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K věci
Vážené čtenářky, vá-

žení čtenáři, milí Cho-
dováci,

ve svém dnešním 
příspěvku bych chtěl 
navázat na rozhovor 
s panem starostou, 
který byl otištěn v mi-
nulém čísle zpravodaje 
místo pravidelné rubri-

ky K věci. Konkrétně bych se chtěl vrátit k té-
matu parkování, jelikož tento palčivý problém 
trápí stejnou měrou všechny obyvatele našeho 
města.

Jak již konstatoval pan kolega, za poslední 
roky došlo v Chodově k obrovskému nárůstu  
počtu aut. Naší snahou je reagovat na tento 
všeobecný trend, se kterým se občané nepo-
týkají pouze v našem městě, nýbrž postihuje 
i ostatní obce a regiony České republiky. Tak 
jako v předchozích letech pokračujeme v re-
konstrukcích či vybudování nových parkova-
cích míst, abychom alespoň částečně usnadnili 
obyvatelům jejich každodenní život. Nejblíže 
k realizaci je připraveno dlouho plánované 
parkoviště ve Smetanově ulici. Podrobnosti 
k této akci se můžete dočíst na jiném místě to-
hoto zpravodaje. 

V letních měsících a začátkem podzimu 
bude následovat revitalizace sídliště mezi To-
vární a Školní ulicí. Zde projektanti navrhli 
uspořádání a rozšíření stávajícího parkoviště 
před Obchodním domem Plzeňka ze součas-
ných třiceti na 45 všeobecných stání a 2 mís-
ta pro handicapované spoluobčany. Součástí 
projektu je i úprava přilehlé ulice Palackého 713 
- 716, ve které by měla být nahrazena podél-
ná parkovací stání variantou se šikmým stáním. 
Tímto návrhem řešení zde vznikne 33 parkova-
cích míst, z toho opět 2 pro invalidy. V letošním 
roce bude také dokončena projektová doku-
mentace na rozšíření horního parkoviště v ulici 
ČSO (mezi domy 929 a 933) a i zde by měla 
vzrůst kapacita asi o 15 stání. V následujících le-
tech lze tedy zařadit do rozpočtu města vlastní 
realizaci. Tak jak již zaznělo z úst pana starosty 
minulý měsíc, možnosti města budovat zcela 
nová parkoviště se záborem zeleně budou 
omezené. Bude potřeba najít vhodný klíč pro 
regulaci vozidel v našem městě.
� Mgr.�Luděk�Soukup, místostarosta města

Chodovská kronika opět patří 
mezi nejlepší v kraji

Chodovská kronika opět patří mezi špičky 
v regionu. V soutěži O nejlepší kroniku Karlo-
varského kraje, tentokrát za rok 2018, získala 
druhé místo.

Kroniku města píše už od roku 2009 Jitka 
Hloušková (na snímku vpravo) a v minulých roč-
nících s ní skončila na druhém a třetím místě.

V soutěži zvítězila kronika Chebu vedená kro-
nikářem Jindřichem Josefem Turkem a třetí příčku 
získala kronika Dasnic s autorkou Radkou Popo-
vičovou.

Do posledního ročníku soutěže bylo přihláše-
no celkem šest kronik z Karlovarského kraje. Od-
borná porota posuzovala nejenom přehlednost, 
ale také čitelnost jednotlivých kronik a celkový 
dojem.  (mák)

Zastupitele města čeká první 
letošní jednání

Letošní první jednání chodovských zastupitelů 
se uskuteční ve čtvrtek 20. února od 16 hodin. 
Konat se bude v zasedací místnosti městského 
úřadu.

Zastupitelé mají na programu řadu bodů, 
mimo jiné se budou zabývat  žádostmi o dotace, 
nabídkou na odkup zánovního požárního žebří-
ku či majetkovými záležitostmi.

Jednání lze opět sledovat v přímém přenosu, 
a to buď v kabelové televizi na TV Chodov, nebo 
na kanálu YouTube - TV Studio Chodov.

Vedení města na jednání srdečně zve všechny 
obyvatele města. (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 
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Na jedné straně příprava zábavy a aktivit nejrůznějšího druhu pro dříve 
narozené obyvatele Chodova, tedy vesměs příjemná, i když náročná práce, 
na straně druhé pak méně příjemná činnost.

Tou je například agenda kolem trestů obecně prospěšných prací. To vše 
má ve své náplni pracovnice chodovského odboru sociálních věcí Petra He-
genbartová (na snímku). Lidé ji najdou v budově MěÚ v kanceláři č. 127 
nebo ji mohou kontaktovat na 352 352 122, e-mail: hegenbartova@
mestochodov.cz.

Pracovnice poskytuje:
1. Organizace volnočasových aktivit pro seniory Chodova:
• zájezdy na hrady a zámky po Čechách, do Německa, na Zahradu Čech do Litoměřic, popř. na 

další podobné akce
• organizace plavání v KV Aréně každý druhý čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna)
• v říjnu Seniorské dny – ples seniorů v KASSu, turnaj v bowlingu v Nautilu a turnaj v šipkách 

U Žíly, besedy s preventistou městské policie a velitelem jednotky hasičů, filmové představení 
pro seniory 

2. Administrativa spojená s gratulacemi jubilantům našeho města 
3. Tresty obecně prospěšných prací – předjednání trestu, sepisování smluv a informování Probační 

a mediální služby o průběhu výkonu trestu 
4. Dotace do oblasti sociální péče, zdravotnictví a protidrogové prevence – příjem žádostí a vyúčto-

vání od žadatelů a důvodové zprávy pro radu a zastupitelstvo města.  (red)

Archeologický výzkum v rámci opravy rodinné hrobky prvního starosty Chodova Carla Fenkla je v plném proudu. 
Odborníci už na místním hřbitově odtěžili zasypanou část krypty a vyčistili ji od odpadu z doby, kdy pietní místo bylo 
zanedbané a sloužilo jako skládka. Město si letos připomíná  100. výročí úmrtí Carla Fenkla a  rekonstruovanou hrobku 
chce představit veřejnosti  letos v srpnu.  |Foto: Martin Polák  

Odbor se stará nejen o zábavu pro seniory

Začaly práce na záchraně hrobky
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Otázka měsíce
Karel Matička, člen Rady města Chodova

Chodov chystá vý-
stavbu dalších par-
kovacích míst. Kde 
budou, kdy začnou 
práce a jak vysoké 
náklady si tato inves-
tice vyžádá?

Nové parkoviště 
bude Chodov stavět 
v ulici Smetanova. 

Původně se mělo začít už v minulém roce, 
ale stavební povolení jsme získali až v zim-
ních měsících. Záměr jsme proto přesunuli 
na letošní jaro. Práce by měly začít 16. března 
a s jejich dokončením počítáme před začát-
kem letních prázdnin.

Parkoviště bude zhruba v místě stávajícího 
kurtu pro plážový volejbal v areálu základní 
školy ve Školní ulici a před bývalou jídelnou. 
Dosluhující kurt nahradíme novým sportovi-
štěm.

Parkoviště bude mít kapacitu 27 osobních 
aut, tři místa pro motocykly a dvě pro těles-
ně postižené, náklady jsou odhadovány na 
přibližně 3,4 milionu korun. Práce by neměly 
dramaticky omezit provoz.

Víme, že nová místa parkování v uvedené 
lokalitě zcela nevyřeší, ale určitě jej alespoň 
trochu zlepší. (mák)

Chodov vylepšuje požární 
ochranu svých škol

Všechny základní a mateřské školy v Chodo-
vě dostanou v následujících letech moderní po-
plachové systémy. Novou elektronickou požární 
signalizaci mají od loňského roku ve škole J. A. 
Komenského, na řadě je nyní ZŠ ve Školní ulici.

„V letošním roce budeme připravovat projek-
tovou dokumentaci, která nám zároveň ukáže 
finanční náklady na zabezpečení této budovy,“ 
uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že 
na dokumentaci má město v rozpočtu připrave-
no zhruba 170 tisíc korun.

K samotné instalaci nového systému má dojít 
v průběhu příštího roku, kdy chce radnice zároveň 
nechat zpracovat dokumentaci pro další budovu.

„Investice do elektronické požární signalizace 
je s ohledem na hodnotu lidského života, uchrá-
něného majetku a rychlou a včasnou detekci 

požáru minimální,“ zdůraznil už dříve velitel cho-
dovských hasičů a vedoucí odboru městského 
záchranného systému Jiří Kiss.

Návrh na rozšíření poplachového systému 
vzešel ze cvičení záchranných složek, které se 
konalo v roce 2018 v Základní škole J. A. Komen-
ského.  (mák)

Nové obálky ulehčí práci 
záchranářům a hasičům

Seniorské obálky, které usnadňují složkám 
integrovaného záchranného systému získat 
informace o zdravotním stavu seniora, jsou 
k dostání i v Chodově. Zdarma je nabízí cho-
dovský sociální odbor na městském úřadě 
a vyzvednout si je lze také v sídle Pečovatel-
ské služby Chodov.

„Naše pracovnice zájemcům rády pomohou 
s jejich vyplněním,“ informovala vedoucí soci-
álního odboru v Chodově Eva Virtelová.

Seniorská obálka je karta, do které senio-
ři vyplní základní údaje o svém zdravotním 
stavu a užívaných lécích a přidají kontakty na 
své blízké osoby a praktického lékaře. Obálku 
umístí na viditelné místo v bytě a v případě 
náhlého zhoršení zdravotního stavu pak mají 
zasahující záchranáři, policisté a hasiči k dis-
pozici velice rychle potřebné informace.

Karlovarský kraj, jenž se před časem do 
projektu Seniorských obálek připojil, je už 
rozeslal do 150 ordinací praktických lékařů 
v Karlovarském kraji vždy po 300 kusech.

Zbytek Seniorských obálek, zhruba 5 tisíc 
kusů, byl následně rozeslán do domovů pro 
seniory, seniorských klubů či jednotlivých 
sdružujících se organizací pro seniory. Lidé 
tak mají k dispozici zhruba 50 tisíc těchto uži-
tečných karet.

Seniorskou obálku si lze i nadále stáhnout 
z webových stránek a z bezpečnostního por-
tálu Karlovarského kraje. Zájemci zde najdou 
také instrukce k vyplnění tiskopisu.  (mák)

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou či budou ke 
zhlédnutí na www.kasschodov.cz v záložce 
Archiv TV Chodov.
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Sbírka vynesla desetitisíce korun

Mezi prvními dárci byl také starosta města Patrik Pizinger.  |Foto: Petr Šimek

Desítky tisíc korun se podařilo vybrat do kasiček v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Lidé mohli potkat po-
čátkem ledna skupinky dobrovolníků, které procházely ulice Chodova, Jenišova, Staré Chodovské, Mírové, 
Nového Sedla a Vintířova.

