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Ples seniorů města Chodova
Běh Smolnickým kopcem
Pietní akt v městském parku
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Zpravodaj města Chodova

2
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Zprávy z města

K věci

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, milí
Chodováci,
v naší pravidelné
rubrice K věci bych
chtěl popsat záměr týkající se Střední a odborné školy v Chodově. Karlovarský kraj,
jako zřizovatel středních škol, vypsal na začátku letošního kalendářního roku konkurz na pozici ředitele školy.
Tehdejší paní ředitelce pomalu končilo šestileté
funkční období a po jeho uplynutí má zřizovatel možnost dle Školského zákona potvrdit
stávajícího ředitele, nebo vyhlásit konkurz.
Stávající ředitelka školy se na jaře rozhodla do
konkurzu nehlásit, a kraj i město tak stály před
možností uzavření Střední a odborné školy
v Chodově, což si ani jedna ze stran nepřála.
Vznikla tak potřeba řešit zachování střední školy v našem městě, kdy se podařilo najít řešení
sloučením s Gymnáziem Sokolov a oborovou
úpravou z osmiletého na čtyřleté studium. Na
konci minulého měsíce bylo o sloučení rozhodnuto na jednání Krajského zastupitelstva
Karlovarského kraje. Pan ředitel Jiří Widž ze
Sokolova přistupuje od začátku k této myšlence velmi zodpovědně a nevnímá chodovské
odloučené pracoviště jako nechtěný přítěžek.
Od začátku garantuje všem současným studentům dostudování ve zvoleném oboru, což
znamená, že současní primáni by měli skládat
svou maturitní zkoušku v roce 2027. V celém
procesu je potřeba brát zřetel na to, aby nedošlo k poškození zájmů a práv žáků obou škol.
Od školního roku 2020/2021 tak bude v Chodově otevírán pouze čtyřletý studijní obor
s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V našem
městě se podařilo spolkům a sportovním organizacím vybudovat velmi kvalitní základnu pro
další rozvoj sportu a byla by škoda nepodpořit
mladé sportovce nabídkou vhodného studijního oboru. Zároveň se zvažuje myšlenka přestěhování Krajského vzdělávacího centra, které
slouží k rozvoji žákům i pedagogům, do našeho města. Tento dlouhodobý záměr by měl být
realizován postupnými kroky, které si vyžádají i
potřebné investice do školského areálu v Komenského ulici, kde i nadále po sloučení bude
střední škola v Chodově sídlit.
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Pevně věřím, že se podaří celý záměr v budoucích letech realizovat, a město Chodov tak
bude moci mladým sportovcům i nadále nabízet kvalitní středoškolské vzdělávání.
 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

Výstava mapuje nejen historii
zpravodaje

V Síni historie města v Galerii u Vavřince začala v těchto
dnech výstava k výročí
Zpravodaje
města Chodova (na
snímku).
Expozice
v krátkosti mapuje
historii
měsíčníku,
vývoj jeho podoby,
obsahu a výrobu.
Návštěvníci mají
rovněž
možnost
prolistovat si stará
vydání od roku 1980
a prohlédnout si obsah prvního oficiálně archivovaného čísla z ledna roku 1976.
V této souvislosti vydalo Kulturní a společenské středisko limitovanou edici chodovského
retro zpravodaje ze srpna roku 1981. Lidé si ho
mohou zdarma vyzvednout na čtyřech místech.
V podatelně městského úřadu, v chodovském
infocentru, knihovně a v pokladně Kulturního
a společenského střediska v průběhu provozní
doby kina. Speciální vydání si lze odnést také přímo z výstavy.
Kopie dobového zpravodaje vznikla u příležitosti konání městských oslav (27.9. – 29.9. 2019),
tiskovina byla veřejnosti představena na vernisáži
výstavy ve středu 18. září.
Výstava potrvá až do konce října. Prohlídku
Síně historie města je však nutno dohodnout
s pracovnicemi infocentra buď osobně, nebo
telefonicky na čísle 352 352 260. 
(mák)

Piktogram ve zpravodaji

Tento piktogram upozorňuje na
to, že k dané akci pořídilo chodovské TV studio videozáznam, popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV
Chodov.
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Zmizelý Chodov mizel
z prodejního pultu

Fronta na věnování a podpis autora nové knihy Zmizelý Chodov. 

Nebývalý zájem vzbudila mezi současnými
i bývalými Chodováky jedinečná kniha Zmizelý
Chodov městského historika Miloše Bělohlávka.
Na její křest, následný prodej a autogramiádu
dorazila do kostela svatého Vavřince (22. září)
zhruba stovka lidí.
Na věnování a podpis autora se stála dlouhá
fronta, někteří návštěvníci kostela si domů odnášeli i tři výtisky. Miloš Bělohlávek při slavnostním
křtu přislíbil, že v budoucnu připraví další knihy
s podobnou tematikou.
Miloš Bělohlávek na své nejnovější knize pracoval intenzivně uplynulý rok, ale sběru podkladů
a obrazových materiálů věnoval mnohem déle,
a to posledních pět let. „Kniha je v podstatě kolektivním dílem, protože bez nadšení současných
i bývalých obyvatel Chodova by nikdy nebylo
možné dát dohromady tak úžasnou sbírku, která
zachycuje dějiny a proměny Chodova. Společně
s každou fotografií mi Chodováci přinesli i své
vzpomínky, historky, cenné informace a já jsem
jim za to nesmírně vděčný,“ poděkoval autor.
Od pondělí 23. září je kniha v prodeji za 499 Kč
v chodovském Turistickém a informačním centru
nebo v knihkupectví v městské knihovně. (mák)

Zprávy z města

|Foto: Martin Polák

Knihu pokřtil administrátor chodovské farnosti
P. Romuald Štěpán Rob.
|Foto: Martin Polák
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Otázka měsíce

Odpovídá radní města Bc. Josef Pojar
Město Chodov by
rádo vyslyšelo prosby o vybudování skateparku. V jaké fázi
jsou jeho přípravy
a kde a kdy by park
mohl stát? A kdy se
začne s výstavbou
chodníku mezi ulicemi Západní a Dvořákova? Jakou částku si tato investice vyžádá
a kdy by mohli lidé chodník mít k dispozici?
Ano, rada města a poté i zastupitelstvo města na svých zasedáních schválily
rozpočtovou změnou finanční prostředky
na obě akce. V prvním případě se jedná
o částku 107 000 Kč, přičemž se jedná zatím
o studii. Skatepark by měl navazovat na již
vybudovaný pumptrack pod Bílou vodou,
kde studie bude řešit i napojení na okolí,
parkovací plochu areálu, včetně celkového
vstupu do areálu. Po studii musí následovat
projekt, který určí celkovou částku na stavbu,
poté když bude vůle zastupitelů s uvolněním
finančních prostředků, proběhne výběrové
řízení na stavbu a samotná stavba. Přesný
termín určen není. Osobně si myslím, že by
to mohlo být nejpozději v roce 2021, v lepším případě o rok dříve. Dle mého názoru
je ve městě potřebnější další tělocvična či
menší hala. V zimních měsících jsou všechny
tyto prostory totálně obsazené a určitě bude
využita víc než nový skatepark, nicméně se
této výstavbě nebráním.
V druhém případě se jedná o částku
1 525 620 Kč, přičemž se jedná o cenu danou
projektem. Jedná se o chodník za bývalou restaurací Čína, dnes restaurace U Ederů, k panelákovému sídlišti Luční v délce 188 metrů
a šířce 2 metry, včetně veřejného osvětlení
čítajícího 7 lamp. Do 25. září 2019 probíhá
výběrové řízení (článek píšu 22.9.), kde bude
vybrán zhotovitel a ten by měl stavbu zrealizovat ještě letos do konce měsíce listopadu.
Je ještě třeba upozornit, že projekt byl podán do dotačního titulu IROP, kde je možno
obdržet zpět 95% způsobilých nákladů.
Tímto kouskem chodníku se určitě zpříjemní Chodovákům cesta ještě před zimou,
namísto nynější polní a bahnité cesty. (mák)

Začínají Seniorské dny

Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí
informuje o kulturně-společenských akcích pro
seniory města Chodova na měsíc říjen 2019.
Seniorské dny budou zahájeny na plese seniorů.
8. 10. 2019 – Ples seniorů v KASSu Chodov,
host Vladimír Hron, moderátor Petr Čimpera,
hraje Březovská desítka. Začátek plesu v 17 hodin. Prodej vstupenek v KaSSu, infocentru nebo
na OSV. Vstupné 100 Kč.
9. 10. 2019 – Prezentace Civilní ochrana,
varovné signály ve městě, krizová tel. čísla,
bytová a majetková kriminalita, bezpečnost
v dopravě v Klubu důchodců Chodov, Hlavní
652, od 14 hodin, vstup zdarma.
10. 10. 2019 – Plavání seniorů – bazén u KV
Arény K. Vary - odjezd v 9.30 z Chodova z autobusového nádraží, vstupné 75 Kč.
15. 10. 2019 – Turnaj v šipkách v herně U Žíly
v Chodově – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV,
vstup zdarma.
22. 10. 2019 – Film pro seniory Psí poslání
2 v kině KASS. Informace na OSV. Prodej vstupenek v KASSu, začátek filmu v 10 hodin. Cena
vstupenky 20 Kč.
24. 10. 2019 – Turnaj v bowlingu v hotelu
Nautilus – začátek v 9 hodin, přihlášky na OSV,
vstup zdarma.
Podrobné informace získáte na OSV. Srdečně
Vás zveme a těšíme se na hojnou účast.
Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Jiří Jun představí svá díla
ve Waldsassenu

Chodovský výtvarník Jiří Jun bude svá díla opět
vystavovat v zahraničí, tentokrát v německém
partnerském městě Waldsassen. Vernisáž výstavy
s názvem Na pomezí se uskuteční 2. listopadu
v tamním kulturním domě od 19.30.
Expozice bude k vidění až do 8. 12. 2019, výstavní prostory jsou přístupné vždy v sobotu
a neděli od 14 do 17 hodin. 
(mák)

Společnost Teplo Chodov
s.r.o. změnila sídlo

Společnost Teplo Chodov s.r.o. změnila své
sídlo. Lidé ji nově najdou v ulici U Porcelánky
1052, v bývalém areálu firmy Jirkovský. (mák)
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Chodov modernizoval
kamerový systém

Služebna městské policie v Chodově, odkud strážníci monitorují dění ve městě. 

