v Jiráskově ulici, v Husově ulici přišlo oznámení 
k čerpání vody. Do kategorie technických pomo-
cí byly zařazeny původně hlášené požáry. V ulici 
ČSM šlo o žhnutí elektroinstalace v osobním vo-
zidle, které se dále nerozšířilo.

Ve druhém případě šlo o hlášený požár ve 
výškové obytné budově v ulici Budovatelů, nic-
méně šlo o dým ze speciální dýmovnice k hubení 
bytových škůdců, zde byly ke kontrole předány 
dvě intoxikované osoby. Bližší informace o udá-
lostech 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. Soutěž Plesná: mladší žáci - 3. 
místo, starší žáci - 4. místo, dorost - mezi muži 
4. místo, ženy - 1. místo, ve sloučené kategorii 
3. místo. Soutěž Kynšperk: mladší žáci - 2. místo, 
starší žáci - 3. místo. Soutěž Nová Role: dorost - 
4. místo, ženy - 1. místo.

Soutěž Jáchymov: mladší žáci - 3. místo, star-
ší žáci - 2. místo, běh na 60 m překážek ( jed-
notlivci) - Vojtěch Novák 3. místo, Andrea Ne-
meščuková 3. místo. Někteří členové sboru také 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Chodovští mladí hasiči před zbrojnicí po  jednom z tréninků.  |Foto: SDH Chodov
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Perličky z činnosti
Po mediálním seriálu o mambě zelené 

v různých televizních relacích se s telefony na 
tísňové lince 156 s hlášením podezřelých pohy-
bů v různých křoviskách doslova trhal telefonní 
pytel. Lidé volali na kdejakou useklou gumovou 
hadici uprostřed silnice, na klepající se kopřivy na 
zahrádce, na smotanou ponožku za botníkem 
v bytě apod. Veselo začalo být ve sklepní kóji 
jednoho z vintířovských bytů, kde se vyděšený 
nájemník při snaze uzavřít okno sklepa dotkl jeho 
gumového těsnění, které se najednou prudce 
samo svinulo a odplazilo do kouta. Na místě byl 
skutečně had, ale po bedlivé prohlídce hlídkou 
strážníků bylo bezpečně zjištěno, že se jedná 
o neškodnou užovku, kterou strážníci odchytili 
a odnesli do volné přírody.

Deratizér amatér se rozhodl vlastními pro-
středky zakročit proti škůdcům v panelovém 
domě v ul. Budovatelů. Šel na to opravdu bystře, 
neboť se rozhodl pro útok zadýmením a bedlivě 
vše propočítal. Čáru přes všechny výpočty mu 
však udělala napěchovaná dýmovnice, kterou 
se rozhodl použít. Když ji natlačil do stupačky 
domu, napadlo jej přidat další, aby byla jistota. 
Jistota skutečně nastala, ale ve stoprocentním 
zadýmení celého domu, kdy vyděšení sousedé 
v panice prchali z domu v domnění, že dům za-
číná hořet, na místo se začal sjíždět celý přivolaný 
integrovaný záchranný systém a muž pochopil, 
že tohle bude průšvih,…a byl. 

Příliš horlivě se pustila do gruntování or-
dinace jedna z uklízeček na místní poliklinice, 
když z vlastní iniciativy popadla bednu, o které 
si myslela, že obsahuje odpad na vyhození do 
kontejneru. Vrávorajíc pod její tíhou vyšla před 
polikliniku, kde ji shodou náhod potkal bezdo-
movec, který se zde během dne potácel ve sna-
ze ulovit pár drobáků od kolemjdoucích. Paní se 

nabídl, že jí od těžkého břemene pomůže, a uklí-
zečku to potěšilo, jak milý a příjemný pán to byl. 
Ve skutečnosti se jednalo o policii velmi dobře 
známou, kriminálně závadovou osobu s propitý-
mi játry, kdy tento muž samozřejmě předpoklá-
dal, že v bedně bude něco cenného, ale k jeho 
překvapení bedna obsahovala infekční materiál 
ze zkumavek a stříkaček, který byl v ordinaci při-
praven na odvoz do specializovaného pracoviště 
k likvidaci. Díky snaživé uklízečce se tak tento ne-
bezpečný odpad objevil na ulici, navíc v nepovo-
laných rukou. Tento muž totiž ve vzteku všechen 
nebezpečný materiál rozházel v ulici Tovární na 
veřejné prostranství a zbytek vhodil do běžné-
ho kontejneru. Strážníci občas v regionu města 
narazí na nějakou tu stříkačku, ale tohle již byla 
situace na výjezd místních hasičů, kteří takto vel-
ké množství materiálu museli bezpečně zajistit, 
za což jim patří veliké poděkování. Vzápětí měla 
paní uklízečka přivolaným policistům co vysvět-
lovat.
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, 
kdy tato povinnost se uplatňuje jen v případě, 
kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá 
vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám tyto skuteč-
nosti předpokládat.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Výběrové řízení
Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení 

na jedno pracovní místo strážníka městské 
policie.

Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 
2019, doba neurčitá.

Místo výkonu práce: město Chodov.
Podrobnosti k výběrovému řízení nalez-

nete na www. mestochodov.cz (záložka 
Bezpečnost), v případě potřeby podá další 
informace velitel MP Chodov Ladislav Sta-
něk – 352 352 160, 352 352 166, stanek@
mestochodov.cz nebo zástupce velitele MP 
Chodov Petr Heth – 352 352 161, 352 352 
166, heth@mestochodov.cz. 

Městská policie Chodov

absolvovali cyklistický výlet na Moravu, který se 
vydařil včetně krásného počasí. Také jsme navští-
vili s naší technikou hasiče v Lokti, kteří slavili 150 
let od svého založení. Pomohli jsme postavit pu-
tovní uměleckou kovárnu a prohlédli jsme si také 
nové autobusy společnosti Ligneta.

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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Květnem 1945 sice oficiálně skončila druhá svě-
tová válka, bouřlivé období změn však pro Cho-
dov vlastně teprve začínalo. Do této doby byl 
Chodov prakticky čistě německým městem, po 
nuceném vysídlení obyvatel německé národnosti 
z Československa bylo nutno řešit otázku nového 
osídlení města. Do Chodova přicházeli také noví 
obyvatelé, kteří hledali v Chodově nový domov, 
přicházeli za lepšími pracovními a životními pod-
mínkami. V tomto překotném období došlo také 
ke sloučení mnoha chodovských firem, mimo jiné 
také Gaschových strojíren, které byly v roce 1946 
sloučeny s dalšími chodovskými firmami Panenka-
-Öhm a Gerstner. Roku 1948 byla tato firma zestát-
něna a začleněna do Teplických strojíren. Z této 
doby se také datuje jedna zajímavost. V rámci 
oslav výročí Velké říjnové socialistické revolu-
ce byla v Chodově vztyčena a 9. listopadu 1947 
slavnostně odhalena busta Vladimíra Iljiče Lenina 
v nadživotní velikosti. Stala se prvním Leninovým 
pomníkem v západních Čechách a vyrobili ji v 
chodovských Gaschových strojírnách. Postavena 
byla na místě původního pomníku obětem válek z 
roku 1898 v městském parku.