Králové Kašpar, Melichar a Baltazar z řad dětských členů turistického oddílu TOM 6110 – Hroši Chodov 
dostali v těchto obcích od dárců dohromady 41 404 korun. Výtěžek sbírky použijí organizátoři na úhradu 
části nákladů potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Kar-
lových Varech. U letošního zahájení sbírky ve Staroměstské ulici nechyběl starosta Patrik Pizinger, jeho 
zástupce Luděk Soukup, chodovský farář Romuald Štěpán Rob a emeritní biskup plzeňský František Rad-
kovský, který koledníkům před cestou požehnal.�� (mák)

Poděkování městu a hasičům
Na začátku prosince 2019 nás ve městě Cho-

dov přivítal pan Ing. Jiří Kiss a pan František Tu-
ranský. Tito dva milí pánové nás provedli hasič-
skou základnou a prozradili nám pár zajímavých 
informací jak k historii města a Sboru dobrovol-
ných hasičů Chodov, tak i k historii automobilu 
IFA, který sloužil 18 let chodovskému hasičskému 
sboru (na snímku). Nechyběla ani ukázka tech-
niky, při které nás samozřejmě nejvíce zaujal 
zrenovovaný veterán Praga RN.  Shodou náhod 
jsme byli i svědky opravdového výjezdu hasičské 
jednotky dobrovolných hasičů Chodov. 

Po prohlídce hasičské základny nám byl pře-
dán automobil IFA, který nám město Chodov 
darovalo za podmínky, že automobil zůstane, tak 
jak je, a nebude přebudován na nic jiného.

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 
Chodov, Sboru dobrovolných hasičů Chodov, 
starostovi města panu Patriku Pizingerovi, panu 
Ing. Jiřímu Kissovi a panu Františku Turanskému 
za velmi štědrý příspěvek do naší sbírky veterá-
nů. Moc si toho vážíme.

 Za klub vojenské a historické techniky Západní 
Pobřeží Jana�Karásková
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Čerstvě namletá káva z nového automatu, stolky s barovými sedačkami, velkoplošná obrazovka a zá-
suvky s USB nabíjením pro mobily. To je jen část novinek, které pro své návštěvníky přichystalo chodovské 
kino v Kulturním a společenském středisku (KASS). Předsálí biografu totiž zcela změnilo svou podobu. 
Oproti původnímu vzhledu nyní dostalo nový, moderní kabát v duchu současných multiplexů. „Na rekon-
strukci jsme pracovali od závěru loňského roku, až na odborné a speciální práce jsme vše dělali svépomo-
cí. Myslím, že úpravy se povedly a chodovské kino se dostalo na další, vyšší úroveň,“ poznamenal jednatel 
KASSu Jiří Spěváček. Díky přesunu starých šaten, novému místu pro pokladnu a otevřenému prostoru pů-
sobí podle jednatele celé předsálí příjemným a vzdušným dojmem. „Tímto do kina zveme nejen všechny 
obyvatele Chodova, ale také návštěvníky ze širokého okolí,“ poznamenal.  (mák)

Jednatel KASSu Jiří Spěváček představuje nové prostory předsálí kina.  |Foto: Martin Polák

Chodby nově zdobí postavičky ze známých filmových hitů.   |Foto: Martin Polák

Vstup do kina má novou podobu 



Kulturní servis8 Zprávy z města

Zahrádkáři radí zahrádkářům
Únor na zahradě

Vánoční svátky jsou za námi, jaro ještě da-
leko, přesto už se na další sezonu pomalu 
připravujeme, pořád máme na zahradě něja-
kou práci i v tomto období. Můžeme shrabat 
poslední zbytky spadaného listí a zaschlé trá-
vy, ale za mrazu na trávník  nevstupujeme, 
protože bychom ho poškodili - je moc křeh-
ký a zničili bychom si základy nových stébel. 
V tomto období nepřidáváme žádné hnojivo, 
s ním počkáme, až jestli napadne sníh. Pokud 
už je koncem měsíce nad nulou a  máme za-
kryté záhony a truhlíky chvojím, klidně ho už 
můžeme vyhodit, ať mohou rostliny dýchat. 
Nemilosrdně se zbavíme všeho odumřelého, 
nemocného, zbytečného a můžete začít tva-
rovat keře.

Nezapomínáme prostříhat maliníky a ostru-
žiníky, a to rázným řezem, rostou jako z vody 
a velký řez jim jen pomůže. Ovšem pokud 
chcete sklízet maliny ještě v listopadu, seře-
zejte je až v březnu, růst se obnoví trochu 
později a oddálí se tím i sklizeň.  U ovocných 
stromů odstraníme jen suché a odumřelé větve 
a použijeme zimní postřik na kmeny a silnější 
větve kvůli vyčištění spár v kůře od přezimují-
cích škůdců a larev. U rybízu vystříháme staré 
a tmavé větve, protože plodí nejvíce dvoule-
té a u černé odrůdy tříleté dřevo. Barva vám 
sama ukáže, které větve patří pryč. Při zbytcích 
sněhu nebo deštích pohnojíme keře, stromy 
a i zeleninové záhony, tající voda dopraví hno-
jivo tam, kde ho nejvíce potřebujeme. 

Únor je vhodný měsíc na předpěstování 
rostlin do sázecích nádob,  nebo pěkně „po-
staru“ do různých kelímků.  Začátek února je 
vhodný u celeru, raného salátu, brokolice, lil-
ku a paprik, koncem měsíce přijdou na řadu 
rajčata, okurky, cibule nebo petrželka. Vysé-
váme také letničky s delší dobou klíčení, např. 
petúnie, begónie, pelargónie, dračík, hvozdík, 
šalvěj, verbeny a nestařec, připravujeme hledík, 
slaměnky, čínské karafiáty, astry, macešky, sed-
mikrásky, prvosenky a  jarní cibuloviny.

Vhodným místem jsou parapety nad ústřed-
ním topením,  ale sazenice potřebují víc než 
teplo hodně světla. Substrát používáme bez 
živin, nesázíme hluboko, ale pouze je lehce za-
tlačíme a rosíme, abychom semena nevyplavili. 
Substrát udržujeme stále vlhký, abychom zaru-
čili dobrou klíčivost, semena totiž obsahují inhi-
bitory klíčení a stálá mírná vlhkost zabrání jejich 

předčasnému klíčení. Vyschnutí se bráníme 
překrytím slabým mikrotenem nebo plexisk-
lem. Semínka je samozřejmě vhodné namočit, 
ale to bychom se již opakovali. Do studeného 
pařeniště vysejeme ředkvičky, ředkev a mrkev 
k rychlení, do teplého kedlubny a pór. Nechá-
me předklíčit rané brambory při teplotě 12 - 14 
stupňů Celsia a za 30 až 40 dnů naraší naze-
lenalými výhony, což je pro úrodu efektivnější 
než bílé klíčky z brambor uchovaných ve tmě.  

Ve sklepě kontrolujeme uložené cibule, kvě-
tiny a jinou sadbu, vše přebereme a poškoze-
né, nahnilé nebo plesnivé vyhazujeme, ale ne 
na kompost! Muškáty vyneseme na světlo do 
teplejší místnosti a můžeme odnože začít pře-
sazovat do malých květináčů.   

Pranostika:
• na Hromnice musí skřivan vrznout, 

i kdyby měl zmrznout
• je li svatá Dorota ucouraná, povedou se 

brambory.
• v únoru sníh a led, v létě nanesou včely 

med. � zahrádkáři�Chodov

Akademie je zpátky!
Akademie volného času je zpátky. Tentokrát 

bude hlavním tématem umění. Dozvíte se zají-
mavosti ze světa současné výtvarné tvorby a dě-
jin umění. Kromě toho pro vás chystáme besedy 
s umělci a výtvarné semináře s ukázkami různých 
technik, které zvládne doslova každý z nás. 

Můžete se těšit na zajímavé lidi, pestrou zába-
vu, ale i na malé překvapení. To vše při posezení 
u kávy nebo čaje a něčeho dobrého k zakousnu-
tí. Začínáme už v březnu!

Hlásit se můžete už nyní v dospělém oddě-
lení knihovny nebo na telefonu 777 931 755.

 Městská�knihovna�Chodov

Motoristé chtějí garáže
Mezi motoristy v Chodově roste zájem o vlast-

ní garáže. Radnice chce nyní zájemcům poskyt-
nout pozemky pro jejich výstavbu.

Radnice nyní upřesní podmínky prodeje 
a v ulici Horní v tamní garážové kolonii nabídne 
11 volných parcel.

„Soutěžit je budeme tradiční obálkovou me-
todou. Budoucí majitel se však musí zavázat 
k rychlé výstavbě. Nechceme, aby v místě byly 
proluky a nedostavěná torza,“ poznamenal sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)
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Marek Borský: Tvořím svobodnou, 
ujetou a originální hudbu

Textař, skladatel bez hudebního vzdělání, 
bubeník, klávesák, kytarista, baskytarista, 
hráč na banjo a zpěvák. To vše lze najít za 
jménem Marek Borský. Tento třicetiletý muž, 
který v současné době žije v Chodově, se 
hudbě věnuje už od 13 let, kdy ho zlákaly 
bicí. 

Skládat a nahrávat začal v roce 2013 a ještě 
ten samý rok vyhrál hitparádu Karlovarské roc-
kové mapy, a jak tvrdí, k veliké nelibosti místních 
metalových kapel.

Dva roky vystupoval pouze s kytarou, ná-
sledně dal dohromady kapelu, kterou rozpustil 
v roce 2017, o dva roky později pak utvořil for-
maci novou. 

„Úspěchem je pro mne, že mohu tvořit na-
prosto svobodnou, ujetou a originální hudbu, 
zkrátka vše, co je potřeba k tomu, aby se člověk 
neprosadil,“ říká o své tvorbě Marek Borský.

Na kontě máte slušnou řádku alb, to po-
slední se jmenuje Vražda, proč? 

Název alba je podle titulní písně Vražda, její 
pointu ale nechci prozrazovat, nicméně ta po-
inta krásně posloužila jako zastřešující téma pro 
celé album. Doufám, že to teď působí promy-
šleně.

Do jaké škatulky či stylu byste zařadil Vaši 
hudbu, dá se to vůbec? 

Je možné to zařadit šalamounsky. Když píšu 
a skládám, jsem to, čemu se říká singer-songwri-
ter neboli písničkář. Že se z toho nikdo nic nedo-
zví, to nevadí, do stylu bych to zařadit nesvedl. Je 
tam hudba, české texty a každá písnička je jiná.

V písních je netradičně hodně textu, co je 
u vás na prvním místě – určité sdělení po-
sluchačům, kdy hudba ono sdělení jen do-
kresluje, nebo máte také skladby, kde hudba 
hraje prim? 

Bez textu se mi mé písně zdají prázdné, ne-
naplněné, učinil jsem nějaké pokusy, ale zdálo 
se to hrozně divné, tak jsem k tomu posléze text 
vytvořil. Vtipné je, že mi občas lidé píšou něco 
ve smyslu: "Hele, hudba dobrá, ale ty texty..."

Kde berete inspiraci a jak vznikají Vaše pís-
ně? 

Témata textů se mi tvoří ze zájmu o duchov-
ní témata, alternativní historii, vlastně všechna 
témata, která se vymykají a vynořují navzdory 
hlavnímu proudu. Mám pocit, že kdybych vě-
noval svou pozornost pouze tomuto proudu, 
neměl bych co říct, protože mainstream se nás 
snaží přesvědčit, že všechno je jasné, dané a ob-
jevené a že zázraky neexistují.