Chodov má nově k dispozici zmodernizovaný
a rekonstruovaný kamerový systém. Od letošního
roku ho navíc provozuje ve své režii prostřednictvím úseku informatiky. V předchozích letech se
o něj starala externí soukromá firma.
Radnice do rekonstrukce investovala ze svého
rozpočtu v průběhu posledního roku zhruba 1,3
milionu korun. „Díky tomu se podařilo modernizovat dohledové zařízení na stálé dozorčí službě
městské policie, která kamerový systém obsluhuje.
Postupně se také nahrazují jednotlivé kamerové body za modernější, s větším stupněm rozlišení,“ uvedl velitel chodovské městské policie
Ladislav Staněk s tím, že systém je velkým pomocníkem při zajištění veřejného pořádku, při
ochraně majetku a bezpečí obyvatel města.
„V rámci modernizace kamerového systému
byla strážníkům dodána i osobní kamera monitorující průběh úkonů a zákroků strážníka a byla
modernizována i vozidlová kamera ve služebním
vozidle motorizované hlídky,“ popsal další část
modernizace velitel Staněk.
Kamerový systém je schopen obsáhnout velkou část veřejného prostranství města a strážníci
jej využívají prakticky každý den. „Díky systému

Zprávy z města

|Foto: SD/Lucie Žippaiová

jsme již byli schopni v rámci spolupráce s Policií
ČR například předat důkazní materiály ve věci
šetření dopravních nehod na území města, zadržet pachatele vloupání do objektů i vozidel,
zajistit hledané či pohřešované osoby.
V rámci spolupráce s hasiči a záchrannou službou také vypomáháme při ustanovení konkrétního místa při záchraně osob,“ upřesnil využití
kamer velitel.
Kamery a práci strážníků oceňuje i starosta
Chodova Patrik Pizinger. „Denně řeší řadu oznámení, problémy v dopravě či pomoc občanům
města. Městská policie je pro Chodov absolutně
nenahraditelnou složkou,“ poznamenal chodovský starosta. 
(mák)

Pozvánka na zastupitelstvo

Další řádné jednání chodovských zastupitelů se
uskuteční ve čtvrtek 31. října od 16 hodin. Konat
se bude v zasedací místnosti městského úřadu.
Přenos ze zasedání bude opět možné sledovat
živě.
Vedení města na jednání srdečně zve všechny
obyvatele města.
(mák)

Zprávy z města

Školáci opět usedli do lavic
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Chodovské školy po prázdninách opět přivítaly své žáky. Do lavic v tomto novém školním roce poprvé usedlo kolem
stovky dětí. Město dvouměsíčního letního volna využilo především k opravám školských budov a tříd. Do modernizace
a tradiční údržby investovalo miliony korun. Nejviditelnější a nejnákladnější byla tentokrát úprava prostranství před
základní školou ve Školní ulici. Pozadu ale nezůstaly ani ostatní školy ve městě, v kterých bylo třeba vymalovat,
obměnit nábytek, podlahové krytiny či nahradit staré tabule novými, popřípadě interaktivními. V Chodově fungují
čtyři základní školy, kde v uplynulém školním roce usedlo 1353 žáků.
|Foto: Martin Polák

Skončil projekt města,
Dluhová poradna

Tříletý projekt Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených ztrátou bydlení byl
ukončen 31. 8. 2019.
Chtěla bych Vás informovat, že bezplatná
služba Dluhové poradny bude poskytována i nadále ve stejném čase. Také právník bude stále
přítomen každou středu. Obě služby jsou nasmlouvané prozatím do konce tohoto roku. Bližší
informace na odboru sociálních věcí.
Poradna je tu pro Vás každé pondělí a středu od 15 do 17 v přízemí budovy MěÚ Chodov
- odbor sociálních věcí.
Řešte své finance dříve, než bude pozdě.
 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních
věcí

Ptejte se vedení Chodova

Další ze série přímých přenosů chodovského
televizního studia se uskuteční v pondělí 8. října
od 18 hodin.

V rámci pořadu Podvečer se starostou bude
na dotazy diváků a obyvatel města odpovídat
starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta
Luděk Soukup.
Otázky můžete posílat již nyní, a to na adresu
produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422
a 352 352 426.
Pořad Podvečer se starostou je tradičně vysílán
živě v chodovské kabelové televizi. 
(mák)

Vzpomínka na vznik republiky

Chodov si připomene 101. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavnostní akt
u této příležitosti se bude konat v pátek 25. října
v 11 hodin u Památníku obětem válek v městském
parku. 
(mák)

Uzávěrka listopadového čísla

15. října 2019

Kulturní
servis
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Zahrádkáři radí zahrádkářům

Zahrada v říjnu
V říjnu nám na zahradě už všechno uzrálo, přesto ještě sklízíme například košťálovou a kořenovou zeleninu, kterou opatrně
vyrýváme, necháme oschnout a teprve potom uskladňujeme. Pokud zeleninu nemůžeme zkonzumovat čerstvou, konzervujeme ji podle osvědčených receptů buď podle
druhů, nebo ji používáme třeba do směsí,
na různá čatní apod. Můžeme tak zužitkovat i nezralá rajčata, kterých je v i tomto období stále dost. Natě petržele, celeru
a libečku sušíme jako léčivky, nebo koření.
Obvykle v první dekádě měsíce vysazujeme
uznanou sadbu ozimého česneku z věrohodné pěstitelské stanice, vyhneme se tím
velkému zklamání při sklizni. Do skleníků
nebo fóliovníků ukládáme některé druhy
zelenin s kořeny na přezimování, například
kadeřávek, řapíkatý celer nebo růžičkovou
kapustu.
V říjnu vysazujeme nové stromy a keře,
které jsme zkontrolovali už při nákupu,
aby přírůstky byly zdravé - musejí mít štítek s údaji, o jakou se jedná školku, odrůdu,
podnož, jakostní třídu, bez štítku radíme nekupovat, nevíme, odkud pochází a co nám
vlastně vyroste. Před výsadbou kořeny namočíme na půl dne do čisté vody, upravíme
délku kořenů a zasadíme do půdy, kmínek
ihned připevníme k opěrnému kůlu. Dobře
zalijeme a ještě před zimou všechny keře
a stromky dobře pohnojíme, nejlépe kompostem. Je vhodná doba k přihnojení síranem draselným nebo draselnou solí, což se
projeví lepší barevností a cukernatostí plodů, vyzráním letorostů i zvýšením mrazuvzdornosti dřevin.
Neuhodí-li ještě mráz, kvetou jiřiny, chryzantémy, astry a slunečnice. Záhony s letničkami postupně rušíme, přeryjeme, vyčistíme, přidáváme kompost a připravujeme
je tak na příští rok. Vybíráme z půdy cibule
choulostivějších květin, mečíků, begónií,
dosen, montbrécií, po zaschnutí je očistíme,
označíme a uložíme. Naposledy posekáme
trávník a pohodíme slabou vrstvou kompostu, do jara se uvolní velké množství živin
a máme připraveno na nový, krásný porost.
A nakonec rada od našich babiček - mnoho z nás by si rádo naložilo zelí jako zásobárnu vitamínů a živin na přicházející zimu,
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ale nemá sud ani sklep, protože bydlí v chodovském paneláku. Naše babičky nakrouhaly zelí, ve vaničce ho smíchaly se solí
a kmínem. Na každý kilogram daly 2 deka
soli a půl lžičky kmínu. Promíchaly, udusaly
a nechaly 2 hodiny odpočinout. Potom zelí
napěchovaly do zavařovacích sklenic (0,8 l),
zavíčkovaly a postavily na plastový tác pro
případný únik šťávy. Víčka se při kvašení
nafukují, ale zase se vyrovnají do původní
polohy a to je znamení, že zelí je hotové.
Pranostika na říjen:
•
je-li říjen velmi zelený, bude leden
hodně studený
•
říjnové nebe plné hvězd má rádo
teplá kamna
•
suchý Havel oznamuje suché léto.
Poděkování – Všichni chodovští zahrádkáři děkují pracovníkům KASSu za velikou
pomoc při organizování své výstavy roku
2019 (na snímku dole).
Pozvání – Všechny, kteří chtějí předat
své zkušenosti ze zahrady, nebo naopak
se něco nového dozvědět, zveme na odpolední besedy, které začínají právě v říjnu
v městské knihovně. Přijďte, bude to určitě
stát za to. 
zahrádkáři Chodov

Zprávy z města

Běžci pomohli sourozencům

Běžci na okruhu kolem Bílé vody při závodu Chodovská vlečka.
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|Foto: Martin Polák

Stovka běžců a více než jedenáct tisíc korun vybraných na startovném. To je výsledek uplynulého
ročníku Chodovské vlečky, která se konala v závěru srpna na Bílé vodě. Celou sumu (11 600 korun)
věnuje pořadatel běžeckého závodu, chodovský Školní atletický klub, na dobrou věc. „Po dohodě
s vedením města jsme se rozhodli veškeré startovné věnovat na dobročinné účely sourozencům
Pacourkovým. Jindřich je po mozkové obrně tělesně postižený a sestra Natálie trpí silným diabetem,“
upřesnil ředitel závodu Martin Horváth s tím, že podobnou částku poskytl klub potřebným i v předchozích letech. Dnes již tradičního závodu pro veřejnost se zúčastnili také sportovci z partnerských
německých měst. 
(mák)

Talentovaná zpěvačka
zahájila studium

První setkání nadaných mladých umělců
s významnými hudebníky, výtvarníky a tanečníky v Kroměříži má za sebou Šárka Kerulová
z pěvecké třídy Aleny Boháčové z chodovské
základní umělecké školy. Šárka byla jako jediná
z Karlovarského kraje vybrána do ročního stipendijního programu MenART.
„Cílem tohoto programu je rozvoj a podpora
mladých talentů a inspirovat pedagogy, kteří
se jejich výuce věnují,“ uvedla ředitelka umělecké školy v Chodově Jitka Kaprová s tím, že
nadějná pěvkyně bude celý rok pracovat pod
vedením muzikálové zpěvačky Radky Fišarové.
Výstupy studijního programu budou podle
ředitelky prezentovány v rámci Národního fes-

tivalu Smetanova Litomyšl 2019 a MHF Pražské jaro a dalších souvisejících aktivit Nadačního fondu Magdaleny Kožené a také v rámci
ZUŠ Open.
Krátkou reportáž ze setkání v Kroměříži, jak
ho zachytila ČT :D, naleznete v jejím internetovém archivu.
(mák)

Stadion prošel rekonstrukcí

Dne 29. září byl při oblastním mistrovství
předžactva oficiálně otevřen zrekonstruovaný
městský atletický stadion.
Při této příležitosti byla také odhalena pamětní deska zakladatele Školního atletického klubu
a jeho dlouholetého předsedy Mgr. Libora Dočkala.
(mv)
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ZŠ J. A. Komenského
Gymnathlon

GYMNATHLON je dětský sportovní program
s pravidelnými tréninky, založený na pestrém
mixu gymnastických a atletických cvičení, pohybových her a rozvoje osobnosti.
Cílem GYMNATHLONU je vybudovat u dětí
celoživotní lásku k pohybu. Vztah ke sportu je
budován maximálně hravou formou. K tomu
v GYMNATHLONU využíváme netradiční prvky
jako herní plán pro každé dítě nebo putovního
maskota pro každý kurz.
Naším velkým přáním je, aby si děti sport
a pohyb zamilovaly. K tomu jim chceme pomoci
tím, že jim ho představíme jako zábavu a hravou
aktivitu, nikoliv jako náročný dril.
Chceme, aby každý Gymnathlon trénink
byl silným emočním prožitkem, kdy děti zapomenou na okolní svět. Chceme, aby odcházely

a znovu přicházely nadšené a radostné. Chceme, aby Gymnathlon byl jedním z prvních krůčků
na cestě k celoživotní lásce ke sportu.
V naší škole otevíráme hravý sportovní program Gymnathlon pro žáky 1. a 2. ročníku
a pro předškoláky. Více na webových stránkách www.zschodov.cz – hlavní stránka. Více informací podá hlavní trenérka programu Mgr. Eva
Smolková na telefonu 774882265.