V roce 1948 dochází k převzetí moci ve stá-
tě komunistickou stranou. Události, které byly 
později oslavovány jako Vítězný únor, se samo-
zřejmě dotkly i Chodova. Byl zde ustaven akční 
výbor Národní fronty, což byly zvláštní revoluční 
orgány bez opory v platném právu. V této době 
byly pak původní strojírny definitivně znárodněny 
a na takřka 50 let přešly do rukou státu. 

Od roku 1950, po několika reorganizačních 
změnách, je závod zařazen do národního pod-
niku Buzuluk Komárov a přebírá po něm i název. 
Buzuluk Komárov, pod který byly chodovské stro-
jírny zařazeny, měl již v té době dlouhou a bo-
hatou historii. První historicky doložená zpráva 
o železářství v Komárově se datuje do roku 1460, 
kdy mezi první výrobní procesy patřila slévá-
renská výroba. Od jeho vzniku vlastnila podnik 
celá řada různých majitelů, ale tradice železářství 
a slévárenství se v Komárově udržela až do dneš-
ních dnů. Železárny Komárov, předchůdce Bu-

zuluku, začaly v meziválečném období vyrábět 
koupací vany světoznámé značky ALBA CYG-
NUS. V roce 1931 byla zavedena výroba pístních 
kroužků, z které se v průběhu let stala samostat-
ná divize firmy. V roce 1948 byl podnik znárod-
něn a přejmenován na nynější Buzuluk Komá-
rov a stal se státním podnikem. Se začleněním 
pod Buzuluk začíná také dlouhá, úspěšná a do 
dnešních dnů trvající éra gumárenského a plas-
tikářského průmyslu, se kterou je město Chodov 
neodmyslitelně spjato. Díky expanzi výroby a po-
třebě nových, větších a modernějších prostor se 
v této době začalo vážně uvažovat o možném 
stěhování strojíren.

V roce 1957 bylo rozhodnuto, že bude na 
okraji města vybudován nový závod a bude 
změněn výrobní program s ohledem na rychle 
se celosvětově rozvíjející obor gumárenského 
a plastikářského strojírenství.

 V roce 1959 byla započata výstavba nového 
areálu v místě, kde se nachází v současné době. 
Více o výstavbě tohoto areálu se dočtete v příš-
tím díle tohoto seriálu. 

Leninova busta vyrobená v Gaschových strojírnách.

Fenomén CHODOS – 4. díl
Znárodnění firmy a léta padesátá (1945 – 1959)

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii 
chodovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.

Roky 1945 a 1948 byly přelomové nejen v dějinách města Chodova, ale i v kontextu dějin národ-
ních a světových. Toto překotné období znamenalo přesun chodovských strojíren do rukou státu, 
změnu názvu a v neposlední řadě přípravu na stěhování do nového závodu.  Příjemné čtení!
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Páni z Plankenheimu a Braunsdorfu vlastnili 
chodovské panství v letech 1644 – 1796. Během 
tohoto období vznikly nejstarší městské pa-
mátky včetně té nejvýznamnější, kostela svaté-
ho Vavřince.

Patřili mezi drobnou šlechtu, která se v českých 
zemích etablovala po bitvě na Bílé hoře. Johann 
Bartholoměj Planckhen byl do šlechtického stavu 
povýšen v roce 1638 a získal právo užívat predikát 
„z Plankenheimu“. Mezi českou zemskou šlechtu 
byli přijati v roce 1653, ale již od roku 1644 je hlav-
ním sídlem rodu panství Chodov. Do regionálních 
dějin se zapsali především dva členové rodu.

Jan Vilém z Plankenheimu (1624 – 1710) nechal 
během své téměř šedesátileté vlády v Chodově 
postavit dnes již neexistující kostel (1658) a dal vy-
tvořit dodnes zachované nejstarší městské památky 
– kostelní zvon „Jan Vilém“ (1658), dvoje boží muka 
(1672 a 1673) a mariánský sloup (1675). Na samém 
konci jeho života se mu pak podařilo spojit Horní a 
Dolní Chodov do jednoho správního celku. 

Franz Flamin z Plankenheimu (1677 – 1733) byl 
synem Jana Viléma, po jehož smrti převzal správu 
panství a v letech 1710 – 1720 nechal vybudovat na 

výšině jižně od centra vesnické zástavby barokní 
zámek. Jednalo se o jednopatrový objekt na ob-
délníkovém půdorysu, s dvěma vybíhajícími křídly 
na jižní straně. Zámek byl obrácen hlavním průče-
lím k severu, s lodžií mezi západním a východním 
křídlem a s kaplí v přízemí západního křídla. V roce 
1718 obdržel od papeže Klementa XI. svaté relikvie 
- třísky z kříže, na kterém zemřel Kristus, a úlomky 
kostí svatého Vavřince, svatého Šebestiána a svaté 
Barbory. To byla jedna z příčin, proč od roku 1725 
financoval stavbu nového farního kostela svatého 
Vavřince, který měl být vystavěn jako poutní chrám. 
Tato stavba jeho rodinu finančně vyčerpala a zadlu-
žila. Jeho smrtí rod Plankenheimů vymřel po meči.

Jeho dcera Maria Anna se provdala za drobného 
šlechtice Johanna Ferdinanda Brauna z Braun-
sdorfu a společně získali statek a panství v Horním 
Chodově, které rodina držela až do roku 1796, kdy 
je odprodala.

Výstavba kostelní krypty, která měla sloužit jako 
místo posledního odpočinku majitelů Chodova, 
byla naplánována již společně se stavbou kostela 
v roce 1725. Hrobku se podařilo dokončit 4. května 
1733 a o tři dny později Franz Flamin z Planken-

Podobu chodovského šlechtice 
poodhalil počítač

Lebka z kostelní krypty na CT v Karlovarské krajské nemocnici. |Foto: Miloš Bělohlávek

18 Historie



heimu zemřel. Devátého května byl do hrobky po-
hřben jako první ze svého rodu, ačkoliv kostel tehdy 
ještě nebyl ani dostavěn, ani vysvěcen. O necelý rok 
později, 23. ledna 1744, byly do krypty přeneseny 
ostatky jeho nejbližších příbuzných. Původně byly 
uloženy v loketském kostele svatého Václava. Podle 
farní kroniky bylo do krypty nově uloženo celkem 
devět rakví. Šlo o ostatky Jana Viléma z Planken-
heimu, jeho ženy Uršuly Barbory, rozené von Do-
boneck a sedmi v dětském věku zemřelých synů 
Franze Flamina z Plankenheimu. 

