
  2. 11.   Lampiónový průvod
  3. 11.   Podzimní turnaj ve florbalu
29. 11.   Staroměstský advent
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři.
Město Chodov po-

stoupilo v přípravě 
dvou zásadních in-
vestic, které budeme 
v následujících letech 
realizovat - rekon-
strukce objektu v ulici 
Dukelských hrdinů pro 

potřeby základní umělecké školy a rekonstruk-
ce objektu ve Dvořákově ulici pro potřeby nové 
městské knihovny. Rád bych Vás seznámil s tím, 
jak by mohl vypadat harmonogram, kterým se 
chceme řídit.

Rekonstrukce objektu v ulici Dukelských hr-
dinů začne během jara příštího roku. Je před-
poklad, že veškeré práce budou trvat přibližně 
rok. Pokud půjde vše hladce, tak se dá oče-
kávat, že školní rok 2021/2022 již zahájí škola 
v nových, moderních prostorách. Co je důle-
žité, všechny obory základní umělecké školy 
budou působit pod jednou střechou. Součástí 
rekonstrukce bude také samozřejmě i oprava 
fasády objektu. Proto se nevyhneme lešení 
v ulici Dukelských hrdinů. Chtěl bych Vás po-
žádat o trpělivost, pochopení a zejména opa-
trnost při procházení kolem staveniště.

Dalším objektem, který se připravuje, je nová 
městská knihovna. Do konce letošního roku 
dokončí tým vítězných architektů projektovou 
dokumentaci a měli bychom získat stavební 
povolení. S finální podobou knihovny Vás sa-
mozřejmě seznámím jak prostřednictvím zpra-
vodaje, tak i v rámci veřejného jednání. Termín 
a místo budou včas zveřejněny. Pro realizaci 
samotnou se předpokládá, že naváže po do-
končení základní umělecké školy. Konkrétně 
tedy během roku 2021. Nová knihovna by se 
tak Vám, Chodovákům, měla otevřít v roce 
2022.

Oba investiční záměry jsou poměrně obsáh-
lé a náročné. V součtu můžeme předpokládat, 
že Chodov za ně vydá okolo 80 milionů korun. 
Jsou to nemalé prostředky, ale Chodov a jeho 
obyvatelé si to zaslouží. Naší snahou je zaplatit 
vše z prostředků města. Je možné, že po krát-
kou dobu si město bude muset vzít úvěr. Je to 
až ta krajní varianta a vynasnažíme se, aby-
chom opravdu vše zvládli z vlastních peněz. 
I proto se přistoupilo k postupné realizaci obou 

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.

investic rozložené do tří let. U objektu městské 
knihovny navíc existuje možnost dotace v rámci 
programu ReStart, o kterou budeme usilovat.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři. K oběma 
investicím přistupujeme velmi odpovědně 
a i přes jejich výši Vás chci ujistit, že se nebude 
omezovat další rozvoj města, ani se nebudou 
snižovat prostředky do dalšího majetku města, 
jako jsou chodníky, komunikace a ostatní ob-
jekty. Osobně se těším, až budeme mít hotovo, 
a věřím, že Chodov těmito kroky získá zajíma-
vé a možná i v regionu jedinečné objekty.

 Patrik Pizinger, starosta města 

Oběti holokaustu 
připomenou další kameny

V roce 2015 se Chodov stal prvním městem 
v našem kraji, kde byly položeny kameny zmi-
zelých. Dnes je v ulicích našeho města položeno 
celkem čtrnáct kamenů, které připomínají zmi-
zelé a zavražděné židovské obyvatele Chodova. 
Letos si položením dalších dvou kamenů připo-
meneme památku Idy Sommerové a Eleonory 
Baschové. Byly to sousedky, které žily se svými 
rodinami v sousedních domech čp. 34 a čp. 35 
na chodovském náměstí. Eleonora byla společ-
ně se svými sourozenci spolumajitelkou podniku 
„Selma Basch & Co.“, který se zabýval dámskou 
konfekcí. Ida byla manželka obchodníka s potra-
vinami Karla Sommera. Oba domy byly zbourány 
během demolice starého města a na jejich mís-
tě dnes stojí obchodní dům Prior. Právě k němu 
tedy budou oba kameny položeny.

Památku chodovských obětí holokaustu uctí-
me na 81. výročí Křišťálové noci, v sobotu 9. lis-
topadu 2019, v 18.00, kdy budou kameny zmi-
zelých položeny na místě, kde stávaly oba domy. 
Zároveň proběhne tradiční čištění již položených 
kamenů zmizelých.

Pokud se budete chtít zapojit do čištění, nebo 
přinesete alespoň svíci k uctění památky jednot-
livých rodin, budeme velmi rádi.  (mb)
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Celkem deset jednotlivců a spolků si převzalo v pátek 27. září v rámci společenského večera u příležitosti 
125. výročí povýšení Chodova na město mimořádné ocenění. Chodov ho uděluje těm osobnostem a orga-
nizacím, které se výrazným způsobem zapsaly do života Chodova.

Listiny a pečetě společně s keramickou plaketou od výtvarníka Petra Štecha předávali v Kulturním a spole-
čenském středisku starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta Luděk Soukup.

Vedení Chodova uděluje celkem tři stupně ocenění - Listiny města Chodova, Městské pečeti a Čestné 
občanství.

Listina města Chodova 2019
Miloš Bělohlávek, historik, spisovatel a regionalista - za nezpochybnitelný přínos v oblasti šíření povědomí 

o minulosti města, kdy se mu podařilo během posledních pěti let probudit zájem široké veřejnosti o historii 
města Chodova.

Libor Dočkal (in memoriam), učitel, ředitel základní školy, trenér a sportovec - za dlouhodobý a nesma-
zatelný přínos v oblasti mládežnického sportu a trávení volného času. Za dobu své trenérské a funkcionářské 
kariéry vychoval řadu výborných atletů, z nichž mnozí získávali medaile na mistrovství České republiky a ně-
kteří oblékli i český reprezentační dres.

Antonín Surý, turista a včelař - za dlouhodobý a aktivní přínos pro rozvoj města. Jako člověk, který potře-
buje stále něco dělat, se již od mládí aktivně podílel na činnosti různých organizací a spolků. Hrál ochotnické 
divadlo, byl aktivním členem ČSM. V roce 1968 se stal členem chodovské včelařské organizace a na její čin-
nosti se z pozice jednatele podílel několik desítek let.

Jiří Tureček, sportovec a trenér - za jeho jednoznačný a dlouhodobý přínos k rozvoji sportu ve městě. 
Jako sportovec, trenér, předseda klubu a také jako volený zástupce města se svým osobním přístupem za-
sloužil o dobré jméno Chodova nejen v oblasti sportu. Spolu s dalšími nadšenci stál v roce 2004 u založení 
dnes významného sportovního klubu Beach Volleybal Club Chodov.

Miloš Volek, učitel, vedoucí mládežnických oddílů, sportovec, ekolog - za dlouhodobou a obětavou práci 
s chodovskými dětmi a mládeží ve volném čase. Ať již v roli učitele či z pozice vedoucího a trenéra sportov-
ních a volnočasových kroužků pozitivně ovlivnil celou řadu chodovských rodin, neboť se postupně věnoval 
nejprve rodičům a nyní i jejich dětem.

Denní centrum Mateřídouška - za dlouholetou péči o zdravotně a mentálně znevýhodněné obyvatele 
města Chodova. Za dobu své existence se Mateřídouška stala nejen pro Chodov, ale i pro celý region nepo-
stradatelným poskytovatelem sociální péče. Díky pracovnímu nasazení celého kolektivu se podařilo úspěšně 
provést stavební rozšíření objektu, v němž jsou dnes v našem městě sociální služby poskytovány.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické - za dlouhodobý přínos kulturnímu, duchovnímu a spole-
čenskému životu ve městě. Živá křesťanská víra, která je základním kamenem života sboru, se odráží ve všech 
aspektech jeho působení. Hodnoty, které jsou pro každou lidskou společnost důležité, předává chodovský 
sbor desítky let dalším generacím a pomáhá nejen věřícím hledat to nejlepší v nich.

Sbor dobrovolných hasičů - za nezpochybnitelný přínos pro bezpečnost obyvatel Chodova a za dlou-
hodobý, výrazný přínos k rozvoji spolkového a občanského života v něm. Vedle svého hlavního poslání, 
kterým je pomoc bližnímu, se sbor naplno zapojil do společenského života v Chodově a pro město samotné 
je neodmyslitelným partnerem.

Městská pečeť 2019
Josef Hora, emeritní starosta a dobrovolný hasič - za jeho všestranný, celoživotní přínos pro město. Jako 

tajemník města položil základy dnešní radnice, a to nejenom budovy samotné, ale zejména vybudoval do-
dnes funkční a výkonný městský úřad, ve kterém získali obyvatelé partnera a zázemí. Jako nejdéle sloužící 
starosta se následně naplno věnoval práci pro obyvatele našeho města. Vždy se snažil o to, aby se Chodo-
vákům v jejich městě dobře žilo.

Josef Moder, předseda sdružení bývalých německých obyvatel Chodova, soudní znalec - za aktivní po-
díl na zlepšování vztahů mezi dnešním městem Chodovem a jeho původními německými obyvateli. Jeho 
zásluhou se podařilo zachránit významné součásti historického dědictví, informace, dokumenty a obrazové 
materiály, které by jinak byly nenávratně ztraceny. Z jeho podnětu byla obnovena vyhlídka Chodaublick 
poblíž Tatrovic a štola Bílá paní.

Čestné občanství letos nebylo uděleno.  (mák)

Chodov ocenil své osobnosti
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Městskou pečeť získali emeritní starosta Chodova Josef Hora a předseda sdružení bývalých německých obyvatel 
Chodova Josef Moder (na snímku dole). Po udělení ocenění se oba  podepsali do městské kroniky.  |Foto: Jan Polák
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Říjen opět patřil seniorům

Nejen starší generace si v Chodově po celý říjen užívala bohatý program, který pro ni v rámci tra-
dičních Seniorských dní připravil odbor sociálních věcí. Zábava začínala hned zkraje měsíce, a to ple-
sem v Kulturním a společenském středisku. K tanci a poslechu hrála Březovská desítka, podvečerem 
provázel známý moderátor Petr Čimpera. Hlavní hvězdou plesu byl Vladimír Hron se svým hudebním 
vystoupením. Program pro seniory pokračoval i v následujících týdnech, kdy zájemce čekala před-
náška o bezpečnosti, plavání v krytém bazénu Karlových Varech, šipkový turnaj, film v místním kině či 
turnaj v bowlingu.  (mák)

Senioři na plese v Kulturním a společenském středisku.  |Foto: Martin Polák

Strážníci už nebudou dohlížet 
na Vintířov

Už jen poslední dva měsíce bude hlídka cho-
dovských strážníků zajíždět do sousedního Vintí-
řova. Poté se bude naplno věnovat práci v Cho-
dově.

„K poslednímu prosinci tohoto roku jsme ukon-
čili veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb 
naší městské policie ve Vintířově,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že strážníci poté 
budou působit výhradně v chodovských ulicích.

K ukončení spolupráce vedlo radnici několik 
důvodů. „Jsme vytíženi především v dopravě, 
kterou musíme řešit také ve Vintířově. Navíc per-
sonální situace není nejlepší,“ vysvětlil velitel cho-
dovské městské policie Ladislav Staněk.

Podle něj chybí v Chodově do plného počtu 

dva strážníci. „Rádi přijmeme nové kolegy, je vy-
psané výběrové řízení, zájemci se mohou u nás 
kdykoliv hlásit,“ doplnil velitel.  (mák)

Město opět podpoří včelaře
Finanční podporu ve výši 19 900 korun obdrží 

chodovští včelaři. Město jim příspěvky pravidelně 
posílá už řadu let.