Sbíráme špačky pro dobrou věc

Naše škola se zapojila do sběru „špačků“, tzn.
zbytků pastelek a tužek velikosti kolem 3 – 4 cm.
Firma KOH – I – NOOR HARDTMUTH připravila
pro zapojené školy řadu soutěží o věcné ceny.
Zapojené školy soutěží v počtu nasbíraných
špačků nebo mohou něco hezkého nakreslit.
Budeme rádi, když nás podpoříte a „špačky“
nám do školy přinesete.

Nabídka volných pracovních míst

Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného
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učitele/učitelku anglického a německého jazyka
pro žáky 6.-9.ročníku a učitele/učitelku pracovních činností a dalších předmětů na 2.stupni školy. Nástup možný ihned. Bližší informace na telefonu 352352190 nebo u přímo u ředitelky školy.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Interaktivní výuka už v sedmi třídách

ZŠ Školní ulice
Hledáme učitele

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

Od září v plném nasazení

V novém školním roce jsme skočili rovnýma
nohama do mnoha různých akcí. Na prvním
stupni již tradičně proběhlo focení prvňáčků a jejich přivítání ve škole. Ve čtvrtek 26. září jsme se
všichni vydali na ŠAK na přehlídku krásných dravců, kteří naše žáky velmi uchvátili. Naši deváťáci již v září odstartovali sérii exkurzí po místních
firmách, kde se v rámci budoucí volby povolání
mají možnost podívat do provozu místních podniků a továren. V září takto navštívili chodovské
podniky Chodos a SKF.
Opět se rozběhla sběrová akce. Do školy můžete nosit staré drobné elektrospotřebiče, vybité baterie, staré použitelné oblečení a doplňky,
boty, hračky a podobně. Toto vše můžete nosit
Mgr. A. Fedorkové. Dále sbíráme staré pečivo pro
pštrosy.
Mgr. Arnoštka Fedorková

ZŠ Nejdecká ulice
Poprvé ve škole

První kroky v přípravné třídě byly mírně nejisté. Děti přivítala paní učitelka a společně s paní
asistentkou je seznámily se školním prostředím.
Předškoláčci se v přípravné třídě „U Sluníčka“ velice rychle rozkoukali a do třídy chodili s úsměvem a plní očekávání, co nového se opět naučí.
Naše přípravná třída je plná šikulů, a tak nás hned
v září navštívila reportérka z Českého rozhlasu
Bc. Jitka Čmoková, která s námi udělala krásnou
reportáž. Z předškoláků se rázem staly mediální
hvězdy, které předvedly, co se dá v přípravné třídě naučit již na počátku měsíce září. Budeme se
těšit, co nového nás ještě čeká v celém školním
roce. 
Mgr. Helena Kalfářová

Na začátku školního roku čekalo na žáky II. Z
a V. Z milé překvapení. V obou třídách byly vyměněny staré školní tabule za interaktivní (na
snímku).
Hned v prvním týdnu měli žáci možnost s tabulí pracovat v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, ale i v hudební výchově. Tuto
pomůcku vnímají kladně nejen děti, ale také pedagogové, kteří mají v mnoha ohledech usnadněnou práci a zároveň v dnešní době digitalizace
mohou mít poutavě a metodicky připravené hodiny stále po ruce.  Mgr. Lenka Prokopičová

Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, přijme pro šk. rok
2019/2020 na částečný úvazek 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

ZŠ Husova ulice
Hledáme

Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace - AJ,
M, F) - plný úvazek (dle zákona č. 563/2004 Sb).
Informace podá na tel.352 352393 vedení školy.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz

Mgr. Lenka Hrušková

Zprávy z města
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Zahájení školního roku

Gymnázium & SOŠ Chodov
Slavnostní zahájení školního roku

Tak jako v celé naší republice, i na našem
gymnáziu byl 2. září 2019 slavnostně zahájen
nový školní rok.
Starosta Chodova Patrik Pizinger se osobně
zúčastnil úvodních okamžiků prvního školního
dne primánů, kteří v aule školy složili slavnostní slib a byli jim představení stálí i noví učitelé
profesorského sboru.
V letošním roce škola uspěla ve výběrovém řízení mezivládní organizace Fulbright
Commission, jejímž zřizovatelem je ministerstvo školství USA a ČR.
Na tomto základě byla na naši školu delegována americká lektorka, slečna Meredith Catrien Kellogg, která bude po celý rok vyučovat
anglický jazyk ve všech třídách ve spolupráci
s učitelem angličtiny.
Na primány v prvním týdnu čekalo také
přijetí do školy od studentů posledního ročníku. Pasování proběhlo v humorném duchu,
kdy byli vtipně seznámeni s tím, jak školní léta
„přežít“, a následně je čekal tradiční křest.

Mgr. Hana Lukešová

Mateřská škola Chodov
Změna způsobu platby povinných
poplatků za vzdělávání v MŠ

Připomínáme rodičům, že od 1. 9. 2019 je změněn způsob platby poplatků za předškolní vzdělávání.
Při nástupu dítěte do Mateřské školy Chodov
je vybírána v hotovosti zástupkyněmi ředitelky
na jednotlivých pracovištích zálohová finanční
jistina ve výši 800 Kč, která slouží k případnému pokrytí dlužné částky za stravné či platbu za
předškolní vzdělávání. Po ukončení vzdělávání
v Mateřské škole Chodov je zálohová finanční jistina vyúčtována a přeplatek zaslán na bankovní
účet plátce nebo vyplacen v hotovosti v kanceláři
vedoucího pracovníka školy. Úplata za příslušný
kalendářní měsíc je spolu s platbou za stravné
inkasována bezhotovostním způsobem z bankovního účtu plátce (tzv. inkasním příkazem)
uvedeným v přihlášce ke školnímu stravování,
a to vždy do 18. dne v měsíci, nebo je vybírána
v hotovosti do pokladny na jednotlivých pracovištích Mateřské školy Chodov vždy v jeden
předem určený den zpravidla od 6 do 16 hodin.
V jiných dnech mohou být platby

Zprávy z města
v hotovosti provedeny pouze v kanceláři vedoucí školní jídelny v MŠ Nerudova,
a to ve dnech pondělí – středa od 6 do 14.30.
Jiný způsob platby mateřská škola neakceptuje.
Prosíme proto rodiče, aby platby neposílali jednorázovým příkazem a zavedené trvalé příkazy
si zrušili. Děkujeme za spolupráci.

Zahrada pro veřejnost

Oznamujeme všem zájemcům, kteří by chtěli
se svými předškoláčky (děti od 0 do 7 let) pobýt
a pohrát si v odpoledních hodinách v areálu zahrady MŠ Zahradní, že tato možnost potrvá ještě
do 31. 10. 2019.
Poté bude zahrada na zimní období pro veřejnost uzavřena. Provozní doba zahrady: pondělí
až pátek od 16 do 19 hodin, o víkendu pak od
15 do 18 hodin. Zahrada je v provozu pouze za
příznivého počasí.

MŠ zve do Galerie Na plotě

V rámci oslav výročí města Chodova se všechna pracoviště MŠ Chodov prezentují výstavou
dětských prací instalovaných od 24. 9. 2019 na
plotě MŠ Školní.
Přijďte se podívat, jak vidí svět nejmladší generace Chodováků.

Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Policie České republiky
Žena lhala při koupi telefonu

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání
28leté ženy z Chodova, kterou obvinili ze spáchání přečinu úvěrový podvod.
Takového trestného činu se měla dopustit začátkem října roku 2016 v Chodově, kde si v jedné z prodejen rozhodla pořídit mobilní telefon.
Přímo v prodejně uzavřela úvěrovou smlouvu
ve výši kolem 7 tisíc korun. Dále v rámci této
smlouvy měla čerpat další finanční prostředky,
a to ve výši kolem 37 tisíc korun. Žena ve smlouvě o spotřebitelském úvěru měla úmyslně uvést
nepravdivé údaje o svém zaměstnavateli a výši
svých příjmů.
V takovém podvodném jednání měla obviněná
žena pokračovat i nadále. S totožným úmyslem
se údajně vrátila do stejné prodejny na začátku
dubna roku 2017. Prostřednictvím spotřebitelského úvěru si chtěla zakoupit další mobilní telefon.
Při uzavírání smlouvy měla opět úmyslně uvést
smyšlené informace o svém zaměstnání a výši
příjmů. Na základě těchto sdělených informací jí
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byl úvěr poskytnut. V rámci této smlouvy žena
čerpala finanční prostředky celkem ve výši kolem
10 tisíc korun.
Do současné doby na splátkách obou úvěrů
celkem uhradila pouze kolem 11 tisíc korun. Svým
jednáním tak společnosti způsobila škodu kolem
43 tisíc korun.
V případě prokázání viny hrozí obviněné ženě
za uvedené nepravdivé údaje při sjednávání úvěrové smlouvy až dva roky vězení.

Kradl kolejnice

Podezření ze spáchání přečinu krádež sdělili
policisté z obvodního oddělení Loket 42letému
muži ze Sokolovska.
Ten měl začátkem září 2019 postupně odcizit
několik kusů kolejnic o různých délkách, které
volně ležely v blízkosti kolejiště železniční tratě.
Dvě kolejnice stihl odnosit a uschovat mimo železniční trať. Zbytek se mu podařilo pouze přesunout, neboť byl při svém lupu přistižen policisty
z obvodního oddělení Chodov. Pachatel byl následně policisty zajištěn a eskortován na policejní
služebnu k provedení dalších procesních úkonů.
Kolejnice byly na místě vráceny oprávněné osobě.
Takového jednání se muž dopustil i přesto, že
byl trestním příkazem Okresního soudu v Sokolově v posledních třech letech pro stejnou trestnou
činnost odsouzen. Nyní mu za uvedené jednání
vzhledem k jeho trestné minulosti hrozí v případě
prokázání viny až tříletý trest odnětí svobody.

