
Zpravodaj města Chodova

14.-15. 6. Maxištafeta 
16. 6.   Den otevřených dveří IZS
21. 6.   Den pro sociální služby, koncert Červení panteři, letní kino 
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Komunitní plánování sociální služeb v Chodově vás zve na 15. ročník

21. 6. 2019
od 10.00 do 15.00 
Chodov, Staroměstská ulice

doprovodný program 
- Základní umělecká škola Chodov 
- Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
 - Testování na cholesterol, preventivní testování cukru 

   v krvi, nutriční poradenství pro diabetiky, měření 
   tělesného tuku, měření krevního tlaku - zajišťuje KKN

Představíme: 
prezentace poskytovatelů sociálních služeb 
- poskytovatele sociálních služeb z Chodova a okolí 
- poskytovatele souvisejících služeb 
- invalidní vozíky
- prodej výrobků zdravotně znevýhodněných občanů 

Den pro
sociální
služby

2 Informační servis2 Informační servis2



K věci
Vážení Chodováci.
V těchto dnech po-

kračuje likvidace sklád-
ky dehtových kalů, 
která je nepříjemnou 
ekologickou zátě-
ží kousek od našeho 
města. Jedná se o dě-
dictví z dob ještě před 
rokem 1989  a o likvi-

daci této laguny usilovalo město dlouhá léta. 
Práce začaly na jaře loňského roku a jsem rád, 
že od její konečné likvidace nás dělí už jen pár 
měsíců. Nebudou to pro Chodov a okolí mě-
síce úplně lehké, protože v současné fázi není 
skládka pokryta vodou a v souvislosti s teplým 
počasím a změnami tlaku je tedy možné, že 
zápach může občas obtěžovat obyvatele Cho-
dova a Staré Chodovské. Nelze bohužel jas-
ně říct, jaká kombinace teploty, větru, tlaku do 
Chodova zápach může přinést. Jisté je jenom 
to, že dokud nebudou do poslední tuny zlik-
vidovány tyto kaly, tak se zápachu nezbavíme. 
Podle informací Sokolovské uhelné budou do 
konce září dehtové kaly kompletně odtěženy 
a dojde na likvidaci kontaminované zeminy. 
Město Chodov se pravidelně účastní kontrol-
ních dnů této akce, a máme tak zajištěn pra-
videlný přísun informací. Pokud dojde k nějaké 
změně, tak Vás budu rád informovat.

Rozumím vám, i mně je zápach nepříjemný, 
ale musíme ho společně přestát. Když vydrží-
me, odměnou nám bude to, že se jej jednou 
provždy zbavíme. A to za to stojí.

Děkuji za pochopení.
 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.

KASS nabídne návštěvníkům 
komfortnější prostředí

Komfortnější prostředí, především pak v hor-
kých letních dnech, nabídne už za pár týdnů 
svým návštěvníkům Kulturní a společenské stře-
disko (KASS). Odborná firma tam v těchto dnech 
instaluje moderní klimatizaci.

„Ta se o příjemné klima postará ve společen-
ském sále, kinosále a předsálí kina. Kvůli výkon-
nému projektoru bude také v promítací kabině,“ 
upřesnil jednatel KASSu Jiří Spěváček s tím, že 
větší pohodlí budou mít i děti při školních akcích. 
„V sále jich bývá i na čtyři stovky, vzduch je vy-
dýchaný a dětem se může dělat nevolno, nové 
zařízení tomuto předchází,“ poznamenal.

Chladicí jednotky už umístil jeřáb na střechu 
budovy (snímke dole), nyní je zapotřebí provést 
elektroinstalace a svody kondenzátu. „Do provo-
zu by klimatizace měla být dána do konce květ-
na,“ doplnil jednatel na začátku minulého měsíce. 
Chlazení pro společenský sál vyjde KASS zhruba 
na 900 tisíc korun, investice do zbývajících pro-
stor pak budou stát přibližně 800 tisíc.  (mák)

Prosba o podporu 
Mateřídoušky

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., prosí 
všechny své příznivce a kamarády o podporu. 
V loňském roce jsme otevřeli nový denní staci-
onář v Sokolově. Stavební rekonstrukce, která 
byla nutná pro jeho vybudování, byla finančně 
velmi nákladná. Projekt byl financován pomocí 
evropské dotace, přispělo také město Sokolov 
a podíleli jsme se pochopitelně i vlastními zdroji. 
Ovšem stále nám chybí splatit 596.470 Kč, které 
musíme získat do konce roku 2019 od soukro-
mých dárců. Zřídili jsme proto transparentní účet 

5566574399/0800 a laskavě prosíme ochotné 
dárce o příspěvek. Podrobné informace o veřej-
né sbírce lze najít na stránkách denního centra 
www.dcmat.cz.  Bc. Věra Bráborcová, ředitelka 
Denního centra Mateřídouška, o.p.s.
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V červnu letošního roku se definitivně uzavře 
další kapitola hornické historie našeho regionu. 
Skončí sypání Smolnické výsypky u Chodova 
a spolu s ním také provoz kolejové dopravy pro 
ukládání skrývky.

Smolnická výsypka se rozkládá na ploše 616 
hektarů mezi obcemi Nová Role, Chodov, Vře-
sová a Stará Chodovská a na severu navazuje 
na lesní komplex Krušných hor. Spadá zčásti do 
povodí Černého potoka, zčásti do povodí Tatro-
vického potoka. 

Samotné těleso výsypky tvoří nadložní horni-
ny ze skrývkových řezů povrchových lomů Jiří 
a Družba, převážně cyprisové jílovce o různé 
zrnitosti. Maximální (nejvyšší) etáž výsypky je na 
kótě 555 m n. m. Největší mocnost výsypky je 
102,5 metru.

Původní krajina (podloží výsypky) byla charak-
teristická množstvím rybníků. Protékal zde Černý 
potok, který oblast odvodňoval a který v součas-
nosti proudí přeloženým korytem, ústí do Vlčího 
potoka.  Podloží výsypky je sanováno řadou dre-
nů, které ústí na jihovýchodní straně oblasti.

Zakládání bylo zahájeno v roce 1967 výsypkou 
s lopatovým rypadlem, ke kterému se v roce 1970 
přidal dvouvozový zakladač ZD 2100/11. Skrývka 
byla dopravována pomocí kolejových souprav s 
10 LH vozy a elektrickou lokomotivou rozchodu 
1435 mm. Napájení kolejových tratí bylo stej-
nosměrné napětí 1500 V. 

V době největšího výkonu, na začátku 90. let, 
zde byly v provozu dva kolejové zakladače (ZD 
2100/11 a Z 1650/16) a lopatové rypadlo (E 2,5), 
roční výkon zakládání přesahoval 8 mil. m3. Čin-
nost zakladače Z1650/16 byla ukončena v roce 
1996 a činnost zakladače ZD 2100/11 byla ukon-
čena na konci roku 2018,  v současné době pro-
bíhá jeho demontáž. 

Pro zajištění stability celého výsypkového tě-
lesa byla prováděna průběžně řada geotechnic-
kých průzkumů, výpočtů a monitorovacích pra-
cí. Celkem bylo na Smolnické výsypce uloženo 
186,6 mil. m3 sypaniny. Ukončení provozu Smol-
nické výsypky je plánováno k 30. 6. 2019 odstave-
ním posledního lopatového rypadla. Poté budou 
v areálu výsypky pokračovat už pouze rekultivač-
ní práce.

Vůbec první sanační a rekultivační práce na 
Smolnické výsypce přitom byly zahájeny již 
v roce 1971 přednostně na nejnižších etážích nej-
blíže směrem k okolním obcím. Na výsypce jsou 
použity převážně lesnické a zemědělské rekul-
tivace s menším podílem hydrických rekultivací. 
Pro rekreační účely lze využít již 262,4 ha ukon-
čených částí, např. areál „Bílé vody“, cyklostezku 
a značenou běžeckou trať. Na té se v sobotu 25. 
srpna poběží už čtvrtý ročník oblíbeného běžec-
kého závodu Chodovská vlečka, kde závodníky 
čeká celkem 10 kilometrů po zrekultivované části 
výsypky.  Pokračování na straně 5

 Smolnická výsypka končí

Kdysi tradiční pohled na výsypku s obřím zakladačem je již minulostí.  |Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce
Odpovídá člen rady města Bc. Josef Pojar

Školní atletický 
klub bude měnit 
povrch dráhy na 
stadionu a rekon-
struovat technic-
ké sektory. Kdy 
mají začít práce, 
jak dlouho potrva-
jí a kolik peněz si 
tato investice vy-

žádá? Podařilo se na akci získat dotaci? 
Ano, rada a zastupitelstvo města plní další 

ze svých plánů na letošní rok, které si vytyčily. 
V areálu ŠAK proběhne rekonstrukce atletické 
dráhy a technických sektorů. V loňském roce si 
ŠAK podal žádost o dotaci na Ministerstvu škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, kde byl úspěšný. 
Součástí dotace je 30% spoluúčast. Protože je 
město majitelem areálu, odsouhlasilo 20. květ-
na zastupitelstvo města částku 1 150 000 Kč na 
dofinancování celého projektu. Na zpracování 
zakázky bylo vyhlášeno výběrové řízení, kam 
se přihlásilo sedm zájemců. Vítězem se stala 
firma TUBEKO SPORT, spol. s r. o., za celkovou 
částku 2 907 308 Kč bez DPH. Jen pro zajíma-
vost, nejvyšší nabídka byla za 4 561 463 Kč bez 
DPH. Vítěznou firmu potvrdila rada města na 
svém zasedání 14. května. Po podpisu smlouvy 
vítězná firma nastoupí k realizaci. 

Rada města také schválila částku 19 000 Kč 
Nohejbalovému klubu Chodov, z.s., na opravu 
oplocení. Jak je vidět, město se snaží podporo-
vat sportovní kluby ve městě a tím podporovat 
mládež ve sportování. 

Chtěl bych upozornit občany města, že měs-
to se snaží podporovat nejen sportovce, ale 
veškeré dění ve městě. Nelze vyhovět všem 
zájmovým skupinám a občanům najednou, 
ale postupně. Probíhají rekonstrukce parkovišť 
s navýšením parkovacích míst, oprava mos-
tů (zde jsou použity nemalé finanční částky), 
oprava silnic a chodníků, zvelebování travna-
tých ploch (osobně si myslím, že naše město 
patří k nejčistším městům v okolí), investice do 
KASS, Bytservisu, škol a školek.

 I když se nedaří vše, jak bychom si všich-
ni představovali, nenadávejme na naše město 
a přiložme všichni ruku k dílu, ať už třeba více 
tříděním odpadů, neničením městského a sou-
kromého majetku, nebýt lhostejný k lidem, 

Poděkování
Děkujeme pořadatelům i účinkujícím tradič-

ního chodovského metalového koncertu za fi-
nanční podporu Denního centra Mateřídouška, 
o.p.s. Koncert se konal v sobotu 16. března 2019 
v chodovské pivnici Skleník. Děkujeme nejen 
všem účinkujícím, ale především panu Milanu 
„Berry“ Beranovi a paní Jitce Červenkové. Dále 
děkujeme paní Ivetě Hauzrové – Oáza restau-
race Chodov, paní Jitce Kupcové, panu Tomáši 
Randovi a panu Lukáši Kopeckému - Truhlářství 
Chodov. Podeváté metaloví tvrďáci ukázali svá 
laskavá srdce. Děkujeme.  Bc. Věra Bráborcová, 
ředitelka Denního centra Mateřídouška, o.p.s.

Pokračování ze strany 4
 Sanační a rekultivační práce průběžně pokra-

čují směrem k vyšším etážím a po ukončení za-
kládání pokryjí celou plochu výsypky.

Smolnická výsypka získala svůj název dle stej-
nojmenné obce Smolnice, německy Pechgrün. 
Ta byla poprvé zmiňována už roku 1356, kdy se 
v historických listinách objevuje jméno Hedenrici 
de Pethgrun. Jméno obec zřejmě získala v sou-
vislosti s okolními lesy, sběrem a zpracováním 
smůly. Největšího rozmachu dosáhla na přelomu 
19. a 20. století, kdy zde žilo téměř 700 obyvatel. 

Od šedesátých let 20. století byla Smolnice 
součástí Chodova a o několik let později došlo 
k jejímu zániku právě v souvislosti s budováním 
výsypky pro ukládání nadložních jílů a zeminy 
z nedalekého lomu Jiří. Poslední dům je v ka-
tastru obce zaznamenán během sčítání obyva-
tel a domů v roce 1970, kdy zde ještě trvale žili 
poslední čtyři obyvatelé. Dnes obec připomíná 
pouze kříž, který stával na cestě k Chodovu, zno-
vu vztyčený u koupaliště Bílá voda v srpnu 2015.

Starosta Chodova Patrik Pizinger označil konec 
Smolnické výsypky za významné období pro re-
gion a symbolický konec jedné éry. „Naši předko-
vé se bohužel dožili toho začátku, naše generace 
se dožila konce. Znamená to, že dobývání uhlí se 
blíží ke konci a je potřeba se začít připravovat. 
Na druhou stranu Chodováci získávají příjemný 
prostor za městem, kde mohou trávit volný čas,“ 
uvedl starosta.  (red) 

zvířatům a přírodě. Mockrát Vám děkuji a přeji 
všem krásné prožití prázdninových dní a užití si 
dovolené. (mák)
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Projekt města – dluhová poradna
pokračování z dubnového čísla…
K čemu je zastavení exekuce od PC dobré?
Kromě samotného zastavení exekuce do-

chází k:
1. Snížení celkového dluhu o poplatky exeku-

torům, rozhodcům, advokátům a o protiprávní 
úroky a pokuty, které právě u PC mnohdy bý-
vají až astronomické.

2. Možnosti získat zpátky náklady exekutora 
– to jsou peníze, které exekutor vymáhá pro 
sebe jako odměnu za svoji práci. Pokud je ale 
protiprávní exekuce zastavena, tak přece není 
správné, aby člověk, proti kterému byla roky 
vedena protiprávní exekuce, exekutorovi ješ-
tě zaplatil. Exekutor by měl tyto peníze vrátit 
a svoji odměnu požadovat po úvěrové společ-
nosti, která nechala protiprávní exekuci nařídit.