Spolek nemá vlastní mládežnickou základnu, 
takže sehnat dotace na činnost je pro něj složité.

„Vnímáme tohoto koníčka jako velmi důležitou 
činnost a podpora včelstev je přínosná i pro životní 
prostředí,“ uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger. 
Produkty místních včelařů prezentují i město. Na-
příklad chodovský med bývá často součástí dárko-
vých balíčků pro partnery a návštěvníky.  (mák)
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Při potížích v rodině, které mohou v průběhu života potkat každého, nezůstá-
vejte na jejich řešení sami a nechte si poradit. Odborníci na tuto problematiku 
jsou často mnohem blíže, než si myslíme. V Chodově se můžete v nečekaných 
situacích obrátit na sociální odbor, pokud se Váš problém týká rodiny a nezle-
tilých a nezaopatřených dětí, je k dispozici sociální pracovnice Jana Rauová, 
DiS. (na snímku). Janu Rauovou najdete v MěÚ, v kanceláři č. dv. 124, tel.: 352 
352 125, 702 124 874.

Pomoc nabízí v těchto oblastech:
- při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
- při uplatňování nároku na výživné a při vymáhání výživného
- při řešení krizových obtížných rodinných situací (rozchod rodičů – domluva o péči o děti, 
  problémy v kontaktu rodičů s dětmi, úmrtí rodiče, problematika uznání otcovství)
- při řešení závažných situací, kdy je podezření na zanedbávání, týrání nebo zneužívání dítěte
- při finanční krizi rodiny, hrozící ztrátě bydlení
- při domácím násilí
- šikana ve škole, mimo školu
- drogy,nadužívání alkoholu ( jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů, zákonných zástupců).
V rámci výše uvedeného provádí odbor sociální šetření v rodině a bydlišti dítěte, škole, ve zdra-

votnickém, školském zařízení, spolupracuje s jinými státními orgány a institucemi, orgány obcí, spo-
lupracuje se školami, s nestátními neziskovými organizacemi, dále s MP a PČR aj. Zároveň poskytuje 
základní poradenství v oblasti SPOD, včetně zprostředkování odborného poradenství. 

Působnost v této oblasti je pouze na území Chodova. (mák)

Při potížích v rodině si nechte poradit od odborníků

Téměř tři tuny ryb se podařilo slovit rybářům z MO Božičany na kaskádách mezi Chodovem a Božičany. Atraktivní 
podívanou si na rybníku Komora nenechaly ujít desítky přihlížejících, kteří se k rybníku vydali v polovině října. 
A k vidění byly opravdu pěkné kousky. Bohužel, tradičního obyvatele tamních rybníků, sumce albína jménem 
Venoušek, se lidé tentokrát nedočkali, ryba totiž letos uhynula.  | Foto: Martin Polák 

Začaly výlovy rybníků
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Kulturní servis

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v listopadu
Jak už napovídá název měsíce, v tomto 

období shrabujeme a odstraňujeme spada-
né listí, které můžeme i kompostovat. Při-
pravujeme rouby peckovin, stromy opatrně 
obryjeme, a pokud používáme lepové pásy, 
odstraníme je a spálíme. U ovocných stro-
mů sebereme všechny plody a ty nakažené 
zásadně neházíme na kompost, ale také je 
spálíme.

Pozornost věnujeme popínavým růžím, 
které seřízneme, a klasické růže přihrne-
me listovkou nebo kompostem, abychom 
ochránili naočkovaný krček. Pečlivě odstra-
ňujeme spadané lístky květů růží, protože 
to je živná půda pro různé plísně a houby. 
Seřízneme a dotvarujeme i živé keře, ale 
prořez neděláme u odrůd brzy zjara kve-
toucích, ty  řežeme až těsně po odkvětu. 

Ze záhonů sklízíme poslední zeleninu, 
necháme pouze růžičkovou kapustu, pó-
rek a kadeřávek, ze skleníků konzumujeme 
poslední saláty. Záhony vyplejeme, zryjeme 
a připravíme na jarní sadbu, ale na podzim 
můžeme vysázet kořenovou zeleninu pro 
příští rok. Jahodníky očistíme a rozházíme 
kolem sazenic kompost, rostliny přihrneme, 
abychom ochránili jejich srdíčka.

Svážeme ozdobné trávy, bambusy i jeh-
ličnany, aby nám je sníh v zimě nerozlehl 
a zároveň svou vlhkostí neponičil nové pu-
peny. Nezapomeneme přihrnout a ochránit 
plaménky, protože ty musejí mít vždy „nohy 
v teple“.

Jinak se věnujeme úklidu, vyprázdníme 
sudy s vodou, kterou nalijeme pod jehlič-
nany a rododendrony. Květináče a nádoby 
ukládáme vždy čisté, bráníme se tím ná-
kaze, odstraníme podpěry trvalek i rajčat, 
smotáme hadice, abychom se na jaře nedi-
vili, že nám zpuchřely a lámou se.

Na závěr připomínáme zájemcům besedu 
v knihovně 14. listopadu od 16 hodin!

Recept na zavařená jablka na štrúdl – 
hodí se méně pěkná jablka, která nechceme 
skladovat. Nastrouháme je bez jádřinců, se 
slupkou, nahrubo a ihned pěchujeme do 
sklenic tak, aby unikly vzduchové bublinky. 
Přebytečnou vodu odlijeme a suché skleni-
ce zavíčkujeme. Zavařujeme asi 25 minut, 
někdo přidává cukr, ale není to nutné, osla-
díme si je, až budou pěkně ležet na těstě. 

Pranostika:
• když ještě v listopadu hřmívá, příští 

rok úrodný bývá.
• když krtek v listopadu ryje, budou na 

Vánoce létat komáři. 
• když na Ondřeje sněží, sníh dlouho 

leží.  zahrádkáři Chodov

Přestavba bývalé školy na 
ZUŠ začne příští rok

Dlouho plánovaná  a očekávaná přestavba bu-
dovy bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdi-
nů začne v příštím roce. Po dokončení prací se do ní 
přestěhují všechny obory základní umělecké školy. 
Ty jsou zatím roztroušeny po městě ve třech objek-
tech. „Je třeba reagovat na rozvoj umělecké školy, 
její potřeby a na skutečnost, že některé prostory 
jsou nevyhovující,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger s tím, že na zachování a opravě budovy 
se shodlo také zastupitelstvo. „Jedná se o posled-
ní historické nároží ve městě,“ připomněl starosta. 
Předpokládaná cena rekonstrukce je 55 
milionů korun. „Projektová dokumenta-
ce prošla kontrolou i revizí a dá se očeká-
vat, že cena je reálná,“ doplnil Patrik Pizinger. 
Město plánuje akci financovat ze svého rozpočtu, 
nicméně v případě potřeby je připraveno částeč-
ně zapojit i úvěr. „Naším cílem ale je město ne-
zadlužovat. Je to jedna z největších investičních 
akcí, které nás čekají, a věřím, že ji zvládneme tak 
jako ty předchozí,“ poznamenal starosta.  (mák)

Cestu usnadní dva nové 
přechody

Dva nové přechody, které usnadní cestu přes 
silnici, budou k dispozici mezi ulicemi Školní 
a Revoluční a družinou ZŠ Školní. V provozu mají 
být v průběhu příštího roku.

„Jeden vznikne u věžového domu č.p. 734 ve 
Školní ulici směrem k Revoluční č.p. 601, druhý 
pak od Revoluční směrem k bývalé jídelně, dnes 
školní družině,“ upřesnil starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

„Po přechodech volali lidé už dříve, nicméně 
podle dopravních specialistů tam nebyla potřeb-
ná intenzita chodců. Nyní je v místě hustší dopra-
va a zvýšený pohyb dětí v souvislosti se změnami 
v nedalekých školních areálech. Přechod na dru-
hou stranu bude brzy plynulejší,“ doplnil starosta 
s tím, že město už zadalo přípravu studie na oba 
přechody.  (mák)
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Chodov mohutně slavil, 
městem je už 125 let  

Chodov a jeho obyvatelé mají za sebou oslavy, 
které připomenuly tři významná výročí, a to 825. 
výročí první písemné zmínky o obci, 145 let od 
založení sboru dobrovolných hasičů a 125. výročí 
povýšení Chodova na město.

Slavnosti takovéhoto významu a rozsahu se 
v Chodově odehrávají jednou za pět let. Bohatý 
program byl rozložen do tří dnů.

V pátek 27. září se konal společenský večer 
s předáním městských ocenění, hlavní oslavy se 
pak konaly o den později ve Staroměstské ulici 
a jejím okolí. Neděli zakončil v kostele sv. Vavřin-
ce koncert vokální skupiny Spirituál kvintet.

Sobotu zahájil průvod městem, který čítal na 
pět desítek skupin tvořených sportovci, hasiči, 
organizacemi, školami a školkami, hosty z part-
nerských měst Waldsassen a Oelsnitz, dechovými 
kapelami a několika vozy.

Pro fanoušky muziky byla k dispozici dvě pó-
dia, kde se střídaly skupiny rozličných žánrů. 

Hudebním vrcholem bylo vystoupení legendár-
ního Olympicu a Kabát revivalu. Večer se pak nad 
městem rozzářil ohňostroj, který doplnila laser 
show. V průběhu dne se se svou technikou před-
stavili chodovští dobrovolní hasiči a jejich kolego-
vé z okolí. Nejmladší hasiči si pro diváky připravili 
ukázku s názvem Ze života hasiče. Svou práci 
a činnost prezentovaly také ostatní záchranné 
složky, včetně policistů a strážníků.

Návštěvníci si mohli občerstvení vybírat v řadě 
stánků a dvou pivních stanech. Svůj prostor do-
staly rovněž Chodovské technicko-ekologické 
služby a stánek EKO-KOMU. Především dětští 
návštěvníci si mohli vyzkoušet obsluhu pope-
lářského vozu a jízdu na netradičních tříkolkách. 
Možnosti zkusit si vysypat popelnici přímo ze 
stupátka vozu však odolal i málokterý dospělý.

Studio TV Chodov připravilo průřez z oslav, 
který najdete na webových stránkách Kas-
su,  městském webu, v aplikaci Mobilní rozhlas 
(Zlepšeme Česko), Twitteru a Facebooku. Foto-
grafie z oslav naleznete na stránkách zpravoda-
je 10 a 11.  (mák)

Děti malovaly Chodov budoucnosti

Kostel svatého Vavřince s digitálními hodinami, letiště, supermoderní městský úřad prosklený od základů až po stře-
chu, dálnice či roboti. Zhruba takhle vypadá ve fantazii školáků Chodov za 125 let. Jejich představy o budoucnosti měs-
ta mapovala říjnová výstava v Galerii u Vavřince. Obrázky kreslily děti ze všech chodovských škol v rámci nedávných 
oslav výročí města. Autory nejlepších kreseb ocenil drobnými dárky a diplomy odbor kultury a školství, jenž výstavu 
připravil. |Foto: Martin Polák
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Frontman legendární kapely Olympic Petr Janda v Chodově.  |Foto na dvoustraně Jan Polák

V průvodu šlo také vedení města.
Originální převleky si na oslavy připravili obyvatelé 
Staré Chodovské.
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Dojemná ukázka mladých chodovských hasičů.

Návštěva z německého partnerského města  Oelsnitz. Varhaník švýcarské formace Suehiro Commander.
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Nabídka volných pracovních mís
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

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

 Mgr. Iva Šípová
Ocenění školy Krajskou radou AŠSK 

Naše škola  obdržela  v pondělí 14. 10.  na 
slavnostním vyhlašování nejúspěšnějších žáků 
a škol Karlovarského kraje v prostorách Gale-
rie umění v Karlových Varech z rukou vedou-
cí odboru školství, mládeže a tělovýchovy paní 
Mgr. Moniky Havlové a rukou předsedy Kraj-
ské rady Asociace školních sportovních klubů 
pana Mgr. Bohumila Adamce pohár Krajské 
rady AŠSK za 2. místo ve sportovních soutě-
žích 2. stupně základních škol a nižších stupňů 
víceletých gymnázií škol Karlovarského kraje. 
Gratulace patří  celé škole, vedení školy, učitelům 

ZŠ J. A. Komenského

Pravidla pro dopisovatele
Redakční rada Zpravodaje města Chodova 

společně s jeho redakcí upozorňuje dopiso-
vatele na platná pravidla pro psaní příspěv-
ků. Jejich znění najdete na webových strán-
kách Kulturního a společenského střediska 
www. kasschodov.cz a na webových stránkách 
města www.mestochodov.cz.