Odcizil automobil

Kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 40letého
muže z Chodova, kterého obvinili ze spáchání
přečinu krádež.
Začátkem září v Chodově během ranních
hodin měl obviněný muž vniknout do místnosti
skladu místní restaurace. Zde nic neodcizil a restauraci po chvíli opustil. Muži to však nedalo a
po předchozí domluvě se do restaurace i s dalším pachatelem vrátil. Tentokrát však čekal obviněný muž venku a spolupachatel vnikl do restaurace. Po chvíli vyšel ven a obviněnému muži
předal svůj lup. Jednalo se o odcizenou finanční
hotovost ve výši kolem 13 tisíc korun a klíčky od
osobního motorového vozidla, které následně
obviněný muž odcizil. Svým jednáním způsobil
škodu kolem 113 tisíc korun.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let za způsobenou
větší škodu.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová, mluvčí PČR

Zprávy z města
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Dopravní nehoda osobního vozidla v Tatrovicích

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky

Chodovští hasiči zasahovali v srpnu celkem při
osmadvaceti událostech. Během srpnových událostí byly 4 osoby zachráněny, tři osoby zraněny
a předány do lékařské péče. Bohužel dvě osoby
zemřely. 8x jednotka zasahovala mimo území
zřizovatele, celkem šlo o 8 požárů (střecha paneláku v Tovární ulici, vypalování kabelů v kůlně
v Nejdecké ulici, 2x požár balíků sena v Mírové,
3x byt v Karlových Varech Sokolovská, Majakovského a Okružní ulice, zahoření uhlí v Mírové Na
Cechu). Ostatní zásahy byly technického charakteru. Dopravní nehoda osobního vozidla na boku
v Tatrovicích si vyžádala jednu zraněnou osobu,
která byla předána do péče zdravotníků. Ve dvou
případech šlo o vstup do uzavřených prostor, byt
v ulici 9. května a výtah v ČSO. Jednotka pomáhala při pátrací akci u bývalého „Transmotelu“
u D6, osoba byla nalezena bez známek života.
2x byl vyžádán výjezd s AED, v jednom případě
byla jednotka zneužita v Revoluční ulici, pachatel byl předán PČR. V dalším případu ve Školní
ulici se již osobu bez známek života nepodařilo
zachránit. Byl odstraněn strom z komunikace na

|Foto: SDH Chodov

Vřesovou. 5x byl zlikvidován nebezpečný obtížný
hmyz. Byl zachráněn zraněný běžec na Bílé vodě
v rámci závodu Chodovská vlečka. Jednotka zajistila v rámci spolupráce IZS bezpečné přistání
vrtulníku na atletickém stadionu ŠaK Chodov. Byl
likvidován únik PHM v ulici Obránců míru. Čtyři
technické události jsou evidovány v rámci nepoplachových „zpráv o činnosti“, technické pomoci
určené zřizovatelem jednotky. Další informace
jsou k dispozici na webu a facebooku.

Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při organizaci již 4. ročníku sportovní běžecké akce s názvem „Chodovská vlečka“ v lokalitě Bílá voda.
Při zajištění bezpečnosti spolupracovali se sanitou kolegové hasiči ze Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a.s., a posádka ZZS Karlovarského kraje, za to jim patří velké poděkování. Během letošního ročníku bohužel došlo k jednomu těžšímu
zranění běžce, který byl předán do péče lékařů.
Výprava z řad členů sboru v čele se starostou
města, i s naší historickou výškovou technikou
AZ30 IFA a ERENOU, navštívila oslavy 150 let od
založení partnerského sboru dobrovolných hasičů ve Waldsassenu. Další hasičské oslavy, na které jsme byli pozváni, byly v Kynšperku nad Ohří,
kde oslavili 145 let od svého založení. Nechyběla

Zprávy z města
každoroční asistence u ohňostroje při zakončení
Vavřinecké pouti a spolupráce při stavění stanů
pro potřeby pouťových slavností. Pozornost také
byla věnována juniorům, kteří se připravují na
vstup do zásahové jednotky. Ti absolvovali výcvik zaměřený na zásah ve výškách a nad volnou
hloubkou.
Závěrem děkujeme zejména všem členům výjezdové jednotky, kteří s maximálním nasazením
zvládli prázdninovou službu včetně náročného
zápřahu při zásahové činnosti.

Hasiči opět asistovali při běžecké akci Chodovská
vlečka v lokalitě Bílá voda.
|Foto: SDH Chodov

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

Městská policie Chodov
Perličky z činnosti

Unikátní drzost předvedl zlodějíček, který
v jednom z místních supermarketů odcizil nový
vaflovač z regálu prodejny a utekl s ním přes pokladny bez zaplacení. Zhruba po měsíci se však
v prodejně objevil znovu s tím, že jde vaflovač
reklamovat, neboť jedna z pečících misek přestala záhadně fungovat, ale doklad o koupi prý
někde záhadně ztratil. Nějak hodně záhad, ale
jedna záhada se na místě hned objasnila, a to totožnost pachatele krádeže, neboť pracovníci supermarketu si povedeného „zákazníka“ pamatovali a pod záminkou vyřízení reklamace přivolali
na místo strážníky, kteří pobertu na místě zajistili.
Jsou příběhy, které píše jen sám život. V ul.
U Koupaliště stěhoval svůj byt jeho majitel a jako
výpomoc si na místo přivolal svého kamaráda,
který přijel plný sil a odhodlání. Majitel bytu nechal svého kamaráda v bytě připravovat skříně

15
k odstěhování a sám snášel věci před dům, kde
na přilehlém parkovišti měl zaparkovaný svůj
vůz.
Jaké bylo jeho nemilé zjištění, že hned za jeho
vozidlem parkuje cizí auto a znemožňuje mu nakládku stěhovaných věcí a odjezd. Rozzlobený
lhostejností jiných řidičů zavolal městskou policii a na místě se rozjel úřední kolotoč šetření při
zjišťování provozovatele vozidla a přivolání odtahové služby. Odtahovka vozidlo naložila a muž
spokojeně poděkoval strážníkům za vyřešení situace.
Asi už chápete, jaké bylo překvapení v obličeji jeho kamaráda, kterému ve stěhovaném bytě
jeho majitel vyprávěl o blbci, který se mu postavil neomaleně za vozidlo, zrovna když stěhuje,
a jaké bylo překvapení v obličeji majitele bytu,
když mu jeho kamarád řekl, že se mu za vozidlo
postavil on, neboť nechtěl nikde překážet a chtěl
nakládat stěhované věci i do svého vozidla, aby
toho více a rychleji odvezli. Oba o sobě poté na
služebně strážníků svorně prohlašovali, že jsou
blbci oba, a žádali vydat auto zpět.
Podivně znělo tísňové volání na linku 156
uprostřed noci z ul. Tovární, že prý v místním
potůčku plave nějaký muž. V potůčku je asi tak
po kotníky vody, ale je tu proud, čehož využíval
78letý muž, který byl ve značném stupni opilosti a hlídce složitou artikulací vysvětlil, že plave
dobrovolně, protože je to pro něj rychlejší způsob dopravy z ul. Tovární k restauraci Luna v ul.
U Porcelánky, kam mířil. Místnímu tuleňovi strážníci naznačili, že směr potoka se bohužel u polikliniky stáčí do ul. Dukelských hrdinů a tímto stylem by Chodov opustil ve směru na Mírovou bez
přestupní stanice. Muže z vody vytáhli a úplně
promočeného jej dopravili do místa bydliště, kde
si jej převzala vyděšená rodina.

Ochrana rekreačních objektů a jejich
zazimování

Tak už začíná podzim a zase se bude blížit
zima a s ní i možné riziko vloupání do chaty či
zahradního domku v zazimované zahradě kdesi na samotě nebo v zahradní kolonii. Všemu by
měl odpovídat určitý stupeň zabezpečení. Drahé
věci si raději odvezte do městského bytu. Chraňte svůj majetek.

Hledáme parťáka

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

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Dějiny obce Smolnice II

Historie

Tanec kolem břízky o letniční neděli (Boží hod svatodušní) v roce 1958. Obyvatelé Smolnice na sobě mají místní
kroje.
|Foto na dvoustraně: archiv Miloše Bělohlávka

Pokračování z minulého vydání
Podle pověsti se v květnu roku 1632, tedy v době
třicetileté války, konala ve Wehrmühle (Mlýn na
splavu), který stával v lese na cestě mezi Smolnicí
a Rájcem, velká svatba. Krásná mlynářská dcera si
měla brát pohledného myslivce. Uprostřed svatebního veselí však mlýn přepadli švédští dezertéři,
kteří ve skupinách zrovna táhli krajem.
Většina svatebních hostů se okamžitě rozutekla,
ale statečný ženich, společně s mlynářskou chasou
a svými kamarády, se útočníkům postavil na odpor.
Svou nevěstu posadil na svého bílého koně a nařídil
jí, aby ujela po lesní cestě do Rájce. Jeho nevěsta
však neuposlechla a po chvíli se vrátila zpět k mlýnu. Přijela zrovna do nejprudšího boje a zbloudilá
střela zasáhla jejího koně. Ten padl naznak a pohřbil
nevěstu pod sebou.
Mlýn během potyčky do základů vyhořel, ale
nakonec se podařilo Švédy porazit. Rozzuřený
a žalem napůl šílený ženich nechal zajaté vojáky
odvést k nedalekému pramenu, kde je nechal pobít
a zakopat. Od těch dob se podle pověsti v lesích
mezi Rájcem a Smolnicí občas objevuje, především
za temných bouřlivých nocí, splašený bílý kůň. Běhá
údajně tak rychle, že je možné jen zřídkakdy jej zahlédnout, je však slyšet dusot kopyt a jeho temné
a smutné řehtání.
Mlýn byl po třicetileté válce opět vystavěn,
a ačkoliv stál už na katastru Rájce, byl součástí

hornochodovského panství. Fungoval až do poloviny 20. století, kdy zpustl a postupně se rozpadl.

Rozvoj obce v 18. a 19. století

Během 18. století, za klidné a úspěšné vlády pánů
z Plankenheimu, došlo k prudkému rozvoji Smolnice i Nových Chalup. Když totiž rod pánů z Plankenheimu vymřel po meči a v roce 1744 kupuje
chodovské panství královské město Loket, hovoří se
v kupní smlouvě o celkem dvaceti dvou rybnících
a rybníčcích, které jsou součástí nákupu. Většina
z nich se nacházela právě v katastru Smolnice.
Na samém sklonku feudální éry – před rokem
1848 – pak už Smolnice patřila mezi středně velké
obce. Měla v té době 46 domů s celkem 310 obyvateli, jednu hospodu, myslivnu a mlýn. V Nových
Chalupách v té době stálo 14 domů, ve kterých žilo
84 osob. Většinu obyvatel obou obcí tvořili zemědělci. Ve Smolnici a okolí se dařilo vždy žitu, ovsu,
ječmenu a především bramborám. Louky v okolí
byly bahnité a sloužily k pasení dobytka. Velmi rozvinuté bylo ve Smolnici sadařství a včelařství, a to až
do poloviny 20. století.
V druhé polovině 19. století se začalo v okolí intenzivně těžit uhlí a kaolin a především v sousedním Chodově došlo k rozmachu průmyslu. Mnoho obyvatel Smolnice a Nových Chalup tak našlo
uplatnění v blízkých továrnách a manufakturách.
Díky kvalitnímu žulovému podloží se v obci také
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Historie

Mlýn Wehrmühle na kresbě Karla Radelbacha ze Smolnice. Mlýn se nacházel uprostřed lesa a patřil již katastrálně
k Rájci.

začal těžit kámen a vzniklo zde několik významných
kamenických dílen. Nejvýznamnějším byl kameník,
statkář a hostinský Karel Pleier, který se zasadil na
přelomu 19. a 20. století o rozvoj Smolnice. Založil
obecní chudobinec, postavil obecní úřad a podporoval spolkový život vesnice.