3. Možnosti získat zpátky část peněz od PC – 
po zastavení exekuce se musí přesně spočítat, 
kolik peněz bylo vymoženo a na jaké účely byly 
použity. Pokud se zjistí, že člověk původní dluh 
přeplatil, je možné tyto peníze po PC požado-
vat, a to dokonce i soudně.

Pro základní vyhodnocení každé exekuce je 
potřeba alespoň jeden exekuční příkaz a ná-
vštěva u našeho právníka. Bližší informace 
Vám podá přímo právník, který je v naší dlu-
hové poradně na Městském úřadu Chodov 
přítomen vždy ve středu od 15:00 do 17:00. 
Z kapacitních důvodů doporučujeme si termín 
zarezervovat předem na tel. č. 722 752 813.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních 
věcí

Nominace osobností města 
Chodova jen do konce června

Celkem tři stupně ocenění (Listiny města Cho-
dova, Městské pečeti a Čestné občanství) chce 
v rámci letošních zářijových městských oslav udě-
lit vedení Chodova. Získat by je měli lidé, kteří se 
výrazným způsobem zapsali do života Chodova. 
Město nyní žádá veřejnost, aby s nominacemi po-
mohla.

Kritéria udělování městských ocenění
Listinou města Chodova navrhujeme ocenit

Talentovaná zpěvačka získala 
prestižní stipendium 

Základní umělecká škola 
v Chodově si může připsat 
další úspěch. Postarala se o 
něj nadaná zpěvačka, tepr-
ve jedenáctiletá Šárka Ke-
rulová (na snímku) ze třídy 
učitelky Aleny Boháčové.

„Byla vybrána mezi de-
set stipendistů, kteří budou 
studovat muzikálový zpěv 

pod vedením vynikající zpěvačky Radky Fišaro-
vé. Zájem o tuto možnost byl velký,“ uvedla Jit-
ka Kaprová, ředitelka ZUŠ v Chodově, s tím, že 
uchazeči o roční stipendijní studium byli v pří-
padě muzikálového zpěvu vybíráni na základě 
dvou nahrávek písní, motivačního dopisu žáka 
a doporučujícího dopisu pedagoga.

„Pro žákyni, vyučující a chodovskou zušku je 
to významný okamžik a velice prestižní záležitost, 
troufám si říct, že i pro celý Karlovarský kraj,“ po-
znamenala ředitelka.  (mák)

a) toho, kdo v uplynulých pěti letech (od po-
sledních oslav) svou prací v jakémkoliv oboru zá-
jmu výrazně a nezpochybnitelně přispěl k rozvoji 
města a života v něm. Cílem ocenění je motivovat 
současné aktivní obyvatele města v práci pro měs-
to a jeho obyvatele.

b) toho, kdo je dlouhodobě a intenzivně aktivní 
ve svém oboru zájmu a v tomto směru pomáhá 
rozvinout město Chodov.

c) spolek, organizaci či jinou právnickou osobu, 
které svou dlouhodobou činností výrazně přispí-
vají k rozvoji spolkového a občanského života 
v Chodově.

d) toho, kdo pochází z Chodova a svým živo-
tem a dílem šíří dobré jméno města za jeho hra-
nicemi.

Městskou pečetí navrhujeme ocenit toho, kdo 
svým celoživotním dílem soustavně a výjimečně 
přispíval k rozvoji města a života v něm. Osobnos-
tem, které nejen svůj profesní život, ale i volný čas 
v principu obětovaly městu Chodovu.

Čestné občanství je nejvyšším a zcela výjimeč-
ným oceněním, které by mělo být udělováno po 
důkladném uvážení a celospolečenské diskusi jen 
takovým osobnostem, na jejichž přínosu městu 
panuje obecný konsensus a jejichž morální kredit 
je zcela nezpochybnitelný.

Věříme, že společně s vámi nalezneme ty, kdo 
si jedno z městských ocenění zaslouží.  (mák)
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ZUŠ v Chodově si připomíná 
50 let samostatnosti

Chodovská základní umělecká škola si v letošním 
roce připomíná 50 let od své samostatnosti. Před 
půl stoletím, 1. září 1968, se  na popud rostoucích 
požadavků veřejnosti a v souvislosti se značným 
přílivem žáků stala samostatnou lidovou školou 
umění. Do té doby existovala jako pobočka Lidové 
školy umění Sokolov.

Během prvního desetiletí se činnost školy odvíjela 
převážně v hudebním oboru a byla založena řada 
tradic – koncerty učitelů (první se konal 24. 2. 1970), 
vánoční koncerty žáků (od 21. 12. 1971), koncerty 
absolventů (od 20. 6. 1972), výchovné koncerty pro 
mateřské a základní školy (květen 1974), Divadlo 
hudby (25. 10. 1973) jako předchůdce Kruhu přátel 
hudby (10. 12. 1975), třídní přehrávky pro rodiče (25. 
5. 1972), jubilejní koncerty (k 5. výročí školy 25. 4. 
1974) a další.

V průběhu druhého desetiletí (1978 – 1988) byl 

otevřen výtvarný obor (VO) v roce 1978. Jeho sta-
bilizace se projevila zejména založením tradice vý-
stav „Děti dětem“ (1981) a otevřením vlastní galerie 
(1986) ve vile v Husově 146, kterou zcela převzal VO 
do užívání v květnu 1985.

Třetí desetiletí (1988-1998) přineslo chodovské 
škole především legislativní změny - výměna názvu 
lidové školy umění na základní uměleckou školu 
v roce 1991. 

Obdobné bylo i čtvrté desetiletí (1998 – 2008), 
kdy přechází ZUŠ Chodov k 1. 9. 2002 do právní 
subjektivity. 

Poslední dekáda (2008 – 2018) se nesla ve zna-
mení řady různorodých projektů a nových aktivit, 
jako je například celostátní happening ZUŠ Open.

ZUŠ Chodov po celou dobu své padesátileté exis-
tence svými aktivitami významně přispívá k udržo-
vání kulturních hodnot nejen ve městě Chodově, 
ale i v celém Karlovarském kraji a mnoho jejích ab-
solventů našlo profesní uplatnění v oborech s umě-
leckým nebo pedagogickým zaměřením.  ( jik)

Výtvarné práce na téma linie a figurální kresba, moře či ptačí perspektiva jsou k vidění od středy 
15. května v Galerii u Vavřince v Chodově. Autory jsou žáci chodovské základní umělecké školy, kteří 
navštěvují výtvarný obor pod vedením učitelů Milana Exnera a Vladimíra Hrebeňáka. Tradiční výstava 
Děti dětem, jejíž 38. ročník začal středeční vernisáží, potrvá až do 20. června. Akce má za sebou 
bohatou historii, a svá díla tak představily stovky žáků. Galerie u Vavřince je otevřena vždy v úterý 
a čtvrtek od 14 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.  (mák)

Mladí výtvarníci vystavují 
v Galerii u Vavřince

Návštěvníci Galerie u Vavřince si prohlíží na vernisáži výstavy Děti dětem výtvarné práce. K vidění budou až do 20. 
června.  |Foto: Martin Polák 
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v červnu
Práce na zahradě je v plném proudu, tak si 

jenom připomeneme, na co nezapomenout 
a co neopomenout.

V červnu začíná být hodně horko a neza-
krytá půda na záhonech rychle vysychá. Po-
můžeme si  mulčováním. Můžeme použít čers-
tvě posekanou trávu, nedáváme ji ale v příliš 
silné vrstvě, max. 3 cm, aby nezahnívala. Tomu 
také předejdeme, pokud ji smícháme s jiným 
mulčovacím materiálem, třeba slámou nebo 
kompostem. Při častých deštích mulč raději 
nepoužívejte, protože zadržuje vodu a rostli-
ny by mohly začít hnít. Jahody a borůvky mají 
rády kyselejší půdu, proto je vhodné mulčo-
vání pilinami nebo kůrou. Těsně před sklizní je 
můžeme podložit slámou, plody potom nele-
ží na zemi, nezahnívají a sláma nebo podlo-
žené chvojí odpuzují plže. Rajčata, brambory, 
pórek a košťáloviny před mulčováním ještě 
přihrneme hlínou, protože tvoří kořeny i na 
stonku. U rajčat odštípněte postranní výhony, 
hrách přihnojte popelem ze dřeva. 

V červnu je vhodné ještě vysadit salát, 
hrách, ředkev, mrkev, červenou řepu, čekan-
ku, brokolici, cukety a kopr. Vysazujeme také 
sazenice celeru, zelí, kapusty a květáku. Prv-
ními radostmi jsou rané třešně, jahody a rané 
odrůdy angreštu, zároveň už sklízíme ředkvič-
ky, salát, kedlubny a jarní cibulku, proto je mů-
žeme znovu nasadit pro druhou sklizeň.

Ovocné stromy také potřebují naši péči. 
Pokud máme dostatek posekané trávy, smí-
cháme ji s kompostem a zakryjeme prostor 
kolem kmene stromu. Nejen nám zadržuje 
vlhkost pro kořeny, ale současně nám k nim 
postupně uvolňuje živiny z kompostu.  Pozor, 
mulč se nesmí dotýkat kmene, aby nedochá-
zelo k zahnívání.

Protrhejte plody jádrovin. Hrušně a jabloně 
už nasadily plody. Pokud chcete mít kvalitní 
a standardně veliké ovoce, musíte plody pro-
trhat, aby byl strom schopný je vyživit. Vzdá-
lenost mezi jednotlivými plody by měla být 10 
cm od sebe a spadlé ovoce postupně odklízí-
me, aby se z něj nešířily nákazy a škůdci.

Červen je měsícem sběru bylin, které sbí-
ráme ráno za rosy, protože přes den jsou 
povadlé od slunce. Letní trvalky pravidelně 
přihnojujeme, přesazujeme sněženky, šafrány, 
modřence, bledule. Cibulové květy se v červ-
nu zatahují do cibulky, takže je můžeme pře-

nést do suchého, chladného sklepa, což se 
týká tulipánů, narcisů a krokusů. Vysazujeme 
nové výhonky popínavých růží a rovněž přih-
nojujeme. Skalky mírně zavlažujeme, odstra-
níme plevel a příliš narostlé rostlinky zmen-
šujeme. Nastává výsadba rododendronů, 
azalek, mečíků a jiřin.

A teď místo pravidelné pranostiky náš tip 
- podle moudrosti a praktických zkušeností 
našich předků máte v pátek 18. června do 13 
hodin jedinečnou šanci zbavit se definitivně 
plevelu a vůbec všeho, co vytrhnete. To zna-
mená i nežádoucích chloupků na těle apod. 
Jednoduše: Co v tento den do 13 hodin  vy-
trhnete, už znovu nenaroste. Takový den je 
pouze jeden v roce. zahrádkáři Chodov

Podpořte Mateřídoušku a 
vydejte se na Maxištafetu

Letošní ročník netradičního a ojedinělého zá-
vodu, 24hodinové Maxištafety, kterou již po 19. 
pořádá Školní atletický klub v Chodově, proběh-
ne s humanitárním cílem. 

Kromě tradiční a každoroční snahy pořadatelů 
rozběhat Chodov a pokusit se na stadion přivést 
co největší množství rekreačních běžců, je mo-
tivací i získat a vyběhat finanční příspěvek pro 
chodovský stacionář Mateřídouška. 

Za každé kolečko chodovského stadionu, kte-
ré měří 333.33 m a které chodovská veřejnost 
uběhne,  získá od pořadatelů chodovský staci-
onář Mateřídouška symbolickou částku 3,33 Kč. 

Věříme, že se tato akce setká s odezvou, že 
vyjde počasí a Chodováci si tuto akci, podpoře-
nou grantem města Chodov, nenechají ujít ani 
uběhnout.

A vy, kdo chcete přijít podpořit atlety i stacio-
nář, si zatrhněte v kalendáři 14. a 15. června. Akce 
bude zahájena startovním výstřelem a společ-
ným kolečkem pořadatelů a příchozích v 17:00 
a ukončena bude po 24 hodinách, 15. 6. v 17:00, 
opět společným kolem pořadatelů. Samozřejmě 
se k těmto čestným kolům může přidat každý ze 
zúčastněných.

Vstupné či startovné je zcela dobrovolné 
a také ono bude převedeno na konto stacionáře 
Mateřídouška. 

Již dopředu patří poděkování těm, kteří tuto 
akci nenechají bez povšimnutí, dále městu Cho-
dov, sponzorům ŠAKu Chodov či případným 
sponzorům této akce.  Mgr. Miloš Volek
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Blahopřejeme žákům a 
pedagogům ZUŠ Chodov

Agáta Půhoná  - získala Čestné uznání v ce-
lostátní klavírní soutěži Karlovarská růžička (p.uč.
Libuše Smetanová)

Jan Kapr – získal Čestné uznání 1. stupně v ce-
lostátním kole Soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 
(p.uč.Zdeněk Hranička) 

 Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ Chodov

Prvenství v tradiční soutěži O pohár starosty města letos získala  2. ZŠ, Školní ulice. Druhou příčku 
obsadila ZŠ J. A. Komenského a bronzové medaile si odnesli žáci ze ZŠ Husova. Organizátor akce, 
kterým byl Dům dětí a mládeže Bludiště, připravil pro školáky řadu vědomostních a sportovních dis-
ciplín. Největší bitvu a emoce vyvolalo oblíbené přetahování lanem. Do klání se zapojili také ředitelé 
škol.  (mák)

Oblíbené přetahování lanem. |Foto: Martin Polák

Den pro sociální služby
 Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracov-

ními skupinami Komunitního plánování sociálních 
služeb v Chodově pořádá 15. ročník Dne pro so-
ciální služby. Akce se bude konat 21. června 2019 
od 10 do 15 hod. v prostorách Staroměstské ulice 
v Chodově. Svoji činnost zde budou prezentovat 
poskytovatelé sociálních služeb, které využíva-
jí nebo mohou využívat občané města Chodova. 
I v letošním roce zde bude mít stan Karlovarská 
krajská nemocnice, kde bude prováděno testování 
na cholesterol, měření tělesného tuku, měření krev-
ního tlaku. Preventivní testování cukru v krvi, nutrič-
ní poradenství pro diabetiky bude provádět DiaKar 
- nezisková organizace, která  se věnuje  skupině 
osob s diabetem a kardiovaskulárním onemocně-
ním. Prezentace poskytovatelů sociálních služeb 
zpestří svými vystoupeními klienti Denního cent-
ra Mateřídouška a žáci Základní umělecké školy 
v Chodově. Na tuto akci srdečně zveme všechny 
občany města Chodova a okolí.