Hrobka je stavebně orientovaná svou delší osou 
severojižně, kdy v severní části byl pohřben pou-
ze farář a v jižní části pak zbytek pohřbených.  Na 
délku má krypta přibližně 14 metrů, na šířku okolo 
4 metrů a na výšku jeden a půl metru. Uprostřed 
je nosný sloup čtvercového půdorysu. Na severní i 
jižní straně jsou vzduchové otvory, které umožnily 
mumifikaci některých jedinců. Na počátku vlastního 
výzkumu byly kosterní pozůstatky rozházeny ko-
lem jednotlivých rakví, což je důsledek vandalismu 
v druhé polovině 20. století. V této době byly ně-
které mumie zcela zničeny, jak dokládají historické 
fotografie.
Franz Flamin měl podlomené zdraví

V kryptě mělo být podle písemných pramenů 
pohřbeno 11 osob, ale v průběhu průzkumu byly 
identifikovány ostatky dvaceti tří jedinců. Oproti 
očekávání totiž byli do hrobky kromě pánů z Plan-
kenheimu pohřbíváni i příslušníci šlechtické rodiny 
Braunů z Braunsdorfu, tedy dcery Franze Flamina 
s rodinou. Nejmladší pohřbený jedinec je starý jed-
nu hodinu, nejstarší pohřbený zemřel ve věku 86 let. 
Celkem bylo určeno 8 dospělých jedinců (6 mužů 
a 2 ženy) a 15 dětí (12 chlapců, 2 děvčata a jedno 
neidentifikované novorozeně). K určení výšky bylo 
možné použít celkem 7 dospělých jedinců (5 mužů 
a obě ženy). Průměrná výška u mužů byla 178 cm 
(minimum 172 cm a maximum 185 cm) a u žen 161 
cm. Dospělí jedinci byli ve věku od 30–35 až po 86 
let, děti byly ve věku od 1 hodiny po narození až po 
necelých 11 let. Lze říci, že mužští příslušníci rodu 
patřili na svou dobu k výjimečně vysokým a robust-
ním jedincům. Nejvyšším a nejstarším jedincem byl 
Jan Vilém z Plankenheimu, který měřil 185 centime-
trů a dožil se 86 let. 

Z patologických nálezů stojí za zmínku časté 
deformační spondylózy hrudní a bederní páteře. 
Zajímavým nálezem byla i výrazná patologie zubů 
horní a dolní čelisti chlapce z hrobu označovaného 
jako H8, tedy Franze Felixe Ignáce Sebastiána von 
Plankenheima, syna Franze Flamina, která vykazuje 
deformity a patologie vývoje zubní skloviny svědčící 

o vážné nemoci v mladším věku. V hrobě H2 se na-
lezly ostatky muže, u kterého byla vyhloubená jam-
ka mezi dolním levým druhým řezákem a špičákem 
a horním levým druhým řezákem a špičákem - 
možný artefakt jako důsledek dlouhodobého sku-
sování okrouhlého předmětu, např. náhubku lulky.

Ostatky samotného Franze Flamina z Planken-
heimu, zakladatele kostela, vykazují známky těž-
kého fyzického vyčerpání a podlomeného zdraví. 
Ačkoliv byl po svém otci robustní postavy a vysoké-
ho vzrůstu, trápily jej četné záněty středního ucha 
a hlavně měl velké problémy se zuby. Záněty zubů 
a dásní se mu nakonec staly i osudnými a pravdě-
podobně zemřel na otravu krve po dlouhém a bo-
lestivém zánětu čelisti. Jeho kosterní pozůstatky pak 
naznačují, že poslední léta svého života přepínal 
své síly a víceméně zemřel vyčerpáním. 

Z CT snímků byl vymodelován model lebky ry-
tíře Franze Flamina. Ten posloužil jako podklad 
k 3D počítačové rekonstrukci podoby. Ta je zalo-
žena na znalosti svalového a podkožního systému 
hlavy a obličeje a na známých hodnotách tloušťky 
měkkých tkání. To pak slouží k vytvoření reliéfu ob-
ličeje. Model se bude následně upravovat dle věku 
jedince (dotvoření vrásek apod.). Barva očí, vlasů 
a jejich střih se pouze odhadují. Na základě prvních 
informací bude v budoucnu vymodelována jeho 
ideální podoba, která se stane součástí expozice 
o dějinách města.

Hrobová výbava zemřelých byla také značně 
poškozena vandalským přístupem. Naštěstí se po-
dařilo zachránit několik zajímavých nálezů. Předně 
rakevní štítek rytíře Johanna Ferdinanda Brauna 
z Braunsdorfu a některé devocionálie, dvě svátost-
ky, náhrdelník s křížkem, kovový a dřevěný krucifix. 
Výjimečným je nález pohřebního kříže Franze Fla-
mina z Plankenheimu.

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Počítačová rekonstrukce základní podoby F. Flamina.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3. 11. (so) 19.30 h, 4. 11. (ne) 17 h
The Perfect Kiss /83/
Premiéra / Romantická komedie / Kanada
Tanya Cova (Lucie Vondráčková) bydlí se svými rodiči v severoamerickém městě u velkých jezer. Nudí 
se i její rodiče, zapomenutí agenti pro nejmenovanou východní říši, kteří nemají nic jiného na práci, 
než aby slídili za svou vlastní dcerou.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

1.-2. 11. (čt-pá) a 4. 11. (ne) 19.30 h, 5. 11. (po) 19.30 h, 20. 11. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Premiéra / Životopisné hudební drama / USA, Velká Británie
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu 
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po 
památný koncert Live Aid v roce 1985. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

9.-10. 11. (pá-so) 17 h, 11. 11. (ne) 15 h, 17. 11. (so) 15 h, 22. 11. (čt) 17 h
Grinch 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc 
Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí 
Mimoně, se o to dokonce pokusí. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140/120 Kč

15. 11. (čt) 17 h a 19.30 h, 16. 11. (pá) 19.30 h,          
17.-18. 11. (so-ne) 17 h, 19. 11. (po) 19.30 h,               

25. 11. (ne) 17h, 29. 11. (čt) 17 h 
 Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 140/120 Kč