Smolnice ve 20. století

Na počátku 20. století žilo ve Smolnici 428 obyvatel a po připojení Nových Chalup v roce 1925
stoupl počet na 738 osob. Většina z nich docházela
za prací do Chodova a zemědělství se věnovalo jen
osm velkých statkářů. Spojení s Chodovem zajišťovala od roku 1895 nová silnice, dnešní Poděbradova
ulice, která nahradila původní historickou cestu dubovou alejí z Horního Chodova.
Po první světové válce došlo k prudkému rozvoji společenského a spolkového života ve Smolnici,
vznikla celá řada především sportovních a volnočasových organizací, které se postupem času úzce
propojily se smolnickými politickými stranami.
Smolnice, tvořená především dělníky a drobnými
chalupníky, byla po celou dobu své existence politicky levicově orientovaná a komunisté se sociálními demokraty zde v době první republiky získávali
ve volbách až 80 % hlasů.
Právě velké množství antifašistů a také hospodářsky nepostradatelných profesí bylo důvodem,
proč po roce 1945 nedošlo k nucenému vysídlení

téměř třetiny německých obyvatel Smolnice. Počet
obyvatel se v padesátých a šedesátých letech 20.
století ustálil na necelých čtyřech stovkách, z nich
téměř polovinu tvořili smolničtí Němci. To se velmi výrazně odrazilo například na kulturním životě
a lidových zvycích. Ještě na počátku 60. let se ve
Smolnici běžně dodržovaly původní egerlandské
tradice a při zvláštních příležitostech se nosily místní
kroje.
V roce 1960 byla Smolnice zrušena jako samostatná obec a osud vesnice se začal naplňovat. Bylo
rozhodnuto, že ve smolnickém údolí vznikne nová
výsypka pro hlušinu z povrchového lomu Jiří. Vesnice Smolnice, Nové Chalupy a Stará Chodovská
musely ustoupit důlní činnosti a od roku 1967 začalo postupné zakládání výsypky, jejíž činnost byla
ukončena po více než půl století v létě 2019. Místo,
kde stovky let stávala obec Smolnice, obklopená
desítkami rybníků, je dnes zasypáno více než sto
metrů vysokou vrstvou skrývky z povrchových lomů
Jiří a Družba. Jedinou historickou památku na zaniklou kapli i obec představuje zvonek z roku 1827.
Zvonek visel od svého odlití ve zvoničce smolnické
kaple, odkud jej v roce 1968 odvezl pan Jiří Troup.
Cenný zvon tak zachránil před jistým zničením.
V roce 2018 byla na Bílé vodě vztyčena Smolnická
zvonice, která společně s vedle stojícím Smolnickým
křížem připomíná zaniklé obce Smolnice a Nové
Chalupy.
Miloš Bělohlávek, městský historik
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Placená inzerce

Fenomén CHODOS – 13. díl
CHODOS na prahu nové éry

Vážení čtenáři, přinášíme Vám další díl ze seriálu článků, které se věnují dlouhé a bohaté historii chodovských strojíren, doslova po celém světě známých pod názvem CHODOS CHODOV s.r.o.
Svět kolem nás se mění rychlým tempem a stejně tak se mění i průmysl a strojírenství. Proto nám dovolte,
abychom se v závěrečném díle našeho seriálu neohlíželi zpět, ale koukali dopředu, k novým výzvám, jež
před námi stojí. 
Příjemné čtení!
V uplynulém roce jsme Vám na těchto stránkách
představili bohatou historii našeho podniku, tak často svázanou i s dějinami našeho města a regionu.
Nyní, takřka na prahu roku 2020 před námi stojí
nové výzvy a také spousta práce, jež by měla vést
k udržení a rozvoji tradičního strojírenství pod světově známou značkou CHODOS. Světové, globální hospodářství se mění, a kdo nechce vypadnout
z kola ven, musí se měnit a vyvíjet také. Společnost
CHODOS má za sebou náročnou fázi modernizace
výrobního areálu a znovuobnovení vlastního výrobního programu. Aktivně pracuje také na expanzi na
zahraniční trhy, což je cesta dlouhodobá a systematická. V rámci nové obchodní koncepce se CHODOS od roku 2018 pravidelně účastní zahraničních
veletrhů a podnikatelských misí.
Intenzivně také pracujeme na prezentaci firmy navenek a náborových aktivitách, jež mají za cíl přivést
do firmy nové zaměstnance. Vzhledem k situaci na
trhu práce v České republice a vzhledem k ochabujícímu zájmu žáků o učňovské a řemeslné obory se
společnost CHODOS CHODOV s.r.o. rozhodla ve
spolupráci s vybranými základními a středními školami v regionu spustit inovativní projekt RODINNÁ
FIRMA. Název RODINNÁ FIRMA má své opodstatnění, neboť společnost CHODOS CHODOV s.r.o.
je od roku 2013 českou rodinnou firmou. Do projektu RODINNÁ FIRMA vstupují dobrovolně žáci
učebních oborů školy, prostřednictvím svých zákonných zástupců. Žáci zapojení do projektu jsou umístěni na příslušném pracovišti společnosti CHODOS,
kde pracují pod dozorem zkušených pracovníků a
hlavně – dělají skutečně řemeslo, které se učí!
Žáci se zároveň mohou přímo podílet na vlastním výrobním programu společnosti.
V rámci propagace společnosti je k vidění několik nových reklamních billboardů, ať již v Chodově,
nebo Karlových Varech. Uskutečnili jsme také několik
akcí pro veřejnost a naše zaměstnance. Na Vavřinecké městské pouti byl v roce 2018 poprvé umístěn
firemní stánek. Byl představen nový výrobní program a realizovaný rozvoj po vzniku rodinné firmy.
Na pouti bylo rozdáno 900 CHODOSÁKŮ všem,
kteří přinesli jakýkoliv předmět, foto nebo i malůvku

vztahující se k CHODOSU. Stánek měl veliký úspěch
i z důvodu, že dva mladí kolegové vyrobili pohybující se figurínu CHODOSÁKA v životní velikosti. Mnoho návštěvníků se fotografovalo s CHODOSÁKEM
a jistě to přispěje i do budoucna k větší publicitě
Vavřinecké pouti.
V sobotu 10. listopadu 2018 proběhl ve firmě premiérový DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Při akci, kterou
navštívilo na 1000 návštěvníků, jsme si pro veřejnost
připravili komentovanou prohlídku výrobních prostor společnosti vedenou našimi zaměstnanci, historické i současné fotografie a předměty spojené s historií firmy, na zahřátí čaj a svařené víno a na závěr
prohlídky drobný dárek pro každého!
Hrdě se také hlásíme k odkazu rodiny Gaschů
a od počátku deklarujeme finanční podporu obnově rodinné hrobky Gaschů na chodovském hřbitově.
Milí čtenáři, kteří jste došli v našem seriálu až na
toto místo, děkujeme Vám za čas strávený čtením
zpravodaje a věříme, že se Vám seriál líbil.
Bylo nám potěšením!

Informační servis
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Informační servis

4.-5. 10. (pá-so) 17 h, 6. 10. (ne) 15 h, 11. 10 (pá) 17 h,
19. 10. (so) 17 h
Přístupné, český dabing. Vstupné 110-130 Kč

24.-25. 10. (čt-pá) 19.30 h, 26. 10. (so) 17 h,
27. 10. (ne) 19.30h
Přístupné. Vstupné 130 Kč

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3.-4. 10. (čt-pá) 19.30 h a 6. 10. (ne) 19.30 h, 7. 10. (po) 19.30 h, 23. 10. (st) 19.30 h

Joker /122/

Premiéra / Kriminální drama / USA / Režie: Todd Phillips

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi
realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City
a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých
rozměrů. Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč

12.-13. 10. (so-ne) 19.30 h

Pražské orgie /112/

Premiéra / Drama, komedie / ČR /  Režie: Irena Pavlásková

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný americký spisovatel Nathan
Zuckerman – často využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou
spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké
svobodě po svém. Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

17.-18. 10. (čt-pá) 17 h a 20. 10. (ne) 17 h, 19. 10. (so) 15 h, 26. 10. (so) 15 h, 31 .10. (čt) 17 h

Zloba: Královna všeho zlého 3D /120/

Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim Rønning

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130 - 150 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 10. (út) 19.30 h
Krvavá nevěsta /96/
Horor. komedie / USA / Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, ale poněkud podivínské rodiny, která ctí letitou a velice zvláštní svatební tradici.
Každý nový člen si musí zahrát náhodně vylosovanou hru.
Tu však nemusí přežít.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
středa 2. 10. v 19.30 h
Ad Astra /124/
Sci-fi thriller / USA / Režie: James Gray

Brad Pitt putuje na vnější okraj sluneční soustavy, aby zastavil hrozbu pro veškerý život na Zemi. Objevuje zde tajemství, která zpochybňují povahu lidské existence.

Informační servis
7. 10. (po) 19.30 h
Joker /122/
Kriminální drama / USA / Režie: Todd Phillips
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
8. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Co jsme komu zase udělali? /98/
Komedie / Francie / Režie: Philippe de Chauveron
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie, a
tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem
smířili s tím, že se jejich dcery provdaly za muže rozličných
původů a podařilo se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící krizi. Jejich čtyři
švagrové jsou odhodláni z různých důvodů opustit Francii…

Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

8. 10. (út) 19.30 h
Národní třída /91/
Komedie, drama / ČR/ Režie: Štěpán Altrichter

3. 10. (čt) 17 h, 5. 10. (so) 19.30 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

Příběh filmu se odehrává na beach volejbalových hřištích,
ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu
všechno. Tedy skoro všechno.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

3.-4. 10. (čt-pá) 19.30 h a 6. 10. (ne) 19.30 h
Joker /122/
Premiéra / Kriminální drama / USA / Režie: Todd
Phillips

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se
dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím.
Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích
Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů.

Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
4.-5. 10. (pá-so) 17 h, 6. 10. (ne) 15 h
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon /87/
Premiéra / Animovaný / VB, USA, Fr / Režie:
Richard Starzak

Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel
oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie….