Pravidla se týkají mimoredakčních příspěv-
ků a jejich cílem je přinášet čtenářům kvalit-
nější a pestřejší obsah. (red)

Vzpomínka
V měsíci listopadu si

připomeneme 1. rok od 
úmrtí Jany Cinové, roz. 

Lantošové.
Všem, kteří ji znali, děku-

jeme za tichou vzpomínku. 
Vzpomíná maminka a opa.

Jiří Jun představí svá díla 
ve Waldsassenu

Chodovský výtvarník Jiří Jun (na snímku dole) 
bude svá díla opět vystavovat v zahraničí, ten-
tokrát v německém partnerském městě Waldsa-
ssen. 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, vý-
stavní prostory jsou přístupné vždy v sobotu 
a neděli od 14 do 17 hodin.  (mák)   

Navštivte vánoční trhy 
u německých partnerů

Vedení města Chodova si Vás ve spolupráci 
s našimi partnerskými městy v Německu dovolu-
je pozvat na dva zájezdy na vánoční trhy. 

První se uskuteční v sobotu 30. listopadu 
do saského partnerského města Oelsnitz/Erz-
gebirge, kde se konají adventní trhy a součástí 
zahájení adventu je i velký hornický průvod s po-
chodněmi.

Odjezd je plánován ve 13 hodin od budovy 
městského úřadu v Chodově a návrat ve večer-
ních hodinách tamtéž.

Druhý zájezd se koná první adventní neděli 
(1. prosince) do bavorského Waldsassenu, kde 
se konají vánoční trhy v malebných uličkách před 
tamní barokní bazilikou. Součástí trhů jsou hu-
dební vystoupení i prezentace místních spolků 
a  podniků. Zájemci mohou fakultativně navštívit 
i tradiční adventní koncert v bazilice.

Odjezd je plánován ve 14.30 od budovy měst-
ského úřadu a návrat ve večerních hodinách 
tamtéž.

Účast na obou zájezdech je pro Chodováky 
zdarma. Zájemci o oba zájezdy se mohou od 
1.11.2019 hlásit k účasti v Turistickém a informač-
ním centru v Chodově.  (mb)
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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.  Dal-
ší informace na tel. 352352290 nebo u ředitele 
školy.  Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Říjen plný akcí

I druhý školní měsíc nás přivítal množstvím růz-
ných kulturních akcí. Žáci prvních ročníků zavítali 
do domu dětí a mládeže na výstavu o skautingu. 
Naše malé žáčky výstava velmi zaujala, například 
ukázka stanu, vázání uzlů, řezání dřeva, stavění 
hranice a rozdělávání ohně.

Opět se rozbíhá preventivní program a do 
školy za našimi žáky chodí na besedy zástupci 
městské i státní policie. Například žáci osmých 
tříd  a devátého ročníku diskutovali na besedě 
navazující na návštěvu protidrogového vlaku. 
Své zážitky si mohli také připomenout při diva-
delním představení hry Memento.

Sedmáci se začali seznamovat se Sešitem 
plným průšvihů. Druháčci získávají podobně 

ZŠ Školní ulicetělesné výchovy a všem dětem, které se během 
uplynulého roku zapojily do sportovních soutěží 
pořádaných Asociací školních sportovních klubů. 
 Mgr. Miloš Volek
Krušnohorská hlídka

Naši žáci se zúčastnili prvního ročníku soutě-
že "KRUŠNOHORSKÁ HLÍDKA", kterou pořádalo 
Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary ve spolu-
práci s Karlovarským krajem a ISŠTE Sokolov. Za 
naši školu soutěžila dvě družstva v tomto složení:

1. hlídka: Petr Kuřák, Jakub Sikora, Klára Kolá-
řová, Denisa Koňová

2. hlídka: Filip Galla, Rostislav Kopčo, Denisa 
Zahradníková, Simona Jará

Soutěžilo se v běhu na 1000 metrů, hodu gra-
nátem na cíl, šplhu na tyči (dívky) a shybech na 
hrazdě (chlapci). Během soutěže připravili vojáci 
pro soutěžící bohatý doprovodný program (vo-
jenská auta, minohledačky, ruční zbraně, střelec-
ké terče, rekrutační středisko, airsoft atd.)

První hlídka celou soutěž vyhrála a dostala  vý-
herní poukaz k návštěvě 21.základny taktického 
letectva v Čáslavi. Exkurze se uskuteční 5.11. 2019. 
Do Čáslavi pojedou soutěžící obou družstev a 
jako ocenění za práci ve školním parlamentu 
všichni jeho aktivní členové. Mgr. Jana Veselá

Chodovští školáci měli v závěru září v rámci výuky možnost prohlédnout si z blízkosti dravé ptáky.  |Foto: M. Polák
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Výměnný pobyt studentů v Německu 
Dvě žákyně tříd G4 (Emma Cuchalová) a G5 

(Lucie Dawidková) se koncem září účastnily vý-
měnného pobytu v Německu, který byl spoluor-
ganizován naší partnerskou školou - gymnáziem 
v bavorském městě Tirschenreuth. Náplní pobytu 
byla účast na výuce, prohlídka města, návštěva 
klášterní knihovny v nedalekém Waldsassenu 
a program připravený hostitelskou rodinou.
Exkurze do Terezína a Jindřichovic

Stalo se již tradicí, že se žáci  kvinty jedou 
podívat do Malé pevnosti a navštíví terezínské 
ghetto, aby si přiblížili smutnou historii našeho 
národa. Třída G5 ještě navštívila okresní archiv 
a mauzoleum v Jindřichovicích (snímek dole). 
Obě akce se vydařily, i když nepřízeň počasí zne-
možnila žákům navštívit pietní místo, pohřebiště 
v Jindřichovicích, jednoho z největších zajatec-
kých táborů na území rakouské monarchie za 
1. světové války. Mgr. Hana Lukešová

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Husova ulice

Požární poplach

Začalo vyučování. Najednou se rozezněl školní 
rozhlas a byl vyhlášen požární poplach. Někteří 
žáci to zvládli s přehledem, seřadit se, poslou-
chat příkazy paní učitelky a ukázněně se přesu-
nout na shromaždiště před školou  (na snímku). 
Ovšem pro naše malé prvňáčky to byla premiéra.

Nejprve vyvalili oči, pak se některým dokon-
ce objevily v očích slzičky, ale nakonec i oni vše 
zvládli a vyšli ven s paní učitelkou. 

Po vyhodnocení velitelem cvičení byla škola 
pochválena a za odměnu si žáci mohli prohléd-
nout hasičská auta.

Kroužek Šikulka
Příchod letošního podzimu přivítala školní 

družina drakem "Podzimníčkem". Byla to tvoři-
vá práce dětí kroužku Šikulka. Šikulka je kroužek 
šikovných dětí, který pracuje na naší škole pod 
vedením p.vychovatelky Stáni Kubíkové. Děti se 
společně s Podzimníčkem toulaly městem, kraji-
nou a pozorovaly barevné změny v přírodě.
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 škole najdete na  
www.zs3chodov.cz  Mgr. Lenka Hrušková

informace při práci s Notesem strážníka Pavla. 
Celá škola se podívala také do divadla. Skupina 
Pernštejnové si pro ně připravila představení na 
téma Staré pověsti české, které žáky nejen za-
ujalo, ale i přinutilo trošku zavzpomínat na naše 
pověsti a oživit si krásné příběhy z našich dějin. 

V měsíci říjnu si připomínáme Den stromů. Již 
tradičně jsme si pro naše žáky druhého stupně 
připravili exkurze na ekostatek v Chebu, kde se 
jednotlivé třídy zapojily do různých výukových 
programů na téma Rostliny, zvířata v zemědělské 
krajině, prozkoumaly vše možné, co lze objevit 
v půdě, a zjistily, co to vlastně ta půda je.

 Naši deváťáci již v září odstartovali sérii exkurzí 
po místních firmách, kde se v rámci budoucí vol-
by povolání mají možnost podívat do provozu  
místních podniků a továren. V říjnu se například 
podívali na to, jak funguje firma Chotes.

Opět se rozběhla sběrová akce. Do školy mů-
žete nosit staré drobné elektrospotřebiče, vybi-
té 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
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Mateřská škola Chodov

Děti čeká řada akcí, vyrazí i na lyže 
Také v letošním školním roce pracují všech-

ny chodovské mateřinky podle svých školních 
vzdělávacích programů, které jsou specifické pro 
každé pracoviště. Při výchovné práci se inspiru-
jeme změnami během ročních období, našimi 
kulturními hodnotami a tradicemi,  zařazujeme 
prvky environmentální výchovy a vedeme děti 
k ochraně přírody a životního prostředí. Každý 

Exkurze do světa zážitků a zábavy
Tou pro nás byla komentovaná výstava s před-

náškou v DDM Bludiště o životě chodovských 
skautů (snímek nahoře). Hned při vstupu jsme se 
ocitli na skautském táboře. Probudili se v dřevěné 
chatce, provedli nástup a už tady bylo vytahová-
ní praporu a rozcvička. Poté jsme splnili detektivní 
úkol a následovala další zábava. Dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavostí o kronikách, šátcích, hrách 
českých skautů, ale také o jejich povinnostech a lás-
ce k přírodě, přátelství a čestnosti. Exkurze se nám 
moc líbila a na mnohé nezapomeneme, například 
na typický skautský pozdrav levou rukou.

 Za školní družinu Ivona Škarpecká
Eko výlet

Kromě tradiční výuky v přírodě, kterou díky bar-
vám podzimu mají děti velmi rády, jsme navštívili 
v polovině října ekofarmu v Chebu. Zde jsme směli 
nakouknout pod pokličku zemědělskému hospo-
dářství. Prohlédli jsme si domácí zvířátka a dověděli 
jsme se, jak ekofarma funguje a v čem je pro lidi 
i krajinu přínosná. Měli jsme možnost poznat spous-
tu nových věcí. Jak žijí některá domácí zvířata, čím 
se živí, jak je důležité se o ně starat a jaký mají pří-
nos pro člověka. Největším zážitkem pro nás bylo, 

že jsme si mohli některá zvířata pohladit. Třeba 
takové malé kachňátko. Jeho peříčka jsou jemná 
a na dotyk velice příjemná. Výjezd se nám moc líbil 
a všichni se těšíme na další podobné akce.

 Mgr. Lenka Prokopičová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková 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 Nejdecká ulice
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Policie České republiky

Dušičky jsou tady, pozor na lidské 
hyeny a sváteční řidiče 

Vzhledem k tomu, že počasí stále více při-
pomíná podzim, začíná se brzy stmívat a stále 
častěji se setkáváme s mlhami, můžeme říct, že 
nastává dušičkové období. Památka zesnulých 
neboli Dušičky připadají na datum 2. listopadu, 
lidé však navštěvují místa posledního odpočinku 
i s týdenním předstihem a mnohdy i několik dní 
poté. I v tomto smutném období je však potřeba 
si uvědomit, že musíme myslet na svou bezpeč-
nost a hlídat si své osobní věci.