8.-9. 11. (čt-pá) a 11. 11. (ne) 19.30 h, 24. 11. (so) 19.30 h
Přístupné. Vstupné 125 Kč
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čtvrtek 8. 11. v 17 h, sobota 10. 11. v 19:30 h
VENOM 3D /105/
Akční sci-fi horor / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

8.-9. 11. (čt-pá) a 11. 11. (ne) 19.30 h
Ten, kdo tě miloval /90/
Premiéra / Rodinná detektivka, komedie / ČR
Komediálně laděná rodinná detektivka s předvánoční at-
mosférou z K. Varů. Hlavním vypravěčem příběhu by sice 
správně měl být kpt. Kalina (Pavel Řezníček) - neúplatný 
policista, milující manžel, skvělý otec a báječný syn v jedné 
osobě, kdyby se ovšem i ironií osudu hned na začátku filmu 
nepřesunul při nehodě do metafyzické podoby. Takto jsou 
jeho možnosti zasahovat do děje jen velmi omezené… 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

9.-10. 11. (pá-so) 17 h
Grinch 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a 
všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by nejradši zrušil. A 
ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimo-
ně, se o to dokonce pokusí. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 140/120 Kč

10. 11. (so) 15 h
Princezna a dráček /75/
Animovaná pohádka / Rusko
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

11. 11. (ne) 15 h
Grinch  /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

11. 11. (ne) 17 h
Když draka bolí hlava /99/
Pohádka / ČR, SR
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v ko-
várně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční 
pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík, jehož jedna hlava 
mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý 
příběh o vzniku království... 
Přístupné. Vstupné 120 Kč

12. 11. (po) 19.30 h
Halloween /109/
Horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

14. 11. (st) 19:30 h
Mars /84/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

15. 11. (čt) 17 h a 19.30 h, 16. 11. (pá) 19.30 h,  
17.-18. 11. (so-ne) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D /134/
Premiéra / Rodinný dobr. fantasy / USA
Na konci prvního filmu KOKUSA (Kouzelnícký kongres USA) 
zajme s pomocí Mloka Scamandera (Eddie Redmayne) 
mocného černokněžníka Gellerta Grindelwalda (Johnny 
Depp). Grindelwald ale splnil svou hrozbu, že uteče z vaz-

Kino Malá scéna Chodov
1. 11. (čt) 17 h
Po čem muži touží /95/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

1.-2. 11. (čt-pá) a 4. 11. (ne) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Premiéra / Život. hudební drama / USA, VB
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je 
jeho příběh. Film popisuje hudební dráhu i jedinečnou ži-
votní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení 
skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

2.-3. 11. (pá-so) 17 h
Louskáček a čtyři říše 3D /100/
Premiéra / Dobr. rodinný fantasy / USA
Klára chce jediné, a to je klíč - takový, který otevře skříňku, 
ve které se skrývá dar od její zesnulé matky. Zlatá nit, kte-
rou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji 
k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do záhadné-
ho a fantastického paralelního světa…
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

3. 11. (so) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství /96/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

3. 11. (so) 19.30 h, 4. 11. (ne) 17 h
The Perfect Kiss /83/
Premiéra / Romantická komedie / Kanada
Tanya Cova (Lucie Vondráčková) bydlí se svými rodiči v se-
veroamerickém městě u velkých jezer. Nudí se i její rodiče, 
zapomenutí agenti pro nejmenovanou východní říši, kteří ne-
mají nic jiného na práci, než aby slídili za svou vlastní dcerou. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 115 Kč

4. 11. (ne) 15 h
Louskáček a čtyři říše /100/
Premiéra / Dobr. rodinný fantasy / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

5. 11. (po) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Premiéra / Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč 

úterý 6. 11. v 10 h - dopolední kino
Chata na prodej /77/
Komedie / ČR
Přístupné, vstupné 50 Kč

6. 11. (út) 19.30 h
Sestra /96/
Mysteriózní horor / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

středa 7. 11. v 19.30 h
Po čem muži touží /95/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč
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by, a začal shromažďovat své stoupence, z nichž většina 
vůbec nic netušila o jeho skutečných cílech: připravit vládu 
čistokrevných čarodějů nad všemi nemagickými bytostmi…
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

16. 11. (pá) 17 h
Louskáček a čtyři říše 3D /100/
Premiéra / Dobr. rodinný fantasy / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

17. 11. (so) 15 h
Grinch  /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

17.-18 11. (so-ne) 19.30 h
Dívka v pavoučí síti /111/
Premiéra / Thriller / USA
Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonist-
ka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na 
plátno jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno 
vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

18. 11. (ne) 15 h
Yeti: Ledové dobrodružství  /96/
Anim. rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 100 Kč

19. 11. (po) 19.30 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
3D /134/
Premiéra / Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 150/130 Kč

20. 11. (út) 10 h - dopolední kino
Úsměvy smutných mužů /92/
Komedie / ČR
Přístupné od 15 let, vstupné 50 Kč

20. 11. (út) 19.30 h
Bohemian Rhapsody /134/
Premiéra / Život. hudební drama / USA, VB
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč 

21. 11. (st) 19.30 h
Johnny English znovu zasahuje /88/
Akční dobr. komedie / USA, VB
Přístupné, český dabing. Vstupné 125 Kč

22. 11. (čt) 17 h
Grinch 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 140/120 Kč

čtvrtek 22. 11. a pátek 23. 11.  v 19:30 h
Útok z hlubin /121/
Premiéra / Akční thriller / USA, VB
Akční film Útok z hlubin s Gerardem Butlerem v hlavní roli 
vrací na plátna žánr ponorkových thrillerů plných akce, 
osobních dramat i napětí. Budoucnost světového pořád-
ku leží v hlubinách ledového oceánu, křehké příměří mezi 
Ruskem a západem zde narušil nečekaný útok. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23. 11. (pá) 17 h
Čarodějovy hodiny /105/
Mysteriózní, rodinný / USA
Osiřelý mladík je poslán ke strýčkovi (Jack Black). Brzy po-
chopí, že strýček je čarodějem, a ocitá se ve světě kouzel.  
Jako kouzelník, který vyrobil hodiny odtikávající čas do 
apokalypsy. A ty je nutné včas najít! 
Přístupné, český dabing. Vstupné 110 Kč

24.-25. 11. (so-ne) 15 h
Pat a Mat: Zimní radovánky /60/
Premiéra / Animovaný rodinný / ČR
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. 
Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla 
na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? 
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč

24. 11. (so) 17 h
Když draka bolí hlava
Pohádka / ČR, SR
Přístupné. Vstupné 120 Kč