Na deskách s Vámi hrají spřátelení muzi-
kanti, nebo je to jen Vaše práce?  

Vše, co je na albech slyšet, je pouze moje prá-
ce, včetně míchání, které se učím za pochodu. 
Celý ten proces mě neskutečně baví a nějakým 
záhadným způsobem mi vesmír umožňuje stih-
nout v průměru jednu píseň za jeden až dva 
týdny. Tím se nechci vytahovat, kvantita není 
totéž co kvalita, ale asi to není úplně normál-
ní. Co se týče kapely, nosím na zkoušky hotové 
písně, musel jsem tedy najít spoluhráče, kterým 
má tvorba bude vyhovovat, což nebylo úplně 
snadné :-).

Kde Vás v nejbližší době mohou poslucha-
či naživo slyšet nebo si pořídit Vaše alba? 

Nejbližší koncert bude 22.2. v klubu Máčko 
v Karlových Varech. Veškerá hudba je k poslechu 
a případně k zakoupení na marekborsky.band-
camp.com, nebo zdarma ke stažení na ulozto.
cz. Samozřejmě to tam dali nějací fanoušci a při-
pravují mě tím o ty miliony z prodeje alb.�(mák)
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Chodov má za sebou už sedmadvacátý ročník Reprezentačního plesu města. Konal se v sobotu 11. 
ledna v Kulturním a společenském středisku.

Moderování se jako vždy ujal Aleš Cibulka, k tanci hrála osvědčená kapela A. S. Band, kterou poz-
ději vystřídala zpěvačka Leona Machálková.

Ta doslova na poslední chvíli nahradila avizované duo Těžkej Pokondr, které se z vážných důvodů 
omluvilo. Nečekanou změnou kvalita plesu v žádném případě neutrpěla a spokojení návštěvníci za 
pár okamžiků zcela zaplnili taneční parket.

Své umění opět předvedl tanečník Jan Onder. Jako partnerku si tentokrát přivedl nadějnou taneč-
nici a držitelku několika mistrovských titulů Natálii Otáhalovou. O další taneční kreace se postarala 
skupina Hobby Dance ze Sokolova. Do plného varu se návštěvníci dostali v druhé části plesu, kdy na 
pódium nastoupil revival slovenské legendy Team.

Nebývalý zájem provázel také tradičně bohatou tombolu, kde hlavní cenou byl velkoplošný televi-
zor. Výherci si však mohli odnést také horské kolo, elektrickou koloběžku, kytaru a řadu další větších 
či menších cen. �(mák)

Sponzoři městského plesu:
Auto Kelly a.s.
BSS Báňská stavební společnost s.r.o. 
cetto Bohemia s.r.o. 
Cukrárna Ondra
Dinocommerce, s.r.o.
Elektro Žďárský
Elite Gym and Fitness
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov 
Chotes s.r.o.
INKAT s.r.o.
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
KASS Chodov s.r.o.
KH Czechia s.r.o.
Květiny Petra
Květiny Renata Šanderová

KV Lak s.r.o. 
Mgr. Žaneta Kupcová, Realitní kancelář DOMINO
NEJ.cz
Pánské holičství U Maxe
Pivovar Permon
Plzeňský Prazdroj, a. s.
Ráj mazlíčků - Daniel Grigar 
Sedlecký kaolin a.s.
SKF Lubrication Systems CZ s.r.o. 
Srdcovka KASS
Studio zdraví
Šimice Tipo s.r.o.
Účetní služby Karel Matička 
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 
Zahradnictví Jastal Chodov
Zubní ordinace MDDr. Petra Tomášková

Aleš Cibulka vítá na pódiu zpěvačku Leonu Machálkovou.  |Foto na dvoustraně: Martin Polák

Lidé se na plese bavili až do rána
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Team revival přivedl do varu celý sál.Na snímek z fotokoutku se stála dlouhá fronta.

Skvělé taneční ukázky předvedli Jan Onder a Natálie Otáhalová. 



12 Zprávy z města

ZŠ J. A. Komenského

Notes strážníka Pavla

Notes strážníka Pavla je název projektu primár-
ní prevence Městské policie Chodov. Projekt No-
tes strážníka Pavla je rozložen na dva školní roky, 
v prvním roce se děti v úvodní kapitole seznamují 
s úlohou nejen městské a státní policie, ale také 
s úkoly ostatních složek záchranného systému.

Další kapitoly kladou důraz na bezpečnost dětí 
v silničním provozu, proto je značná pozornost 
věnována pravidlům pro chodce a cyklisty. Po 
prázdninách budou děti dále pracovat s notesem 
i ve třetím ročníku, kdy je strážník Pavel provede 

Vzpomínka
Dne 6. prosince 2019 

zemřel po dlouhé a těžké 
nemoci

Miroslav Burýšek.
Ve čtvrtek 13. února by 

mu bylo 53 let.
S láskou vzpomíná 

manželka Jitka, dcera Ro-
mana s přítelem Mirkem a vnouček Ma-
tyášek. Manželka Jitka Kubričan 

Vzpomínka
Dne 17. února je tomu 

rok, kdy nás navždy opus-
til milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček, bratr, švagr, 
strýc a kamarád

Benny Hlaváček.
Všem, kteří jste ho znali, 

děkujeme za tichou vzpo-
mínku. Stále vzpomíná manželka Hana 
a děti s rodinami. 

Vzpomínka
 Odešel jsi, bolest zůstává.
Dne 19. února 2020 to bude rok, co nás 

navždy opustil náš milovaný a statečný 
syn, manžel, tatínek a dědeček

Libor Dočkal.
 S láskou vzpomíná celá rodina.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

správci p. Ferkovi za jeho vstřícnost ke 
klientům domova s pečovatelskou službou 
v Chodově.

Poté, co jsem si nedávno omylem zabou-
chla dveře, po zavolání během 15 minut 
přišel a ochotně mi byt otevřel. Je to velice 
ochotný zaměstnanec tohoto domu. Děkuji 
za sebe i za další klienty.� M.�Jehlíková�

Novoroční procházka na 
Bílou vodu a Tříkrálová sbírka

Dne 4. 1. 2020 se 
konala Novoroční 
procházka na Bílou 
vodu. Členové turis-
tického oddílu mlá-
deže Hroši Chodov 
a Klub českých turistů 
Chodov pro všechny 
příchozí připravili ko-
lem Bílé vody několik 
stanovišť, kde si všich-
ni osvěžili své znalosti 

ze světa zvířat a zahráli s našimi členy hry.
Také zde Hrošíci letos zahájili koledu Tříkrálové 

sbírky.
Své díky tak chceme vyjádřit všem zúčastně-

ným, kteří si i přes frišné počasí přišli s námi hrát, 
přispěli našim třem králům do pokladničky a pros-
tě nás v tom nenechali.

Dále děkujeme městu Chodov za možnost akci 
realizovat a naší podpoře v boji proti chladu - 
Marcelce Varyšové, která zajistila teplé nápoje, 
výbornou polévku a svařáček. Za rok se těšíme 
při této akci na další skvělou spolupráci.
Jana�Minaříková, vedoucí oddílu Hroši Chodov 



13Zprávy z města

ZŠ Husova ulice

ZŠ Školní ulice

Notes strážníka Pavla
Již tradičně se v měsíci lednu uskutečnila pro  

2. ročníky v rámci projektu „Notes strážníka Pavla“ 
beseda na téma Bezpečnost v dopravě.

Pan Staněk si připravil poutavý příběh, který 
děti velmi zaujal. Hned se zapojily do rozhovoru 
s vlastními zážitky a postřehy. Děkujeme za besedy 
a přednášky, které si pro nás pan Staněk připravil.
Stolní tenis

Dne 8. ledna se konalo v Novém Sedle okresní 
kolo stolního tenisu. Družstvo dívek tvořila dvoji-
ce ze 7. A - Natálie Šmídová a Kristýna Lindová. 
Děvčata vyhrála svou skupinu a postoupila do 
semifinále, kde však podlehla soupeřkám ze So-
kolova. Druhým místem si děvčata zajistila postup 
do krajského kola. Družstvo chlapců tvořili hoši ze  
7. A - Patrik Burda, Michal Ryzka a Filip Hamřík. Po 
urputných zápasech v konkurenci 8 škol obsadili 
krásné 3. místo. Za týden se konalo krajské kolo, 
které se uskutečnilo v Chebu. Družstvo dívek ještě 
posílila Adéla Preložníková ze 6. A.

Ve finále se naše děvčata opět setkala se sou-
peřkami ze Sokolova. Po velmi vyrovnaném utkání 
musel rozhodnout nastavený zápas, který výsled-
kem 1:2 na sety rozhodl o výhře Sokolova. Děvčata 
skončila na krásném 2. místě v kraji. Gratulujeme.
To je zákon, kámo

Během ledna proběhly na 2. stupni besedy        
ve spolupráci s PČR. Pprap. Andrea Lochschmidto-
vá měla připravený program v návaznosti na pro-
tidrogový vlak, který žáci v minulém školním roce 
navštívili v rámci výuky.
Besedy v knihovně

Žáci 6. ročníku navštívili knihovnu, kde pro ně 
byla připravena přednáška na téma „Regionální 
pověsti.“
Školení

V únoru se na naší škole v nově zřízené moderní 
jazykové učebně uskuteční školení pro celý Karlo-
varský kraj pro práci v oblasti robotiky a lego sta-
vebnic s názvem Lego. WeDo 2.0.
Hledáme

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

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

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
Pyžamový den na 2. stupni

Žáci druhého stupně v úterý 14. ledna chodi-
li po škole oblečení do pyžam a dalších spacích 
úborů. Na chodbě jste tak mohli potkat různo-
barevné jednorožce nebo unavené a do županů 
zabalené ospalce. Někteří si s sebou nosili i polš-
tářek.  Mgr.�Arnoštka�Fedorková

tématy o mezilidských vztazích a zdravým život-
ním stylem.

 Děkujeme strážníkovi Ladislavovi Staňkovi, veli-
teli MP v Chodově, který velmi poutavě a zábavně 
předává zkušenosti, vědomosti a dovednosti na-
šim žákům, čímž bezesporu přispívá ke zvyšování 
jejich bezpečnosti (snímek nahoře).
� Mgr.�Eva�Smolková

Nabídka volných pracovních míst 
Přijmeme na plný úvazek kvalifikovaného uči-

tele/učitelku anglického a německého jazyka 
pro žáky 6. - 9.ročníku a kvalifikovaného učitele/
učitelku pracovních činností a dalších předmětů 
(přírodopis, výchova ke zdraví, výchova k občan-
ství) na 2.stupni školy. Nástup možný ihned. Bližší 
informace na telefonu 352352190 nebo u přímo 
u ředitelky školy. Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka školy
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ZŠ Nejdecká ulice
Přípravné třídy dětem prospívají 

Současný český vzdělávací systém umožňuje 
dětem s odkladem školní docházky navštěvovat 
přípravné třídy, které prostřednictvím speciálních 
metod a forem učení mají za cíl připravit děti 
k bezproblémovému nástupu do první třídy zá-
kladní školy.