 Syrvatková Mária, DiS., koordinátorka KPSS

Uzavření městského úřadu 
pro veřejnost

Městský úřad v Chodově informuje, že  bude 
z provozních důvodů pro veřejnost uzavřen dne  
28. 6. 2019. 

Omlouváme se  občanům za možné kompli-
kace a děkujeme  za pochopení.

 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Starostův pohár vybojovala 2. ZŠ
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SKF slaví 100 let v ČR

Společnost SKF letos slaví úctyhodné jubileum, 
v České republice totiž působí už rovných 100 let.

Její příchod do tehdejšího Československa se 
datuje k 27. říjnu 1919, kdy byla společenskou 
smlouvou v Praze založena pobočka společnosti 
SKF. Tehdy, pár dní poté, dorazil vlakem z Víd-
ně ředitel vídeňské pobočky Ernest a s ním dal-
ší tři zaměstnanci - správce skladu Leughamer, 
korespondentka Maršálková a účetní Špačková 
- a v nových kancelářích začali zaučovat nově 
přijaté zaměstnance.

Následoval dynamický rozvoj firmy, který trvá 
prakticky až do dnešních dní. Obyvatelé Chodo-
va znali firmu jako Lincoln, kterou koncern SKF 
zakoupil v roce 2010, a  od změny vlastníka se 
datuje další rozvoj firmy, o kterém se obyvate-
lé Chodova mohli přesvědčit na vlastní oči, a to 
v roce 2014 při slavnostním otevření nové výrob-
ní haly společnosti SKF Lubrication Systems CZ 
s ekologickým certifikátem LEED Platinum.

SKF se zabývá výrobou ložisek a mazacích sys-
témů, v současné době pracuje v Chodově 466 
kmenových zaměstnanců a další pracovníky na 
různé pozice hodlá společnost nabírat.

Letošní významné výročí si SKF připomene ně-
kolika akcemi, pro veřejnost bude patrně nejza-
jímavější ta v loketském amfiteátru pod kulisou 
hradu, která se koná 1. června.

Dětský den, kde budou mimo jiné atrakce pro 
děti, soutěže, malování a pohádky, začíná v 10 
hodin a vstup je zdarma. Od 18 hodin pak ná-
sleduje Open Air Festival s kapelami Čechomor, 
Sto zvířat, ABBA Stars a Pestalozzi. Lístek stojí 250 
korun.

Více informací o společnosti a její historii nalez-
nete na www.skf.cz a pracovní příležitosti v této 
společnosti na www.pracevskf.cz.  (mák)

TV studio vysílá nový seriál 
Zdraví si nekoupíš

Studio TV Chodov už vysílá první část roz-
hovorů s lékaři z nové série Zdraví si nekoupíš. 
Tu začalo připravovat společně s Karlovarskou 
krajskou nemocnicí počátkem tohoto roku.

Novinka bude mít podle všeho dvanáct dílů, 
přičemž každý měsíc by se měl na obrazovce 
objevit vždy jeden rozhovor. Diváci se mohou 
těšit na odpovědi a rady zkušených lékařů, kte-
ří se věnují nejrůznějším oborům. V jednotli-
vých dílech se postupně bude mluvit mimo jiné 
o cévní mozkové příhodě, infarktu, urologii, 
nemocech trávicího traktu či respiračních cho-
robách.

Pořad Zdraví si nekoupíš je možné sledovat 
na webových stránkách KASSu či TV studio Cho-
dov. K vidění bude též v chodovské kabelové 
televizi.  (mák)

V červnu se uskuteční další 
jednání zastupitelů

Další jednání chodovských zastupitelů se usku-
teční ve čtvrtek 13. června od 16 hodin. Konat se 
bude v zasedací místnosti městského úřadu.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, nic-
méně program bude upřesněn počátkem červ-
na.

Vedení města na jednání srdečně zve všech-
ny obyvatele města. Jednání bude přenášet živě 
chodovské televizní studio.  (mák)

Natáčení pořadu v Karlovarské krajské nemocnici.
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policie, sanitek nebo hasičských vozů. Velký úspěch 
mají úsporné lampy se zabudovaným solárním ko-
lektorem. Ty si spotřebu vlastní energie samy regulují 
zvyšováním nebo snižováním intenzity osvětlení díky 
zabudovanému detektoru pohybu. Lampy mohou 
sloužit jako nabíječky pro elektrokola apod. Dalším 
příkladem smart řešení je čipování kontejnerů na 
tříděný odpad. Nádoby jsou samy schopny ohlásit 
dosažení svého maximálního zaplnění a naplánovat 
odvoz odpadu v co nejkratším čase. Chytré projekty 
mohou mít také podobu řízení inteligentních budov 
aktivně ovlivňujících svou vlastní spotřebu energií. 

Město Chodov chce být pro své současné i bu-
doucí občany dobrým místem pro život, proto se 
rozhodlo vykročit cestou Smart city. V současné 
době se rodí projekt s názvem SMART CHODOV.  
Aby mohl vzniknout hlavní dokument, který pojme-
nuje aktuální témata Chodova, budou se v průběhu 
června konat schůzky pracovních skupin ke třem 
stěžejním tématům: občané versus samospráva, 
energetický management a bezpečnost. O dalším 
vývoji projektu SMART Chodov vás budeme infor-
movat v následujících vydáních zpravodaje.  (red) 

Moderní technologie jsou a stále více budou ne-
odmyslitelnou součástí našeho života. Dnešní doba 
dostala přívlastek „čtvrtá průmyslová revoluce“ (tzv. 
Průmysl 4.0). Není žádným tajemstvím, že vývoj 
unikátních technologií, které využívají hlavně vý-
robní podniky, už aktivně zapojují do svého chodu 
mnohá města a obce po celém světě. Aby chytré 
bylo opravdu chytré, je potřeba technologie doplnit 
promyšlenou dlouhodobou koncepcí a vizí, jak kon-
krétní řešení ovlivní život občanů. Výsledkem dob-
ře nastavených změn jsou pak energetické úspory, 
ekologické a ohleduplné chování k životnímu pro-
středí a postupné zvyšování životní úrovně obyvatel.  
Města, která chytrá řešení aktivně nejen hledají, ale 
následně je uvádějí v život, se nazývají  „Smart city.“  

Nový přístup radnic bývá nejviditelnější v oblas-
tech, jako je komunikace mezi radnicí a občany, 
doprava ve městě, bezpečnost občanů a jejich ma-
jetku, energetická správa městských budov a odpa-
dové hospodářství.  

Příkladem mnoha inovací, které již s úspěchem 
fungují v moderních městech, jsou inteligentní systé-
my, které samostatně zajistí rychlý a bezpečný dojezd 

Smart Chodov - chytré město s chytrými technologiemi

Nezaměstnanost ve městě je 
stále nízká

Počet lidí bez práce v Chodově je stále na velmi 
nízké úrovni. Letos v dubnu dosáhla míra nezaměst-
nanosti ve městě 4,4 %. V meziročním srovnání to je 
pokles o 0,8 procenta, kdy nezaměstnanost byla na 
5,2 procenta.

Příznivý celorepublikový trend trvá už řadu měsí-
ců, což pro Chodov znamená výrazný úbytek počtu 
obyvatel bez zaměstnání. Jen pro srovnání. V dub-
nu roku 2017 byla nezaměstnanost ve městě ve výši 
7,2 %, a v září 2014 dokonce přesáhla hranici deseti 
procent (10,2 %). Tehdy úřad registroval téměř 1000 
obyvatel bez práce a nabízel v Chodově pouze 17 
volných míst. Letos v dubnu shánělo zaměstnání 394 
Chodováků a úřad jich ve městě nabízel 51.  (mák)

Sportovci podpoří potřebné
Druhý ročník turnaje trojic O pohár města Cho-

dova má kromě sportovního vyžití ještě jeden cíl. 
Tentokrát chce podpořit  Denní centrum Mateří-
douška.

Turnaj se koná 22. června v areálu nohejbalistů ve 
Vančurově ulici. Prezentace je od 8.30 do 9 hodin, 
startovné 300 korun za trojici. Občerstvení je zajiště-
no, parkovat lze v přilehlé ulici U Porcelánky.

Kromě části startovného půjde na charitu také 
výtěžek z tomboly, která bude probíhat v rámci tur-
naje. Peníze poslouží na nákup hudebních nástrojů 
k muzikoterapii. Klub chce poděkovat sponzorům, 
kteří pomohli s organizací turnaje: město Chodov, 
Chodos Chodov, s. r.o., Jan Kamiský, Pension U Soto-
nů, Psí salon Colette JanaTučková.  (mák)
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Chodov má za sebou další ročník tradiční akce 
Pálení čarodějnic. Ta se už podruhé konala v are-
álu BVC Chodov a pořadatelé si pro návštěvníky 
připravili pestrý program. Na své si tak přišli jak 
dospělí, tak děti.

Ti nejmenší si mohli užít soutěžní okruh se 
zhruba desítkou stanovišť, kde na ně čekaly nej-
různější  úkoly, jež pro ně připravili rybáři, dům 
dětí a mládeže či městská policie a hasiči.

Pro starší pak byla k dispozici řada stánků s pi-
vem, klobásami, trdelníky a palačinkami. 

Nechybělo stavění májky, pouťové atrakce, pá-
lení figuríny čarodějnice, ohňostroj a hudba roz-
ličných žánrů. Na rozdíl od minulého roku, kdy 
pálení provázel silný vítr, letos se počasí vydařilo 
a na akci dorazily stovky Chodováků.

Akce byla součástí česko-německého projektu 
Oslavy tradičních svátků očima mladých, který je 
spolufinancován Evropskou unií v rámci Dispo-
zičního fondu Euregia Egrensis.  (mák)

Pálení čarodějnic doprovázela také volba nejkrásnější masky. Soutěžilo se v několika kategoriích.  |Foto: Martin Polák

Pálení čarodějnic přilákalo 
stovky Chodováků

Chodovští hasiči dostanou 
novou dodávku

Chodovští dobrovolní hasiči pokračují v mo-
dernizaci svého vozového parku. Letos v říjnu 
má na stanici dorazit další vozidlo, tentokrát 
půjde o univerzální dodávku.

„ Jedná se o dopravní automobil, který bu-
deme využívat k přepravě hasičů k zásahu, po-
mocným pracím pro město, dopravě materiálu 
a k úkolům v ochraně obyvatelstva a krizového 
řízení,“ upřesnil velitel hasičů v Chodově Jiří 
Kiss.

„Automobil bude stát zhruba dva miliony 
korun, ve výběrovém řízení zvítězila osvěd-
čená společnost THT Polička,“ doplnil starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Pro chodovský sbor to bude za poměrně 
krátkou dobu už druhý nový vůz. Loni v pro-
sinci představil moderní cisternovou automobi-
lovou stříkačku (CAS) Tatra TERRA.

Ta nahradila 15 let starou předchůdkyni, kte-
rou chodovský sbor prodal kolegům v Čechti-
cích v okrese Benešov.  (mák)
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ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného 
učitele/učitelku anglického jazyka pro žáky 6.-9.
ročníku a učitele/ku pro 1.stupeň. Požadujeme 
splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon 
učitele 1. nebo  2. stupně školy dle Zákona 
č. 563/2004 Sb (zákon o pedagogických 
pracovnících). Nástup možný ihned. Od 26.8. 
2019 přijmeme kvalifikovaného učitele/lku na 
2.stupeň školy, výhodou je schopnost vyučovat 
anglický a německý jazyk. Bližší informace na 
telefonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky 
školy. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Sportovní úspěchy žáků 2.stupně

Úspěchy našich sportovců pokračovaly v květ-
nu dalšími závody Sportovní ligy škol. Naši fotba-
listé se probojovali do krajského kola a z něj i do 
kvalifikačních bojů o republikové finále. Tam jsme 
bohužel ve skupině narazili na fotbalové akade-
mie Teplic a Slavie Prahy, které náš rozlet zastavi-
ly. Družstvo bojovalo ve složení: Tomáš Podolník, 
Jan Beneš, František Koch, Jakub Sikora, Marek 
Dolejš, Marek Jesipčuk, Jan Schulz, Josef  Frána, 
Zdeněk Rechtorik, David Bambousek a Filip Galla. 

Dařilo se také v atletickém Poháru rozhlasu, 
kde družstva mladších dívek a starších chlapců 
vyhrála okresní kolo a postoupila do finále kraj-
ského kola. O jejich výsledku budeme informovat 
v příštím čísle.  Mgr. Miloš Volek

Mateřská škola Chodov

Hledáme zástupkyni vedoucí jídelny
Hledáme novou zástupkyni vedoucí školní jí-

delny MŠ Chodov, nejlépe s praxí v oboru.
Požadavky:středoškolské vzdělání, znalost prá-

ce na PC, komunikativnost, orientace v nutričních 
hodnotách a zdravé výživě. Nástup od 1.7.2019.

Nabídky posílejte do 14. 6. 2019:
- na adresu: MŠ Chodov, Nerudova 915, 35735 

Chodov
- e-mailem: materskaskola@mestochodov.cz.
Další informace na telefonním čísle 

773 052 498.
Hledáme správce

Na období od června do září 2019 hledáme 
správce pro zahradu v MŠ Zahradní, kterou by-
chom rádi zpřístupnili veřejnosti v odpoledních 
hodinách. Zahrada bude sloužit ke hrám a od-
počinku rodičům a dětem do 7 let každý den 
kromě neděle vždy od 16 do 19 hodin.

Bližší informace na telefonním čísle 773 052 
498 nebo na ředitelství MŠ Chodov, Nerudova 
915 v dopoledních hodinách.
Organizace prázdninového provozu

Letošní prázdninový provoz bude zajišťo-
vat od 1.7. do 23.8.2019 MŠ Zahradní.