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovar-
ského kraje by rádi apelovali na občany, aby si při 
návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst dávali 

pozor na své osobní věci a zejména aby nene-
chávali cenné věci, jako jsou  kabelky, peněženky 
či mobilní telefony, ve svých automobilech. K vy-
kradení vašeho vozidla stačí zkušeným pachate-
lům této trestné činnosti jen několik málo vteřin 
a návštěva hřbitova Vás může vyjít i na několik 
tisíc korun. 

Ke krádežím však nedochází jen na přilehlých 
parkovištích městských a obecních hřbitovů, ale 
i přímo  na samotných místech posledního od-
počinku. Zloději se nestydí okrádat návštěvníky 
hřbitova ani odcizit smuteční dekoraci či květi-
ny přímo z hrobů zemřelých a ty následně dále 
prodávat. Během těchto pochmurných dní však 
vyjíždí i sváteční řidiči. Senioři, kteří svá vozidla 
vytahují z garáží právě jen za účelem návštěvy 
hřbitova nebo v případě dalších svátečních oka-
mžiků. Sváteční řidiče může překvapit hustota 
provozu, nepříznivé povětrnostní podmínky či 
agresivita ostatních řidičů. Právě tito řidiči pro 
Vás mohou být v dnešní uspěchané době další 
hrozbou. V případě, že se s nimi v silničním pro-
vozu potkáte, dodržujte od nich náležitý odstup 
a buďte obezřetní.

Přejeme příjemné prožití barevného podzimu 
bez nehod. nprap. Mgr. Věra Hnátková

Trojlístku zlodějů hrozí tříleté vězení
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří 

mužů z Chodova. Muže ve věku devatenácti a 
devětadvaceti let obvinili ze spáchání přečinů 
krádeže a poškození cizí věci. Osmadvacetileté-
ho muže obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

V polovině května letošního roku měl deva-
tenáctiletý mladík společně s osmadvacetiletým 
mužem vniknout na pozemek stavební parcely 
v Chodově a z něj odcizit vibrační pěch.

Na konci července měl devatenáctiletý mladík 
tentokrát s devětadvacetiletým mužem vniknout 
do restauračního zařízení v Chodově. Objekt 
měli prohledat a během toho najít finanční ho-
tovost, kterou odcizili. Kromě toho měli odcizit 
ještě několik lahví alkoholu.

Stejná dvojice mužů, která měla krást v re-
stauračním zařízení, měla v nočních hodinách 
v polovině srpna vniknout do prodejny rychlého 
občerstvení v Chodově. Také tam měli odcizit fi-
nanční hotovost, ale i kuchyňský nůž či pytlíky do 
odpadkového koše. Tímto svým jednáním měla 
trojice mužů způsobit škodu téměř 50 tisíc korun.

Všem mužům hrozí v případě prokázání viny 
trest odnětí svobody až na tři roky, jelikož byli za 
trestný čin krádeže v posledních třech letech již 
pravomocně odsouzeni. nprap. Jakub Kopřiva 

den dětem nabízíme pestré, tvořivé a nápadité 
výchovně-vzdělávací činnosti, které všestranně 
rozvíjí jejich osobnost, dovednosti a schopnosti.

 Kromě toho nabízíme i některé další aktivity.  
Od září předškoláci navštěvují kurz předplavecké 
výuky v bazénu v Sokolově. Děti se tam sezna-
mují se základy plavání, otužují své zdraví. V září 
jsme rovněž znovu začali spolupracovat s klu-
bem BVC Chodov a panem trenérem M. Šínem. 
„Trenér Milan“ ve spolupráci s učitelkami 1x týdně 
ve sportovní hale pro děti připravuje dopoledne 
plné pohybu a legrace s míčem i bez něj. Ve spo-
lupráci se ZUŠ tradičně nabízíme výtvarný krou-
žek pod vedením pana učitele Exnera.

Většina dětí z mateřinek se byla také podívat 
na hřišti ŠAKu. Přehlídka dravých ptáků, které 
k nám přivezli až z Moravy, byla pro děti zážit-
kem. Pro předškoláky znovu rozjíždíme projekt 
Odborník ve výuce. Během 10 lekcí budou děti 
pod vedením učitelek a odborníků, pana Exne-
ra a paní Špačkové z DDM Bludiště, tvořit z ke-
ramiky a zkoušet různé další výtvarné techniky. 
V lednu pak opět nabídneme malým milovníkům 
lyžování lyžařskou školičku. Ve skiareálu v Potů-
čkách se dětem loni velmi líbilo, a tak možnost 
zařádit si na sněhu budou mít další kamarádi.
Poděkování 

Děkuji všem rodičům, dětem, paní učitelkám 
i asistentkám, kteří v sobotu 28.9.2019 neleni-
li a zúčastnili se průvodu městem v rámci oslav 
125.výročí povýšení Chodova na město. Děkuji 
všem za podporu, vstřícnost, nadšení a skvělou 
reprezentaci naší mateřinky.

 Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Průvodu při oslavách města se zúčastnili i nejmladší chodovští hasiči.  |Foto: Martin Polák  

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v září zasahovali u 18 událostí. 

3x šlo o požár, byt v Osadní ulici, bývalá udírna 
v Horní ulici, simulovaný požár při cvičení ve ško-
le v Husově ulici,  11x technickou pomoc, likvida-
ce obtížného hmyzu v Husově ulici - pobodání 
uživatelky bytu, byla poskytnuta první pomoc 
zraněné osobě u kostela sv. Vavřince, jednotka 
pomohla ZZS se snesením pacienta v bezvědomí 
v Hlavní ulici, byl odstraněn padlý strom z komu-
nikace ve Vintířovské ulici, byla řešena havárie 
topení v ulici Polní, dále prověřeno čerpání vody 
ze sklepa v Poděbradově ulici, kuriózní byl zá-
sah při vyzvednutí berle, která spadla seniorce 
do Chodovského potoka, 1x nouzové otevření 
bytu z důvodu nebezpečí požáru při vaření v Po-
děbradově ulici, 2x šlo o únik ropného produktu, 
z osobního vozidla s proraženou olejovou vanou 
v ulici U Koupaliště, větší únik hydraulického ole-
je v ulicích Školní, Hlavní, Tovární. 1x únik nebez-
pečné kapaliny do Ohře v Lokti, zde šlo o pro-
věřovací cvičení, 1x planý poplach při spuštění 
čidla EPS v Tescu. V tomto výčtu jsou zahrnuty 
2x pomocné práce pro město (tzv. ZOČ – oslavy 

města a asistence při ohňostroji) i dvě prověřo-
vací cvičení jednotky. Celkem byly při událostech 
zraněny dvě osoby, které byly zachráněny, 236 
osob bylo evakuováno při cvičení v ZŠ v Huso-
vě ulici. 1x šlo o zásah poskytnutí první pomoci 
s AED. Bližší informace o událostech naleznete 
na www.sdhchodov.cz.
Informace SDH 

V září bylo opět mnoho akcí, postupně je zve-
řejňujeme na webu i facebooku. V září probíhaly 
ligové a pohárové soutěže, takže krátký souhrn. 
7. 9. Plesná - liga mladší žáci -       1. místo, starší 
žáci - 1. místo, ženy - 1. místo, 14. 9. Nejdek, ženy 
- 3. místo, 15. 9. Oloví – TFA, mladší žáci - Filip 
Belička 1. místo, Jan Gregor 2. místo, Denis Hyn-
št, 3. místo, junioři - Jiří Dočkal 1. místo, Vojtěch 
Novák 3. místo, starší žáci - Filip Kožuch, 2. mís-
to, dorost - Nikol Oravová 1. místo. 21.9. Nová 
Role – ženy 3. místo. V září oslavil své významné 
životní výročí člen SDH Chodov Ing. Josef Hora 
(70), gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví. 
Největší akcí byly celoměstské oslavy, které jsme 
pomáhali připravovat. 145. výročí  založení cho-
dovských dobrovolných hasičů včetně městských 
výročí se dle pozitivních reakcí účastníků vyda-
řilo. Každý návštěvník si přišel na své. Předsta-
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Perličky z činnosti 
Strážníci se během služby mnohdy dostávají 

i do velmi nebezpečných a psychicky vypjatých 
situací. Podobná se naskytla i během noční služ-
by, kdy byla hlídka přivolána na tísňové oznáme-

ní z ul. Budovatelů, kde chtěl muž ukončit svůj 
život a střepem z rozbité lahve se pořezal na zá-
pěstí. Po příjezdu hlídky držel střep stále v ruce 
a hrozil, že si přetne žíly i na krku. Až do příjezdu 
přivolané záchranky s mužem strážníci udržovali 
vzájemnou komunikaci a povedlo se jim muže 
přesvědčit, aby se nechal ošetřit v nemocničním 
zařízení. Velkou roli zde bohužel sehrál i alkohol. 

Jak by filmový klasik řekl, „Rozmohl se nám 
tady takový nešvar “. V poslední době můžete 
v médiích sledovat nepochopitelný hazard ně-
kterých řidičů při vjíždění na železniční přejezd 
v okamžiku rozsvícených červených světel a sta-
žených závor. Podobný železniční přejezd máme 
i v Chodově a co myslíte? Jsou u nás řidiči jiní než 
ve zbytku republiky? Asi chápete, kam tím mířím. 
I když závory stoupají nahoru, ale na semaforech 
stále bliká červená, pořád to znamená, že na 
železniční přejezd nesmíme vjíždět. A je úplně 
jedno, zdali jsme řidič motorového vozidla, nebo 
jedeme na kole. 

Dnešní doba je zvláštní svou přehnanou ko-
rektností. Své by o tom mohl vyprávět i nejeden 
učitel, který každý den řeší konflikty svěřených dětí 
ve svých třídách. Zahájení školního roku většina 
učitelů absolvuje se svou třídou tím, že si během 
první hodiny vyprávějí, co děti dělaly o prázdni-
nách, a stačila jen letmá, nevinně pronesená po-
známka v lehkém žertu od učitelky k jednomu ze 
žáků, že se jí zdá po prázdninách mírně obézní, 
ale že to na hodině tělocviku doženou, a okamžitě 
z toho byla stížnost rodičů na vedení školy a po-
dání trestního oznámení na učitelku. 
Přezouvání pneumatik

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

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

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Městská policie Chodov

Pohled z hasičského vozu na odstranění stromu ve 
Vintířovské ulici.  |Foto: SDH Chodov

vily se jak základní složky IZS, tak také i ostatní, 
byly předvedeny různé ukázky práce záchranářů 
a na výstavě bylo možné vidět cca 70 ks moder-
ní i historické techniky záchranný složek. Velmi 
krásné bylo představení mladých chodovských 
hasičů, jejichž ukázka „Života hasiče v 15 minu-
tách “ vehnala některým divákům i slzy do očí. 
Informace o slavnostech a bohatou fotogalerii 
najdete na našem webu a facebooku.   

Závěrem děkujeme všem sportovním týmům, 
jejich trenérům za vynikající výsledky. Členům 
zásahové jednotky patří velký dík za náročnou 
práci při zásahové činnosti. Všem členům sboru 
děkujeme za pomoc při organizaci městsko-ha-
sičských slavností. Velké poděkování patří všem, 
kteří nás během oslav navštívili a se svým vystou-
pením a technikou podpořili. Významným part-
nerem hasičů je město Chodov, jehož vedení pa-
tří také velké poděkování za perfektní spolupráci.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz  
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Během letošní svatovavřinecké pouti byla 
slavnostně představena opravená hrobka vý-
znamné předválečné chodovské průmyslnic-
ké rodiny Gaschů. Rodina Gaschů stála v roce 
1883 u zrodu strojírenské tradice města Cho-
dova. 