Na naší základní škole má přípravná třída již 
dlouholetou tradici. Individuální přístup kvalifiko-
vaného pedagoga společně s asistentkou peda-
goga pomáhá dětem předškolního věku vyrov-
nat vývoj v oslabených oblastech.

A v čem je tato výuka výjimečná?
Kapacita třídy je maximálně patnáct dětí. 

Vzdělávací program se zaměřuje přímo na 
rozvoj dovedností potřebných pro školní práci 
a předčtenářské a předmatematické dovednosti. 
Důležitá je i spolupráce s logopedkou, která se 
dětem pravidelně věnuje. Děti mají užší kontakt 
se ZŠ - zapojují se do běžného dění školy, účastní 
se společných projektů a rozvíjí tak své sociální 
cítění, ekologické myšlení, finanční gramotnost 

aj. Celkově je výuka členěna do vzdělávacích 
bloků, ve kterých jsou cíleně rozvíjeny schopnosti 
a dovednosti dětí. Samozřejmostí je i využívání 
interaktivní a počítačové učebny, účast na růz-
ných besedách, soutěžích, exkurzích a dalších 
zajímavých aktivitách. Velmi dobrá je spolupráce 
s rodiči, kteří mají možnost individuálních kon-
zultací.

Pokud máte doma předškoláka, u kterého zva-
žujete odklad školní docházky, přijďte nahléd-
nout do výuky dětí a podívat se, jak probíhá náš 
běžný den. � Mgr.�et.�Bc.�Helena�Kalfářová
Náš snoezelen

Snoezelen je speciální místnost určená k po-
skytnutí pozitivně naladěného prostředí, které 
může mít funkci relaxační, poznávací a interakční 
– tolik encyklopedie.

Náš snoezelen postupně budujeme pro naše 
žáky ve třídě II. S a v současné době je již z větší 
části vybaven a také využíván. Terapiemi dokáže-
me prostřednictvím široké škály světelných efektů 
stimulovat zrak a působením hudby nebo využi-
tím zvukových pomůcek stimulovat sluch.

Stimulace však může být i čichová či hmatová. 

Pracovní vyučování v přípravné třídě ve škole v Nejdecké ulici.  |Foto: ZŠ Nejdecká 
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Mateřská škola Chodov

Policie České republiky

Nebezpečné vyhrožování
Policisté z obvodního oddělení Chodov sdě-

lili podezření ze spáchání přečinu nebezpečné-
ho vyhrožování místnímu sedmadvacetiletému 
muži.

Ten měl v polovině listopadu loňského roku 
v nočních hodinách přistoupit k vozidlu taxi-
služby, které stálo poblíž restauračního zařízení 
v Chodově. V něm seděl třicetiletý muž, který 
čekal na zákazníka. Sedmadvacetiletý muž mu 
měl přes stažené okénko začít okamžitě vyhro-
žovat fyzickým napadením a také tím, že mu po-
ničí osobní automobil. Po chvilce si měl sedícího 
muže k sobě přitáhnout bezpečnostním pásem 
a znovu mu vyhrožovat. Následně měl svého 
jednání zanechat.

V případě prokázání viny hrozí muži trest od-
nětí svobody až na jeden rok.
Ze zaparkovaného vozidla odcizil kola

Čtyřiadvacetiletý muž měl v první polovině 
prosince loňského roku přistoupit k zaparkova-
nému osobnímu vozidlu značky Škoda, demon-
tovat část šroubů uchycujících disky kol k nápravě 
automobilu a ty se pokusit odcizit. To se mu ale 
nepodařilo, a proto z místa po chvíli odešel. Tím 
vše ale neskončilo, protože o pár set metrů dále 
si v jiné ulici vyhlédl zaparkované vozidlo stejné 
značky. U něj se mu už podařilo demontovat 
a odcizit dvě kola z náprav vozidla a s těmi ode-
jít. Tímto svým jednáním měl majiteli způsobit 
škodu 4 tisíce korun.

Po zadržení policisté z obvodního oddělení 
Chodov zahájili trestní stíhání čtyřiadvacetiletého 
muže, kterého obvinili ze spáchání přečinu krá-
deže. Rozsudkem Okresního soudu v Sokolově 
byl následně uznán vinným a odsouzen k ne-
podmíněnému trestu odnětí svobody, neboť se 
krádeže dopustil v posledních třech letech opa-
kovaně.� nprap.�Jakub�Kopřiva, mluvčí PČR

Letošní lyžařská školička 
Druhý ročník lyžařské školičky se letos konal 

v týdnu od 13. do 17. ledna 2020.  I když v Cho-
dově sníh nebyl, 22 nadšených malých lyžařů 
z celé  MŠ Chodov si v Potůčkách sníh užilo. Pod 
vedením instruktorů se učili sjíždět kopce, zatá-
čet, brzdit, jezdit na vleku, projíždět slalomovou 
dráhu … 

Občerstvení na posilněnou bylo opět pro 
všechny připraveno v horské chatě u sjezdovky. 
Všechny děti se moc snažily a během dvou dnů 
skoro všechny jezdily, jako kdyby se s lyžemi na 
nohou narodily.

Velké poděkování patří nejen instruktorům 
z lyžařské školičky, ale i třem ochotným paním 
učitelkám, které malé lyžaře doprovázely a sta-
raly se o ně. Tak zase za rok v Potůčkách na shle-
danou!
Nové webové stránky

Oznamujeme všem rodičům, že MŠ Cho-
dov má od února 2020 nové webové stránky. 
V současné době pracujeme na jejich spuštění a 

modernizaci.
Staré webové stránky jsou v současné době 

nefunkční. Prosíme rodiče o trpělivost, pochope-
ní a toleranci. V případě dotazů či poskytování 
veškerých informací volejte tel. č. 352 352 480 
nebo kontaktujte jednotlivé paní zástupkyně 
na odloučených pracovištích.

Pro informace ohledně stravného volejte tel. 
č. 702 239 521. Děkuji za pochopení.
� Ivana�Šestáková, ředitelka MŠ Chodov

Děti tak mohou zažívat přímou interakci s pro-
středím, například přepínáním barev jednotlivých 
komponentů ovladačem, což přispívá k pocho-
pení vztahu mezi příčinou a následkem (akce – 
reakce).

Využívána je i k eliminaci hyperaktivity, agre-
sivního nebo stereotypního chování. Po pobytu 
ve snoezelenu se děti i lépe soustředí na výklad 
učiva. Terapiemi pomocí snoezelenu dokážeme 
vyvolat i vzpomínky, návrat do minulosti a pomá-
hat tak dětem s traumatickými zážitky.

V plánu máme také využití snoezelenu jako 
černé výukové multisenzorické místnosti, kde si 
žáci lépe zapamatují učivo díky velmi intenzivní-
mu působení na smysly.

  Mgr.�Klára�Heidenreichová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Soko-
lov, 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
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Městská policie Chodov

Perličky z činnosti
Dozvuky Vánoc se pravidelně objevují v na-

šich perličkách vždy s novými čísly Zpravodaje 
po vyhodnocení prosincové svodky a nejinak 
tomu je i letos. Vzpomeňme například na ne-
všední vánoční dárky, které si v minulosti naši 
občané města byli vyzkoušet přímo na ulici, jako 
byla souprava vrhacích nožů v ul. Jiráskova nebo 
nová motorová pila v ul. Revoluční. Tentokrát si 
dosud neznámý majitel nového dronu zkoušel 
jeho ovládání za letu ve městě a ten se vymkl 
kontrole a spadl na hlavu jednomu muži v ul. 
Husova. V ul. nám. 9. května zase hasiči muse-
li zachraňovat zaseklý prst 18měsíčního dítěte 
z vánoční formičky na cukroví.

Překvapivé rozuzlení mělo prověření tísňo-
vého oznámení na linku 156, kdy oznamovatel 
procházející noční ulicí Poděbradova spatřil na 
silnici před domem ležet muže, který se nehýbal. 
Bál se k němu přiblížit, proto zavolal strážníky 
městské policie s tím, že muž může být sražen 
vozidlem. Strážníci se na místo pro jistotu dosta-
vili s defibrilačním přístrojem na obnovu srdeční 
činnosti. Při ohledání muže bylo ale zjištěno, že 
muž je v podnapilém stavu, lehl si na silnici, do 
uší si dal sluchátka s oblíbenou muzikou a usnul, 
neboť se domníval, že je doma ve své posteli.

Perfektní operativně pátrací činnost strážní-
ků odhalila pachatele trestného činu při zataje-
ní nalezené věci, kdy na pěší zóně paní špatně 
založila větší obnos peněz do peněženky a tyto 
peníze jí vypadly přímo na ulici, aniž si toho ta 
paní všimla. Kdo si toho však zcela určitě všiml, 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Souhrn jednotky
Prosinec byl oproti předloňsku daleko náročnější 

měsíc, během osmnácti absolvovaných mimořád-
ných událostí bylo 6 osob zraněno, stejný počet 
osob byl zachráněn, ale nikdo nepřišel o život. 
V šesti případech jednotka vyjela mimo území zři-
zovatele. Bylo likvidováno 5 požárů, 2x hořel osob-
ní automobil v Novém Sedle a u Lignety, hořel byt 
v Novém Sedle, rodinný dům v Mezirolí a kontejner 
v ulici U Koupaliště. Byly řešeny tři dopravní nehody.

Dva osobní vozy se srazily na křižovatce v Kar-
lovarské ulici, zde došlo k lehčímu zranění jednoho 
z řidičů, dále osobní automobil v příkopu a převrá-
cený na střechu v Tatrovicích, zde se naštěstí niko-
mu nic nestalo, v jednom případě sjel osobní auto-
mobil z komunikace do kolejiště vlakového nádraží 
v Chodově, i tato nehoda se obešla bez zranění. 
V devíti případech šlo o technické havárie.

Celkem byly zachráněny tři zraněné osoby při 
nouzovém otevření bytu v ulicích Jiráskova, Ro-
oseveltova a Palackého. Kuriózní byla záchrana 
1,5ročního dítěte, kterému uvízl prstík ve formičce 
na vánoční cukroví, vše dobře dopadlo, prstík byl 
vysvobozen a chlapeček je v pořádku.

Dále došlo k havárii vody a odpadů v ulici Re-
voluční a ČSO, byl odstraněn padlý strom na ko-
munikaci „stará nejdecká“ u Božičan. Vážně se jevil 
hlášený požár bytu v ulici U Koupaliště, ale šlo jen 
naštěstí o žhnutí elektrické zásuvky, které se dál ne-
šířilo, tudíž byla událost překlasifikována na tech-
nickou pomoc.