24. 11. (so) 19.30 h
Ten, kdo tě miloval /90/
Premiéra / Rodinná detektivka, komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 125 Kč

25. 11. (ne) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
/134/
Premiéra / Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 140/120 Kč

25.-26. 11. (ne-po) 19.30 h
Jak se moří revizoři /99/
Premiéra / Komedie / ČR
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je 
každá druhá. Seznamte se a uvidíte, jak se její členové ne-
bezpečně podobají vám či vašemu okolí... 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

27.-28. 11. (út-st) 19.30 h
Creed II.
Premiéra / Sportovní / USA
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám 
se sebou. Spolu s Rockym (Sylvester Stallone) po svém 
boku se Adonis pokusí naplnit dávný odkaz a získat odpo-
věď na otázku, za co se vyplatí bojovat. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

29. 11. (čt) 17 h
Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny 
/134/
Premiéra / Rodinný dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, česky ml. Vstupné 140/120 Kč

29.-30. 11. (čt-pá) 19.30 h
Robin Hood /117/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých 
výprav, aby společně se svým maurským přítelem Malým 
Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě v mo-
derní, vzrušující, akční podívané, plné zběsilých bojů, epic-
ké válečné choreografie i nadčasové romantiky. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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30. 11. (pá) 17 
Čertí brko /99/
Premiéra / Filmová pohádka / ČR, SR
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce 
Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků 
nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestup-
ky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou 
pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzel-
né Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.
Přístupné. Vstupné 130/110 Kč

TV Studio Chodov

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO:
Jakub Smolík (koncert)
vstupné bude vráceno na pokladně kina

31. 10. (st) 16 h 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města 
Chodova
společenský sál

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

11. 11. (so) 11 h
Den válečných veteránů (pietní akt)
městský park

13. 11. (út) 19 h 
„Domácí štěstí“ divadelní představení
kino Malá scéna

18. 11. (ne) 17 h 
„Michal k snídani“   kouzelná školka s Micha-
lem Nesvadbou  
společenský sál

23. 11. (pá) 20 h 
Ples rybářů „Dolovná“
společenský sál

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

25. 11. (ne) 15 h
Krkonošské pohádky 2 (divadelní předsta-
vení)
společenský sál

28. 11. (st) 17 h 
Společenský večer Chodos Chodov
společenský sál

30. 11. (pá) 15 h 
Staroměstský advent
Staroměstská ulice

30. 11. (pá) 18 h
Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České 
republiky
kostel sv. Vavřince

KASS Chodov

6. 11. (út) až 9. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 11. (út) až 16. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MICHAL JE PAJDULÁK
Záznam představení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 11. (út) až 23. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
CHODÍ PEŠEK OKOLO – I. ČÁST
Záznam divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

27. 11. (út) až 30. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
CHODÍ PEŠEK OKOLO – II. ČÁST
Záznam divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 
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ZUŠ Chodov

Městská knihovna Chodov

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

6. 11. (út) 10 h
Lumpík
Program pro děti od 1 do 18 měsíců. Logopedka Klapáková.

14. 11. (st) 18 h
Listování – Marek Šindelka - Svatá Barbora 
ZÁHADY, KONSPIRAČNÍ TEORIE, TÝRÁNÍ, VLIV VŠEMOC-
NÉ SEKTY, NITKY VEDOUCÍ DO NEJVYŠŠÍCH SFÉR…
Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek 
o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před ně-
kolika lety žila celá republika. V jejím středu stála dospělá 
žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a poz-
ději v Dánsku za stejně starého chlapce. Účinkují: Petra Buč-
ková a Alan Novotný.

15. 11. (čt) 17 h
Science café – Biologické hodiny v nás
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

22. 11. (čt) 17 h 
Spisovatelé do knihoven, Miloš Urban (cho-
dovský rodák)
Prozaik, který zaujal už svým debutem z roku 1998 Posled-
ní tečka za Rukopisy, který vydal pod pseudonymem Josef 
Urban. Od roku 2006 píše knihy zasazené do konkrétní 
doby, ať je to Lord Mord, Praga Piccola, nebo obsahující 
tajemství jako Boletus Arcanus ad. Poslední román Závěrka, 
2017, se ale odehrává v přítomnosti a nabízí zas jiný pohled 
na tvorbu tohoto prozaika.

29. 11. (čt) 17 h
Jazz v podkroví
Na třetím večeru v podkroví městské knihovny si připo-
meneme, že před šedesáti lety s jednou z nejlepších kapel 
jazzové historie zpívali Joe Williams, Frank Sinatra, Ella Fitz-
geraldová, trio Lambert, Hendricks & Ross a další. 
A že ty půl století staré nahrávky jsou stále parádní, protože 
swing nestárne!

pondělí od 16 do 17 h
Herní klub 
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.

DDM Bludiště Chodov
7. 11. (st) 17 h
Podzimní žákovský koncert
koncertní sál

14. 11. (st) 18 h
Géniové světové hudby v klavírních proměnách
účinkuje Jiří Pazour – klavírní improvizace
koncertní sál

30. 11. (pá) 16 h
Zahájení adventu
vystoupení - Panteříci
Staroměstská ulice

Městská galerie v DDM Bludiště
13. 11. (út) 14 h 
Šikovné ruce
Vernisáž prodejní výstavy prací klientů Denního stacionáře 
Mateřídouška. Výstava potrvá do 29. 11. 2018. 
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h 

2. 11. (pá) 17 h
Lampiony pro dušičky
Pořádáme za podpory města Chodov a Karlovarského kra-
je v rámci seriálu Sdružujme se proti nudě. 
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. Sraz v 16.45 h u Nautilusu.