Do vysídlení v roce 1946 dávala práci stovkám 
obyvatel regionu a po čtyři generace se výraz-
ně podílela na jeho rozvoji a politickém a spo-
lečenském životě. Bez rodiny Carla Gasche by 
tvář Chodova vypadala rozhodně výrazně jinak. 
V roce 2014 se podařilo obnovit kontakty mezi 
současným městem Chodovem a potomky této 
rodiny, kteří od té doby Chodov několikrát ročně 
navštěvují a společně s vedením města se po-
dílejí na připomínání historického odkazu rodi-
ny. V roce 2017 zasadili členové rodiny společně 
s vedením města lípu na místě zbořené rodinné 
vily poblíž areálu továrny, kde rodinu připomíná 
pamětní deska. Rodinná hrobka chátrala od roku 
1945 a vzhledem k jejímu nekvalitnímu stavební-
mu materiálu ji závažným způsobem ohrožovala 
větrná i vodní eroze. Původní zdobené prvky, 
skleněné nápisové tabule, kované řetězy, svícny, 
stejně jako polychromie, byly bohužel zničeny. Ve 
spolupráci s odborným restaurátorem byl vypra-
cován plán záchrany a obnovení původního sta-
vu hrobky. Na obnově hrobky významné před-
válečné chodovské rodiny se společně s městem 

Chodov podílel také Česko-německý fond bu-
doucnosti, Karlovarský kraj a potomci rodiny Car-
la Gasche žijící dnes v Německu. V následujících 
číslech Zpravodaje si společně připomeneme 
nejen osudy významné továrny, ale i vlastních 
členů této rodiny.
Loketské období

Historie chodovských strojíren Carla Gasche 
se nezačala psát v Chodově, dokonce ani v Če-
chách. Carl Gasch starší se narodil v roce 1844 
do rodiny rolníků Johanna a Augusty Gaschových 
v pruské vesničce Neudeck (dnes je součástí Pol-
ska pod názvem Świerklaniec) a tam také s nej-
větší pravděpodobností vyrůstal. Důvody, které 
jej později vedly k tomu, že se i se svou mat-
kou přestěhoval do Čech, nejsou zcela zřejmé. 
S největší pravděpodobností odešel do našeho 
regionu za prací. Jisté je to, že v roce 1870 žil 
šestadvacetiletý Carl Gasch v Lokti. V té době byl 
už ženatý, vzal si Paulinu Koffler z Jirkova, která se 
narodila v roce 1848. 

V Lokti se Carl Gasch věnoval řemeslu, které-
mu se vyučil – kovařině, a prožíval zřejmě celkem 
spokojené období. Měl malou dílnu, několik za-
městnanců a vyráběl užitkové stroje pro země-
dělce i průmysl. Společně se svou ženou bydlel 
v pěkném domě č. p. 19 na loketském náměstí 
a jejich rodina se začala rychle rozrůstat. Hned 

Historie rodiny Gaschů 

Areál Gaschových strojíren nedlouho po svém vzniku na snímku z roku 1890. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Carl Gasch starší (1844 – 1920) na fotomontáži z konce 19. století. |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

první dítě v roce 1872 byl syn, kterého manže-
lé pojmenovali po otci Carl. V dalších letech se 
jim narodily další tři děti – dcery Augusta (1875-
1879), Ema Rosa (1877-1924) a Augusta Josephi-
na (1880-).

Na počátku 80. let už bylo Carlovi Gaschovi 
jasné, že pokud se chce prosadit a začít pod-
nikat ve velkém měřítku, tak v Lokti zůstat ne-
může. I když to bylo významné město se sídlem 
krajských úřadů, stálo stranou nedávno posta-
vené železniční dráhy z Chomutova do Chebu 
i velkých uhelných dolů. Doprava surovin i vý-
robků byla tak nákladná a neefektivní. Nevelký 
Loket stejně tak nabízel jen velmi malý prostor 
pro rozvoj většího podniku. Někdy po roce 1880 
se tedy rodina Gaschova přestěhovala do blíz-
kého Chodova, který byl v té době nejrychleji se 
rozvíjejícím městem regionu. Chodovem vedla 
hlavní železniční trať, byl plný schopných dělníků 
a přímo ve městě se těžilo kvalitní hnědé uhlí - 
v okolí nebylo jiné město, které by mohlo být pro 
strojníka a kováře výhodnější.
Začátky v Chodově

V roce 1883 založil Carl Gasch v Nádražní ulici 
v Chodově strojírenský závod, pro který zakoupil 
výhodně položenou parcelu přímo vedle želez-
niční trati. Z malé dílny pro několik zaměstnan-
ců o rozloze čtyř desítek čtverečních metrů na 
opravu pump a parních automobilů se během 
následujících dvaceti let stal významný průmys-
lový podnik. Gaschova strojírna nejprve vyrábě-
la a opravovala kotle, zabývala se slévárenstvím 
a zámečnictvím. Jak se závod začal rozrůstat, 
zvětšoval se i počet vyráběných komodit. Původ-

ně převažující opravárenské práce čím dál více 
nahrazovala vlastní výroba. Velmi dobře doká-
zal Carl Gasch starší reagovat na poptávku trhu 
a pružně přizpůsoboval výrobu potřebám regio-
nu i rychle se rozvíjejícího průmyslu.

Základním zaměřením firmy, kterého se držela 
po celou dobu své existence, se stala zařízení pro 
regionální uhelný průmysl. V roce 1898 je podnik 
popisován takto: „Strojírnu a slévárnu firmy Carl 
Gasch v Nádražní ulici založil v roce 1883 Carl 
Gasch a díky jeho činorodosti a podnikavému 
duchu se firma ze skromných začátků vyvinula 
na významný podnik s velmi dobrou pověstí.

Vyrábí a opravuje stroje a kotle pro malé firmy, 
převody, topná zařízení, mlecí válce aj. Na skladě 
má všechny druhy ventilů, kohoutů, spojovacích 
článků potrubí, trubek plynového vedení všech 
rozměrů a půjčuje lokomobily, Worthingtonova 
čerpadla nebo pulzometry s potrubím pro od-
vodňování apod.

Strojírna dále vyrábí elektrické a acetylenové 
osvětlení pro větší závody a soukromé byty. Již 
několik let zde vznikají také školní lavice s ko-
vovou konstrukcí a sklápěcími sedadly, jež jsou 
z hlediska elegance, pevnosti a účelnosti nepře-
konatelné a dokonale odpovídají všem pedago-
gickým a hygienickým požadavkům.“

Největší kotel, který byl v kotlárně firmy Gasch 
vyroben, byl objednán porcelánkou Hass a Czj-
zek, byl 12 m dlouhý, jeho průměr měřil 1,6 m 
a vážil 30 tun. Do porcelánky byl dopraven po 
dosud nezpevněné komunikaci na mohutném 
čtyřkolovém podvozku, který byl tažen koňským 
spřežením. Pokračování v dalším vydání

 Miloš Bělohlávek, městský historik 

20 Historie



21Informační servis



KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

1.-2. 11. (pá-so) 17 h, 16. 11. (so) 15 h
Addamsova rodina /90/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA, VB /  Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí 
diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, 
že dobří sousedé jsou pro své okolí k nezaplacení. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 110/130 Kč

17.-18. 11.  (ne-po) 19.30 h
Doktor Spánek od Stephena Kinga /152/
Premiéra / Horor, thriller / USA / Režie: Mike Flanagan
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) popisujícího hrůzné události, ke kterým 
došlo před 40 lety v hotelu Overlook. Hlavní role v pokračování mystického thrilleru ztvárnili 
Ewan McGregor („Star Wars: Epizody I, II a III“, „T2 Trainspotting“) a Rebecca Ferguson (filmová 
série „Mission Impossible“, „Největší showman“).
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21.-22. 11. (čt-pá) 19.30 h, 23. 11. (so) 17 h
Vlastníci /96/ 
Premiéra / Komedie, drama / ČR, SR / Režie: Jiří Havelka
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmo-
třenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a 
zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

21.-22. 11. (čt-pá) a 24. 11. (ne) 17 h,                        
23.-24. 11. (so-ne) 15 h, 30. 11. (so) 15 h

Přístupné, český dabing. Vstupné 130/150 Kč

7.-9. 11. (čt-so) 19.30 h, 10. 11. (ne) 17 h, 
15. 11. (pá) 17 h, 16. 11. (so) 19.30 h, 

27. 11. (st) 19.30 h, čtvrtek 28. 11. v 17 h
Přístupné. Vstupné 130 Kč
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5. 11. (út) 19.30 h
Pražské orgie /112/
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 hle-
dá únik ke krátké svobodě po svém.. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

6. 11. (st) 19.30 h
Blíženec /117/
Akční sci-fi / USA / Režie: Ang Leeh
Will Smith pronásleduje Willa Smithe v mimořádném akčním 
sci-fi oscarového režiséra Anga Leeho (Tygr a drak, Pí a jeho 
život). 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

7. 11. (čt) 17 h
Zombieland 2: Rána jistoty /97/
Akční komedie / USA/ Režie: Ruben Fleischer
V pokračování napsaném Rhettem Reesem, Paulem Wer-
nickem a Davem Callahamem projde naše čtveřice zabijá-
ků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země. Střet-
nou 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

7.-9. 11. (čt-so) 19.30 h, 10. 11. (ne) 17 h
Ženská na vrcholu /105/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka bio-
kavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety 
Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulá-
šem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému cito-
vému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá 
ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač 
o žádné seznamování opravdu nestojí. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

8. 11. (pá) 17 h
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon /87/
Animovaný / VB, USA, Fr / Režie: Richard Starzak
Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s dráž-
děním farmáře a Bitzera, ani si nevšimne podivných světel 
oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie….
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100 Kč

9. 11. (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 své dítě, ať už to byl 
chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie 
přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, 
otevře se Woodymu a jeho kamarádům nový velký svět.
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

9. 11. (so) 17 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 130 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1.-2. 11. (pá-so) 17 h
Addamsova rodina /90/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA, VB
Tentokrát se členové této vtipné a výstřední rodinky před-
staví v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit 
na skvělou zábavu, protože Addamsovi se budou snažit 
mermomocí dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí 
k nezaplacení. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

1. 11. (pá) a 3. 11. (ne) 19.30 h
Terminátor: Temný osud /133/
Akční sci-fi / USA / Režie: Tim Miller
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

2. 11. (so) 15 h
Sněžný kluk /97/
Premiéra / Dobrodružný, animovaný / USA
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 pří-
běh, který vás chytne za srdce. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

2. 11. (so) 19.30 h a 3. 11. (ne) 17 h
Poslední aristokratka /110/
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.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

3. 11. (ne) 15 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
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 kouzel-
nými bytostmi nezmizela. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

4. 11. (po) 19.30 h
Joker /122/
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. Po-
malu se roztáčí spirála událostí dosahující hrozivých rozměrů.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč 

5. 11. (út) 10 h - dopolední kino
Přes prsty /101/
Komedie, sportovní / ČR / Režie: Petr Kolečko
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 50 Kč
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neděle 10. 11. v 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. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

10. 11. (ne) 19.30 h
Joker /122/
Kriminální drama / USA / Režie: Todd Phillips
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 130 Kč 

11. 11. (po) 19.30 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 130 Kč

12. 11. (út) 19.30 h
Bitva u Midway /138/
Premiéra / Akční hist. drama / USA, Čína
Velkorysá podívaná s hvězdným obsazením, plná atrak-
tivních bitevních scén a pyrotechnických kouzel, doplněná 
řadou vedlejších motivů, zejména příběhem lásky Američa-
na a japonské dívky, začíná 18. dubna 1942 v Hirošimě, kde 
mladý japonský námořní důstojník informuje admirála Iso-
roku Yamamota, velitele císařského japonského válečného 
námořnictva, že Tokio bylo bombardováno. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

13. 11. (st) 19.30 h
Joker /122/
Kriminální drama / USA / Režie: Todd Phillips
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč 

14. 11. (čt) 17 h
Pražské orgie /112/
Drama, komedie / ČR / Režie Irena Pavlásková
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