Jednotka také asistovala v rámci spolupráce slo-
žek IZS při přistání záchranářského vrtulníku na bý-
valém hřišti v Revoluční ulici. Ten transportoval váž-
ně zraněnou osobu do nemocnice. Také byl řešen 
únik nafty po krádeži ze zaparkovaných nákladních 
vozidel ve Vřesové. Další informace včetně fotoga-
lerie najdete na webu a facebooku SDH Chodov. 
Informace SDH

Stále probíhá zimní příprava všech sportovních 
kolektivů ve sportovní hale. V sobotu 7. prosince se 
konalo v "tunelu" na FK Baník Sokolov halové "še-
desátkování" pro kategorie mladších, starších žáků 
a "trojákování" pro kategorii dorostu. Náš sbor měl 
opět zastoupení ve všech kategoriích.

V kategorii mladších žáků se umístil Filip Belič-
ka na 1. místě, Jan Gregor na 2. místě, Dominika 
Slavíčková na 4. místě a Marek Brom na 5. místě. 
Denis Hynšt, pro kterého to byla první zkušenost, se 
bohužel umístil až na 20. místě. V kategorii starších 

žáků se umístil Tomáš Orava na 4. místě a Jakub 
Hataš na 9. místě. 

V kategorii dorostu se umístil Tomáš Orava na 
5. místě, Petr Horniak na 6. místě, Jakub Hataš na 
8. místě a Nikola Oravová na 3. místě. Začátkem 
prosince se uskutečnila tradiční velmi pěkná „Miku-
lášská besídka“ pro děti a mládež. 

Nechybělo také vánoční zakončení roku 2019. 
Po vánočních svátcích proběhl „Vánoční turnaj“ ve 
stolním tenisu. Po svém výkonu zaslouženě zvítězil 
Jiří Szewieczek, druhý byl Pavel Kot, třetí místo vy-
bojoval Marcel Weiss.

SDH v Chodově bude organizovat již tradiční 
Hasičský ples. Termín je 8. února 2020 ve velkém 
sálu KaSS v Chodově od 20 hod. Prodej vstupenek 
si zajišťuje SDH.
Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz 
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byl muž, který stál jen kousek opodál a peníze 
sebral a ponechal si je pro svou potřebu. Vědom 
si toho, co udělal, rychle poté odkráčel na vla-
kové nádraží a odjel do Sokolova. Do průběhu 
vyšetřování byl zapojen dozorčí městského ka-
merového systému, který dokázal zajistit popis 
pravděpodobného pachatele a odchodovou 
trasu až na vlakové nádraží. Operativní meto-
dou byl muž v odpoledních hodinách zadržen 
hlídkou městské policie ve Staré Chodovské, kde 
se také k činu doznal. Muž byl předán Policii ČR 
k dalšímu opatření. Část peněz byla u něho ještě 
zajištěna. 
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.            
Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou opět mrazy, upozorňujeme ro-
diče malých dětí, aby poučili své ratolesti o ne-
bezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez 
dozoru dospělé osoby. 

Dále znovu žádáme řidiče, aby neparkovali svá 
vozidla před nájezdy na chodníky a dodržovali 
průjezdnost vozovek v případě sněžení s ohle-
dem na posypovou a úklidovou činnost techni-
kou CHOTES. Odtahujeme vozidla, tak ať se Vám 
to parkování neprodraží. 

Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov
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Nejvýraznější historickou a stavební do-
minantou města Chodova je barokní kostel 
svatého Vavřince, vystavěný podle plánů regi-
onálního architekta Wolfganga Braunbocka. 
Základní kámen kostela byl položen na svátek 
svatého Apolináře 23. července 1725 a obřa-
du se zúčastnil i Franz Flamin z Plankenheimu, 
tehdejší majitel panství Horní a Dolní Chodov 
a patronátní pán nově zakládaného kostela.

Právě on stál za myšlenkou výstavby monumen-
tálního farního chrámu, který se měl stát význam-
ným regionálním poutním místem. Zřejmě proto 
jeho velikost výrazně převyšovala tehdejší potřeby 
chodovské farnosti. V celkovém pojetí stavby mohl 
hrát i fakt, že se Franz Flamin pokoušel etablovat 
svou rodinu mezi regionální šlechtu a po výstavbě 
drobného barokního zámku v letech 1710 – 1720 
měl být kostel, odpovídající barokní poptávce po 
okázalé zbožnosti, dalším důkazem o postavení 
chodovské nobility.

Plankenheimové patřili mezi drobnou šlechtu, 
která se v českých zemích etablovala po bitvě na 
Bílé hoře. Johann Bartholoměj Planckhen byl do 
šlechtického stavu povýšen v roce 1638 a získal 
právo užívat predikát z Plankenheimu. Mezi čes-
kou zemskou šlechtu byla rodina přijata v roce 
1653, ale již od roku 1644 je hlavním sídlem rodu 

panství Chodov. Zbožnost fundátora chodovské-
ho kostela dokládá i celá řada dobových výpově-
dí. Jako nejlepší důkaz může sloužit jeho cesta do 
Itálie, během které v roce 1718 obdržel od papeže 
Klementa XI. hned několik významných relikvií – 
třísky z kříže, na kterém zemřel Kristus, a úlomky 
kostí svatého Vavřince, svatého Šebestiána a svaté 
Barbory. Tyto předměty se zřejmě měly stát dů-
ležitým základem chystaného poutního místa. 
Slavnostní procesí ze sousedních obcí do chodov-
ského kostela a s nimi spojená zázračná uzdravení 
nám navíc dokládají nejstarší záznamy již v roce 
1677.

Krátce po začátku stavby kostela ovšem došlo 
ke komplikacím. Stavitel Braunbock zjistil, že kos-
tel bude stát na jílovém podloží, které se začalo 
posouvat již krátce po položení prvních kamenů. 
Rozhodl se proto využít v té době ne zcela běž-
nou, ale obecně známou techniku. Do půdy pod 
budoucí stavbou nechal zarazit pět set dubových 
a olšových kůlů, na kterých vytvořil dřevěný rošt, 
jehož samotná příprava zabrala dva roky práce. 
Teprve na ten se začaly pokládat kamenné zákla-
dy stavby. Farář Hönig do kroniky zaznamenal, že 
„byly také zřízeny do země vodní jámy, a to za tím 
cílem a k tomu, aby se mohlo a mělo často sle-
dovati, zda je dřevěný rošt stále ve vodě ponořen. 

Chodovská kostelní krypta 
a její výzkum

Pohled do jižní části krypty před zahájením průzkumu.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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Pokud by tam vody nebylo, bylo by ji nutné do-
plniti, jinak by trámy shnily a kostel se zřítil.“ Tato 
metoda se ukázala jako úspěšná, stavbu kostela 
však několikrát prodražila a prodloužila. Následné 
úmrtí Wolfganga Braunbocka a převzatí stavby 
jeho synem Andreasem situaci dále zkomplikova-
lo. Počátkem roku 1733 byl z kostela hotový jen 
presbytář a východní klenební pole hlavní lodi. 
Rodina pána z Plankenheimu se v této době již 
potýkala s velkými finančními potížemi a celé pan-
ství kvůli výstavbě kostela neúnosně zadlužila. 
Dokončení hrobky se nedožil

Opakované prosby pražskému arcibiskupství 
o finanční pomoc se stavbou se nesetkaly s úspě-
chem a těžce nemocný Franz Flamin se zaměřil 
alespoň na dokončení rodinné hrobky. Ani jejího 
dokončení se ale nedožil. „Hodný milostivý pán se 
toho nedočkal, aby v kostele jím postaveném slyšel 
mši svatou, neboť brzy k žalosti a velkému smut-
ku každého odešel z tohoto světa do toho jiného. 
Kdyby milostivý pan patron byl déle žil, krásná 
a nádherná budova kostela by asi byla dokončená, 
vždyť i během své devatenáct týdnů trvající nemoci 
stále kolem stavby naříkal a často o tom hovořil. 
Dokonce jeho posledním přáním bylo, aby alespoň 
kostel byl dokončen.“

Výstavba kostelní krypty, která měla sloužit jako 

místo posledního odpočinku majitelů Chodova, 
byla naplánována již společně se stavbou kostela 
v roce 1725. Hrobku se podařilo dokončit 4. květ-
na 1733 a o tři dny později Franz Flamin z Plan-
kenheimu zemřel.

Devátého května byl do hrobky pohřben jako 
první ze svého rodu, ačkoliv kostel tehdy ještě ne-
byl ani dostavěn, ani vysvěcen. Za rakví, nesenou 
ze starého kostela do nového šestnácti poddaný-
mi řemeslníky na zdobených márách, šel podle 
dobových záznamů z čestných hostů jen panský 
písař a starosta města Lokte. Zřejmě kvůli velkému 
zadlužení zemřelého na jeho pohřeb nepřijel žád-
ný příslušník okolní šlechty. 

O necelý rok později – 23. ledna 1744 – byly 
do krypty přeneseny ostatky jeho nejbližších pří-
buzných. Můžeme předpokládat, že původně 
byly uloženy v loketském kostele svatého Václava, 
protože o šlechtické hrobce v původním chodov-
ském kostele nemáme žádné zprávy. Na svátek 
Zasnoubení Panny Marie bylo podle farní kroniky 
do krypty nově uloženo celkem devět rakví. Šlo 
o ostatky Jana Viléma z Plankenheimu, jeho ženy 
Uršuly Barbory rozené von Doboneck a sedmi 
v dětském věku zemřelých synů Franze Flamina 
z Plankenheimu. Pokračování v příštím vydání

 Miloš�Bělohlávek, městský historik

Otevírání krypty v chodovském kostele.  |Foto: Martin Polák
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1.-2. 2. (so-ne) 15 h
Tlapková patrola: Vždy ve střehu /65/
Premiéra�/�Animovaný�/�USA�/�Režie:�Charles�E.�Bastien
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, 
Zuma a Skye dokonce pomáhali postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní technický tým 
pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu pomohou k vítězství. 
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�130/110�Kč

7. 2. (pá) 17 h, 8. 2. (so) 19.30 h, 9. 2. (ne) 17 h, 22. 2. (so) 17 h, 
Modelář /110/
Premiéra�/�Psychologický�thriller�/�ČR�/�Režie:�Petr�Zelenka
Hrdiny snímku jsou dva mladí muži, kteří provozují malou firmu: létají s dronem. Poté, co se jeden z 
nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spolupráce funguje na jedničku, 
jenže spolužák je poněkud divný a má originální představy o nápravě světa.
Přístupné�od�12�let.�Vstupné�130�Kč

20.-21. 2. (čt-pá) a 23. 2. (ne) 17 h, 29. 2. (so) 17 h
Ježek Sonic /100/ 
Premiéra�/�Komedie�/�USA�/�Režie:�Jeff�Fowler
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legen-
dách se obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího 
blesku prchat před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem. 
Přístupné,�český�dabing.�Vstupné�130/110�Kč

14. 2. (pá) a 16. 2. (ne) 19.30 h, 17. 2. (po) 19.30 h 
Přístupné od 12 let. 