Zaměstnaní rodiče, kteří potřebovali své dítě 
umístit v době prázdnin do MŠ, měli možnost 
v průběhu dubna a května toto nahlásit ve svých 
třídách a vyplnit potřebné formuláře pro umístě-
ní dítěte v prázdninovém režimu. Novinkou je 
úhrada zálohy na prázdninovou docházku, která 
činí 2x úplatu + plánované stravné za oba měsíce 

a je splatná do 28.6.2019.
Na ostatních mateřských školách bu-

dou o prázdninách probíhat pravidelné letní 
opravy, údržby a rekonstrukce, které zlepší pro-
středí a vybavenost našich mateřinek.

Od 26.8.2019 pak budou v prázdninovém 
režimu v provozu už všechny chodovské MŠ.

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Vzpomínka
 Čas utíká – bolest zůstává….

Dne 10. června 2019 
tomu bylo 15 let, co nás 
navždy opustila moje 
milovaná manželka, 
naše drahá maminka 
a babička, paní

Krimhilda Hangonyiová
 z Chodova.

S láskou vzpomíná manžel Láďa, dce-
ra Iveta, syn Láďa s manželkou a ostatní 
příbuzní.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou 
s námi.
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Soutěž v prezentačních dovednostech 
anebo Prezentiáda je zase tu! 

Vítězství našich dvou týmů v krajském kole 
Prezentiády je rovnou katapultovalo do celostát-
ního kola, které se již tradičně konalo v Brně. 

Naši školu se vydaly reprezentovat dva týmy. 
V kategorii ZŠ to byl tým #InsertName (Matěj 
Brož a Emička Bělohlávková) a v kategorii SŠ to 

ZŠ Školní ulice

Gymnázium & SOŠ Chodov

Hledáme učitele 
Vedení školy oznamuje, že pro školní rok 

2019/2020 přijme učitele/ku s kvalifikací dle zá-
kona č.563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. 
stupni ZŠ, dále přijme učitele/ku pro výuku pře-
vážně na druhém stupni.  Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Dopravní soutěže mladých cyklistů

V úterý 7. 5. se v Sokolově konalo okresní kolo 
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Naše ško-
la měla dvě želízka v ohni. V 1. kategorii druž-
stvo ve složení Veronika Macáková, Barbora 
Jungmannová, Lukáš Pochman, Šimon Vitner a 
v 2. kategorii naši školu reprezentovali Viktorie 
Procházková, Andrea Rapačová, Daniel Dobeš 
a Václav Noháček. Obě družstva se umístila na 

krásném druhém místě, které jim zaručilo postup 
do krajského kola. Žákům gratulujeme a držíme 
palce v krajském kole. Mgr. Irena Kohoutová
O pohár starosty města

Ve čtvrtek 16. 5. se velmi pěkně ukázali naši 
žáci při soutěži O pohár starosty města, kterou 
jsme prošli ladně a zakončili velkým úspěchem, 
získali jsme první místo.  Začali jsme velmi pěkně. 

Nejprve pan ředitel bleskovou rychlostí zod-
pověděl záludnou češtinářskou otázku a získal 
tak první body pro náš hvězdný tým: A. Považaj, 
M. Žigar, P. Stehnová, O. Košek, D. Dobeš, O. Pe-
truška, A. Rapačová, V. Noháček, E. Prišťáková, 
E. Větrovec, D. Matoušek, V. Linhart, který se 
nezalekl žádného úkolu a vše bravurně zvládl.  
Zaslouží si velkou pochvalu, a to nejen oni, ale 
i náhradníci (N. Bouše, M.T. Ševčíková, A. Ešpan-
derová, D. Žemlička) a žáci ze sedmé A a dalších 
ročníků, kteří usilovně fandili za podpory p. uč. 
I. Marešové. 

Uznání za odvahu a velmi povedené vystoupe-
ní si zaslouží i naši skokani parkuristi E. Větrovec, 
D. Matoušek, A. Považaj a D. Ullmann (na snímku) 
jejichž vystoupení bralo dech a mnozí z nás by si 
při pokusu napodobit je určitě zlámali končetiny.

 Mgr. Arnoštka Fedorková

Sportovní úspěchy žáků 1. stupně
Žáci J. A. Komenského reprezentovali naši školu 

hned v několika soutěžích. Velký úspěch si mohou 
připsat chlapci, kteří se probojovali až do krajské-
ho kola fotbalové soutěže McDonald´s Cup, kde 
se potkali s nejlepšími týmy Karlovarského kra-
je a vybojovali krásné 5. místo ve starší kategorii 
a 4. místo v kategorii mladších žáků.

Další úspěch vyběhali, vyházeli a vyskákali žáci 
v atletickém trojboji na Březové a 2. místo jim za-
jistilo postup do krajského kola ve Františkových 
Lázních, které proběhne v červnu.

Postupem z okresního kola ve štafetě se moh-
li pochlubit i žáci, kteří doběhli až do krajského 
kola v Karlových Varech a obsadili krásné 8. mís-
to.

Všem sportovcům přejeme mnoho dalších 
úspěchů. Poděkování patří rodičům za pomoc 
s organizací.

  Mgr. Kateřina Ševcová
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ZŠ Husova ulice

Den Země
Na úterý 23. dubna byl vyhlášen Den Země.
Celá škola se zapojila do tohoto projektu. Ka-

ždá třída měla svůj plán, čím Zemi pomůže. Ně-
které třídy se vydaly k Ochráncům přírody, další 
uklidily okolí školy, vysázely nové rostlinky v naší 
ekozahradě nebo se vydaly do okolí poznávat 
byliny a dřeviny.

Porcelánová školička
V úterý 14. května se žáci prvních tříd vydali do 

porcelánky v Nové Roli, kde si v dekoračním od-
dělení vyzkoušeli práci tiskařů. Každý si tak ozdo-
bil svůj hrneček nebo talířek vybranými dekory. 
Všechny děti byly svou prací nadšené.

Následovala exkurze porcelánovým závodem 
i promítání krátkého filmu o výrobě porcelánu.

Paní průvodkyně byla velmi milá a děti na kon-
ci pochválila za vzorné chování a šikovnost.
Setkání s historií

15. května se žáci obou devátých tříd pokusi-
li o návrat do minulosti. Uskutečnili ho s panem 
Danielem Švecem, který se zabývá historií 2. svě-
tové války, ale především sleduje osudy českoslo-
venských letců zejména Karlovarska a Plzeňska, 
kteří za války opustili svou vlast a pod záštitou 
britského Královského letectva dopomohli k po-
rážce nacismu a osvobození Československa. 
A právě životní příběhy letců v působivém podá-
ní PhDr. Švece deváťáky velmi zaujaly, pomohly 
jim rozšířit si vlastní poznatky a možná snad při-
spěly i k většímu zájmu o historii.
Projekt „Děti šetří přírodu“

Dne 13. května se zúčastnily dvě naše čtvrté 
třídy ve spolupráci s DDM projektu „Děti šetří 
přírodu“. Akci jsme začali prohlídkou sběrného 
dvora v Chodově, kde jsme se seznámili s tří-
děním a ukládáním odpadů. Pak jsme navštívili 
čistírnu odpadních vod, kde jsme sledovali celý 
průběh čištění vody. Na závěr exkurze jsme odjeli 
na skládku odpadů SATER. Uvědomili jsme si, že 
je opravdu důležité ohleduplně využívat přírodu 
a chránit životní prostředí.  Žáci 4. A a 4. B 
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

byl tým #Team (Jíťa Gregorová, Barča Fenclová 
a Anežka Štulíková), jenž jel obhajovat loňské 
druhé místo. 

Mladší kategorie byla tento rok velmi nabitá 
a výkony soutěžících byly famózní. Proto jsme 
velmi vděčni za krásné 8. místo, na které Matěj 
s Emičkou dosáhli, a to po zpracování a odpre-
zentování tématu Cesta za pár stovek, jež publi-
kum velmi pobavilo.

Plni očekávání jsme však byli i v kategorii SŠ, 
kde byly předvedeny naprosto profesionální vý-
kony. Naše zkušená a loni stříbrná děvčata se 
však konkurence nezalekla.

Ke zpracování tématu Zakázané pokušení za-
pojily svůj inteligentní humor, nevšední a origi-
nální nápady a nadhled. Prezentace se povedla 
podle představ, ale co na to porota?  Inu! Vy-
hrály!

Po infarktovém vyhlašování naše děvčata 
opouštěla moravskou metropoli s 1. místem, se 
slzou dojetí v oku a s krásnými cenami.

Oběma našim týmům gratulujeme, neb si je-
jich každoročního úspěchu na této soutěži vel-
mi vážíme.  Víme, kolik práce stojí za přípravou, 
děkujeme proto také paní učitelce Mgr. Radce 
Kumpertové, jež se věnuje žákům při jejich pří-
pravách a je též morální podporou na místě sou-
těžních klání.
Studentské volby

Naše škola se již tradičně zapojuje do projektu 
Člověka v tísni – Jeden svět na školách. Tentokrát 
se jednalo o Studentské volby do Evropského 
parlamentu. 

Průběh těchto voleb je totožný s běžnými volbami 
a slouží k přípravě a výchově budoucích voličů.   
Studentských voleb se zúčastnilo 43 žáků, kteří si 
vybírali ze 40 stran a hnutí.

A jak volby dopadly? Na to se můžete podívat 
na stránkách www.jsns.cz, kde najdete výsledky 
jednotlivých škol, zároveň však výsledky celore-
publikové.  Bc. Jitka Čmoková
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ZŠ Nejdecká ulice
Už víme, jak pomůžeme

Celoroční spolupráce s městským primárním 
preventistou v oblasti předcházení rizikovému cho-
vání dětí a mládeže vyvrcholila kurzem záchranné-
ho systému, který pro nás připravili pánové Ing. Jiří 
Kiss a pan Ladislav Staněk v místní hasičské zbrojni-
ci. Dozvěděli jsme se, jak si počínat v případě, že se 
staneme svědky nehody či zranění. Měli jsme mož-
nost si prakticky vyzkoušet první pomoc při úra-
zech. Byli jsme seznámeni s různými typy hasicích 
přístrojů a vyzkoušeli si, jak je používat. Odcházeli 
jsme nadšeni a s pocitem, že jsme získali spoustu 
cenných informací a zkušeností. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali panu Staňkovi a Kissovi, že nám 
věnovali svůj čas a tuto akci pro nás zabezpečili.

  Bc. Helena Kalfářová
Zvířátek se nebojíme

V rámci Dne Země jsme místo do školy zamíři-
li na ekofarmu Kozodoj ve Staré Roli. Cílem bylo 
poznat život domácích zvířat v podmínkách trvale 
udržitelného zemědělství. Po příjezdu na farmu nás 
lektoři mile přivítali a seznámili se zdejšími pravi-
dly. U zvířátek se totiž musíme chovat tiše, klidně 
a opatrně, aby se nás nebála. Vyzbrojeni potřeb-

nými informacemi jsme mohli vyrazit. První nás če-
kaly dvě oslí slečny a kravička Miluška. Ta si některé 
z nás označila pořádným olíznutím. Dále jsme se 
přesunuli do ohrady ke koním, kteří kromě mazle-
ní předvedli, jak umí neomylně prohledat kabelky 
našich paní učitelek. Po výšlapu do kopce jsme se 
šli seznámit s ovečkami, kozami a lamami. Všechny 
jsme si poctivě pohladili, a dokonce jsme měli mož-
nost prohlédnout si i dva týdny stará kůzlátka. To už 
nás ale ve své ohradě vyhlížela prasátka a hned ve-
dle nich krocani a husy. I když v nás zprvu některá 
zvířátka vyvolávala trochu nejistoty a obav, nakonec 
jsme se osmělili a se všemi se skamarádili. Výjezd 
se nám velmi líbil a těšíme se, že opět někdy farmu 
navštívíme.

Za III. třídu Bc. Denisa Svobodová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace přijme pro šk. rok 2019/2020 
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

16 Zprávy z města



Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky
V dubnu zasahovali chodovští hasiči u 21 udá-

lostí. Z toho 9 událostí bylo mimo území Chodo-
va, 10 osob bylo zachráněno, 8 osob bylo zraně-
no a předáno do péče zdravotníkům. Výjimečná 
situace nastala, když zasahovali v jeden den sou-
běžně u tří událostí. Požár lesa v Cihelnách, únik 
PHM ve Vintířovské ulici, ze kterého jednotka 
přejížděla na ohlášený požár bytu U Koupaliště - 
připálené potraviny, pak se vrátila zpět dokončit 
úklid vozovky. Požárů bylo celkem sedm (kon-
tejner Budovatelů, les  Cihelny, odpad Plzeňská 
ulice K. Vary, odpadkový koš Školní ulice, les 
K. Vary, chata Tatrovice, tráva u Liaporu). Ostatní 
zásahy měly technický charakter. Zranění si vyžá-
daly dvě dopravní nehody. Za Mírovou narazilo 
plně obsazené osobní vozidlo do stromu, zde 
byla 1 osoba zraněna těžce a 4 lehce. Ve třech 
případech jednotka likvidovala úniky provoz-
ních náplní z vozidel, v ulicích ČSO, Vintířovská, 

U Koupaliště. Ve třech případech vnikala jednot-
ka do uzavřeného prostoru z důvodu nebezpečí 
(Husova, Tyršova a Revoluční ulice – 3 osoby za-
chráněny, z toho 1 zraněna). Jednotka byla také 
vyslána k záchraně zavalené osoby v Počernické 
ulici v K. Varech a záchraně osoby pomocí AED 
do parku ČSM v Chodově. Další činnost jednotky 
byla na tzv. „ZOČ – Zprávy o činnosti“, plánova-
né hospodářské a asistenční práce pro město 
zejména při přípravě a průběhu čarodějnických 
slavností. V jednom případě šlo o planý poplach 
po kontrole oznámení požáru chaty v Novém 
Sedle, který se nepotvrdil.
Informace SDH

Během dubna proběhlo ve spolupráci s Ladi-
slavem Staňkem proškolení žáků ze speciální a  
praktické školy v Nejdecké ulici. Témata se týkala 
tradičně první pomoci, integrovaného záchran-
ného systému se zaměřením na chování při mi-
mořádných událostech a požární ochranu včetně 
praktických ukázek. Nechyběla tradiční jarní bri-
gáda zbrojnice. Nejvýznamnější dubnovou akcí 

Chodovští hasiči zasahovali také při požáru lesa u Cihelen.  |Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Perličky z činnosti
Naše životní cesty jsou nevyzpytatelné 

a v tomto duchu vedl kázání i náš farář v kostele 
sv. Vavřince. Sám ani v tu chvíli netušil, jak rychle 
se o této životní pravdě přesvědčí, neboť zatímco 
při mši zvěstoval slovo boží, ďábelská neplecha 
s čertovskou škodolibostí povolila tlak na slabě 
zataženém lanku ruční brzdy u jeho služebního 
vozu a ten se nekontrolovaně začal sunout po-
zadu z kopce u fary do hlavního silničního tahu 
na Karlovy Vary. Naštěstí nad neřízeným vozem 
držela ochrannou ruku prozřetelnost a vůz niko-
ho na chodníku nesrazil a ani nezpůsobil žád-
nou dopravní nehodu. Vůz zůstal stát osamocen 
uprostřed silnice a překvapení řidiči, kteří stihli 
zabrzdit, nechápavě hleděli na prázdné řidič-
ské místo. Na místo byla přivolána hlídka, která 
na chvíli vystřídala faráře v jeho kázání směrem 
k věřícím a sama kázala faráři o bezpečném za-
jištění odstaveného vozidla. 