5. 12. (st)
Mikulášská nadílka
V pekelném sklepě DDM Bludiště. Čert, anděl a Mikuláš 
předají dětem vaše balíčky. Trénujte básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky. 
V kanceláři denně od 10 - 18 h, v pátek do 16 h, 20 Kč za dítě.
Do klubovny, na hřiště pojď s DDM Bludiště
Nabídka volných míst v ZÚ pro školní rok 2018/2019 
Astronomie (10 – 15 let, úvod do astronomie, sluneční sou-
stava, souhvězdí, kosmonautika…)
Dívčí klub (od 5. třídy; výtvarné a dekorační práce s různými 
materiály)
Anglický jazyk (od 1. třídy; nové i pokračovací kurzy)
Informovat se a přihlašovat můžete své děti osobně v kan-
celáři DDM Bludiště v provozní době viz ddmchodov.cz.
5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2019
Hotel Locanda Locatori, středisko Temú - Passo Tonale - 
Ponte Di Legno (1.257-3.016 m n.m.), termín 18.-24. 2. 2019 
( jarní prázdniny). Najdete zde 65 km sjezdovek a na své 
si přijdou i nároční lyžaři, kteří mohou na severních sva-
zích zdolat při sjezdu úctyhodné převýšení 900 m. Sjez-
dovky: 6x černá, 27x červená, 15x modrá. 2 lůžkový pokoj 
13.000 Kč /osoba. 800 Kč sleva na 3./4. lůžku dospělý, 1800 
Kč sleva na 3./4. lůžku dítě 8-12 let. Dítě do 8 let (nar. po 
30.11.2010) v doprovodu dvou osob na 3./4. lůžku za 1000 
Kč, 2. dítě do 8 let 6.500 Kč.
Slevy na skipas: junior (nar. po 30.11. 2002) 700 Kč 
Záloha 2.000 Kč a doplatek do 15. 1. 2019 na účet 
273000129/0300. 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování 
s italskou polopenzí, 5denní skipas, služby delegáta. Cena 
nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu 1,5 eura os/
den, vstup do relax. centra. Pište na e-mail: ddm-chodov@
mybox.cz, volejte: 352 352 280-1, Špačková 775 900 604.
1. a 2. příměstský tábor - léto 2019
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno peda-
gogy volného času po-čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h. 1. 7. (8. 7.) 
Hry, tvoření a sportování v DDM, Bílá voda, 2. 7. (9. 7.) Kou-
pání ve Františkových Lázních. 3. 7. (10. 7.) Koupání Chomu-
tov. 4.7. (11.7.) Lanové centrum Linhart, obora. 5. 7. (12. 7.) 
Minigolf, hry a koupání na Bílé vodě. 
Cena: 1 200 Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlavní 
chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy, 
pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický do-
provod. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. 
Informace: 352 352 281. Změna programu vyhrazena.
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Sport

3. 11. (so) 8.30 h
Podzimní turnaj ve florbalu
5.ročník turnaje florbalových družstev, kategorie žáci, 
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201 
TJ Plamen Chodov

7. 11. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Loket – Kozí hřbety

10. 11. (so) 9-15 h
Florbalový turnaj
2. liga juniorek, 
sportovní hala Chodov
TJ Plamen 

14. 11. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Potůčky - Německo

17. 11. (so) 9 h 
Okresní přebory dospělých ve stolním tenise
pořadatel RSST Sokolov
tělocvična ZŠ J.A.Komenského, Smetanova 738
TJ Batesta

21. 11. (st) sraz 8.30 h autobusové nádraží 
Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary, různé cesty

25. 11. (ne) 9-16 h
Vánoční cena v karate
sportovní hala Chodov, Karate klub Chodov

28. 11. (st) sraz 9 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Potůčky - strašidla

Bohoslužby

12. 9. (st) 17 h
Výstava „Ještě jednou z Chodova do Chodova“ 
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 14–17 h, neděle 13-17 h
Výstava potrvá do 15. 11. 2018

Galerie u Vavřince

5. 11. Osadníci z Katanu, 12. 11. Člověče, nezlob se!, 
19. 11. Prší, 26. 11. Zlaté Česko

středa od 15 do 17 h
Výtvarná dílnička
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno 
pro děti i dospělé. 
7. 11. Masopustní masky, 14. 11. Podzimní rámeček, 
21. 11. Papírové příšerky, 28. 11. Girlanda z listů

čtvrtek od 17 do 18 h 
Pohádkohraní
Čtení pro děti i rodiče. Akce probíhá v rámci projektu Celé 
Česko čte dětem. 
1. 11. Já, štěně, 8. 11. Kocour v botách, 15. 11. Pohádky z kou-
zelného mlýnku, 22. 11. O Koblížkovi, 29. 11. Krtek a podzim

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu nejen 
pro seniory:
Základy obsluhy počítače, nebo přímo vašeho notebooku 
a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci se mohou hlá-
sit v knihovně osobně, nebo na tel.č: 352 352 255 u paní 
Urbanové.

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Halina Pawlowská - Díky za fíky 
„Volné pokračování úspěšné knihy Díky za každé nové ráno“
Vždycky je lepší milovat než nechat se milovat. O tom je 
tenhle příběh. Taky o tom, že se  láska nedá naplánovat, 
že někdo není romantik, ani když vidí nejkrásnější místa na 
světě a že svět showbyznysu není taková džungle, jak se 
říká. I když se  tam, stejně jako na těch nejkrásnějších mís-
tech, někdy dějí divné a snad i legrační věci.

Jeff Kinney - Deník malého poseroutky 13 – Radosti zimy
Když Gregovu školu zasypou hromady sněhu, promění se 
čtvrť Heffleyových v jedno velké zimní bojiště. Nepřátelské 
skupiny soupeří o území, staví obrovské sněhové pevnos-
ti a válčí v mnoha nezapomenutelných koulovačkách. V 
nastalém zmatku čeká Grega a jeho nejlepšího kamaráda 
Rowleyho Jeffersona boj o život. Dokážou navázat důležitá 
spojenectví a vyhnout se zradám? A co až sníh roztaje? Sta-
nou se z nich hrdinové?

2. 11.  (pá) 16 h
Pobožnost za zemřelé
městský hřbitov Chodov

2. 11. (pá) 16.30 h
Mše svatá za zemřelé
kostel sv. Vavřince

Pravidelné bohoslužby v římskokatolické farnosti
Neděle v 9.00 v kostele sv. Vavřince

Úterý, středa, pátek v 17.30 v kapli na faře
Čtvrtek v 9.00 v Penzionu pro seniory v Chodově

Charitní šatník otevřen pro příjem i výdej věcí ve 
středu a pátek mezi 16–17 h. 
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Vítězové krajského přeboru 
Nohejbalisté NK Chodov zvítězili v Krajském 

přeboru 2018, když prošli celou dlouhodobou 
částí soutěže bez prohry, což potvrdili i ve finá-
le, které se odehrálo na kurtech SK Liapor Witte 
Karlovy Vary 29. 9. Soupeřem nám byl tým Slo-
van Karlovy Vary, který jsme porazili 5:1.

Na třetím místě skončil tým KONAN Nejdek,  
který porazil domácí SK Liapor Witte C 5:2.

Sezóna je u konce. Děkujeme všem sponzo-
rům a fanouškům za podporu a těšíme se na 
další spolupráci.  Martin Čermák

Nohejbal

Z Chodova do plzeňské Slavie 
V pátek 28. 9. v městské sportovní hale v Cho-

dově pořádal florbalový tým TJ Plamen dívky 
Chodov ve spolupráci s Lukášem Grundlerem, 
manažerem týmu FB Hurrican Karlovy Vary, den 
otevřených dveří.