Vstupné 130 Kč

6.-7. 2. (čt-pá) 19.30 h, 8. 2. (so) 17 h, 9. 2. (ne) 19.30 h, 
11. 2. (út) 19.30 h, 15. 2. (so) 19.30 h, 29. 2. (so) 19.30 h   

Přístupné od 15 let, český dabing. 
Vstupné 140 Kč
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6.-7. 2. (čt-pá) 19.30 h, 8. 2. (so) 17 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Premiéra / Akční dobrodružné krimi / USA / 
Režie: Cathy Yan
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) 
spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily 
malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha 
jménem Black Mask (Ewan McGregor). Správná psychouš-
ská jízda může začít! 
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

7. 2. (pá) 17 h, 8. 2. (so) 19.30 h, 9. 2. (ne) 17 h
Modelář /110/
Premiéra / Psychologický thriller / ČR / Režie: 
Petr Zelenka
Hrdiny snímku jsou dva mladí muži, kteří provozují malou 
firmu: létají s dronem. Poté, co se jeden z nich zraní, vstoupí 
do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová spoluprá-
ce funguje na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a 
má originální představy o nápravě světa. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

8. 2. (so) 15 h
Velké přání /90/
Premiéra / Rodinný animovaný / Mexiko / Režie: 
Carlos Gutiérrez Medrano
V mexickém městečku Santa Clara žije šestnáctiletá Salma, 
která nikdy nepotkala svoje biologické rodiče. Vždycky jen 
ode všech slyšela, že ji opustili. Salma se celý svůj život sna-
ží najít jakékoliv informace ohledně identity rodičů, což se 
jí stále nedaří… 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

9. 2. (ne) 15 h
Super mazlíčci /89/
Premiéra / Rodinný animovaný / Něm., Čína / 
Režie: Reinhard Klooss
Starosta města se zbláznil. Rozhodl se vyhnat všech-
ny živé obyvatele a z jejich domova udělat město 
robotů.
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

9. 2. (ne) 19.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Premiéra / Akční dobrodružné krimi / USA / 
Režie: Cathy Yan
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

10. 2. (po) 19.30 h
Můj příběh /93/
Romantické drama / ČR / Režie: Libor Adam, 
Hana Hendrychová 
Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se 
ze dna, o ozdravné síle humoru, o ceně přátelství a také 
vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta je hna-
cím motorem naším. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

úterý 11. 2. v 10 h - dopolední kino
Vlastníci /96/
Komedie, drama / ČR, SR / Režie: Jiří Havelka
Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč

Kino Malá scéna Chodov
1.-2. 2. (so-ne) 15 h
Tlapková patrola: Vždy ve střehu /65/
Premiéra / Animovaný / USA / Režie: Charles E. Bastien
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilové-
mu závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye 
dokonce pomáhali postavit okruh. Společně pak tlapky vy-
tvořily servisní technický tým pro svého oblíbeného šampi-
óna a těší se, že mu pomohou k vítězství. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

1. 2. (so) 17 h
Ledové království II /103/
Animovaný / USA / Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně 
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společ-
ně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa 
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 100 Kč

1. 2. (so) 19.30 h
Dolittle 3D /106/
Dobrodružný / USA / Režie: Stephen Gaghan
Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, 
ale hlavně rozumí řeči zvířat. Hvězdný Robert Downey junior 
září v originálním pojetí příběhu o legendárním zvěrolékaři. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 150 Kč 

2. 2. (ne) 17 h
Dolittle /106/
Dobrodružný / USA / Režie: Stephen Gaghan
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč 

2. 2. (ne) 19.30 h
Příliš osobní známost /107/
Premiéra / Komedie / ČR, SR / Režie: Marta Ferencová
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se 
skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou 
(Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

3. 2. (po) 19.30 h
Šťastný nový rok 
Romantická komedie / ČR, SR / Režie: Jakub Kroner
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tat-
rách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich 
blízcí i úplní cizinci. Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryo-
vá, Jiří Bartoška, Zuzana Norisová, Jakub Prachař...
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

4. 2. (út) 19.30 h
Cats /106/
Muzikál / USA, VB / Režie: Tom Hooper
Dnes večer dostane jedna jediná kočka šanci prožít další ži-
vot. Legendární muzikál Cats se dočkal filmového zpraco-
vání. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se 
obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a tanečníky a slibuje 
nezapomenutelný divácký zážitek. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

středa 5. 2. v 19:30 h, čtvrtek 6. 2. v 17 h
Příliš osobní známost /107/
Komedie / ČR, SR / Režie: Marta Ferencová
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč
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11. 2. (út) 19.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Akční dobrodružné krimi / USA / Režie: Cathy Yan
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

12. 2. (st) 19.30 h
Attila /90/
Premiéra / Dokument / SR
Nový dokumentární film mapuje celoživotní cestu sportov-
ce a novodobé hvězdy Slovenska Attily Végha a ukazuje, 
jak se Attila na tento zápas století připravoval. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

14. 2. (pá) a 16. 2. (ne) 19.30 h
Chlap na střídačku /112/
Premiéra / Romantická komedie / ČR / Režie: 
Petr Zahrádka
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její 
manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana ne-
váhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí 
tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. 
Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily, a udělaly z něj tak 
chlapa na střídačku. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

14. 2. (pá) 17 h
Zakleté pírko /94/
Pohádka / ČR / Režie: Zdeněk Troška
Přístupné. Vstupné 120/100 Kč. 

15. 2. (so) 15 h
Super mazlíčci /89/
Animovaný / Něm., Čína / Režie: Reinhard Kloos
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

15. 2. (so) 17 h
Cesta za živou vodou /99/
Premiéra / Fantasy, pohádka / Norsko / Režie: 
Mikkel Brænne Sandemose 
Fantasy pohádka volně navazuje na předchozí snímek 
Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali dobro-
srdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou a odvážnou 
princeznu Kristin. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

15. 2. (so) 19.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Akční dobrodružné krimi / USA / Režie: Cathy Yan
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

16. 2. (ne) 15 h
Medvídci Boonie: Cesta do pravěku /90/
Animovaný rodinný / Čína / Režie: Leon Ding
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a ne-
můžou zpátky! 
Přístupné, český dabing. Vstupné 120/100  Kč

16. 2. (ne) 17 h
Dolittle /106/
Dobrodružný / USA / Režie: Stephen Gaghan
Přístupné, český dabing. Vstupné 130 Kč 

17. 2. (po) 19.30 h
Chlap na střídačku /112/
Romantická komedie / ČR / Režie: Petr Zahrádka
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

18. 2. (út) 19.30 h
Příliš osobní známost /107/
Komedie / ČR, SR / Režie: Marta Ferencová
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

19. 2. (st) 19.30 h
Případ mrtvého nebožtíka /95/
Komedie / ČR / Režie: Miloslav Šmídmajer
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

20.-21. 2. (čt-pá) a 23. 2. (ne) 17 h
Ježek Sonic /100/
Premiéra / Komedie / USA / Režie: Jeff Fowler
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším video-
herním legendám. A protože o legendách se obvykle točí 
filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho 
nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným proná-
sledovatelem Doktorem Robotnikem. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

20.-21. 2. (čt-pá) 19.30 h
Fantasy Island /109/
Premiéra / Dobrodružný, horor / USA / Režie: Jeff 
Wadlow
V novém filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island 
mění charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém 
tropickém rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve sku-
tečnost. Když se však fantazie stanou noční můrou, musí 
hosté záhadu ostrova vyřešit, aby si útěkem zachránili život. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

22.-23. 2. (so-ne) 15 h
Mosley /97/
Premiéra / Animovaný / Nový Zéland, Čína / 
Režie: Kirby Atkins
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží li-
dem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní by-
tosti, které mluví a používají jazyk jako lidé. 
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

22. 2. (so) 17 h
Modelář /110/ 
Psychologický thriller / ČR / Režie: Petr Zelenka
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

22. 2. (so) 19.30 h
Judy /118/
Premiéra / Hudební životopisné drama / VB / 
Režie: Rupert Goold 
Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských 
legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvač-
ka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává 
miláčkem celé Ameriky. Její talent si podmaňuje miliony 
diváků na celém světě. Její kariéra je doslova splněným 
snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch a sláva si vybírají 
vysokou daň. Její život provází osamělost, jejím démonem 
je alkohol a závislost na lécích.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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TV Studio Chodov
4. 2. (út) až 7. 2. (pá) od 10 a 18 h
NOVOROČNÍ PŘÍPITEK
Novoroční projev starosty města Chodova
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
NÁVŠTĚVA V PEKLE
Záznam představení pro děti
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

11. 2. (út) až 14. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu února
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

18. 2. (út) až 21. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH – I. ČÁST
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

25. 2. (út) až 28. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu února
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH – II. ČÁST
Záznam divadelního představení 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech 

23.-24. 2. (ne-po) 19.30 h
Daria /89/
Premiéra / Mysteriózní thriller / ČR / Režie: Matěj 
Pichler
Výtvarně stylizovaný thriller. Reflexe současných problémů a ne-
vyhnutelnosti vlivu mocných. Má v dnešní době člověk kontrolu 
nad svým životem, nebo svoboda nikdy nebyla tak nejasná? 
Přístupné od 15 let. Vstupné 125 Kč

25. 2. (út) 10 h - dopolední kino
Poslední aristokratka /110/
Komedie / ČR / Režie: Jiří Vejdělek
Přístupné. Vstupné 50 Kč

25. 2. (út) 19.30 h
Judy /118/
Hudební životopis. drama / VB / Režie: Rupert Goold
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

26. 2. (st) 19.30 h
Příliš osobní známost /107/
Komedie / ČR, SR / Režie: Marta Ferencová
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

27. 2. (čt) 17 h
Mizerové navždy /124/
Akční krimi komedie / USA / Režie: Adil El Arbi, 
Bilall Fallah 
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin 
Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

27.-28. 2. (čt-pá) 19.30  h
1917 /119/
Premiéra / Válečné drama / USA, VB / Režie: 
Sam Mendes 
Na sklonku první světové války dostali dva mladí britští vojáci 
Schofield (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chap-
man) zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervydrásajícím závodě s 
časem musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která 
má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

28. 2. (pá) 17  h
Můj příběh /93/
Romantické drama / ČR / Režie: Libor Adam, 
Hana Hendrychová 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100  Kč

29. 2. (so) 15 h
Tlapková patrola: Vždy ve střehu /65/
Animovaný / USA / Režie: Charles E. Bastien
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 2. (so) 17 h
Ježek Sonic /100/
Premiéra / Komedie / USA / Režie: Jeff Fowler
Přístupné, český dabing. Vstupné 130/110 Kč

29. 2. (so) 19.30 h
Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley 
Quinn) /109/
Akční dobrodružné krimi / USA / Režie: Cathy Yan
Přístupné od 15 let, český dabing. Vstupné 140 Kč

TV studio informuje
Inzerce v TV infokanálu:
14 dní / 1 měsíc 900 Kč / 1500 Kč
Inzerce v TV vysílání:
1 týden 1000 Kč video se zvukem v HD kvalitě
Informace na tel. 352 352 422
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DDM Bludiště Chodov
6. 2. (čt) 13.30 h 
Přebor ZŠ ve šplhu na tyči
Počet soutěžících není omezen, doporučujeme max. 6 zá-
stupců v jedné kategorii (celkem 10 kategorií). Každá škola 
zajistí pro své soutěžící pedagogický doprovod.
Přihlášky na místě nejpozději 15 min. před zahájením soutě-
že. Prosím, pokud to bude možné, zašlete seznam soutěží-
cích co nejdříve na ddm-chodov@mybox.cz. 
tělocvična II. ZŠ Chodov

20. 2. (čt) 13.45 h 
Přebor ZŠ ve skoku přes švihadlo
Každou školu reprezentuje libovolný počet závodníků, dopo-
ručujeme však max. počet 5 pro jednu kategorii (celkem 10 
kat). Každá ZŠ zajistí pedagogický doprovod pro své účastníky.
Přihlášky na místě nejpozději 10 min. před zahájením sou-
těže (kategorie). Prosím, pokud to bude možné, zašlete 
seznam soutěžících co nejdříve na ddm-chodov@mybox.
cz. Je snazší někoho na místě vyškrtnout nebo dopsat než 
všechny zapsat.
tělocvična II. ZŠ Chodov

Městská galerie v DDM Bludiště

Malby známé - neznámé, kdo chce, najde své 
Třetí výstava amatérského malíře a kreslíře z Vintířova Jiřího 
Vavřičky.
Termín výstavy: 28. 1. – 13. 2. 2020 
(vždy v út a čt 9 - 12 a 14 - 17)

Výstava paličkované krajky Štěpánky Feld-
mannové
Termín výstavy: 18. 2. – 5. 3. 2020
(vždy v út a čt 9 - 12 a 14 - 17)

Městská knihovna Chodov
6. 2. (čt) 9 h
Cvrčkohrátky
Říkanky, cvičení a hry pro maminky s batolátky.