Občas se stane, že lidé někde naleznou 
opuštěné štěně nebo malé kotě a v rozněžnělé 
romanci ochranitele jej odnesou domů, kde se 
chtějí o svého chráněnce svědomitě postarat. 
Stopku jim však vystaví realita reakcí partnerů, 
nebo nevyhovující domácí podmínky. Nejinak 

tomu bylo i u nálezu v obci Vintířov, kde ozna-
movatelka po telefonu do svého bytu přivolala 
policejní hlídku, že nalezla v obci navečer malé 
štěně, které pobíhalo kolem panelového domu a 
zřejmě mělo hlad, a žádný údajný majitel zvířete 
se v okolí nenacházel. Ona si tedy štěně odchyti-
la a měla jej několik dní doma, ale štěně granule 
nechce, pořád kňučí a ona nemá čas a prostřed-
ky se o něj dále starat. Chtěla jej tedy nechat 
umístit do záchytného zařízení. Jaké však bylo její 
překvapení, když se na místo dostavila hlídka a ta 
suše konstatovala, že se nejedná o psí štěně, ale 
o dospělou lasičku. Zvíře strážníci vypustili do pří-
rody a lasička běžela, co jí nohy stačily, protože 
na granulovou menáž už asi nikdy nezapomene.

Jako každý rok pravidelně přichází jaro, tak 
každý rok pravidelně do Chodova přilétá čáp 
a pravidelně si zkouší vytvořit hnízdo na komíně 
v areálu bývalého Drobného zboží a pravidelně 
se přitom do toho komína zřítí a pravidelně jsou 
bohužel potom přivoláni strážníci, kteří musí be-
zradným majitelům toho čápa z komína lovit, což 
není záviděníhodná a zrovna dvakrát bezpečná 
činnost. Byli bychom rádi, kdyby se napříště po-
dařilo již místnímu čápovi zajistit důstojnější pod-
mínky přivítání, než je průlet černým komínem.

V obci Stará Chodovská při neopatrné ma-
nipulaci s motorovou pilou v lesním porostu 
utrpěl závažné poranění nohy 63letý muž. První 
pomoc se mu snažila zajistit jeho družka, která 
také ihned volala na tísňovou linku 155. Na mís-
to byly ihned vyslány i hlídky Policie ČR a MP 
Chodov. V lesním porostu za obcí však bylo ná-
sledně velmi složité se orientovat jen dle chabé-
ho popisu místa a hlídky se musely velmi snažit, 
aby ženu se zraněným mužem nalezly. Na místě 
ihned strážníci rozsáhlé zranění zajistili a u muže 
udržovali základní životní funkce. Při předávání 
informací na tísňové linky je popis místa zákroku 
velmi důležitým faktorem. V dnešní době mobil-
ních telefonů je již dostupná bezplatná aplikace 
„Záchranka“, která tuto problematiku řeší pomocí 
odeslání GPS souřadnic z místa volání a ty jsou 
následně předávány do vozů záchranářů. Apli-
kaci si můžete ve svém mobilu vyzkoušet i ve 
zkušebním modulu a zcela jistě ji doporučujeme 
každému majiteli mobilního telefonu.
Hledáme kolegy

Stále hledáme parťáka do našich řad. Pokud 
máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní 
a dopravní problematice tomuto městu v unifor-
mě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

byly tradiční čarodějnické slavnosti. Hasiči při-
pravili již podruhé v prostředí sportovního are-
álu v Bezručově ulici preventivní stánky se sou-
těžemi pro děti, tradiční vatru, postavili májku, 
zajistili bezpečnost během slavností při ohňostroji 
a u vatry. Proběhly také mládežnické zkoušky 
odbornosti v Březové - Adam Herčík, Eliška Ši-
mralová, Dominika Slavíčková, Václav Zmrzlík, 
Jan Gregor, Antonín Novák, Daniel Jiří Plemeník, 
Filip Belička, Denis Hynšt a Jan Číhalík získali od-
znak strojníka juniora. Anežka Šimralová získala 
odznak preventisty juniora.

V dubnu začala I. část okresního kola hry 
Plamen - závod požárnické všestrannosti (ZPV) 
a štafeta dvojic. Za SDH Chodov v této soutěži 
startovalo družstvo mladších a starších. Mladším 
se podařilo obě disciplíny vyhrát a založit tak 
slušný náskok do druhého kola. Starší žáci ob-
sadili v disciplíně ZPV 2. místo a ve štafetě dvojic 
4. místo. Ve stejnou dobu proběhlo zároveň prv-
ní kolo soutěže dorostu. Nikol Oravová obsadila 
2. místo, Jakub Fickert 3. místo, Martin Hriňák 4. 
místo.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Fenomén CHODOS – 11. díl
Vyfukovací automaty – historie a nová vývojová řada                

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

Po vzniku rodinné firmy v roce 2013 se vedení společnosti rozhodlo investovat prostředky, čas i energii do 
obnovy tradičního, vlastního výrobního programu společnosti CHODOS. Výsledkem této aktivity je zcela 
nový vyfukovací automat, který navazuje na bohatou historii výroby těchto strojů v Chodově. Příjemné čtení!

Jak již jistě pozorní čtenáři této rubriky vědí, počá-
tek výroby strojů pro plastikářský průmysl v Chodově 
lze spojovat s rozhodnutím z roku 1957, na základě 
kterého byl na okraji Chodova vybudován nový zá-
vod, který byl již koncipován právě v souladu s teh-
dejší poptávkou po výrobě strojů v oblasti gumáren-
ského a plastikářského strojírenství. Jak docházelo 
k přechodu do tohoto odvětví, započala v Chodově 
výroba vyfukovacích automatů pro vyfukování 
plastových dutých předmětů, která přetrvala, byť 
s mírnými oddechovými časy, dodnes. 

Od šedesátých let minulého století tak firma patřila 
mezi význačné výrobce vyfukovacích automatů ur-
čených pro výrobu dutých výrobků, jako jsou lahve, 
hračky či kanystry, a to z různých typů plastických 
hmot, především však z polyolefinů. 

Tyto stroje z produkce CHODOSU nacházely a 
nacházejí uplatnění nejen v České republice, ale 
i v okolních zemích. K chodovským zákazníkům 
patřily a patří v naší zemi firmy jako J. P. Plast Kyjov, 
Novoplast Liberec, Dixi Hlohovec, Polyplast Bolera-
dice, Motoron Křížov či Kamabe Valašské Klobouky. 
V CHODOSU vyrobené stroje však cestovaly také 
do řady firem v Rusku a mnoha evropských zemích, 
především bývalého východního bloku.    

Pověstné „zlaté české ručičky“, jimiž zdejší zaměst-
nanci vždy disponovali, byly a stále jsou důvodem, 
proč výrobky CHODOSU mohou zvítězit i v porov-
nání s renomovanou zahraniční konkurencí. Na-

příklad masivní rám, typický znak vyfukovacích au-
tomatů z CHODOSU, vždy byl a i u nového stroje 
je významnou předností oproti asijským výrobkům 
tohoto typu. Právě masivní rám zajišťuje vysokou 
přesnost vyfukování. 

Vyfukovací automaty se skládají z vytlačovacího 
stroje, vyfukovací jednotky, hydraulického systému, 
pneumatického systému a řídící části. 

V roce 2017 byl vyroben VA 521 (na snímku), který 
je první z nové řady vyfukovacích automatů firmy 
CHODOS. Jde o moderní, výkonný, dvouformový 
stroj určený pro vyfukování dutých předmětů o jme-
novitém objemu 1 litr. Konkrétní možnost výroby je 
určena rozměry upínacích ploch formy.

Stroj je nabízen v elektrickém nebo hydraulicko- 
elektrickém provedení. V základním provedení je 
vybaven regulací síly stěny a dle zpracovávaného 
materiálu příslušným šnekem a vytlačovací hlavou. 
Stroj je uspořádán jako dvouformový, ale pro výrobu 
menšího množství výrobků je možné tento vyfuko-
vací automat dodat v jednofomovém provedení. 

Prototyp výše zmíněného automatu VA 521 byl 
již prodán zákazníkovi. Nyní startuje výroba většího 
stroje z nové řady, automatu VA 523, který je určen 
pro vyfukování předmětů o objemu 3 litrů. 

Lze tak říci, že CHODOS je po letech zpátky na 
trhu s vyfukovacími automaty, kde po desítky let za-
ujímal výsadní postavení.
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Porcelán je produkt, kterým se Chodov ve 
světě velmi prezentoval a který se stal i jed-
ním ze symbolů chodovského městského 
znaku. Rozhodně ne náhodou.

Chodovská porcelánka patřila mezi nejstarší 
v českých zemích a její tradice trvala bez pře-
rušení více než dvě staletí. V době největší slávy 
chodovského porcelánu ve 20. letech 20. století 
zaměstnávaly obě chodovské porcelánky pat-
náct stovek dělníků, což z nich v šestitisícovém 
městečku dělalo největšího zaměstnavatele. 
Kromě „slavnější“ porcelánky Haas & Czjzek, je-
jíž tradice sahala do roku 1810, byla významným 
provozem porcelánka, jejíž areál se dodnes na-
chází v Tovární ulici.

Porcelánka Richter, Fenkl & Hahn, nazývaná 
již od svého vzniku místními obyvateli jedno-
duše „Nová fabrika“, byla založena v roce 1883. 
U jejího zrodu stál budoucí starosta Karel Fenkl 
a pánové Albert Richter a Alois Hahn. Poslední 
jmenovaný zemřel krátce po založení továrny 
a v roce 1885 se svého podílu ve firmě vzdal 
ve prospěch svého zetě Antona Langera i Al-
bert Richter. Od roku 1886 tak byli majiteli por-
celánky Karel Fenkl, který zároveň působil jako 
technický ředitel, a Anton Langer, který zastával 
funkci obchodního ředitele. Oba společníci to-

várnu během druhé poloviny 80. let 19. století 
natolik rozšířili, že již deset let po svém založení 
patřila mezi největší porcelánky v regionu a své 
zboží dodávala do celého světa.

Protože se porcelánka nacházela mimo do-
sud zastavěnou oblast Chodova, spojila areál se 
zbytkem města zcela nová silnice nesoucí ná-
zev Tovární ulice. Ta začínala dnes již neexistu-
jící křižovatkou na jižní straně Riegerova mostu 
v dnešní Staroměstské ulici a stejně jako dnešní 
Tovární ulice kopírovala tok Vintířovského po-
toka. Na prostranství před areálem porcelán-
ky vznikla v polovině 80. let 19. století skládka 
porcelánového odpadu o ploše dvou hektarů, 
která zde zůstala až do 60. let 20. století. Teh-
dy na místě skládky vzniklo nové sídliště a také 
obchodní dům s restaurací, který získal lidové 
označení „Smeťák“.

Samotné budovy porcelánky, ve kterých se 
nacházelo 12 pecí na porcelán, zabíraly na konci 
20. let 20. století plochu jednoho hektaru. K nim 
ovšem patřily i rozsáhlé pozemky o výměře 18 
hektarů, na kterých byl mimo jiné les i tovární 
rybník. V rámci celého areálu bychom v té době 
našli mlýn na porcelánovou masu, několik točí-
ren, tiskárnu, malírnu, dekorační oddělení, dílny 
pro zámečníky, kováře a tesaře a vlastní povoz-

Porcelánka živila stovky rodin

Společná fotografie zaměstnanců porcelánky z počátku 20. století.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Celkový pohled na porcelánku Richter, Fenkl & Hahn.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka 

Na snímku z roku 1918 jsou zachyceny pracovnice porcelánky.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

nictví. V době největší slávy firmy zaměstnávala 
porcelánka Richter, Fenkl & Hahn až devět sto-
vek zaměstnanců z Chodova a okolí.

Vyráběly se zde všechny běžné druhy spo-
třebního porcelánu od jednoduchých servisů až 
po porcelán nejvyšší kvality. V době první re-
publiky vyvážela firma své výrobky kromě střední 
Evropy do Anglie, Holandska a Spojených států, 

kde si udržovala i svá stálá obchodní zastoupe-
ní a sklady. Po roce 1945 a vysídlení původních 
obyvatel se nepodařilo sehnat dostatek pracov-
ních sil pro provoz dvou porcelánek v Chodově, 
a na konci 40. let byl proto provoz v továrně 
Richter, Fenkl & Hahn ukončen. Další desetiletí 
sloužil areál jako sklady drobného zboží.