14.-15. 11. (čt-pá) 19.30 h
Amnestie /127/
Premiéra / Thriller / ČR, SR / Režie: Jonáš Karásek
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší 
vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i 
příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v 
roce 1989. Film jde do kin jako příspěvek k výročí sametové 
revoluce, na události a dramatickou dobu se ale dívá jinak, 
než by mohli diváci očekávat. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

15. 11. (pá) 17 h, 16. 11. (so) 19.30 h
Ženská na vrcholu /105/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Přístupné. Vstupné 130 Kč

16. 11. (so) 15 h
Addamsova rodina /90/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA, VB / 
Režie: Greg Tiernan, Conrad Vernon
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

16. 11. (so) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Fantasy / USA / Režie: Joachim Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

17. 11. (ne) 15 h
Sněžný kluk /97/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Jill Culton, 
Todd Wilderman
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

17. 11. (ne) 17 h
Abstinent /78/
Premiéra / Drama / ČR / Režie: David Vigner
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je 
se od něj odrazit? V hlavní roli Josef Trojan a alkohol. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

17.-18. 11.  (ne-po) 19.30 h
Doktor Spánek od Stephena Kinga /152/
Premiéra / Horor / USA / Režie: Mike Flanagan
Film navazuje na děj filmu Osvícení (Stanley Kubrick) pop-
isující hrůzné události, ke kterým došlo před 40 lety v hote-
lu Overlook. Hlavní role v pokračování mystického thrilleru 
ztvárnili Ewan McGregor („Star Wars: Epizody I, II a III“, „T2 
Trainspotting“) a Rebecca Ferguson (filmová série „Mission 
Impossible“, „Největší showman“).
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

19. 11. (út) 19.30 h
Národní třída /91/
Komedie, drama / ČR / Režie: Štěpán Altrichter
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. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

20. 11. (st) 19.30 h
Terminátor: Temný osud /133/
Premiéra / Akční sci-fi / USA / Režie: Tim Miller
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

21.-22. 11. (čt-pá) a 24. 11. (ne) 17.20 h
Ledové království II 3D /139/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, 
Jennifer Lee
Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se 
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou 
cestu.   
Přístupné, český dabing. Vstupné 150/130 Kč

21.-22. 11. (čt-pá) 19.30 h, 23. 11. (so) 17.20 h
Vlastníci /96/
Premiéra / Komedie, drama / ČR, SR / Režie: Jiří 
Havelka
Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim 
byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají 
společnou schůzi, na které se musí dohromady na mno-
hém dohodnout a rozhodnout. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

23.-24. 11. (so-ne) 15 h
Ledové království II /139/  
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

23. 11. (so) 19.30 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 130 Kč
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24. 11. (ne) 19.50 h
Stáhni a zemřeš /90/
Premiéra / Thriller / USA / Režie: Justin Dec
Parta přátel si pro legraci nainstaluje aplikaci, o které se 
tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trap-
ný pokus o žert, nebo již každému začal děsivý odpočet? 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

25. 11. (po) 19.30 h
Terminátor: Temný osud /133/
Premiéra / Akční sci-fi / USA / Režie: Tim Miller
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

26. 11. (út) 10 h - dopolední kino
Román pro pokročilé /95/
Romantická komedie / ČR / Režie: Zita Marinovová
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

26. 11. (út) 19.30 h
Staříci /85/
Premiéra / Drama / ČR, SR / Režie: Martin 
Dušek, Ondřej Provazník
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v 
obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a 
zabít komunistického prokurátora z 50. let.
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

27. 11. (st) 19.30 h, čtvrtek 28. 11. v 17 h
Ženská na vrcholu /105/
Premiéra / Komedie / ČR / Režie: Lenka Kny
Přístupné. Vstupné 130 Kč

28.-29. 11. (čt-pá) 19.30 h
Valhalla: Říše bohů /105/
Premiéra / Dobr. fantasy / Dánsko, Norsko / 
Režie: Fenar Ahmad
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech 
o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bo-
jovníci. Odin, Thor, Loki a další bohové.
Přístupné od 12 let, český dabing. Vstupné 125 Kč

29. 11. (pá) 17 h
Zloba: Královna všeho zlého /120/
Fantasy / USA / Režie: Joachim Rønning
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

30. 11. (so) 15 h
Ledové království II.  /139/
Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

30. 11. (so) 17.20 h
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 130 Kč

30. 11. (so) 19.30 h
Le Mans ’66 /153/
Premiéra / Životopisné drama / USA / Režie: 
James Mangold
Konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles 
postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto 
Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v 
závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

TV Studio Chodov
5. 11. (út) až 8. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
POZVÁNKA NA VELKOU HARMONIKÁŘSKOU 
PŘEHLÍDKU
Jiří Homolka – akordeon, zpěv
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

12. 11. (út) až 15. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu listopadu
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

19. 11. (út) až 22. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
LÁSKA A PÁREČKY – I. ČÁST 
Záznam divadelního představení
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

26. 11. (út) až 29. 11. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu listopadu 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
LÁSKA A PÁREČKY – II. ČÁST 
Záznam divadelního představení
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

Uzávěrka
prosincového čísla

18. listopadu 2019
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Městská knihovna Chodov

6. 11. (st) 15-18 h
Halloweenské strašení
Na odvážné čtenáře čeká opět naše strašidelné sklepení, 
tentokrát na téma Harry Potter. Pro menší děti budou při-
praveny různé hry v dětském oddělení.

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

7. 11. (čt) 10 h
Lumpík
Program pro děti od narození do 18 měsíců. Nejsme an-
dílci, jsme Lumpíci.

13. 11. (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.

13. 11. 17 h
Spisovatelé do knihoven – Michal Ajvaz
Prozaik, esejista, filozof. Průkopník a zastánce magického 
realismu u nás. Je držitelem Magnesie Litery za rok 2012. 
Byl nominován na Státní cenu za literaturu. V současnosti 
působí v Centru pro teoretická studia Akademie věd ČR. V 
říjnu 2019 mu vyjde nový román Města.

14. 11. (čt) 17 h
Co, kdy, jak na zahrádce
Zveme Vás k přátelskému posezení v podkroví naší knihov-
ny, při kterém si vyměníme cenné rady a zkušenosti z na-
šich malebných zahrádek.

20. 11. (st) 17-19 h
Recykliteratura. Vraťte život knihám
Zábavný workshop pro všechny generace. Principem recy-
kliteratury je skládání obrázků a části textů k sobě a vytvá-
ření vlastního, tak trochu komiksového příběhu, vtipu nebo 
zamyšlení.

21. 11. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
V listopadu si připomeneme, že „zlatá éra swingu“ třicátých 
a čtyřicátých let minulého století nejsou jen známí sólisté a 
kapely, ale i harmonický vokál Boswell Sisters, bratrů Millso-
vých, Andrews Sisters, Modernaires, Ink Spots nebo Golden 
Gate Quartetu. Ti všichni zpívali tak parádně, že je jako své 
vzory dodnes uvádějí vokální skupiny po celém světě - a 
nejen ty jazzové! Na další hudební posezení všechny zve 
Městská knihovna & Jazz klub Chodov!

25. 11. (po) 18 h
MUDr. Soňa Hamousová Low carb
Využití nízkosacharidových forem stravování v prevenci 
vzniku cukrovky a dalších civilizačních chorob nebo jako 
podpora jejich léčby.

28. 11. (čt) 19 h
Listování - Losos v kaluži
Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy 
rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí # noma-
keup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do kou-

2. 11. (so) 19.30 h
Vernisáž výstavy „NA POMEZÍ“ 
Autor: Jiří Jun
galerie Waldsassen

9. 11. (so) 17:00 h
Velká harmonikářská přehlídka   
společenský sál 

11. 11. (po) 11 h
Den válečných veteránů - pietní akt
Vystoupení pěveckého sboru ZUŠ Chodov p. uč. A. Boháčové.
městský park Chodov

15. 11. (pá) 10-17 h 
Prodejní trhy    
společenský sál 

22. 11. (pá) 20 h 
Dolovná - rybářský ples
společenský sál

23. 11. (so) 20 h
Zábava Spartak Chodov
společenský sál 

29. 11. (pá) 16 h 
Staroměstský advent 
Hrají: Červení panteři a sbor ZUŠ, skupina Alison.
Moderuje: Romana Poláková
Staroměstská ulice

30. 11. (so) 9 h 
Život ve vodě (akvatrhy)
společenský sál 

KASS Chodov

ZUŠ Chodov
13. 11. (st) 17 h    
Podzimní žákovský koncert
koncertní sál ZUŠ

19. 11. (út) 18 h
Úsměvy Uršuly Klukové s písničkami Pepy Štrosse
koncertní sál

21. 11. (čt) 18.30 h   
Koncert spojeného kytarového orchestru žáků 
ZUŠ Chodov, Františkovy Lázně a Kraslice
knihovna Loket

23. 11. (so) 17 h
Koncert spojeného kytarového orchestru žáků 
ZUŠ Chodov, Františkovy Lázně a Kraslice
kostel Bublava
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DDM Bludiště Chodov

pelny. Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta 
Lukášková nebude chybět na žádném z představení. Do té 
doby ji sledujte třeba na sítích @pandikralovna.

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
13. 11. Tvoření s látkou, 27. 11. Čertovský řetěz

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

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
7. 11. Dominion, 14. 11. Zlaté Česko, 21. 11. Čelovka,
28. 11. KrisKros

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po-Pá 10-12  13-17.
Jo Nesbo - Nůž
Harry Hole v nejsložitějším případu své kariéry. 12. díl best-
sellerové série.
Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
Vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázd-
ninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát 
vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou.

2. 11. (so) 16.30 h
Lampionový průvod
Sraz v 16:30 h v Nautilusu, kde bude svařák, teplá hruška a 
pro děti sladkosti. Půjdeme terénem (možná blátivým) lam-
piónovým průvodem  na ŠAK, kde chystáme krátký pro-
gram skupin Discordia a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe 
na závěr rozzáří ohňostroj. Pořádá DDM Bludiště Chodov 
za podpory města Chodov a Karlovarského kraje v rámci 
seriálu „Sdružujme se proti nudě“. 

5. 12. (čt) 
Mikulášská nadílka
V pekelném sklepě DDM Bludiště.
Čert, anděl a Mikuláš předají dětem vaše balíčky. Trénujte 
básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky. 
V kanceláři denně od 10-18 h, v pátek do 16 h, 20 Kč za dítě.

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.

1. a 2. příměstský tábor s DDM Bludiště - léto 
2020
O zábavu vašeho dítěte od 7 let věku bude postaráno peda-
gogy volného času po - čt od 8 do 16 h, v pá do 14 h.
6.7. (13.7.) Hry, tvoření a sportování v DDM, Bílá voda.
7.7. (14.7.) Koupání ve Františkových Lázních.
8.7. (15.7.) Koupání Chomutov. 
9.7. (16.7.) Lanové centrum Linhart, obora. 
10.7. (17.7.) Minigolf, hry a koupání na Bílé vodě.
Cena: 1.200,- Kč. V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlav-
ní chod, nápoj), materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy, 
pronájem sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický do-
provod. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 352 
352 281. Změna programu vyhrazena.

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 
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 „na-
programujete“ 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 – ze-
jména prací s počítačem, grafikou a třeba i jednoduchým 
programováním.

Schůzky budou - úterý 16 -17.30 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
Výstava Obrazy – olejomalby Josefa Rybáčka
Termín výstavy: 22.10.–21.11.2019 

26. 11. (út) 16 h  
Prodejní výstava prací klientů Denního cent-
ra Mateřídouška 2019
Termín výstavy: 26.11.–5.12.2019 
(vždy v út a čt 9-12 a 14-17)
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2. 11. (so) od 10 h a od 14:00 h
Volejbal - První liga – kategorie kadetky
soupeř – Ústí nad Labem, 
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

2.-3. 11. (so-ne) 9 h
Stolní tenis Velká cena Chodova
kategorie dospělí - sobota
kategorie starší žactvo - neděle 
ZŠ J. A. Komenského, SKST Chodov z. s.