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

6. 2. (čt) 17 h
Spisovatelé do knihoven – Kateřina Rudčen-
ková
Básnířka, prozaička, dramatička. Poezii prvně publikovala 
v roce 1998 v Literárních novinách. Za čtvrtou básnickou 
sbírku Chůze po dunách (2013) získala cenu Magnesia Li-
tera v kategorii poezie.

6. 2. (čt) 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.

1. 2. (so) 20 h
Ples sportovců FK a HK Stará Chodovská 
společenský sál

8. 2. (so) 20 h
Ples hasičů 
společenský sál

13. 2. (čt) 9 h 
Výkup starožitností
předsálí kina

13. 2. (čt) 19 h
Sexem ke štěstí – divadelní představení
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková / 
Lucie Zedníčková a Vilém Udatný / Jakub Zindulka.
Vstupné 390 Kč
kino Malá scéna

15. 2. (so) 20 h
Ples sportovců TJ Spartak Chodov
společenský sál

16. 2. (ne) 8 h 
Staroměstský masopust
Staroměstská ulice

29. 2. (so) 9 h
„Život ve vodě“ (akvatrhy)
společenský sál

KASS Chodov 16. - 17. 3. (po-út) 
Burza
Burza jarního a letního dětského oblečení, obuvi, hraček 
a sportovního vybavení. Chcete prodat věci, které už vaše 
děti nenosí a nepoužívají? Jsou hezké a je vám líto je vyho-
dit? Přijďte je zkusit prodat k nám. Přijímáme pouze dětské 
- čisté, zachovalé zboží.
Přijďte se včas 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 9. – 12. 3. už jen přinesete označe-
né, oceněné oděvy i se seznamem.
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20. 2. (čt) 18 h
Jazz v podkroví
V únoru budou mít hlavní slovo jazzoví varhaníci. Mistři klá-
ves Fats Waller, Wild Bill Davis, Count Basie a Jimmy Smith 
připomenou, že zvuk varhan provází jazz i blues po celých 
sto let - od swingu přes bop a soul až k jejich dnešnímu 
zvuku. Na další hudební posezení zve Městská knihovna & 
Jazz klub Chodov! Vstup volný!

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

středa od 15 do 17 h
Výtvarné dílničky
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. 
5. 2. Masopustní maska, 12. 2. Třpytivý obrázek,
19. 2. Zvířátkový zápich, 26. 2. Kalendář

čtvrtek od 16 h 
Herní klub
Můžete si zahrát deskové a stolní hry nebo procvičit svůj 
postřeh a znalosti v zábavných kvízech a hrách. 
6. 2. Svět v kostce, 13. 2. Puzzle,
20. 2. Přines si svou knihu, 27. 2. Milionář

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V městské knihovně. Otevřeno: Po - Pá 10 - 12  13 - 17.
Novotná Gabriela, Somerauer Jan - Cesta na Dakar - První 
česká motorkářka na nejnáročnější rallye světa 
Inspirativní příběh první Češky, která dojela nejtěžší závod světa.
Steve Berry -  Maltézská výměna
Spletité intriky a strhující pátrání po nebezpečném histo-
rickém tajemství.

Sport

1. 2. (so) 8.30 h
Jarní turnaj ve florbalu
7. ročník turnaje florbalových družstev, kategorie žáci 
sportovní hala Chodov, Tyršova 1201, TJ Plamen

1. 2. (so) sraz 7.20 vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Mariánské Lázně – Krajem léčivých vod, délka trasy cca 15 
km, zve KČT Chodov

ZUŠ Chodov
12. 2. (st) 17h   
Třídní přehrávka p. uč. J. Kaprové a Z. Hra-
ničky
koncertní sál ZUŠ

13. 2. (čt) 14 h   
Školní kolo Soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 
a klavír  (soutěžní přehlídka)                       
koncertní sál ZUŠ

8. 2. (so) 19 h   
Vystoupení kytarového orchestru ZUŠ Cho-
dov, Kraslice a Františkovy Lázně
Divadlo Františkovy Lázně

4. 2. (út) sraz 14 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Bílá voda – Božičany - Chodov, délka trasy cca 10 km, KČT 
Chodov

8. 2. (so) 9 h
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov “C“ vs. TJ Baník Bukovany (KP1), 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

8. 2. (so) 14 h 
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov „C“ vs. TJ Lomnice (KP1) 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

12. 2. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Cheb – Františkovy Lázně, různé cesty, délka trasy cca 10 
km, KČT Chodov

19. 2. (st) sraz 10 h autobusové nádraží Chodov
Vycházka turistů
„Panelka“ – Hory - Loket, délka trasy cca 15 km, KČT Chodov

22. 2. (so) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů
Aš – Krásná u Aše, délka trasy cca 15 km, KČT Chodov

22. 2. (so) 9 h 
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov „B“ vs. SK Toužim (Divize) 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

22. 2. (so) 14 h 
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov „B“ vs. TJ Sokol Velká Hleďsebe (Divize) 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

22. 2. (so) 16.30 h 
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov „A“ vs. TTC Bělá pod Bezdězem (3. liga), 
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

23. 2. (ne) 10 h 
Stolní tenis - Mistrovská utkání v dlouhodo-
bých soutěžích družstev
SKST Chodov „A“ vs. TJ AŠ Mladá Boleslav (3. liga)
tělocvična ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smeta-
nova 738

26. 2. (st) sraz 8.30 h vlakové nádraží Chodov
Vycházka turistů 
Ostrov – zámeček, délka trasy cca 10 km, KČT Cho-
dov
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Plameňačky na Měděnci
Rok se s rokem sešel a mladší žákyně z florbalo-

vého týmu TJ Plamen Chodov dívky opět vyrazily 
na zimní soustředění pod vedením trenérů Danie-
la Ševčíka a Pavla Dawidka. 

Letos však na ně nečekalo ubytování v zim-
ním středisku Barbora na Božím Daru v Krušných 
horách, ale v krásném, nově zrekonstruovaném 
sportovním a turistickém zařízení  „Sportcentrum“ 
na Měděnci. Zde na dívky po dobu tří dnů čekaly 
lehké zátěžové prověrky, které trenérům ukázaly, 
jak na tom jejich svěřenkyně jsou po všech strán-
kách. Samozřejmě že na každém soustředění ne-
smí chybět zábava a vyžití.

Díky tomu, že středisko je velice dobře sportovně 

vybaveno, dívky využívaly například pingpongový 
stůl, saunu, posilovnu, malou tělocvičnu, kde si žá-
kyně vyzkoušely formou soutěže přijímací fyzické 
testy, kterými si projdou uchazeči na místo stráž-
níka MP nebo policisty ČR. Aby to nebylo málo. 

Florbal
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Lukášek a Vašek brali zlato
Poslední listopadový den odstartoval nový roč-

ník krajského přeboru mládeže jednotlivců. Cho-
dovská výprava zavítala k prvnímu kvalifikačnímu 
turnaji do Karlových Varů a nevedla si vůbec špat-
ně. Vašek Vojíř zvítězil v nejstarší kategorii U16, 
když ztratil pouze půl bodu za jednu remízu. 

S plným počtem bodů a s velkým náskokem 
opanoval kategorii U12 teprve sedmiletý Lukášek 
Zrůst, který opět přesvědčil o svém talentu, když 
nastoupil ve starší věkové kategorii. 

Ambici na umístění ve finálové šestce ukázali 
další chodovští zástupci - Saša Ševčenko (U10), 
Aleš Zrůst (U12) a Michal Pech (U14), kteří do po-
sledního kola bojovali o bednu. 

Chodov bere zlato
Vstup do roku 2020 vyšel našim šachistům na 

jedničku. V krajském přeboru družstev starších 
žáků dokázala naše ligová rezerva zvítězit bez 
porážky, jedinou ztrátu zaznamenala za remízu 
s ŠK Valdštejn Cheb. Tým se opíral o stoprocentní 
výkon Lukáše Zrůsta a Tomáše Kratochvíla. 

Marcel�Vlasák

Vítězná vlna Terezky Krejčové
Ve dnech 7. - 9. 12. 2019 se konal celostátní te-

nisový turnaj kategorie B v Mostě. Z pozice nasa-
zené hráčky č. 3 se bez větších problémů probo-
jovala až do semifinále, kde na ni čekala soupeřka 
z TK Sparta Praha. Po prohraném prvním setu 
následné dva již opanovala, a postoupila tak do 
finále. Tam po jednoznačném průběhu s hráčkou 
z 1. ČLTK Praha slavila další turnajové vítězství. 

Poté se příprava zaměřila na vyladění formy na 
Západočeské přebory v tenise mladších žákyň, 
kam odjížděla jako nasazená č. 1. Západočeské 
přebory se konaly ve dnech 4. - 6. 1. 2020. Přes 
vyřazení soupeřek ze Sokolova, Chebu, Plzně se 
opět probojovala až do finále. V samotném finá-
le se soupeřkou ze Škody Plzeň předvedla svou 
útočnou a agresivní hru a zaslouženě zvítězila 
v celém turnaji bez ztráty jediného setu. 

Poděkování patří i jejím trenérům, jmenovitě 
Martin Tofi (tenisový trenér) a Miloš Volek (atletický 
trenér).  Martina�Krejčová

Tenis

Zleva: T. Orava, T, Wildhaber, L. Zrůst, T. Kratochvíl 
a V. Vojíř.  |Foto: Šachy Chodov

Chodovští vítězové.  |Foto: Šachy Chodov

Šachy

Každý den všichni absolvovali několikakilometrový 
výšlap na nedaleký kopec Mědník, odkud je krás-
ný výhled do kraje. Podle slov trenérů: „ Program 
pobytu byl vyčerpávající, takže se bylo stále na co 
těšit, prostředí i ubytování a samozřejmě i strava 
byly vynikající. Centrum je velmi prostorné, takže 
všechny akce probíhaly velmi pohodlně. Nádher-
ná byla pěší túra na vyhlídku. 