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
5. 10. (so) 15 h
Toy Story 4: Příběh hraček /99/
Animovaný / USA / Režie: Josh Cooley

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho
života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

Místy humorný příběh osamělého rváče, který má svou
pravdu a rád poučuje své okolí o životě, rezonuje v současné společnosti čím dál víc. A nejen v České republice.

9. 10. (st) 19.30 h
Metallica & San Francisco Symphony /150/
Premiéra / Záznam koncertu / USA / Režie:
Wayne Isham

Metalová ikona se na začátku letošního září sešla na jednom pódiu s legendárním orchestrem, aby svým největším
hitům dala po mnoha letech opět orchestrální podobu.
Nenechte si ujít neopakovatelnou show na velkém plátně
a připomeňte si tak album S&M, výjimečný počin v diskografii jedinečné kapely.

Přístupné. Vstupné 200 Kč

10. 10. (čt) 17 h, 13. 10. (ne) 15 h
Angry Birds ve filmu 2 /97/
Animovaný / USA / Režie: Thurop Van Orman

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animovaném komediálním snímku.

Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

10.-11. 10. (čt-pá) 19.30 h
Blíženec /117/
Premiéra / Akční sci-fi / USA / Režie: Ang Leeh

Will Smith pronásleduje Willa Smithe. Tvůrce, který rád posouvá filmové hranice, se znovu rozhodl připravit divákům
zážitek, jaký ještě v kině neměli.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

11. 10. (pá) 17 h
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon /87/
Premiéra / Animovaný / VB, USA, Fr / Režie:
Richard Starzak
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

6. 10. (ne) 17 h
Román pro pokročilé /95/
Romantická komedie / ČR / Režie: Zita Marinovová

12. 10. (so) 15 h
Psí kusy /87/
Animovaný / Kanada / Režie: Kevin Johnson

Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na
jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.

Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic
neví o skutečném světě plném nástrah. Jednoho dne se ale
bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit.

23

Informační servis
12. 10. (so) 17 h
Playmobil ve filmu /99/
Animovaný / Fr., Německo / Režie: Lino DiSalvo

18. 10. (pá) 19.30 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

19. 10. (so) 15 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim
Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

V jednom příběhu se potkají piráti, kovbojové, Vikingové,
Římané, dinosauři, kouzelná víla, tajný agent, dobrodruh
a dvě děti, které mocné kouzlo vtáhlo ze světa lidí do
nekonečného světa Playmobil.

12.-13. 10. (so-ne) 19.30 h
Pražské orgie /112/
Premiéra / Drama, komedie / ČR / Režie: Irena
Pavlásková

Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let.
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často
využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své pražské
misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou
Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

13. 10. (ne) 17 h
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
14. 10. (po) 19.30 h
Blíženec /117/
Akční sci-fi / USA / Režie: Ang Leeh
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
15. 10. (út) 19.30 h
Román pro pokročilé /95/
Romantická komedie / ČR / Režie: Zita Marinovová
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč
16. 10. (st) 19.30 h
Národní třída /91/
Komedie, drama / ČR / Režie: Štěpán Altrichter
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč
17.-18. 10. (čt-pá) 17 h a 20. 10. (ne) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého 3D /120/
Premiéra / Dobrodružné fantasy / USA / Režie:
Joachim Rønning

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně
na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá.
Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty,
rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.

Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
17. 10. (čt) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Horor / USA / Režie: Andy Muschietti

V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do
města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své
síly na místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm
let. Nyní již dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní
životy. Mike, jediný, který zůstal v jejich rodném městě, ale
svolává ostatní členy klubu domů.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

19. 10. (so) 17 h
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon /87/
Animovaný / VB, USA, Fr / Režie: Richard Starzak
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč
19. 10. (so) 19.30 h
Román pro pokročilé /95/
Romantická komedie / ČR / Režie: Zita Marinovová
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč
20. 10. (ne) 15 h
Princ Krasoň /90/
Animovaný / Kanada / Režie: Ross Venokur

Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka?
Všechny jsou zamilované do prince Krasoně. Ještě když
byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od
té doby se do něj každé děvče v království beznadějně
zamiluje.

Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

20.-21. 10. (ne-po) 19.30 h
Rambo: Poslední krev /91/
Akční thriller / USA / Režie: Adrian Grunberg

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem uzavře svůj
téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního
filmu. Po nelítostných bojích v džungli a poušti ho uzavře
tam, kde snímkem První krev začal. Doma v Americe.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

22. 10. (út) 10 h - dopolední kino
Psí poslání 2
Rodinný dobrodružný / USA / Režie: Gail Mancuso
Přístupné, český dabing. Vstupné 50 Kč
úterý 22. 10. v 19 h
Divadelní představení - Hledám milence Zn.
Spěchá!
23. 10. (st) 19.30 h
Joker /122/
Kriminální drama / USA / Režie: Todd Phillips
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč
24.-25. 10. (čt-pá) 17 h, 27. 10. (ne) 15 h
Sněžný kluk /97/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Jill Culton,
Todd Wilderman

Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat
na střechu vašeho domu. Možná se tam skrývá ztracený a
vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit k rodičům. Tvůrci
slavné série Jak vycvičit draka natočili další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce.

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

24
24.-25. 10. (čt-pá) 19.30 h, 26. 10. (so) 17 h,
27. 10. (ne) 19.30h
Poslední aristokratka /110/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek

Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá v restituci
díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – zámek
Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech
chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní
ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech.

Informační servis

TV Studio Chodov
1. 10. (út) až 4. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

Přístupné. Vstupné 130 Kč

ZMIZELÝ CHODOV III.

26. 10. (so) 15 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

TV ZÁPAD

26. 10. (so) 19.30 h, 27. 10. (ne) 17h, 28. 10. (po)
19:30 h
Zombieland 2: Rána jistoty /97/
Premiéra / Akční horor. komedie / USA / Režie:
Ruben Fleischer

V pokračování napsaném Rhettem Reesem, Paulem
Wernickem a Davem Callahamem projde naše čtveřice
zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země.
Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, kteří od
prvního filmu vznikli, ale i s některými přeživšími lidmi.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

29. 10. (út) 19.30 h
Stehlík /149/
Premiéra / Drama / USA / Režie: John Crowle

Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku v newyorském Metropolitním
muzeu umění. Tato tragédie změnila celý jeho život a vrhla
jej na dlouhou a strhující odyseu.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
30. 10. (st) 19.30 h
To Kapitola 2 /168/
Horor / USA / Režie: Andy Muschietti
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

31. 10. (čt) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého 3D /120/
Dobrodružné fantasy / USA / Režie: Joachim Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč
31. 10. (čt) 19.30 h
Terminátor: Temný osud /133/
Premiéra / Akční sci-fi / USA / Režie: Tim Miller

Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Pořad o historii města Chodova
Zprávy ze západu Čech

8. 10. (út) až 11. 10. (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

15. 10. (út) až 18. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za první polovinu října

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

BONEY M - REVIVAL
Krátký záznam z koncertu

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

22. 10. (út) až 25. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

VIKINGOVÉ

Záznam z výukového pořadu pro děti

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech

29. 10. (út) až 1. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu října

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech

POCTA WALDEMARU MATUŠKOVI
Krátký záznam z koncertu

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech
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KASS Chodov
1. 10. (út) 10-17 h
Prodej společenských oděvů - Volansky
společenský sál
7. 10. (po) 18 h
Podvečer se starostou - přímý přenos
TV Chodov

Městská knihovna Chodov
1. 10. - 30. 11.
Vyhlášení sbírky drobností na „Veselou vánoční nadílku“
30. 9. - 6. 10.
Týden knihoven

Amnestie na upomínky. Registrace na rok zdarma.

30. 9. - 6. 10.
Miniškolení na PC

Individuální termíny dle dohody s paní Danou Urbanovou,
tel.: 352 352 256.

2. 10. (st) 10 h
Lada Macečková - Beseda s porodní asistentkou

Certifikovaná lektorka těhotenských kurzů a cvičení v těhotenství se soukromou praxí v Centru Rodinka v Karlových
Varech. Akce se koná v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Vstup zdarma.

8. 10. (út) 17 h
Ples seniorů
společenský sál
13. 10. (ne) 15 h
Michal na hraní

Dětské představení Michala Nesvadby.

společenský sál

17. 10. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy
společenský sál
19. 10. (so) 8 h
Šipkový turnaj
společenský sál

2. 10. (st) od 18 h
Aleš Palán – Raději zešílet v divočině – spisovatelé do knihoven

Novinář, publicista a spisovatel, nar. 1965. Je jedním ze signatářů Charty 77. Od roku 1993 se věnuje žurnalistice. Za knihu
rozhovorů Být dlužen za duši (2007) a za román Ratajský les
(2016) a byl nominován na Magnesii Literu. Za průvodce brněnským Bronxem Brnox (2016) toto ocenění získal. Za knihu
rozhovorů Kdo chodí tmami (2004) dostal výroční cenu Českého literárního fondu. Rozhovory s šumavskými samotáři
Raději zešílet v divočině (2018) byly v anketě Lidových novin
vyhlášeny Knihou roku. V roce 2019 mu vyšel nový román
Miss exitus. Od února 2018 do března 2019 byl ředitelem
nakladatelství Kalich. Nyní je na volné noze.

3. 10. (čt) 9 h
Cvrčkohrátky

Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

22. 10. (út) 19 h
Divadelní představení: Hledám milence zn.
Spěchá!

3. 10. (čt) 10 h
Lumpík

kino Malá scéna

7. 10. (po) 17 h
Věk může být jen číslo

Vstupné 390 Kč, předprodej kino Malá scéna, infocentrum
Chodov, www.kasschodov.cz

24. 10. (čt) 17 h
Společenský večer Chodos Chodov
společenský sál
25. 10. (pá) 11 h
Pietní akt
Městský park Chodov
26. 10. (so) 9 h
ŽIVOT VE VODĚ (akvatrhy)
společenský sál
31. 10. (čt) 16 h
Přímý přenos ze Zastupitelstva města Chodova
TV Chodov

Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme andílci, jsme Lumpíci.

V současnosti se zvyšuje průměrný věk a tím se neustále posunuje hranice produktivního věku. To přináší i větší nároky
na fyzickou i psychickou kondici. Máme pro vás několik tipů,
jak snižovat dopady stárnutí a být fit i ve vyšším věku.

9. 10. (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.

9. 10. (st) 18 h
Jak se žije ve Švédsku - Zuzana Helinsky

S českou rodačkou Zuzanou Helinsky, která žije na chladném severu už od roku 1969, budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do života Švédů, jejich zvyklostí a mentality. Můžete se ptát na vše, co vás o Švédsku zajímá.