Pro návštěvníky byl připraven pestrý celodenní 
program, plný zábavných úkolů a florbalových dis-
ciplín, s možností výběru náročnosti dle věkových 
kategorií. Za splnění sportovních úkolů čekaly na 
účastníky zajímavé ceny. V průběhu dne si zájemci 
o tento sport mohli zahrát s hráčkami Plamenu 
a hurricanek. K dispozici byli i trenéři týmu, se kte-
rými byla možnost pohovořit si o dívčím florbalu 
v Chodově a v Karlových Varech.

Jak nám sdělil trenér týmu Ríša Parth: „Účel po-
řádání této akce je velice prostý. Dívčí florbal v Cho-
dově, stejně jako jiné sporty, potřebuje nové hráčky. 
Den otevřených dveří je jedinečnou možností, jak 
nechat zájemce nahlédnout pod pokličku našeho 
týmu. Po získání této zkušenosti třeba překonají os-
tych a přijdou mezi nás.“  Pavel Dawidko 

Florbal

Podzimní soustředění se podařilo
Dvacet atletů vedených trenéry R. Flaškou, 

M. Volkem a L. Kopeckým vyměnilo svoje domo-
vy za penzion Marty ve Stříbrné a místo víkendo-
vé televize či PC her se věnovali velmi intenzivně 
sportu. Ačkoliv byla skupina věkově velmi pestrá, 
jistě se zde zabavili jak ti nejmenší, přípravkové 
děti, tak ti největší- dorostenci.

V pátek všechny čekal výklus a hry v terénu, 
večer pak byl plný her, soutěží a zpěvu u kytary. 
Sobotní dopoledne na plácku před penzionem 
bylo plné běžeckých soutěží. Odpoledne pak 
následoval turnaj v míčových hrách v tělocvičně 
ZŠ Kraslice a vše zakončil dvouhodinový pobyt 
v bazénu s plaváním a vodními hrami. 

Atletika

Večerní program byl zpestřen účastí na Har-
tenberském strašení na Hřebenech. Neděle pak 
už byla jen turisticko- poznávací, s procházkou 
na Skalní město pod Špičákem a procházkou Rá-
jeckým údolím.
Krajské mistrovství

V pátek 28.9. se v Ostrově konalo krajské mist-
rovství jednotlivců v kategorii předžactva. Závo-
dů se zúčastnilo 12 našich předžáků a předžákyň, 
z nichž někteří dokázali v konkurenci stejně sta-
rých závodníků z ostatních klubů dosáhnout na 
zisk medailí.

Jmenovitě Tereza Krejčová, která zvítězila ve 
třech disciplínách, a to skoku dalekém, běhu 
na 60 m překážek a hodu míčkem. Dále Tobias 
Linhart, který přivezl zlato ze skoku dalekého 
a běhu na 60 m překážek, a Michaela Zaschke-
ová, která zvítězila v běhu na 600 m a k tomu 
přidala ještě bronzovou medaili ze skoku dale-
kého. Kromě medailí si také i další naši závodníci 
přivezli domů nové osobní rekordy a cenné zku-
šenosti ze závodění. 

Děkujeme za reprezentaci a přejeme úspěchy i 
v dalších závodech, které jsou v tomto roce ještě 
před námi. Miloš Volek 
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Bojové sporty
Příprava na mistrovství světa

Před blížícím se odjezdem na mistrovství světa 
SKDUN, které proběhlo 10.-15.10. 2018 v moldav-
ském Chisenau, vyjeli členové Champions teamu 
Chodov na dvě soutěže, ve kterých si otestova-
li, jak jsou připraveni na tuto vrcholnou soutěž. 
Prvním závodem bylo MČR ČABK v Praze, které 
se konalo 15.9. Soutěže se zúčastnilo 37 oddílů 
z 11 států. V konkurenci 336 závodníků se našim 
členům podařilo vybojovat tři tituly mistrů re-
publiky a jeden v kategorii kumite teamů. Dále 10 
vicemistrů v jednotlivcích a teamech a ještě jsme 
přidali 8 bronzových medailí.

Druhou soutěží byla Bohemia open v Českých 
Budějovicích. Na tuto soutěž jsme vyjeli s men-

ším počtem tři-
nácti závodníků, 
přesto jsme se 
dokázali prosa-
dit v několika ka-
tegoriích a získat 
2 zlatá umístění, 
6 stříbrných a 7 
bronzových me-
dailí. Všem čle-
nům Champions 
teamu děkujeme 
za reprezentaci 
nejen oddílu, ale 
i města Chodo-
va. Jiří Nosál

Vykročení do nové sezóny
Karate Klub Chodov nezahálel ani o prázdninách, 

tréninky u moře, ukázky našeho sportu na letních tá-
borech a oddílové soustředění na konci prázdnin se 
opravdu vydařily. 

Seminář s několikanásobným vítězem evropských 
a světových turnajů Antoniem Sogiou (Itálie) byl velmi 
poučný a každý si odnesl spoustu užitečných poznat-
ků.  

V polovině září se naši borci zúčastnili mezinárod-
ní soutěže CZECH OPEN - MČR – ČABK, která je 
členem Světové federace karate WUKF. Zde si i přes 
velkou konkurenci naši borci vedli velmi dobře. Elen 
Pešanová si v KUMITE dorostenky 12-15 let +50 kg 
vybojovala stříbro a v KUMITE tým ROTACE doros-
tenky 14-15let obsadila 3. místo a 2. místo v KUMITE 
tým ROTACE dorostenky 15-17 let si vybojovala spolu 
se svojí oddílovou kolegyní Alenou Zdráhalovou.

Daniel Chod si vybojoval v KUMITE dorostenci 13-

14 let -65 kg 3. místo a v KUMITE tým ROTACE získal 
jeho tým zlato. Miroslav Link získal v kategorii KUMI-
TE masters -36 let 2. místo.

Začátek října zastihl naše borce v Plzni na finá-
lovém kole Ligy mládeže Plzeňského a Karlovar-
ského kraje: 
Dan Pešan v kategorii ml. žáci 7.kyu 9-10 let, KATA 2. 
místo a v kumite  -30 kg 2. místo
Adéla Kundrátová, ml. žákyně 7.kyu 9-10 let, KATA 3. 
místo a KUMITE -30 kg 3. místo
Markéta Kundrátová, ml. žákyně 9-10 let, KATA 3. mís-
to a KUMITE -30 kg 2. místo
Jakub Kiss, dorostenci 13-14 let, KATA 3. místo, KUMI-
TE + 60 kg 3. místo
Sadílková Tereza, st. žákyně 12-13 let, KATA 3. místo, 
Bauerová Štěpánka, st. žákyně, KATA 2. místo
Uhlířová Viktorie, ml. žákyně  9-10 let, KATA 5. místo 
a Zvolská Zuzana v této kategorii obsadila 6. místo  

V KATA TÝM MIX ml. žáci/žákyně obsadil náš tým 
ve složení Kundrátová Adéla, Kundrátová Markéta a 
Daniel Pešan první příčku. Začínající borci si vyzkou-
šeli atmosféru závodu a pokročilí si ověřili, kde mají 
skryté rezervy a co je třeba doladit.