3. 11. (ne) 8.30 h
Podzimní turnaj ve florbalu
6. ročník, turnaj florbalových družstev, kategorie žáci 
Sportovní hala Chodov, TJ Plamen Chodov

6. 11. (st) sraz 9.15 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
K. Vary – Sedlec – rozhledna, zahradnictví, délka trasy 10 km

9. 11. (so) od 10 a od 14 h 
Volejbal - První liga – kategorie kadetky
soupeř – Praha Řepy 
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

13.11. (st) sraz 9.15 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Hájek – obora, délka trasy 10 km

Sport 17. 11. (ne) 9 h
Stolní tenis - Okresní přebory dospělých
ZŠ J. A. Komenského, SKST Chodov z. s.

20. 11. (st) sraz 8.30 h autobusové nádraží 
Vycházka turistů
Karlovy Vary – KV aréna – prohlídka, délka trasy 10 km
KČT Chodov

23.-24.11. (so-ne) 9 h
Volejbal - Turnaj žákovské ligy
kategorie mladší žákyně 
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

27. 11. (st) sraz 11.15 h autobusové nádraží 
Vycházka turistů
Karlovy Vary – Vánoční dům – Doubí, délka trasy 10 km
KČT Chodov

30. 11. (so) od 10 a od 14 h
Volejbal - Extraliga – kategorie juniorky
soupeř – Olymp Praha
sportovní hala Chodov, BVC Chodov

30.11. (so) od 12 a od 16 h
Volejbal - Extraliga – kategorie kadetky
soupeř – VK Plzeň
sportovní hala Chodov, BVC Chodov
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Výsledkový servis a přehled zápasů
Pomalu se nám blíží konec fotbalového podzi-

mu, tak si zde připomeňme výsledky odehraných 
zápasů mužských družstev.
Muži „A“:
Lomnice - Chodov  1 : 4
Chodov - Královské Poříčí 2 : 1
Toužim - Chodov  1 : 3
Chodov - Hroznětín  1 : 1 (PK 2 : 3)

Muži „B“:
Královské Poříčí B - Chodov B 5 : 3
Dolní Žandov - Chodov B 5 : 0
Chodov B - Hazlov  5 : 2

Fotbal

Týmový duch se vyplatil
Trochu netradičně v neděli 6.10.2019 odehrá-

ly v Mariánských Lázních starší žákyně z týmu TJ 
Plamen Chodov dívky 1. kolo ligy starších žákyň – 
skupina 1 (3+1) pro karlovarský a plzeňský region. 

Na plameňačky čekaly dvě zásadní hrací změ-
ny. První byla, že týmy byly rozděleny do dvou 
košů, a druhá byl herní čas, který se posunul z 1x 
10 minut na 2x 10 minut. Díky kvalitní letní týdenní 
přípravě ve Skalné nebyly dívky zaskočeny.  

V prvním zápase se postavily pořadatelskému 
městu Mariánským Lázním,  týmu TJ Lokomoti-
va M. Lázně. Od začátku bylo na dívkách vidět, 
jak moc jsou na zápas natěšené. Skóre 0:8 po 
4 minutách hovoří za vše. Nakonec tento zápas 
plameňačky zvládly, a to s výsledkem posilujícím 
sebevědomí 0:17. 

Druhý zápas už byl mnohem těžší. Jednalo se  
o tým FB Hurrican Karlovy Vary. Hráčky Hurricanu 
byly také fyzicky dobře připraveny, ale naše dívky 
si je herně pohlídaly a vyhrály 0:9. 

Tím skončily zápasy ve skupinách (koších), kde 
naše dívky skončily na 1. místě. Poté nastalo čeká-
ní na výsledky z druhého koše a zápas o celkové 
1. místo. Nakonec nám připadl velmi známý a ne 
moc oblíbený tým z FBC Rokycany, který je ta-
bulkově na druhém místě. 

Plameňačky, namlsané z předchozích zápa-
sů, začaly dobře, vedením 1:0, avšak v polovině 

Florbal zápasu svítilo na tabuli už skóre 1:3. Bohužel 
všechny branky padly po vlastních chybách na-
šich hráček. Po přestávce, kdy přišla v kabině od 
trenérů motivační řeč, vypadala druhá polovina 
zápasu zcela jinak. Po snížení na 2:3 to začalo 
v hale Mariánek vše ožívat. Nejenže se holky po-
vzbuzovaly pokřikem “Plamen do toho”, ale poté 
se přidaly i hráčky z týmu Katovic. Nechyběli ani 
rodiče, kterých přijely na tento turnaj dvě desít-
ky. Atmosféra byla tak hlasitá, že museli trenéři 
obou týmů hodně namáhat hlasivky, aby svěřen-
kyně slyšely jejich pokyny. Nicméně tato atmo-
sféra nakopla dívky k výbornému výkonu. Když 
při přesilové hře otočily zápas a zvýšily na 5:3, 
hala se začala chvět v základech. Vše vypadalo 
hodně nadějně. Zbytek zápasu si dívky kontrolo-
valy.  Ještě 20 vteřin před koncem se soupeřkám 
podařilo snížit na 5:4. To si však chodovské hol-
ky zkušeně pohlídaly a mohly se naplno radovat 
z vítězství, a to jak v zápasech v koších, tak i v ce-
lém turnaji.  Po infarktovém utkání totiž porazily 
i FBC Rokycany 5:4. 

Jak nám sdělili trenéři Lucie Červenková a Da-
niel Ševčík: Byl to turnaj se skvělými výkony, 
hráčky plní přesně, co po nich trenéři chtějí. Je 
to ukázka obrovského týmového ducha a neu-
věřitelné bojovnosti v posledním zápase. Ovšem 
tento turnaj ukázal i slabiny, na kterých je potře-
ba zapracovat.  Pavel Dawidko
Poděkování

Děkuji majiteli firmy Nega panu Martinu Ned-
vědovi za finanční podporu dvou florbalových 
brankářek z TJ Plamenu Chodov, Kamily Pěkné 
a Elišky Jakubů. Díky této pomoci se mohla obě-
ma dívkám zakoupit kvalitní brankářská obuv, kte-
rá pomůže k lepším výkonům.  Richard Parth
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Honzík Psota měl vydařenou sezónu
Po získaném titulu nejlepšího západočeského 

hráče byl Honzík vidět i na letní olympiádě v Li-
berci, kde mu medaile ve čtyřhře utekla až v roz-
hodujícím supertiebreaku. Měsíc poté vyhrál 
turnaj kategorie B v Plzni ve dvouhře i čtyřhře 
bez ztráty jediného setu. Skvělou formu potvrdil 
i v následujícím turnaji nejvyšší kategorie A, kde 
se probojoval na stupně vítězů taktéž ve dvouhře 
i čtyřhře. Gratulujeme 
Tenisový turnaj starších žákyň 

3. - 4. 8. 2019 se konal již 2. ročník celostátního 
turnaje starších žákyň v tenise BATESTA CHO-
DOV OPEN. Za účasti děvčat z celé České re-
publiky  se rozehrála dvouhra i čtyřhra. Náš oddíl 
reprezentovaly Tereza Krejčová a Petra Stehnová, 
i když obě ještě patří do kategorie mladších žá-
kyň. Petra bohužel neprošla 1. kolem. Terezka 1. 
kolo vyhrála suverénně, poté vyřadila třetí i dru-
hou nasazenou hráčku. Tím se probojovala do 
finále, kde se střetla s o tři roky starší hráčkou z 
Litvínova. V samotném finále předvedla svůj nej

Tenis

A co nás čeká ještě v listopadu?
Muži „A“:
02.11.2019 14:00 Nová Role - Chodov   
09.11.2019 14:00 Chodov - Františkovy Lázně
Muži „B“:
02.11.2019 14:00 Hranice - Chodov B
10.11.2019 10:15 Chodov B - Kolová
Dorost:
03.11.2019 10:30 Toužim / Bečov - Chodov
Starší žáci:
02.11.2019 10:00 Citice / Březová - Chodov
Mladší žáci:
01.11.2019 15:00 Chodov - Královské Poříčí
08.11.2019 15:00 Velká Hleďsebe - Chodov
Starší přípravka „A“:
02.11.2019 10:00 Nejdek - Chodov
Starší přípravka „B“:
02.10.2019 17:00 Chodov B - Lomnice
16.10.2019 16:30 Chodov B - Sedlec
23.10.2019 16:30 Chodov B - Březová
Mladší přípravka:
02.11.2019 10:00 Chodov - Nové Sedlo
02.11.2019 10:30 Chodov B - Hroznětín

Více informací a případné změny utkání se do-
zvíte na našich webových stránkách: 

https://spartak-chodov.webnode.cz/ 
Pozvánka na zábavu Spartaku Chodov

Spartak Chodov pořádá 23. listopadu taneč-
ní zábavu ve společenském sále KASS Chodov 
se skupinou Alabalabamba a zváni jsou úplně 
všichni, nejen fotbalová obec. 

Vstupenky si můžete objednat u p. Josefa Po-
jara na tel.č. 606 733 189.  Petr Karbulka

Stolní tenis

Úvod nové sezóny u nejrychlejšího 
míčového sportu

Letní prázdniny opět utekly jako voda, ovšem 
pro většinu stolních tenistů nepředstavují úpl-
ný odpočinek od stolního tenisu. Většina hráčů 
absolvuje různá soustředění po celé ČR a ten 
zbytek se aktivně zapojil do kempu, jenž byl po-
řádán mateřským oddílem SKST Chodov v do-
movské tělocvičně. 

Kvalitu v úvodu sezóny jsme vyrazili vyzkoušet 
na prvním republikovém turnaji v Praze, ovšem 
zde jsme ve většině případů narazili na fakt, který 
představuje postoupení do starší kategorie, kde 
narážíme na starší a zkušenější hráče. Získávali 
jsme alespoň zkušenosti, které se hodí do dalších 
bojů. 

Prvním turnajem na krajské úrovni byl turnaj 
mladšího žactva v Lubech, kde se nám podařilo 
získat hned několik pěkných umístění, zejména 
stříbro Nelči Kořínkové a bronz Adélky Preložní-
kové a Dušana Mihoka ve dvouhrách. Dále zla-
té poháry vybojovaly Nelča s Adélkou ve čtyřhře 
a další bronz Dušan s oddílovým parťákem Ma-
tyášem Hupferem opět ve čtyřhře. Pozadu nezů-
stali ani starší žáci, kteří o týden později vybojovali 
rovněž v Lubech stříbro ve dvouhře u Jirky Nykla, 
další stříbrné poháry ve čtyřhrách u dvojic Nykl & 
Mihok a Kořínková & Sankotová. Klárka Sankotová 
završila své úsilí ziskem bronzu ve dvouhře.

Vstup do sezóny byl tedy poměrně úspěšný 
a v očekávání jsou i místa nejvyšší. Hodně štěstí 
do dalších bojů přeje šéftrenér mládeže a před-
seda klubu Mgr. Jan Kořínek.  Mgr. Jan Kořínek
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Konec přípravy a ostrý vstup do sezóny 
V měsíci září družstva BVC Chodov odehrála ně-

kolik mistrovských utkání, která prověřila jejich při-
pravenost na ostrou sezónu.

Družstvo juniorek s vyrovnanou bilancí čtyř výher 
a čtyř proher je po osmi kolech se ziskem dvanácti 
bodů na průběžném třetím místě tabulky základní 
části extraligy. Zejména dvouzápasový duel s Duklou 
Liberec na domácí palubovce 3:2 a 2:3 byl pro volej-
balové příznivce velkou podívanou. 

Družstvo kadetek s bilancí sedmi vítězných zápasů 
a pouze s jednou prohrou s Duklou Liberec se po 
osmi kolech usadilo se ziskem 21 bodů na průběž-
ném prvním místě tabulky základní časti extraligy. 
Tato pozice je pasuje do role favorita celé této sou-
těže. Doposud si děvčata poradila i s takovými kluby, 
jako jsou Olymp Praha nebo Dukla Liberec.  