26
10. 10. (čt) 18 h
Jazz v podkroví

Na říjnovém podvečeru vzpomeneme swingovou éru a taneční umění Freda Astaira, Ginger Rogersové, Gene Kelyho
a dalších, ale také filmovou hudbu, kterou složil a nahrál
John Lewis s Modern Jazz Quartetem, nebo melodie, kterými Miles Davis se svými spoluhráči doprovodil děj filmu
Výtah na popraviště. V druhé části programu si připomeneme, že letošní osmdesátník Rudi Mazač již patnáct let se
svým big bandem na koncertech „Jazzové mosty“ dokazuje posluchačům po celé Evropě, že čeští jazzoví muzikanti
právem patří mezi nejlepší v celé Evropské unii.

16. 10. (st) 17 h
Science café Mgr. Halina Šimková (forenzní
genetička)

Moderní forenzní vědy používají celou řadu sofistikovaných
metod, s jejichž pomocí získávají ze stop z místa činu velké
množství dat. Jak se ale tato data přemění v důkaz? Jak se
tomu kterému důkazu přisoudí jeho váha? A je důkazům
váha přisuzována vždy správně?

17. 10. (čt) 17 h
Co, kdy, jak na zahrádce

Zveme Vás k přátelskému posezení v podkroví naší knihovny, při kterém si vyměníme cenné rady a zkušenosti z našich malebných zahrádek.

pondělí od 14 h
Čtenářský klub

Pravidelné setkání dětí, které budou společně s námi čtením objevovat ty nejkrásnější pohádky a příběhy.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky

Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů.
2. 10. Zápich do květináče, 9. 10. Vlastní pexeso,
16. 10. Veselá mozaika, 23. 10. Lesní obrázek,
30. 10. Podzimní girlanda

čtvrtek od 16 h
Herní klub

Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách.
3. 10. Člověče, nezlob se, 10. 10. UNO,
17. 10. Hádej, kdo jsem ?!, 24. 10. Domino, 31. 10. Activity

TIPY KNIHKUPECTVÍ

V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17.
Lunární kalendář 2020 – Žofie Kanyzová
Ve dvacátém čtvrtém Lunárním kalendáři Krásné paní
najdete rady, co nejlepšího můžete sami pro sebe udělat
v souladu s fází Měsíce a jeho postavením ve zvěrokruhu.
Z alternativní medicíny si připomeneme kineziologii, reiki a
vkládání rukou.
Michal Viewegh - Mým vrstevníkům a jiné fejetony
Od dubna loňského roku do dubna toho letošního autor
publikoval každý týden jeden fejeton v magazínu Pátek
Lidových novin. Jeden rok v životě spisovatele, jeden rok
v životě naší společnosti. A samozřejmě také o Brně a 32
věcech, které Michal Viewegh už nesmí nikdy udělat.

Informační servis

DDM Bludiště Chodov
1. 10. (út) 13.30-15.30 h
Chodovské rekordy

19. ročník soutěže Chodovské rekordy. Akci pořádá Spolek
při DDM Bludiště za podpory města Chodov. Přijďte překonat chodovské rekordy v netradičních disciplínách, které
byly vytvořeny v minulých osmnácti letech. Pro každého
rekordmana je připravena cena. Na věku nezáleží!

14.-15.10. (po-út) 10-17 h
Burza

Spolek při DDM Bludiště Chodov opět pořádá burzu zimního dětského oblečení, obuvi, hraček a sportovního vybavení. St 16.10. výdej + vyúčtování 10-16 h. Přijímáme pouze
čisté a zachovalé zboží. Přijďte se včas (nejlépe hned zítra)
domluvit do kanceláře DDM. Za 100 Kč vratné zálohy vám
přidělíme kód, lepíky a arch k zapsání vašeho zboží a vy si
doma vše v klidu můžete připravit. Ve dnech od 7.–10.10.
už jen přinesete označené, oceněné oděvy i se seznamem.

úterý 10-11 h
Cvičení s dětmi

Dopoledne s písničkami, říkankami a pohybovým cvičením.
Zvykejte své ratolesti na jiné děti v přátelském prostředí
malé tělocvičny v DDM. Rodiče, nebuďte s prckem ve věku
1,5 až 4 roky sami doma, přijďte mezi nás.
Školné je 300 Kč na pololetí.
Bližší informace a přihlášky v kanceláři DDM.

5 dní lyžování bez starostí - Itálie 2020

středisko Marilleva 1400 – Folgarida 43 km (850- 2500 m n.m.)
TERMÍN 24. 2. - 1. 3. 2020
12500 Kč. Záloha 2000 Kč do konce října a doplatek do
15. 1. 2020. Bližší informace a přihlášky v kanceláři DDM.

Školní klub Klubíčko

Od letošního školního roku poskytlo DDM Bludiště Chodov prostory pro vznik školního klubu Klubíčko. Ten pracujícím rodičům nabízí po předchozí domluvě zázemí pro
děti prvního stupně po skončení školy nebo družiny denně
od 12 do 19 hod. Školní klub Klubíčko dále nabízí možnost
doprovodu na kroužky a z kroužků, kreativní dílny a chystá
pro děti příměstské tábory. Služby školního klubu Klubíčko
jsou financovány z fondů EU a pro děti jsou zdarma. Pro
bližší informace nás kontaktujte na tel. 606 881 762 nebo se
za námi zastavte v prostorách DDM.

Video kroužek

DDM Chodov otevírá video kroužek. Baví tě točit video, jak
se dělá a práce s počítačem? Tak přijď mezi nás!
- budeme pracovat s kamerou, naučíš se, jak se dělá film, a
můžeš i nějaký vymyslet a vyrobit
- co natočíš, si sám upravíš, naučíš se základy úpravy videa,
střih a pravidla filmové řeči
- založíme si vlastní TV studio, můžeš informovat o tom,
co se děje u tebe ve škole a okolí. A třeba i ty budeš ve
Zprávičkách v České televizi
- můžeš se naučit, jak se dělá hudební klip, anebo stát se
youtuberem

3D tisk – grafika - programování

DDM Bludiště otevírá nový kroužek. Dozvíte se, co to je 3D
tisk a také něco o jeho historii, využití, jak to funguje a jaké
jsou možnosti 3D tisku. 3D tisk vlastně znamená vytvoření
nějakého prostorového tělesa (předmětu) z plastu (umělé
hmoty). Naučíte se navrhovat, co se má tisknout. Nejprve
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si budeme ukazovat, jak se v počítači vytvoří model toho,
co se má vytisknout.
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drobný
model, miniaturu, šperk, který si sami navrhnete a „naprogramujete“ do počítače a potom do tiskárny. Dobré je,
pokud máte smysl pro detail, a také je potřeba být trpělivý.
3D tisk není jako tisknutí na laserové tiskárně. Vytisknout
drobný předmět může trvat 2 hodiny, ale také 20 hodin
– takže během jednoho jediného setkání si domů určitě
žádnou památku neodneste.
Kdo však vydrží, bude za tuto trpělivost odměněn vlastním
výrobkem.
Kroužek tedy budeme zpestřovat i jinými aktivitami – zejména práce s počítačem, grafikou a třeba i jednoduchým
programováním.

Sport
5. 10. (so) sraz 7.15 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Jáchymov – Jáchymovský tolar, délka trasy 15 km

KČT Slovan Karlovy Vary

5.-6. 10. (so-ne) 9 h
Velká cena Chodova 2019 ve stolním tenise
Krajský bodovací turnaj.
Sobota: kategorie dorost, neděle: kategorie ml. žactvo

ZŠ J. A. Komenského v Chodově, ul. Smetanova
738, SKST Chodov

Schůzky budou - úterý 16 -17.30 h v DDM.
Určeno mládeži od 12 let.
Pololetí 800 Kč / Rok 1500 Kč
Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři DDM Bludiště.

Městská galerie v DDM Bludiště
22. 10. (út) 16 h
Vernisáž výstavy
Obrazy – olejomalby Josefa Rybáčka

Termín výstavy: 22.10.–21.11.2019
(vždy v út a čt 9-12 a 14-17; kromě 29.10. - podzimní prázdniny)

ZUŠ Chodov
24. 10. (čt) 18 h
Zahajovací koncert 45. koncertní sezóny KPH
při ZUŠ: Hudba od baroka k jazzu
Účinkuje trio Con Silencio
Jarmila Štruncová - klavír
Mgr. Art. Josefína Severová – violoncello
Mgr.Daniel Fajkus – hoboj, anglický roh
Vstupné dobrovolné.

koncertní sál

Galerie u Vavřince
25. 9. - 31. 10.
Výstava Chodov za 125 let očima dětí
Autor: děti Chodov
18. 9. - 31. 10.
Výstava k výročí Zpravodaje města Chodova
Autor: Martin Polák, síň historie města

Ostatní akce
19. 10. (so) 20 h
Pozvánka na koncerty

Sklad by Walda - pražský písničkář
Vítrholc - Brno
La banda de Contenedor - Ústecko

Oáza Chodov

28. 10. (po) 18 h
Lampiónový průvod - Skauti Chodov
Sraz u stadionu ŠAK Chodov

5. 10. (so) 10-16 h
Volejbal Extraliga

Soupeř Dukla Liberec.
sobota 10 a 14 h: Juniorky BVC Chodov
sobota 12 a 16 h: kadetky BVC Chodov

sportovní hala, Tyršova 1201, BVC Chodov
13. 10. (ne) 10 h
Běh Smolnickým kopcem
ŠAK Chodov
13. 10. (ne) 10-16 h
Volejbal Extraliga

Soupeř Madeta České Budějovice.
neděle 10 a 14 h: Juniorky BVC Chodov
neděle 12 a 16 h: kadetky BVC Chodov

sportovní hala, Tyršova 1201, BVC Chodov
16. 10. (st) sraz 11.45 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Nebanice – Mostov – Kynšperk, délka trasy 10 km,

KČT Chodov

23.10. (st) sraz 8.30 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Klášterec – Měděnec, délka trasy 15 km, KČT Chodov

26.-27. 10. (so-ne) 16.30 a 10 h
3. liga ve stolním tenisu

sobota 16.30 h: SKST Chodov vs. SKST Liberec
neděle 10 h: SKST Chodov vs. TJ Sokol Mnichovo Hradiště

ZŠ J. A. Komenského v Chodově, ul. Smetanova
738, SKST Chodov
30. 10. sraz 8.30 autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Vítkova hora – letiště, délka trasy 15 km

KČT Chodov
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Tenis
Batestacup

V sobotu 22.6. se v Chodově uskutečnil dětský
tenisový turnaj Batestacup 2019. Tenisový den se
vydařil ve všech směrech, zahráli si i rodiče a turnaj měl velký úspěch. Těšíme se na další ročník a
přejeme mnoho tenisových úspěchů.