 Miloš Bělohlávek, městský historik
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7.-8. 6. (pá-so) 17 h, 29. 6. (so) 17 h
Psí poslání 2 /90/
Premiéra / Rodinný / USA
Ve filmu Psí poslání 2 nalezne milovaný pes Bailey nový smysl života. Naváže pevné pouto s těmi, 
které zbožňuje, a společně se vydají na místa, která si nedokázali ani ve snu představit. Tak začíná 
Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika 
fakt skvělými drbáními na bříšku. Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

21. 6. (pá) 17 h, 22.-23. 6. (so-ne) 15 h, 29. 6. (so) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 3D /86/
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme 
doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, 
jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata!
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

27. 6. (čt) 17 h, 28. 6. (pá) 19.30 h 
Yesterday /112/ 
Premiéra / Hudební komedie / VB
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky pamatuje jediný člověk. 
Toho by měl využít. Dvě legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a 
scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili originální a 
hravou komedii o muzice a lásce. Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

13.-14. 6. (čt-pá) 19.30 h, 16. 6. (ne) 19.30,               
15. 6. (so) 17 h, 21. 6. (pá) 19.30 h, 22. 6. (so) 17 h
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

6.-7. 6. (čt-pá) 19.30 h, 9. 6. (ne) 19.30 h,                
10. 6. (po) 19.30 h, 22. 6. (so) 19.30 h, 25. 6. (út) 

19.30 h, 29. 6. (so) 19.30 h
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč
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6. 6. (čt) 17 h
After: Polibek /106/
Romantický / USA
Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka 
široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdra-
vý rozum je proti, ale nemůže si pomoci… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

6.-7. 6. (čt-pá) 19.30 h, 9. 6. (ne) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean 
Grey, která pochází z jejich vlastních řad. Během vesmírné 
záchranné mise Jean téměř zemře, ale když se vrátí domů, 
zjistí, že ji neznámá vesmírná síla udělala silnější, ale záro-
veň mnohem nestabilnější. Zrodila se Dark Phoenix. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150  Kč

7.-8. 6. (pá-so) 17 h
Psí poslání 2 /90/
Premiéra / Rodinný / USA
Přístupný, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

8. 6. (so) 15 h
Ugly Dolls /88/
Animovaný, hudební / USA
V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, po-
divné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice 
miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše pře-
dem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet 
o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy 
sebere partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co 
je na druhé straně. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

8. 6. (so) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Po devastujících událostech snímku Avengers: Infinity War 
(2018) je (nejen) lidský svět v troskách. S pomocí hrstky pře-
živších spojenců se zbytky Avengers naposledy sjednocují, 
aby se postavili Thanosovi a pokusili se obnovit pořádek 
vesmíru… 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

9. 6. (ne) 15 h
Dumbo /123/
Rodinný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

9. 6. (ne) 17 h
Teroristka /95/
Komedie, drama / ČR
Film Teroristka je příběhem učitelky v důchodu (Iva Jan-
žurová), která celý život učila žáky, že základem všeho 
je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to 
gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ 
říká darebák. „Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ 
odpoví mu paní, než odjistí zbraň. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

10. 6. (po) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1. 6. (so) 15 h
Aladin /128/
Animovaný, dobrodružný / USA
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodě-
jíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně 
a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

1. 6. (so) 17 h, 2. 6. (ne) 19.30 h
Rocketman /120/
Životopisný / VB, USA
Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo 
jiný, žil jako pravý rocker a navzdory tomu přežil, aby vám 
o sobě mohl vyprávět. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

1. 6. (so) 19.30 h
Godzilla II Král monster 3D /132/
Akční sci-fi thriller / USA
Godzilla se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mo-
throu, kaiju Rodanem a také svým největším nepřítelem, 
trojhlavým Kingem Ghidorahem. 
Přístupné od let, titulky. Vstupné 150 Kč

2. 6. (ne) 15 h
V oblacích /88/
Animovaný, komedie / Německo
Na mořského racka je neobvykle malý a není se co divit. 
Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi racky se jako pískle tak 
nějak omylem připletl, získal si srdce jednoho páru. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

2. 6. (ne) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu /104/ 
Akční, rodinný / USA, Japonsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

3. 6. (po) 19.30 h
Máma /99/
Premiéra / Thriller / USA
Když je vám sladkých „náct“ a cizí člověk vám nabídne, že 
můžete pařit v jeho sklepě, měli byste si začít dávat pozor.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

4. 6. (út) 10 h - dopolední kino
Ženy v běhu /93/
Komedie / ČR / Vstupné 50 Kč

4. 6. (út) 19.30 h
Godzilla II Král monster 3D /132/
Akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od let, titulky. Vstupné 150 Kč

5. 6. (st) 19.30 h
Syn temnoty /90/
Horor / USA
Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, 
ale místo aby se pro lidstvo stalo hrdinou, začalo by se pro-
jevovat velmi zlověstně? V Synovi temnoty přináší vizionář-
ský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý 
zvrat a nový radikální žánr: superhrdinský horor. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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11. 6. (út) 19.30 h
Zlo s lidskou tváří /108/
Premiéra / Kriminální drama / USA
Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších séri-
ových vrahů historie, Teda Bundyho. Překvapivým vypra-
věčem strhujícího filmu je Bundyho přítelkyně, která s ním v 
době vražd žila pod jednou střechou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

12. 6. (st) 19.30 h
Rocketman /120/
Životopisný / VB, USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

13. 6. (čt) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu /104/ 
Akční, rodinný / USA, Japonsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

13.-14. 6. (čt-pá) 19.30 h, 16. 6. (ne) 19.30 h
Muži v černém: Globální hrozba 3D /107/
Premiéra / Sci-fi / USA
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem 
z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí dosud nej-
většímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agento-
vi v organizaci Mužů v černém. 
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

14. 6. (pá) 17 h, 15. 6. (so) 15 h,
TvMiniUni a zloděj otázek /80/
Premiéra / Rodinný animovaný / ČR
Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film plný 
života, barev, vtipu. Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek 
ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, který na D:čku 
České televize běží už pět let. 
Přístupné. Vstupné 120 Kč

15. 6. (so) 17 h 
Muži v černém: Globální hrozba /107/
Premiéra / Sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

15. 6. (so) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

16. 6. (ne) 15 h
V oblacích /88/
Animovaný, komedie / Německo
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

16. 6. (ne) 17 h, 17. 6. (po) 19.30 h
Šprtky to chtěj taky /102/
Premiéra / Komedie / USA
Nejlepší kámošky Amy a Molly celý studentský život ležely 
v učebnicích a šprtaly se. Když si uvědomí, že si mohly celé 
ty roky užívat jako všichni ostatní, rozhodnou se jít si to 
pořádně vynahradit na velkolepou závěrečnou párty. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

18. 6. (út) 10 h - dopolední kino
LOVEní /100/ 
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

18. 6. (út) 19.30 h
Sněží! /74/
Drama, komedie / ČR
Poetický film o křehkosti mezilidských vztahů a jedinečném 
světě uvnitř každé rodiny. Babička, matka a dvě sestry v 
jednom domě a na jedné zahradě. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

19. 6. (st) 19.30 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč

20. 6. (čt) 17 h
Godzilla II Král monster 3D /132/
Akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od let, titulky. Vstupné 150 Kč

20. 6. (čt) 19.30 h
Rodiče na tahu /97/
Premiéra / Komedie / USA
Salma Hayek a Alec Baldwin jsou Rodiče na tahu v bláznivé 
a nekorektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas 
od času ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou 
úplně švorc. Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a 
vymýšlejí, jak se z problémů dostat. Bohužel si k tomu dají 
skleničku, rozhodnou se potají pronajmout sousedův dům 
a pak už nestíhají počítat katastrofy, které tím spustí.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

21. 6. (pá) 17 h
Tajný život mazlíčků 2 3D /86/
Premiéra / Dobr. animovaný / USA
Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí 
kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, 
tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, 
jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. 
A že to jsou často dramata!
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

21. 6. (pá) 19.30 h
Muži v černém: Globální hrozba 3D /107/
Premiéra / Sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

22.-23. 6. (so-ne) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 /86/
Premiéra / Dobr. animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

22. 6. (so) 17 h
Muži v černém: Globální hrozba /107/
Premiéra / Sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

22. 6. (so) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

23. 6. (ne) 17 h
Aladin /128/
Animovaný, dobrodružný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč
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TV Studio Chodov

4. 6. (út) až 7. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

11. 6. (út) až 14. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu června
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
PEJSEK A KOČIČKA
Záznam divadelního představení pro děti
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

18. 6. (út) až 21. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
HOTEL U TŘÍ KOČEK
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

25. 6. (út) až 28. 6. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu června 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
O ŠEVCI KUBOVI
Záznam divadelního představení pro děti
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

TV studio informuje
Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc 900 Kč / 1500 Kč
slevy pro fyzické osoby
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč
video (max. 30 s) se zvukem v HD kvalitě
Informace na tel. 352 352 422

23.-24. 6. (ne-po) 19.30 h
Podfukářky /94/
Premiéra / Komedie / USA
Rebel Wilson jako amatérská podvodnice a Anne Hatha-
way jako podfukářka nejvyšší třídy se spojí, aby svedly, 
oklamaly a obraly bohaté chlapy o jejich peníze. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

25. 6. (út) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

26. 6. (st) 19.30 h
Rocketman /120/
Životopisný / VB, USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

27. 6. (čt) 17 h, 28. 6. (pá) 19.30 h
Yesterday /112/
Premiéra / Hudební komedie / VB
Ještě včera všichni znali Beatles. Dneska si ale jejich písničky 
pamatuje jediný člověk. Toho by měl využít. Dvě legendy 
britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista 
legendárních komedií Richard Curtis, spojili síly a natočili 
originální a hravou komedii o muzice a lásce. 
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

27. 6. (čt) 20.05 h, 30. 6. (ne) 20.05 h
Annabelle 3
Premiéra / Mysteriózní horor / USA
Třetí pokračování velmi úspěšné hororové série scenáristy a 
producenta Jamese Wana, ve kterém se opět potkáváme s 
neblaze proslulou panenkou. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

28. 6. (pá) 17 h
Pokémon: Detektiv Pikachu /104/ 
Akční, rodinný / USA, Japonsko
Přístupné, český dabing. Vstupné 120 Kč

29. 6. (so) 15 h
Tajný život mazlíčků 2 /86/
Premiéra / Dobr. animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 6. (so) 17 h
Psí poslání 2 /90/
Premiéra / Rodinný / USA
Přístupný, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 6. (so) 19.30 h
X-Men: Dark Phoenix 3D /114/
Premiéra / Akční dobr. fantasy / USA
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 150 Kč

30. 6. (ne) 15 h
V oblacích /88/
Animovaný, komedie / Německo
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

30. 6. (ne) 17 h
Avengers: Endgame 3D /185/
Akční sci-fi / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč
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Městská knihovna Chodov
2. 5. - 25. 6.
Lesy kolem nás
10. ročník výtvarné soutěže aneb „Jak pomáháme lesu, kdo 
a co lesu škodí a jak lesu a jeho obyvatelům můžeme po-
moci“. Soutěží pouze jednotlivci, každý může odevzdat 1 
práci. Výtvarné práce ve formátech A5, A4 nebo A3 mimo 
trojrozměrné práce soutěžící předají do 25. 6.

4. 6. (út) 10 h
Cvrčkohrátky

6. 6. (čt) 10 h
Lumpík

12. 6. (st) 17 h
Čtenářský klub – večery s knihou
Přijďte, staňte se členem čtenářského klubu a především, 
odpočiňte si od náročných dní u skleničky vína nebo šálku 
kávy při debatě o něčem, co všichni milujeme – o knihách.

18. 6. (út) 10 h
Simona Racková - Spisovatelé do knihoven
Básnířka, redaktorka, editorka a literární kritička. Vystu-
dovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK. 
Byla editorkou ročenky Sto nejlepších českých básní 2012 

a dvoudílné Antologie české poezie. Publikovala básnické 
sbírky Přítelkyně. Město, které není. Tance. A dosud posled-
ní Zatímco hlídací psi spí. Od třinácti se věnuje tanci, nyní 
zejména flamenku. Je držitelkou Drážďanské ceny lyriky za 
rok 2016. 

pondělí od 14 h
Čtenářský klub 
Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čte-
ním objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
5. 6. Veselé obrázky, 12. 6. 3D květiny, 19. 6. Letní koláž,
26. 6. Přání pro paní učitelku

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
6. 6. Hádej, kdo jsem, 13. 6. Přines si svou knihu, 20. 6. Prší, 
27. 6. Kvíz

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Miloš Urban - KAR
Držitel ceny Magnesia litera za prózu Hastrman. 
KAR - Pohřební hostina za jedno město. V Karlových Varech 
dojde k obludné vraždě: žena roztrhá muže svými zuby 
a pak spáchá sebevraždu. Další vražda na sebe nenechá 
dlouho čekat…
Alena Mornštajnová - Tiché roky  
Nový román Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí. 
Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o intimní rodinné 
drama, kde hlavní roli nehrají velké dějiny, ale náhody a 
lidské charaktery. Stejně jako u románu Hana však jde o sil-
ný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh, který si čtenáře 
podmaní od první do poslední stránky.