Naše starší žákyně nás úspěšně reprezentovaly ve 

Volejbal

Velký úspěch Terezky Krejčové
Ve dnech 28.9. až 1.10. se konal celostátní teni-

sový turnaj kategorie B v Březnici u Příbrami (zde 
tenisově vyrostl daviscupový reprezentant Jiří Ve-
selý). Přijelo sem i několik hráček z užší tenisové 
špičky, včetně chodovské Terezky Krejčové, hrající 
již tři roky za nejúspěšnější tým západních Čech, 
TK Slavia Plzeň. Už po losu bylo jasné, že ji neče-
ká nic snadného i přesto, že jako třetí nasazená 
měla v prvním kole volno. Ve druhém kole ji če-
kala soupeřka z Meteoru Prahu. Po uspokojivém 
výkonu zvítězila 6:2, 6:3. Další den ve čtvrtfinále 
podala solidní výkon a vyhrála 6:1,6:3. Poté ji če-
kalo těžké semifinále s momentálně skvěle hrající 
soupeřkou ze Sparty Praha. Terka se od začátku 
držela svého herního pojetí, hrála rychle a agre-
sivně, s úspěšnými přechody na síť. To se ukázalo 
ve vyrovnaném zápase jako rozhodující. Po dvou 
hodinách a esem proměněném mečbole slavila 
vítězství 7:5, 4:6, 6:3. Poslední den turnaje čekalo 
na Terku samotné finále a pro změnu soupeřka 
z českého velkoklubu, Sparty Praha. I přes ne-
příznivé počasí se hrál oboustranně útočný tenis 
s krásnými výměnami. Terka měla celý zápas leh-
ce navrch, a když proměnila mečbol, opět esem, 
mohla slavit turnajový triumf a výsledek finále 
6:3, 7:5. Velký úspěch ještě navíc zvýraznila ve 
čtyřhře, kde spolu se svojí spoluhráčkou ve finále 
porazily nasazené jedničky 4:6, 6:1, supertiebreak 
10:5. Gratulace Terezce a přejeme mnoho dalších 
nejen tenisových úspěchů. 

 Milan Hajduk

dnech 28. a 29. září ve kvalifikačním kole Českého 
poháru své kategorie. Po čtyřech vítězstvích, jedné 
remíze a jedné prohře se kvalifikovaly do první vý-
konnostní skupiny. A tak se v prvním kole mohou tě-
šit na věhlasné soupeře, jako je Dukla Liberec, Olymp 
Praha, Hlincovka nebo Kralupy nad Vltavou. 

 Začátkem září byla u BVC Chodov otevřena nová 
kapitola mládežnického volejbalu. Byla založena 
„Volejbalová akademie“, která zahájila spolupráci se 
základními školami v Chodově, Nové Roli a Novém 
Sedle a také se všemi pracovišti chodovské mateřské 
školy. Nově složená družstva této akademie odehrá-
la již několik turnajů v různých kategoriích. O trénin-
cích, šikovnosti nových dětí a dalších zajímavostech 
Volejbalové akademie Vám přineseme informace 
v některých z dalších čísel zpravodaje.  

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zápasy 
a další aktuální informace můžete sledovat na ofici-
álních stránkách Českého volejbalového svazu nebo 
na facebookových a internetových stránkách BVC 
Chodov.  Ladislav Zapf

Atletika

Běh Smolnickým kopcem 
Na 28. ročníku Běhu Smolnickým kopcem, kte-

rý byl letos vybrán i jako krajské mistrovství v pře-
spolním běhu,  se dařilo i žlutým domácím dre-
sům. V konkurenci více než 400 závodníků všech 
kategorií na bednu vystoupali Terezka Krejčová 
2. místo v předžákyních, Jakub Staněk 2. místo 
v mladších žácích, Markéta Bauerová 3. místo 
mezi dorostenkami, Petr Lill 3. místo mezi doros-
tenci, Radek Bureš 2. v kategorii juniorů, Tomáš 
Lang 3. mezi veterány I a Manfred Krassa 3. mezi 
veterány III. Velkou pochvalu ale také všem ostat-
ním, kteří přišli, závodili, fandili, pomohli, či jen 
tak pobyli v krásném slunném počasí na posled-
ním letošním závodu na chodovském stadionu.
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Bojové sporty

Samurajové zahájili úspěšně sezónu
Vychováváme děti od útlého věku, aby si moh-

ly splnit svůj sen a staly se také šampióny. Jsme 
tradiční chodovský klub, který vychoval již řadu 
šampionů v plnokontaktním karate, kickboxu i jiu-
jitsu. Naši samurajové nás reprezentují jako čle-
nové národního týmu v celé Evropě. První turnaj 
sezóny čekal naše reprezentanty v Německu na 
mistrovství Německa v kyokushin karate, kterého 
se zúčastnili závodníci z celé Evropy. Za samuraje 
Václav Kolář, reprezentační trenér a reprezentan-
ti Kryštof Schwarz, Johny Kolář a Petr Goubej. Na 
tento prestižní turnaj v plnokontaktním karate se 
sjíždějí nejlepší junioři z celé Evropy a zisk každé 
medaile při účasti nejlepších bojovníků z Ukrajiny, 
Polska, Švédska a Holandska znamená obrovský 
úspěch. Naši samurajové potvrdili své kvality 
a nezalekli se tvrdých soupeřů. Získali další cen-
né tituly v úspěšné sezóně. Kryštof Schwarz se 
stal mistrem Německa. Johny Kolář a Petr Goubej 
vicemistry Německa.

Komplexnost a formu potvrdili i na domácím 
turnaji na mistrovství ČR v kickboxu, kde všichni 
tři získali titul mistra České republiky, doplnili je 
další samurajové Jiří Dobiáš a Pavel Petrů, kteří 
přidali z MČR stříbrné a bronzové medaile. 

Nábor nových samurajů
KDO
děti od 5 let - Karate, Jiu-jitsu
junioři - Karate, Kickboxing, Jiu-jitsu
dospělí - Karate, Kickboxing, Jiu-jitsu
dospělí, junioři - Cross Fit Box
KDE, KDY
tělocvična 2. ZŠ Chodov, út, ne
SAMURAI gym (vedle ŠAK) po, st, čt, pod vede-
ním akreditovaných trenérů.
Václav Kolář, 3. Dan; Jaroslav Kalfář, 3. Dan
Marcel Klik, 1.Kyu, Bubyr Yevhenii, Nikola Němcová
tel. +420 604 965 358 
e-mail samurai-fight-club@seznam.cz
www.samurai-fight-club.cz
fb, instagram Samurai Fight Club

  Václav Kolář

Barážové boje o účast ve 2. lize
Družstvo mužů ŠAKu Chodov po vítězství 

v Oblastním přeboru Západních Čech čekalo 
měření sil v barážovém boji o účast v II. atletické 
lize. Do těchto bojů postoupilo z českých krajů 
celkem 13 oddílů. Deset z nich se sjelo do Děčína 
k utkání o postupové místo. Chodovští se blýskli 
mnoha vynikajícími výkony i umístěními:

Milan Mňatinoha zvítězil v disku, přidal 4. mís-
to v kouli, Adam Bauer byl druhý v dálce, Jan 
Jirovec druhý ve výšce, 4. na 110 m př. a 7. na 
disku, Josef Terč 4. v trojskoku, Lukáš Volf 5. na 
200 m,  Ben Omar Othmene 5. ve skoku dale-
kém, Dominik Svoboda 6. v trojskoku. Petr Lill 7. 
na 1500 m, Jan Kundrát pak ještě v dálce 8. mís-
to. Do bodované desítky se vešli ještě sprinteři 
Adam Bauer a Lukáš Volf na 100m trati a Milan 
Mňatinoha na kladivu.

Štafeta 4x 100 m ve složení Ben Omar Othme-
ne – Lukáš Volf - Josef Terč – Adam Bauer si v cíli 
doběhla pro 4. nejlepší čas.

V celkovém součtu se mohl Chodov radovat 
z krásného 6. místa a zisku 94 bodů.

Družstvo bojovalo v tomto barážovém klá-
ní pod vedením trenérů Miloše Volka a Rudolfa 
Flašky ve složení:

Adam Bauer, Radek Bureš, Jan Gurban, Ben 
Omar Othmene, Martin Dušek, Jan Jirovec , Mi-
chal Kudža, Jan Kundrát, Tomáš Lang, Petr Lill, 
Kryštof Linhart, Fabián Lochschmidt, Milan Mňa-
tinoha, David Pavelka, Dominik Svoboda, Josef 
Terč, Martin Tonhauser a Lukáš Volf.

Během sezony se v barvách ŠAKu v dalších 
kolech představili a bojovali i ti, kteří se baráže 
zúčastnit nemohli: František Janec, Jiří Krhounek, 
Radek Šaroch, Jan Garlík, Robert Daňhel, Lukáš 
Kopecký, Martin Horváth, Miloslav Zítka, Karel 
Píta, Martin Greschner, Roman Rehák, Petr Ernst, 
Ondra Batla, Jan Merunka, Ondra Sladký a Petr 
Kuřák,

Všem velké poděkování a gratulace za celou 
jarní i podzimní sezonu. A perfektní vizitku ŠAKu 
Chodov.

1. Spartak Praha 4 185,50
2. AC Česká Lípa 172,00
3. SC Radotín Praha 134,00
4. AK Slovan Moravská Třebová 109,00
5. Atletika Chrudim, z.s. 103,00
6. ŠAK Chodov, z. s. 94,00
7. TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. 91,00
8. A. C. Sparta Praha 53,00
9. SK Čtyři Dvory Č. Budějovice 52,50
10. PSK Olymp Praha, z.s. 0,00
 Miloš Volek
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POZEMKY

Krásné pozemky v srdci přírody  
s komfortem města.

– 27 pozemků
– od 750m2

– cena od 999.000 Kč

LOKALITA

Lokalita „U lesní školky“  
se nachází v severovýchodní  
části města Nová Role na levém  
břehu řeky Rolavy v prostoru  
mezi korytem řeky Rolavy a lesní  
školkou nad Novou Rolí.

tel.: +420 602 310 355
www.ulesniskolky.cz

Nová Role – bydlení 
přírodě na dosah

34 Placená inzerce



p
.
 
J
a
n
á
è
e
k
 
-
 
1
/
4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

35Placená inzerce



Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

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

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 
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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

AZELG
www.GazelaRozvoz.cz

VĚRNOSTNÍ KARTA

Každou 11. jízdu budete mít zdarma !

GAZELA TAXI    722 61 62 60

Řekněte si ve voze o Věrnostní karčku.
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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

Nejmodernější technická škola v Karlovarském kraji oTEVÍRÁ pro rok 2020—2021 
tyto obory: Autotronik / Elektrotechnika / Informační technologie / Strojírenství / 
Nástrojař / Veřejnosprávní činnost / Mechanik opravář motorových vozidel

Školu doporučují a práci absolventům nabízejí naši partneři: AMPHENOL INDUSTRIAL / BPO spol. s.r.o. / ČEZ / EPT 
CONNECTOR s.r.o. /  CHODOS CHODOV s.r.o. / KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY a.s. / KOVOVÝROBA DZ, s.r.o. / LAGARDE SPEDITION 
spol. s r.o. / LB MINERALS, s.r.o. / OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. / SEDLECKÝ KAOLIN, a.s. / SKF LUBRICATION SYSTEMS CZ, S.R.O. / 
/ TRUCK UNION / VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, a.s. / WITTE – AUTOMOTIVE / ZF ELECTRONICS KLÁŠTEREC, s.r.o.

spsostrov.cz

SPŠ Ostrov
KVALITNÍ 
PERSPEKTIVNÍ
VZDĚLÁNÍ
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