Tenisový turnaj starších žákyň

3. - 4. 8. 2019 se konal již 2. ročník celostátního
turnaje starších žákyň v tenise BATESTA CHODOV OPEN. Za účasti děvčat z celé České republiky se rozehrála dvouhra i čtyřhra. Náš oddíl
reprezentovaly Tereza Krejčová a Petra Stehnová, i když obě ještě patří do kategorie mladších
žákyň. Petra bohužel neprošla 1. kolem. Terezka
1. kolo vyhrála suverénně, poté vyřadila třetí
i druhou nasazenou hráčku. Tím se probojovala
do finále, kde se střetla s o tři roky starší hráčkou
z Litvínova. V samotném finále předvedla svůj
nejlepší výkon v turnaji, po setech 6:0 a 6:3 nedala soupeřce žádnou šanci a slavila další turnajové
vítězství. Ve čtyřhře hrála Terezka se spoluhráčkou z Chebu, ukázaly týmového ducha a slavily
i vítězství ve čtyřhře.
Děkujeme městu Chodov za finanční podporu
a již nyní se těšíme na další ročník.

Milan Hajduk

Šachy
Lukáš pojede na olympiádu

V sobotu 14. 9. 2019 uspořádal chodovský oddíl v DDM kvalifikační turnaj na Zimní olympiádu
dětí a mládeže, která proběhne v lednu v našem
kraji.
Pěkný turnaj byl opět přenášen do světa. Turnaj tak online sledovali i diváci na internetu. Chodovští měli mezi nominovanými hráči celkem tři
zástupce. V kategorii mladších žáků nestačil na
své soupeře Jakub Červenka, stejně jako mezi
nejmladšími Aleš Zrůst. Tuto kategorii však vyhrál
poslední náš zástupce Lukáš Zrůst, který tak oslavil sedmé narozeniny.
Lukáš bude Karlovarský kraj hájit spolu s Jakubem Kůsou, Janem Očenáškem a Michaelou
Šedou a úkol bude mít opravdu těžký. Čeká jej
totiž konkurence nejlepších hráčů ČR, a to až o
tři roky starších. 
Marcel Vlasák

Zleva: Aleš Zrůst, Lukáš Zrůst a Robin Siegl

Atletika
Dorostenci ŠAKu Chodov v tažení až
na mistrovství Čech

Velmi dobrou sezonu měli chodovští atletičtí
dorostenci. V jarních kolech oblastního přeboru
dokázali vítězit a vybojovali titul mistra západních
Čech a postup mezi nejlepších 14 družstev Čech
na mistrovství dorosteneckých družstev Čech. To
proběhlo na závěr sezóny 14. září na Slavii Praha.
Bylo moc fajn, že se náš maličký oddíl z města pro většinu závodníků naprosto neznámého
mohl prezentovat vedle takových atletických velikánů jako Dukla a Slavie Praha, Kladno, Kolín,
Pardubice, Plzeň, Č. Budějovice, Jablonec, Liberec, Ústí či Třebíč...
Jedenáct dorostenců doplněných o jednoho
staršího žáka si na konci sezony v této velké, silné
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a velmi kvalitní konkurenci vybojovalo 11. místo.
Ačkoliv nepadlo moc osobáků, mohou být chodovští dorostenci s letošní sezonou velmi spokojeni.
Vedení klubu všem děkuje za celou sezonu.
Družstvo na mistrovství Čech bojovalo v Praze
ve složení:
Adam Bauer, Jan Kundrát, Lukáš Volf, Omar
Ben Othmene, Petr Lill, Josef Terč, Dominik Svoboda, Fabián Lochschmidt, Roman Rehák, Petr
Ernst, Ondra Sladký a Petr Kuřák.
Vedoucími družstva a trenéry byli Mgr. Miloš
Volek a Mgr. Rudolf Flaška.

Pozvánka na Běh Smolnickým kopcem

Další ročník chodovského přespolního běhu na
Smolnickém kopci je připraven letos na 13. října.
I letos jsou připraveny 100m tratě pro nejmenší děti (rok 2014), stejně tak jako ty nejdelší pro
dospěláky a veterány.
Bližší informace na stránkách www.sakchodov.
cz a www.facebook.com/sakchodov/.
Vedení ŠAK Chodov

Miloš Volek

Fotbal

Výsledkový servis a přehled zápasů

Podzimní část sezony je již v plném proudu a zde
přinášíme alespoň malé ohlédnutí za odehranými
zápasy mužů.
Muži „A“:
16.08.2019 18:30 Slavia K.Vary B – Chodov
4:1
24.08.2019 17:00 Nejdek – Chodov
4:2
31.08.2019 17:00 Chodov - Loko K.Vary
2:4
07.09.2019 10:15 H.Slavkov – Chodov
1:10
14.09.2019 16:30 Chodov - FC Cheb
1:1 (PK 3:4)
Muži „B“:
18.08.2019 10:15 Loko Mar.Lázně - Chodov B
8:1
25.08.2019 10:15 Aš - Chodov B
5:2
01.09.2019 10:15 Chodov B - Plesná
2:5
07.09.2019 10:15 Chyše - Chodov B
1:2
15.09.2019 10:15 Chodov B - Lipová
4:9
A co nás čeká na našem hřišti v říjnu?
Muži „A“:
12.10.2019 15:30 Chodov - Hroznětín
26.10.2019 14:30 Chodov - Žlutice
Muži „B“:
13.10.2019 10:15 Chodov B - Hazlov
27.10.2019 10:15 Chodov B - Kynšperk
Dorost:
12.10.2019 10:30 Chodov - Kadaň
26.10.2019 10:30 Chodov - Nejdek/N.Role
Starší žáci:
09.10.2019 17:00 Chodov - Fr.Lázně
12.10.2019 10:00 Chodov – St.Sedlo
24.10.2019 16:30 Chodov – St.Voda
26.10.2019 10:00 Chodov - Habartov
Mladší žáci:
04.10.2019 17:00 Chodov - D.Rychnov
18.10.2019 16:30 Chodov - N.Sedlo/Loket
28.10.2019 15:00 Chodov – St.Sedlo
Starší přípravka „A“:
11.10.2019 16:30 Chodov - Nejdek
25.10.2019 16:30 Chodov - Hv.Cheb B
Starší přípravka „B“:
02.10.2019 17:00 Chodov B - Lomnice
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16.10.2019 16:30 Chodov B - Sedlec
23.10.2019 16:30 Chodov B – Březová
Mladší přípravka:
05.10.2019 10:00 Chodov - Kraslice
19.10.2019 10:00 Chodov - Loket
05.10.2019 10:30 Chodov B - Sedlec B
19.10.2019 10:30 Chodov B - Dalovice
Více informací a případné změny utkání se dozvíte na našich webových stránkách:
https://spartak-chodov.webnode.cz/

Petr Karbulka

Florbal
Nová florbalová sezóna 2019/2020 začíná

Nová sezóna 2019/2020 se nám přiblížila na
dosah a příprava florbalového týmu TJ Plamen
dívky spěje k prvnímu turnaji. Úvodní kolo ligy
starších žákyň – skupina 1 (3+1) skupina A, Plzeňský a Karlovarský kraj - začíná již 5.10.2019
ve sportovní hale v Mariánských Lázních. Dá se
říci, že pro naše starší svěřenkyně se nic zásadní-

ho nemění. Jen lehká obměna tabulkových týmů.
Na dívky čekají týmy, jako jsou FB Hurrican Karlovy Vary, FBC Rokycany, FBŠ Slavia Plzeň grey,
Florbal BEZ Katovice a TJ Lokomotiva Mariánské
Lázně. Pro starší žákyně se nemění ani regionální soutěž. Nadále zůstávají v soutěži Plzeňský
a Karlovarský kraj. To už se ovšem nedá říci o juniorkách. Tým juniorek změnil regionální soutěž.
Již nebude hrát soutěž Plzeňský a Karlovarský
kraj, ale 2. ligu juniorek, skupinu 3, a to v Praze
a Středočeském kraji. Důvodem změny je nezahájení soutěže juniorek v regionu Plzeňský a
Karlovarský kraj. Na juniorky tedy čekají soupeřky
z týmů FbK Tábor, ACEMA Sparta Praha, FBC Pitbulls Kolín, SPORT CLUB Klatovy, TJ Lokomotiva
Rakovník a TJ Sokol Královské Vinohrady. První,
tedy úvodní kolo 2. ligy juniorek začalo 29.9.2019

ve sportovní hale TJ Sokol Vinohrady.
Další změnou jsou trenéři, kteří mají dívky na
starosti. Dnes se o týmy starších žákyň a juniorek starají trenéři Lucka Červenková, Dan Ševčík,
Marek Vaníček, Míra Červenka a Pavel Dawidko. S těmito trenéry dívky prošly letní přípravné
soustředění, a tak věříme, že nová sezóna pro
ně nebude tvrdým oříškem. Přejeme jim mnoho
sportovních úspěchů.
Pavel Dawidko

Volejbal
Konec přípravy a ostrý vstup do sezóny

Po velmi náročné letní přípravě, soustředěních a
několika přípravných zápasech se družstva juniorek
a kadetek rozjela ve dnech od 13. do 15. září do Ostravy na testovací turnaje svých kategorií. Tento turnaj, který se pořádá každý rok, měl ověřit, jak jsme
připraveni na ostrý start soutěžní sezóny 2019/2020.
Juniorky se po prvních šesti zápasech umístily v základní skupině na čtvrtém místě a v neděli bojovaly
o umístění mezi pátým až osmým místem s družstvy
Frýdku-Místku a Ostravy. Po velmi dobrých výkonech
si nakonec z Ostravy odvezly celkové sedmé místo.
Kadetky si vedly o něco lépe a po pěti vyhraných sobotních zápasech skončily na prvním místě v základní
skupině. Ještě v sobotu večer sehrály velmi dramatické utkání s domácí Ostravou, kdy nakonec vyhrály
2:1 na sety s tiebreakem 19:17. V neděli ráno odehrály
další vítězné utkání proti Olympu Praha, a tak bylo
jasné, že o celkové vítězství se utkají s Duklou Liberec.
Ve finálovém utkání naše kadetky nedaly Dukle moc
šancí a po setech 25:11 a 25:12 celý turnaj po zásluze
vyhrály. Třešničkou na dortu byla individuální ocenění
pro hráčky BVC Chodov, kdy nejlepší nahrávačkou
turnaje byla vyhlášena Veronika Kudrlová a nejlepší
hráčkou turnaje Kateřina Zapfová.

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy
a další aktuální informace můžete sledovat na oficiálních stránkách Českého volejbalového svazu nebo
na facebookových a internetových stránkách BVC
Chodov.
Ladislav Zapf
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu

Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách
Green Shell - typu Arakauna
Stáří 14 – 19 týdnů | Cena 159 -209 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

23. 10. ve 14.40 h

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna
Případné bližší informace Po-Pá 9-16 h:

601 576 270, 728 605 840

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Karlovarsko
º
POMUŽEME
VÁM
S PRODEJEM I PRONÁJMEM
VAŠÍ NEMOVITOSTI
+420 603 880 965
Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

www.home-pcservis.cz
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

f.dvorak@reality11.cz
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jsme nositelem certifikátu

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
gARÁŽOVÁ VRATA

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

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

telefon: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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