ZUŠ Chodov
17.-20. 6. (po-čt) 15-17 h 
Přijímací řízení nových žáků do ZUŠ
Hudební obor: 18. a 19. 6. (nám. ČSM 693)
Výtvarný obor: 17.-19. 6. (1. patro - Školní 697)
Taneční obor: 17., 19. a 20. 6. (suterén - Smetanova 738)
Liter.-dramatický obor: 13. 6. (1. patro – Smetanova 738)

17. 6. (po) 17 h
Absolventské vystoupení žáků tanečního 
oboru
Malá scéna KASS Chodov

19. 6. (st) 17 h
Třídní přehrávka p.uč.M.Doležala a vystoupe-
ní absolventů (elektrická a basová kytara)
Oáza Chodov

20. 6. (čt) 16.30 h
Vystoupení žáků LDO
koncertní sál ZUŠ

21. 6. (pá) 11.50-12.20 / 12.45-13.15 / 13.35-14.05
Den pro sociální služby - vystoupení žáků
Staroměstská ulice

4. 6. (út) 13 h
Výkup zlata 
předsálí kina Malá scéna 

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

21. 6. (pá) 16 h 
Červení Panteři (koncert) 
Staroměstská ulice Chodov

21. 6. (pá) 22 h 
Letní kino „Bohemian Rhapsody“   
Staroměstská ulice Chodov

22. 6. (so) 9 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál KASS Chodov

22. 6. (so) 22 h 
Letní kino „Po čem muži touží“   
Staroměstská ulice Chodov

26. 6. (st) 10 h
Školní akademie 3. ZŠ
společenský sál 

27. 6. (čt) 9 h
Předání pamětních listů žákům devátých tříd   
společenský sál KASS Chodov

27. 6. (čt) 17 h
Poslední zvonění 1. ZŠ
společenský sál

KASS Chodov
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7. 6. (pá) 9 h 
Branný den pro děti 
Ve spolupráci se Střediskem prevence kriminality Chodov a 
Sborem dobrovolných hasičů Chodov pro detektivy ze  4. a 
5. tříd chodovských ZŠ. Program: velká detektivní hra, ukáz-
ka výbavy a výstroje městských policistů a hasičů, střelba ze 
vzduchovky, ukázka výcviku služebních psů, soutěže, opékání
ŠAK Chodov
11. 6. (út) 9 h
Školkolympiáda 
Sportovní víceboj pro prostřední třídy MŠ. Přijít může z každé 
MŠ celá třída, soutěžit bude úplně každý. Rodiče, prarodiče a 
další diváci jsou vítáni.
Pořádá DDM Bludiště, ZŠ Husova, ŠAK Chodov. Akce probíhá 
za podpory města Chodov
ŠAK Chodov
25. 6. (út) 16 h
Zakončení školního roku 
Zakončení proběhne formou závodů rodičů a jejich dětí. Všech-
ny dvojice budou rozděleny do družstev, na vítěze budou čekat 
odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, ale 
o chuť se bavit a hlavně nadšení ze společných zážitků s dětmi. 
Po ukončení závodů bude opět připraveno opékání vašich buř-
tů s posezením u ohně. Více informací: Kancelář DDM Bludiště
ŠAK Chodov
28. 6. (pá) 
Balónek za hezké vysvědčení 
Zdarma:
1. třída – max. jedna dvojka, 2. třída – max. dvě dvojky,
3. třída – max. tři dvojky, 4. třída – max. čtyři dvojky,
5. třída – max. jedna trojka, 6. – 9. třída – max. tři trojky
Ostatní 30 Kč. Do vypotřebování plynu.

DDM Bludiště Chodov

Evangelický kostel

Městská galerie v DDM Bludiště
4. 6. (út) 16 h
Vernisáž výstavy Jsme v obraze
Výstava prací keramiků a fotografů DDM Bludiště Chodov.
Vstup zdarma. Ukončení výstavy 20. 6. 2019
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h 

9. 6. (ne) 16 h
Zpěvy duchovních písní sborů Západočeského 
seniorátu Českobratrské církve evangelické

28.-29. 6. (pá-so) 
Dny světla
28. 6. 17.30 h - Koncert a ukázka z díla J. A. Komenského
Účinkují: Pavel a Irena Dirdovi, Lenka Veselá, Roman Bauer 
a pěvecký sbor Melodie.
29. 6. 14 h (fara) - Projekce filmu Jan Hus, pak malé ob-
čerstvení a program pro děti na farské zahradě. Následuje 
povídání s J. Kretschmerovou a projekce filmu Poslední útěk 
Jeronýma Pražského.
29. 6. 19 h - J. Kretschmerová za hudebního doprovodu 
Dariny Hybské Majduchové prezentuje dílo J. A. Komen-
ského Kšaft umírající matky Jednoty bratské.
Vstupné dobrovolné.

1. 6. (so) 9 h
Soutěž ke Dni dětí ve sportovní gymnastice
tělocvična ZŠ Komenského, veřejně přístupné, TJ 
Batesta

1.-2. 6. (so-ne) 9-15 h
Pohár starosty v požárním sportu
Sobota: požární útoky, dospělí a dorost, Karlovarský pohár
Neděle: požární útoky a štafeta 4× 60 m, Karlovarská liga 
mládeže
cvičiště Bezručova ulice

5. 6. (st) sraz 13 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Jindřichovice – válečný hřbitov, mauzoleum
KČT Chodov

12. 6. (st) 16 h 
Tenis - nábor mládeže
od 5 do 11 let
tenisové kurty ul. U Porcelánky

12. 6. (st) 17 h
Kolo pro rodinu
11. ročník, MTB časovka rodinných dvojic
Místo startu: Chodov, pláž rybníka Bílá voda
Trasa: Chodov, okolo nádrže Bílá voda - 1,6 km
Kategorie: ženy i muži od 1 roku do 99 let
TJ Plamen

14.-15. 6. (pá-so)
Maxištafeta
19. ročník 24hodinové štafety s humanitárním cílem - pří-
spěvek pro chodovský stacionář Mateřídouška.
ŠAK Chodov

15.-16. 6. (so-ne) 9 h
Český pohár v beachvolejbalu žen
beach kurty, BVC Chodov

16. 6. (ne) 10 h
Chodovský bike
20. ročník, MTB XC, CKK MTB
Místo startu: Chodov, středisko Junák
Trasa: Chodov, lokalita pod vodárnou – 0,3 km až 20 km
Kategorie: ženy i muži od 1 roku do 99 let
TJ Plamen

19. 6. (st) sraz 10.30 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Hroznětín
KČT Chodov

22. 6. (so) 9 h
Tenisový turnaj - BATESTA CUP 1
Turnaj dětí baby tenisu a mladších žáků
tenisové kurty ul. U Porcelánky

26. 6. (st) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Vintířov – Čertovy kameny
KČT Chodov

Sport
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Florbal
Dívky z Plamenu opět na bedně 

V sobotu 4. května se na palubovce TJ Slavie 
Plzeň odehrál rozvojový florbalový turnaj žákyň 
a dorostenek. Turnaj byl rozdělen na dopolední 
část, kdy se odehrály boje starších žákyň, a odpo-
lední část určenou pro utkání dorostenek.

Dopoledne se představilo osm týmů. FBŠ SLA-
VIA Plzeň red, FBŠ SLAVIA Plzeň grey, TJ Klatovy, 
TJ Sokol M. Lázně, FBC ROKYCANY, FB Hurricane 
K.Vary, výběr Karlovarského kraje a nechyběl ani 
tým TJ Plamen Chodov dívky pod vedením tre-
néra Dana Ševčíka. 

V prvním zápase se naše dívky postavily proti 
výběru Karlovarského kraje. Tým sice vyhrál 3:2, 
ale byla znát nervozita a určité rozpaky. Druhý 
zápas proti FBC ROKYCANY naše svěřenkyně 
makaly od první minuty až do konce zápasu. 
Skvělá týmová práce přinesla ovoce v podobě 
zasloužené výhry nad silným soupeřem 3:1. Pla-
meňačky čekal třetí zápas proti FBŠ SLAVIA Plzeň 
grey. Zde se ukázala slabá místa našich dívek, na-
opak síla domácího týmu. Zápas nakonec skončil 
prohrou našich 1:5.

Po pauze následovalo rozlosování, tzv. pavouk 
play-off, který našim dívkám přidělil tým FB Hu-
rricane K.Vary. Chodovačky z Plamenu do tohoto 
zápasu nastupovaly v pozici favorita. Svou roli 
potvrdily a po výhře 6:0 postoupily do semifinále. 
V něm přišel znovu souboj s FBŠ SLAVIA Plzeň 
grey a bohužel znovu výhra domácí Slávie 0:6. 
V zápase o 3. místo nastoupily mladé plameňač-
ky znovu proti FBC ROKYCANY. Opět vyrovnaný 
zápas došel za stavu 2:2 do nájezdů. První sé-
rie nájezdů byla opět vyrovnaná. V druhé sérii 
Chodovačky znovu uspěly a poté je podržela 
svým skvělým zákrokem gólmanka Eliška Jakubů. 

Konečné rozhodnutí padlo až ve třetí sérii ná-
jezdů, kdy uspěla i třetí hráčka z řad Plamenu, 
a následně mohla naplno propuknout nefalšova-
ná euforie ze zisku 3. místa.

Po vyhlášení a předání medailí se přestavělo 
hřiště a začal turnaj dorostenek. Představily se 
týmy jako FBŠ SLAVIA Plzeň red, FBŠ SLAVIA Pl-
zeň grey, FB Hurricane K.Vary a výběr Karlovar-
ského kraje, ve kterém se herně prosadilo i pět 
dívek z TJ Plamen Chodov dívky, K. Hacklová, 
D. Rodaková, N. Králíková, K. Šavelová a T. Šev-
číková. Vstup do turnaje se výběru dorostenek 
však příliš nevydařil a se silnou domácí Slávií 
Plzeň grey, byť po dobrém výkonu, prohra 0:1. 
Pak přišel druhý zápas s týmem FBŠ SLAVIA Pl-
zeň red, který skončil remízou 3:3. Dorostenky 
v závěru druhého zápasu sahaly i po vítězství, 
ale Nikola Králíková sama proti gólmanovi v 
útěku na branku nedokázala proměnit. Ve tře-
tím zápase si dívky spravily chuť a vyhrály nad 
týmem FB Hurricane K.Vary 6:0. Celý turnaj do-
rostenky zakončily 3. místem a odvezly si cenné 
medaile. Pavel Dawidko 

Tenis

Jan Psota uspěl na mezinárodní scéně

Koncem dubna se konal v Rakovníku prestižní 
tenisový turnaj kategorie hráčů do 12 let. Turna-
je se účastnilo 80 chlapců z celého světa, mezi 
nimiž byl i hodně vidět náš odchovanec Honzík 
Psota. Ten se v jednotlivcích dostal do osmifinále, 
kde skončil na raketě pozdějšího finalisty. O to 
větší překvapení a radost si užil ve čtyřhře, kde se 
s kolegou z Prostějova postupně probojoval až 
na stupně vítězů, a převzali tak společně pohár 
za třetí místo. Gratulujeme.  Milan Hajduk
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Výsledkový servis
Muži A: Kr. Poříčí - Chodov 5:1, Chodov - Ci-

tice 4:2, Nejdek – Chodov 7:0, Chodov - St. Role 
5:1, N. Sedlo - Chodov  1:0

Muži B: Hazlov - Chodov B 1:3, Chodov B - 
Lomnice B 7:1, Hranice - Chodov B 3:2, Kr. Poříčí 
B - Chodov B 3:3 (PK 4:2), Chodov B - D. Žandov 
1:0, Jáchymov - Chodov B 0:3
Červnová utkání

Muži A:
02.06. 17.00 Toužim - Chodov
08.06. 17.00 Chodov - Lomnice
15.06. 17.00 Žlutice - Chodov
Muži B:
09.06. 15.00 Chodov B - Kraslice
16.06. 10.30 Bochov - Chodov B
Dorost:
01.06. 10.30 Chodov - Lomnice/Krajková
09.06. 14.00 St.Role - Chodov
Starší žáci:
02.06. 10.30 Chodov - Kraslice/Rotava
09.06. 10.00 St.Voda - Chodov
16.06. 10.30 Chodov - Lomnice
Mladší žáci:
06.06. 17.00 Chodov - D.Rychnov/Svatava
14.06. 17.00 Lomnice/Krajková - Chodov
19.06. 17.00 Staré Sedlo - Chodov

Nábor dětí 
do tenisového oddílu

Pro děti od 5 do 11 let
Kdy: středa 12. června od 16 h
Kde: tenisové kurty v ul. U Porcelánky 
(nad bývalou firmou Jirkovský)
Potřeby: sportovní oblečení a obuv, pití
Více info: Milan Hajduk, trenér
               tel. 774 576 090
               Jaroslav Hupfer, předseda
               tel. 739 242 946

Fotbal

Atletika

Soutěže družstev
S jarem se rozjely i soutěže družstev. Skvěle si 

vedlo družstvo dorostenců,  doplněných o starší 
žáky. Ti zvítězili v prvním kole Přeboru Karlovar-
ského kraje. Oporami týmu byli Adam Bauer, Josef 
Terč, Jan Kundrát či Lukáš Volf. 

Po několika letech se do soutěží vrátilo i druž-
stvo mužů. To mělo první kolo v Nýřanech.  ŠA-
Káčtí „veterání“ se skvěle doplnili s dorostenec-
ko-juniorskou omladinou, doplněnou dvěma 
hostujícími kluky z Ostrova a jedním ze Sokolova, 
a družstvo jako lusk se prezentovalo v žlutých 
barvách na nýřanském stadionu ve skvělých vý-
konech. Obzvláště návrat Jana Jirovce či  Fran-
tiška Jance byl vletem do atletiky.  Mezi muži se 
neztratily ani výkony juniorů Martina Tonhausera 
a Jana Gurbana, dorostenců Adama Bauera, Petra 
Lilla i hostujících dorostenců Lukáše Volfa  a Jana 
Kundráta. Pochvalu zaslouží i všichni ostatní, neb  
družstvo ŠAKu Chodov v prvním kole vybojovalo 
jednoznačné vítězství. 
Mistrovství  KV kraje ve víceboji

Soutěže jednotlivců zahájili vícebojaři. Cho-
dov zde měl zastoupení jen v juniorské kategorii. 
Odvahu vyzkoušet si v deštivém počasí dvou-
denní maraton atletického desetiboje měl Martin 
Tonhauser. V deštivém a studeném počasí si  na 
většině disciplín dokonce dokázal utvořit osobní 
rekordy a bodový součet   3964 bodů jej vynesl 
k přebornickému titulu.
Legenda sportu Karlovarského kraje

Trenér  a rozhodčí  ŠAKu Chodov Mgr. Rudolf 

Flaška přebral z rukou hejtmanky KV kraje při vy-
hlášení nejlepších sportovců KV kraje titul legenda 
sportu. Navázal tak na ocenění z vyhlášení nej-
lepších sportovců Sokolovska, kde týden předtím 
přebral i ocenění osobnost sportu za dlouholetou 
činnost v oblasti sportu v sokolovském okrese, ať 
už to bylo v roli učitele TV, ředitele sportovní školy 
či trenéra a rozhodčího atletiky v ŠAK Chodov. 

Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dal-
ších let.  Miloš Volek
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Šachy

Senzační záchrana 1. ligy
Nepovedený podzimní start do 1. ligy mládeže 

jsme v sezóně příliš nevylepšili, a tak jsme do Li-
berce odjížděli s minimálními šancemi na udrže-
ní soutěže. Průběžné 10. místo ve dvanáctičlenné 
skupině (sestupují poslední tři) a vidina zápasů 
proti průběžně prvnímu, třetímu a čtvrtému cel-
ku soutěže, to vše nevěstilo nic dobrého.

Kluci však na úvod prohráli s Unichessem Pra-
ha 2:4 a nebyli daleko od remízy s celkem, který 
nakonec vyhrál soutěž bez ztráty bodu. Dal-
ší duel proti Libštátu však už klapl i výsledkově 
a výhra 4,5:1,5 dávala jisté šance pro závěrečné 
kolo. V něm se kluci neskutečně kousli a pora-
zili Litoměřice těsně 3,5:2,5 a probojovali se na 
konečné 8. místo, čímž pro Chodov uhájili 1. ligu 
i pro další sezónu. Kuba Kačírek, Vašek Vojíř, 
Adrian Kotlár, Jirka Ulč, Kuba Červenka a Michal 
Pech zaslouží velkou pochvalu za předvedený 
výkon i obrovskou bojovnost.   

Parádní finále
O víkendu 11. - 12. května se v Karlových Va-

rech odehrálo finále KP mládeže v kategoriích 
H12, H14 a H16. Nejlepších 6 hráčů v každé ka-
tegorii, kteří se kvalifikovali v celoroční soutěži, 
hrálo systémem každý s každým o tituly, medaile 
a postupy na MČech.

Kuba Červenka zažil povedenou sezonu.

Další úspěchy kolektivů BVC
Pro mládežnické kolektivy BVC Chodov, jejich 

trenéry a realizační týmy je konec sezóny velmi 
náročný. Přestože týmům juniorek a kadetek již 
letošní sezóna skončila, tak na své vrcholné turna-
je se připravovala a připravují žákovská družstva 
a družstva barevného volejbalu. 

O víkendu 3.- 5. 4. 2019 se v Bílovci uskutečnilo 
mistrovství republiky mladších žákyň, kde se utka-
lo 16 nejlepších družstev z České republiky, která 
prošla náročným dvoukolovým sítem kvalifikace 
osmdesáti přihlášených uchazečů o letošní titul 
mistra ČR. BVC Chodov i v této mladší žákovské 
kategorii opět potvrdil svoji příslušnost k republi-
kové volejbalové špičce, když ve finálovém turnaji 
obsadil celkové velmi hezké osmé místo. Za ce-
lou jejich náročnou sezónu je namístě poděkovat 
jak trenérovi Filipu Prášilovi, tak i rodičům hráček, 
kteří mu pomáhali. Toto družstvo se také díky vý-
sledkům v krajském přeboru Karlovarského kraje 
v kategorii starších žákyň dostalo na kvalifikační 

Volejbal

Chodovští hráči navázali na vystoupení svých 
mladších spoluhráčů v kategorii H10 a všichni se 
umístili na „bedně“. V kategorii H12 přišel Michal 
Pech o prvenství až v posledním kole na pomoc-
né hodnocení. Stříbro bral stejně jako Michal po-
vedeným výkonem Jakub Červenka v kategorii 
H14. V nejstarší kategorii jsme měli dvojí zastou-
pení. Jirka Ulč stejně jako Vašek Vojíř skončil na 
děleném 1. - 3. místě, pomocné hodnocení našim 
borcům přisoudilo 2., resp. 3. příčku, což nejvýše 
mrzí Vaška, který aspiroval na vítězství a klopýtl 
až v posledním kole. 

Suma sumárum, chodovští šachisté letos v KP 
váleli, z 12 medailí získali rovnou polovinu a z 9 
postupů na MČech jich vybojovali 5. Chodov tak 
letos v kategorii jednotlivců dominoval! 

 Marcel Vlasák

Starší přípravka:
09.06. 11.00 Citice - Chodov
14.06. 17.00 Chodov - Kynšperk
Mladší přípravka:
07.06. 17.00 Lomnice - Chodov
14.06. 17.00 Chodov - Kynšperk
Kompletní výsledky a rozpis zápasů všech 

družstev najdete na našich webových stránkách:
https://spartak-chodov.webnode.cz/
 Petr Karbulka
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Gymnastika
Přehled domácích utkání 

Dne 13. dubna 2019 se naše gymnastky zúčastnily  
krajské soutěže ČASPV v Březové u Sokolova. V ka-
tegorii mladší žákyně vybojovala děvčata 3. místo za 
družstvo, Adéla Venhodová získala skvělé 7. místo 
z nejčetnější kategorie celých závodů – mladší žákyně 
II, Denisa Koňová obsadila 5. místo mezi staršími žá-
kyněmi a Marie Hrušková skončila na neoblíbeném 4. 
místě v kategorii dorostenky/ženy. Děkujeme i ostatním 
děvčatům za skvělé výkony a přejeme hodně úspěchů 
v posledním závodě, který pořádáme 1. června 2019 
k příležitosti oslav Dne dětí. Michaela Furiaková

Stolní tenis
TOP 12 

Duben představuje v odvětví stolního tenisu část 
sezóny, která je vyplněna akcemi pod označením 
TOP 12. Na tyto akce se nominuje 12 nejlepších 
hráčů v dané kategorii s ohledem na dosavadní 
průběžné výsledky. Personálně má chodovský 
klub na těchto akcích největší zastoupení. 

V kategorii mladšího žactva se nejlépe umísti-
la Nelča Kořínová, která si z Kynšperku odvezla 
2. místo a krásný pohár. Bramborová medaile pa-
třila tentokrát Adélce Preložníkové. Mezi chlapci 
se nejlépe dařilo Dušanu Mihokovi, který přes 
smolný los bojoval nakonec ve skupině o umís-
tění a  skončil při závěrečném sčítání na 8. místě. 
10. místo poté vybojoval i Honza Manoch, avšak 
v jeho případě je znatelný výkonnostní skok, přes-
tože máme stále co dohánět. V kategorii staršího 
žactva byla stále otevřená možnost se nominovat 
na Letní olympiádu dětí a mládeže. Bojovalo se 

doslova o každý balón, ovšem i naše konkuren-
ce přijela dosti motivovaná. Nakonec to stačilo 
na 2 druhá místa, kdy Jirka Nykl smolně a velmi 
těsně prohrál s vítězem, který si tak zajistil postup 
na LODM. Druhým stříbrem a super výkonem se 
blýskla Klára Sankotová, ovšem na olympiádu 
to taky nestačilo. Neméně pěkným bronzovým 
umístěním Lukáše Bočiho se sbírka pohárů bo-
hužel uzavřela. Lukáš Tomas skončil po napína-
vých bitvách až na 8. místě. V kategorii dorostu 
Chodov opět nesměl chybět. Nicméně zde je 
již znatelný výkonnostní skok hráčů, kteří trénují 
v chebském klubu individuálně, avšak především 
za jiných finančních podmínek. Nicméně i zde se 
dokázal s konkurencí poprat Jirka Nykl, který na-
konec vybojoval 4. místo. Lukáš Boči byl šestý a 
Matěj Brož osmý a mezi děvčaty Klára Sankotová 
pátá a Martina Hubená devátá. Ve všech katego-
riích hráči na prvních 4 místech si zajistili postup 
na 55. ročník prestižního Oblastního finále Zápa-
dočeského poháru jednotlivců, kde budou jako 
4 nejlepší zástupci Karlovarského kraje bojovat 
proti 4 nejlepším z Plzeňského kraje. Zde se tedy 
v průběhu května objeví hned 5 borců z Chodo-
va. Gratulujeme a přejeme v dalších bojích hod-
ně štěstí.  Jan Kořínek

turnaj pro MČR této kategorie. Turnaj odehrály 
ve dnech 10. – 12. 5. v Kralupech nad Vltavou. Po 
dobře odehraných zápasech však družstvo nepo-
stoupilo mezi 16 nejlepších družstev, která se utkají 
o titul mistra ČR starších žákyň ve dnech 24. – 26. 
5. 2019 v Přerově. Na tento vrchol se připravovalo 
družstvo starších žákyň. To, jak děvčata zabojovala 
a jak se toto družstvo umístilo, přineseme v dalším 
článku.

V barevném minivolejbalu se po úspěchu v kraj-
ském kole zúčastní čtyři družstva v oranžové, jed-
no družstvo v červené a tři dívčí družstva v modré 
barvě celorepublikového kola v barevném volej-
bale. Turnaj odehrají ve dnech 7. – 9. června v Jin-
dřichově Hradci. Našim hráčkám budeme držet 
palce a přát co nejlepší výsledek. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápa-
sy a další aktuální informace můžete sledovat na 
oficiálních stránkách Českého volejbalového svazu 
nebo na facebookových a internetových strán-
kách BVC Chodov.  Ladislav Zapf
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Bojové sporty

Mistrovství Evropy v shinkarate
Za český národní tým nastoupilo jedenáct sa-

murajů ve složení již zkušených reprezentantů, 
ale i nových talentů, kteří si svou účast vybojovali 
svými výsledky v předešlé sezóně.

Mistrovství bylo opět nabité soupeři z východní 

Mistrovství Evropy v karate
Mistrovsví Evropy v karate SKDUN se tentokrát 

konalo ve dnech 12. – 15. 4. 2019 ve městě Bar 
v Černé Hoře. Tohoto závodu se zúčastnil Cham-
pions team jako člen asociace CAOKK. Na soutěž 
jsme vyjeli v počtu 21 závodníků. V konkurenci 
1488 soutěžících z 21 států se ziskem 19 medailí  
team CAOKK umístil na 8. místě, což je dle po-
čtu závodníků ve srovnání s ostatními výpravami 
skvělá pozice.

Hned první den soutěží přinesl pro naše barvy 
první cenné kovy, 1. místo Daniel Pekuniak, 2. mís-
to M. Jindra, 3. místo J. Nosál a David Pekuniak 
a 1. místo team seniorů, všechno v kumite.

Ani druhý den nezůstal bez medailí. 1. místo 
R.Tirala, 2. místo J. Endršt, K.Pošmurová a L. La-
chká, 3. místa přidaly N. Soukopová, K. Vašíčko-
vá, A.Lojdová, M.Budajová a kata team ve složení 
Pokorná, Vašíčková, Štecová.

V posledním, třetím dnu soutěží jsme opět za-
bodovali a v těžkých finálových zápasech vybo-
jovali 2. místo M. Boguský, kumite team ve slože-
ní Pokorná, Štecová, Vašíčková a 3. místo kumite 
team ve složení Lojdová, Lachká, Budajová.

Myslím, že nejen závodníci, ale i trenéři pro-
kázali svoje kvality v náročné konkurenci a patří 
jim dík za odvedenou práci. Poděkování patří 
i ostatním, i když obsadili třeba jen čtvrtá a pátá 
místa, dále rodičům, městu Chodov, sponzorům 
a krajskému úřadu za finanční podporu našeho 
teamu, která nám pomáhá zúčastnit se těchto 
soutěží.  Jiří Nosál

Evropy, ale i Německa, Rakouska, Polska, Norska.
Český národní tým vybojoval celkem jedenáct 

titulů mistrů Evropy a devět titulů vicemistrů Ev-
ropy a stal se v Polsku nejúspěšnějším týmem ce-
lého mistrovství.

Titul mistr Evropy v disciplíně knockdown 
kumite (plnokontaktní karate) pod vedením 
trenéra Václava Koláře získali Kryštof Schwarz, 
Johny Kolář, Pavel Jelínek, Petr Goubej. 

Stříbrné medaile získali Veronika Dobiášová, 
Jiří Dobiáš, Pavel Petrů.

Mistry Evropy v další disciplíně, gloves kumi-
te (kickboxing, K1), také pod vedením trenéra 
Václava Koláře, se stali Kryštof Schwarz, Johny 
Kolář, Pavel Jelínek. Stříbrné medaile získali Pa-
vel Petrů, Petr Goubej.

Nejúspěšnějším závodníkem se stal Johny 
Kolář, který přidal třetí titul mistra Evropy v po-
lokontaktní disciplíně gloves kumite, light. 

V poslední disciplíně kata, pod vedením tre-
néra Jaroslava Kalfáře, nastupuje náš kata tým, 
který přidává další vavříny. Mistryni Evropy po 
titulu mistryně ČR získává Kamila Hermanová, 
druhý titul získal Tomáš Sadílek. Stříbro přidá-
vají sourozenci Veronika Dobiášová a Jiří Do-
biáš.

Svůj sen si splnila máma v akci. Hanka Do-
biášová, která teprve začíná cvičit karate, pře-
devším aby byla vzorem pro své děti. Dokáza-
la nastoupit na mistrovství Evropy v disciplíně 
knockdown kumite v kategorii women masters 
open a přidává nečekaný, o to zaslouženější 
titul mistryně Evropy.

Národní tým se celé mistrovství skvěle dopl-
ňoval a držel při sobě. Vytvořil tak opravdový 
„Samurai team“, který v červených barvách 
dominoval nejen na zápasišti. Tým doplnil 
i skvělý realizační tým.

Děkujeme městu Chodov za podporu, děku-
jeme i dalším trenérům, Marcelu Klikovi, Nikole 
Němcové a Evženovi, sensei Miroslavu Bilkovi 
a všem, kdo nás podporují a fandí nám. 

            Václav Kolář
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Uzávěrka letního dvojčísla
(červenec - srpen)
14. června 2019
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Karlovarsko

+420 603 880 965 f.dvorak@reality11.cz

POMUŽEME  VÁM
S PRODEJEM  I  PRONÁJMEM 
VAŠÍ  NEMOVITOSTI

º
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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

+420 774 730 518
www.automudroch.cz

Autopůjčovna, stěhování,
vyklízení nemovitostí.

KOUPÍM!!! STAVEBNÍ POZEMEK nebo RODINNÝ DŮM v 
okolí CHODOVA: CHODOV, VINTÍŘOV, MÍROVÁ nebo JENIŠOV 

 
 
PROSÍM VOLEJTE:  724 960 091 
(nejedná se o realitní kancelář) 
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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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