Tyto akce by se neobešly bez pomoci sponzorů a 
podporovatelů. Děkujeme panu Nídlovi za zapůjče-
ní vícemístného vozidla k dopravě na soutěže, měs-
tu Chodov, hotelu Reitenberger M. Lázně, HNHRM 
Chodov, Trima.   Ludoslav Hronek
Samurajové bojují opět v nové sezóně

Reprezentanti vyráží po prázdninách na nej-
větší turnaj v Německu v plnokontaktním karate 
GERMAN open. Kryštof Schwarz a Pavel Jelínek 
prohrávají v eliminaci. České barvy drží Johny 
Kolář, který na začátku poráží polského závodní-
ka, v semifinále před limitem ukončuje domácího 
závodníka z Německa a do finále nastupuje proti 
dalšímu polskému závodníkovi. Finálová bitva se 
dostává až do druhého prodloužení, kde zcela 
vyrovnaný zápas vyhrává na verdikt rozhodčího 
polský závodník a Johny bere stříbro. V MMA re-
prezentuje Pavel Pilný samuraje na profesionálním 
turnaji Fight Night West, kde poráží v 1 kole TKO 
jednoznačně svého soupeře.

Ukázky karate na letním táboře.
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Fotbal
Podzimní výsledky 
Podzimní sezóna se přehoupla do druhé polovi-
ny a fotbalisté Spartaku Chodov si vůbec neve-
dou špatně. 
Muži „A“:
Spartak Chodov A:Královské Poříčí 2:1
Citice:Spartak Chodov A 2:5
Spartak Chodov A:Nejdek 1:0
Stará Role:Spartak Chodov A 2:2 PK - 1:4
Muži „B“:
Spartak Chodov B:Hazlov 5:2
Lomnice B:Spartak Chodov B 3:0
Spartak Chodov B:Hranice 5:2
Dolní Žandov:Spartak Chodov B 2:3
Přehled domácích zápasů
V listopadu už podzimní část soutěžního roční-
ku 2018/2019 končí, tak využijte ještě možnost 
zafandit našim klukům před dlouhou zimní pře-
stávkou. 
Muži „A“:
3. 11. sobota 14.00 Spartak Chodov A:Toužim
Muži „B“:
4. 11. neděle 14.00 Sp. Chodov B:Kr. Poříčí B
Starší žáci:
11. 11. neděle 10.30 Spartak Chodov:Stará Voda
Mladší žáci:
2. 11. pátek 16.00 Spartak Chodov:Citice/Bře-
zová
7. 11. úterý 15.00 Spartak Chodov:Staré Sedlo
Starší přípravka:
9. 11. pátek 16.00 Spartak Chodov:Citice
Mladší přípravka:
9. 11. pátek 16.00 Spartak Chodov:Lomnice
Rozpisy na celý podzim a výsledky všech ode-
hraných utkání najdete na stránkách: 
https://spartak-chodov.webnode.cz/

 Petr Karbulka

Nominace na MČR pokračuje na národním po-
háru v Jiu-jitsu Tiger Cup, který patří do série 4 
turnajů, jichž je součástí i náš turnaj Samurai Cup. 
Na turnaj vyráží 22 samurajů od nejmenších bo-

jovníků, začátečníků, až po zkušené juniory. Na-
stupují v disciplínách Newaza, Fighting a Kata. 
Samurai Fight Club obhajuje nejen vítězství v lize 
klubů, ale i jednotlivců. Nejmenší bojovníci Veroni-
ka Dobiášová a Dominik Czarkovski získávají hned 
první medaile a Veronika se stává nejúspěšnější 
závodnicí klubu. Přidávají se i další nováčkové Lu-
káš Holeček, Michal Gossl, Tomáš Sadílek, Vladimír 
Cafourek, Richard Horn, Kamila Hermanová, Da-
niel Gorbatenko. Zkušení závodníci a reprezen-
tanti Johny Kolář, Pavel Jelínek, Pavel Petrů, Petr 
Goubej pokračují v zisku medailí a přidávají další 
cenné vavříny. Na turnaji zažívá i svou premiéru 
nově vytvořený KATA tým samurajů, kde získává 
Veronika Dobiášová 2. místo a Kamila Hermanová 
3. místo v kategorii děti do 10 let. Marek Shon-
bauer 3. místo v kategorii děti do 15 let. Tomáš 
Sadílek vypadává v eliminaci. Celkově samurajové 
nasbírali 41 medailí, a odváží si tak nejen cenné 
zkušenosti, ale i zaslouženou odměnu.

Děkujeme za podporu městu Chodov, dalším 
přátelům a všem, co nás podporují. 

Nábor stále probíhá, informace na www.sa-
murai-fight-club.cz, fb, instagram Samurai Fight 
Club nebo  tel. +420604965358.  (sam)

29Sport / Placená inzerce



NejmoderNější techNická škola v karlovarském kraji otevírá pro rok 2019—2020
tyto obory: autotronik / elektrotechnika / informační technologie / strojírenství / Nástrojař /
veřejnosprávní činnost / mechanik opravář motorových vozidel   >> školu doporučují a práci
absolveNtům Nabízejí: AMPHENOL-TUCHEL ELECTRONICS / BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o. / 
ČEZ / EPT CONNECTOR / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / LAGARDE SPEDITION spol. s r.o. /
LASSELBERGER, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION
SYSTEMS CZ, S.R.O. / SVATAVSKÉ STROJÍRNY s.r.o. / S.& W. AUTOMOBILY s.r.o. / TOYODA GOSEI
CZECH, s.r.o. / VLNAP a.s. / WITTE - AUTOMOTIVE / ZF ELEKTRONICS KLÁŠTEREC / ZPA INDUSTRY

spš ostrov
kvalitNí
perspektivNí
vzděláNí

> www.spsostrov.cz

Uzávěrka 
prosincového 

čísla 
16. listopadu 2018
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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 

ŘEZNICTVÍ M+M

• sobotní nákupy - slevy až 20Kč/kg
uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo• 

p
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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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
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