Věříme, že se všem krátký pobyt na horách líbil, 
že se ještě více upevnily již tak velmi silné vztahy 
v týmu a že se sejdeme opět příští rok.“ 

 Pavel�Dawidko
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Rok 2019 v Champions teamu
Dovolte mi malé ohlédnutí za právě skonče-

ným rokem 2019 nejen z pohledu účasti na sou-
těžích. Celý rok byl poměrně náročný. Celkem 
jsme prošli 26 soutěžemi, 4x krajská liga mlá-
deže, 6 místních soutěží pořádaných v různých 
městech republiky, 6 národních pohárů od ka-
tegorie dětí až po dospělé, jedna mezinárodní 
soutěž v Německu, jedna soutěž GP v Ústí n/
Labem, 3 soutěže o mistra republiky CAOKK, 
ČABK a FSKA. Vrcholem potom ME SKDUN 
v Černé Hoře a WUKF v Dánsku a top soutě-
že mistrovství světa SKDUN v Karlových Varech 
a mistrovství světa WUKF v Bratislavě. Naši zá-
vodníci obsazovali převážně medailové pozice 

Bojové sporty

Kadetky a juniorky mají dobře 
nakročeno do sezóny

V měsíci lednu družstva kadetek a juniorek BVC 
Chodov odehrála mistrovská utkání základních 
skupin svých kategorií v extralize volejbalu. V mě-
síci únoru juniorky odehrají své tři nadstavbové 
skupiny, ve kterých se rozhodne o jejich celko-
vém pořadí celého ročníku. V případě, že by se 
družstvo umístilo na prvním až čtvrtém místě, tak 
v měsíci březnu ho čeká účast ve finálové skupině 
o celkového vítěze extraligy. 

Družstvo kadetek je momentálně na průběž-
ném druhém místě tabulky základní časti extraligy. 
Tato pozice je pasuje do role favorita celé sou-
těže. Je téměř jisté, že kadetky budou zařazeny 
do první celorepublikové nadstavbové skupiny. 
V měsících únor až duben odehrají také tři kola 
nadstavbové části a v případě dobrého umístění 
do čtvrtého místa je čeká v květnu finálový turnaj 
o mistra ČR. 

BVC Chodov se snaží o získání pořádání jedno-
ho z turnajů nadstavbového kola u obou kategorií, 

Volejbal

a proto sledujte naše internetové stránky, abyste 
nám mohli přijít zafandit.   

V klidném období pro starší hráčky se naplno 
rozjel barevný volejbal a jeho krajský přebor. Naše 
družstva se zúčastnila několika kol jak v domácí 
hale, tak v halách v Sokolově nebo v Karlových 
Varech. Je až neuvěřitelné, jaký zájem o sporto-
vání je mezi malými dětmi. Na turnaj k nám do 
Chodova přijelo hrát za víkend 280 hráčů a hráček 
z celého Karlovarského kraje. Co nás trenéry a ve-
dení klubu těší, je fakt, že nejpočetnější skupina je 
právě z Chodova. Stalo se tradicí, že z každého 
turnaje naše hráčky vozí několik předních umístě-
ní ze všech kategorií. Tato družstva na jaře čekají 
nominační turnaje o postup do celostátních kol 
festivalu v barevném volejbale, a tak jim držme 
postupové palce.

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

David Psota jde ve stopách bratra
Koncem prosince se v Sokolově konal teniso-

vý turnaj softovým míčem, kterého se zúčastnili 
i naši hráči David Psota, Dan Pechoušek a Michal 
Petrů. David si v turnaji poradil i se soupeři o pět 
let staršími a celý turnaj vyhrál. 

Gratulujeme  Milan�Hajduk
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Mistrovství ČR v čínském boxu
Na závěr roku se konal již tradičně další vánoční 

turnaj samurajů, na kterém nechybělo vyhlášení nej-
lepších samurajů za rok 2019. 

Turnaj je zaměřen především na začátečníky z do-
mácího klubu. Turnaje se zúčastnilo více jak čtyřicet 
závodníků ve třiceti zápasech, kde začátečníci před-
vedli skvělé výkony, je to velký příslib do budoucnos-
ti. Své zápasy předvedli i domácí reprezentanti ČR 
a zkušení závodníci, kteří reprezentovali klub celý rok 
nejen v ČR, ale i v Evropě, a mohli se tak ukázat i na 
domácí půdě. Naši závodníci společně vybojovali 
více jak 200 medailí, získali další titul ve Fightingo-
vé lize 2019, stali se mistry Evropy v plnokontaktním 
karate, kickboxu, kata. Získali tituly mistr ČR ve figh-
tingu, grapplingu, kickboxu, ale i čínském boxu. Stali 
se mistry Německa a zvítězili na dalších prestižních 
turnajích. Nejúspěšnějším reprezentantem klubu 
se stal Johny Kolář, držitel pásu českého šampióna 
v čínském boxu, trojnásobný mistr Evropy v plno-
kontaktním karate a kickboxu, mistr ČR v kickboxu, 
čínském boxu, fightingu a grapplingu. Nejúspěšnější 
minižákyní se stala Veronika Dobiášová,  vicemistry-
ně Evropy v plnokontaktním karate. Nejlepší mladší 
žák Kryštof Schwarz, dvojnásobný mistr Evropy, mis-
tr ČR a mistr Německa v plnokontaktním karate, 
kickboxu a fightingu. Nejlepší junior Petr Goubej, 
medailista z mistrovství Evropy a Německa, mistr 
ČR v plnokontaktním karate, kickboxu a fightingu. 
Nejlepší muž Michal Neudert, mistr ČR v grapplin-
gu, fightingu a čínském boxu. Nejlepší kata Kamila 
Hermanová, mistryně Evropy a ČR v kata. Skokanem 
roku se stali Daniel Gorbatenko a Karel Zicha.

Děkuji všem trenérům, kteří se podílejí na přípra-
vě všech skupin. Václav Kolář, Jaroslav Kalfář, Bubyr 
Yevhenii, Marcel Klik, Nikola Němcová, Hanka Dobi-
ášová, Martin Dobiáš, Aleš Herman.

Děkujeme všem přátelům, kteří nás podporují, 
děkujeme za podporu  městu Chodov a všem part-
nerům. Děkujeme nadaci Delfínek, která podpořila 
finančně celou akci.

Těšíme se na domácí podporu na mezinárod-
ní soutěži SAMURAI CUP 2020 v Chodově dne  
21. 3. 2020.  Václav�Kolář

a celkem vybojovali 503 cenných kovů, z toho 96 
zlatých, 176 stříbrných a 231 bronzových. Pokud 
by někdo měl zájem o podrobnější informace, 
nalezne je na našem Facebooku. Rok 2019 byl 
v pořadí již  4. úspěšným rokem v krátké histo-
rii Champions teamu. Naše členská základna je 
stále v pěti městech kraje, v Chodově, Nové Roli, 
Horním Slavkově, Lokti a v Ostrově. Tady se jim 
věnují zkušení trenéři a jejich zásluhou dosahu-
jeme velmi dobrých výsledků. Pokud bych měl 
vyzdvihnout některé soutěže, k těm úspěšným 
patří mistrovství světa WUKF, mistrovství Evropy 
SKDUN. Z domácích potom mistrovství republiky 
CAOKK. Z místních soutěží potom Vánoční cena 
Chodova, kde jsme neměli konkurenci. Pro naše 
nejmladší a začínající závodníky to byl Champi-
ons Cup. Zde mohli porovnat začínající borci své 
umění se zkušenějšími.

Nejen našim členům, ale i ostatním zájemcům 
z celé republiky jsme nabídli účast na několika 
akcích v podobě kata dnů a kumite dnů a zábav-
ných dnů, jako např. oslava narozenin Champions 
teamu nebo vánoční Champions night, prostřed-
nictvím našeho webu www.karate-champions.
cz. Náš team je otevřený pro každého zájemce 
o bojové umění od 5 do 99 let, navštívit může-
te naše tréninky v kterémkoli z uvedených měst, 
podívat se, zeptat se trenérů a případně se zařa-
dit do Champions teamu. Rozpis, kdy trénujeme, 
je také na našem webu.

V závěru bych chtěl poděkovat všem za pod-
poru našeho Champions teamu, ze strany města 
Chodova, kraje Karlovy Vary, sponzorům, všem 
závodníkům, trenérům a rodičům, bez těchto 
všech by nebylo možné úspěšně reprezentovat 
město, kraj a Českou republiku. Jiří�Nosál
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Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 15 – 19 týdnů | Cena  169 -219 Kč/ks 
Prodej se uskuteční: 

29. 2. a 15. 4. ve 14.40 h29. 2. a 15. 4. ve 14.40 h
Chodov - parkoviště naproti klubu Luna

P R O D E J  S L E P I Č E KP R O D E J  S L E P I Č E K

Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

Případné bližší informace  Po-Pá  9-16 h: 
601 576 270, 728 605 840

Podzimní část ve stolním tenise
První prosincovou neděli se konal další krajský bo-

dovací turnaj v kategorii mladšího žactva, tentokrát 
v Sokolově, kde se bojovalo o pohár starosty města. 
Chodováci nesměli chybět. 

Úspěchem bylo to, že jsme v obou kategoriích, 
jak mezi chlapci, tak mezi děvčaty, získali umístě-
ní nejvyšší. 1. místo vybojoval v krajské konkurenci 
chlapců Dušan Mihok a mezi děvčaty Nela Kořínko-
vá. O den dříve mezi staršími žáky získal stříbro Jirka 
Nykl a bronz Klára Sankotová. 

Tyto turnaje byly rovněž přípravou na okresní pře-
bory, které se konaly v polovině prosince v Sokolově 
a Vintířově. Z okresních přeborů si titul okresního 
přeborníka odvezli Nela Kořínková (mladší žákyně), 
Lukáš Tomas (dorostenec), Klára Sankotová (starší 
žákyně) a Jiří Nykl (starší žák), všichni SKST Chodov.

 Kromě okresních a krajských turnajů jsme se zú-
častnili i republikových turnajů v Hluku u Uherského 
Hradiště a v Jablonci nad Nisou. Zde se nejvíce dařilo 
našim děvčatům (Nela Kořínková a Klára Sankoto-
vá), kterým se oběma podařilo ve svých kategoriích 
vybojovat krásné 3. místo v celostátní konkurenci 

kategorie B, čímž si zajistily postup do kategorie A  
(24 nejlepších v ČR). 

Stejně tak v polovině sezóny se v dlouhodobých 
mistrovských soutěžích družstev dospělých velmi 
daří. Družstvo A ve 3. lize je na 10. místě, družstvo 
B v Divizi na 2. místě, družstvo C v KP1 na 3. místě, 
družstvo D v KP2 na 5. místě a družstvo E v OP na 
5. místě. „Áčko“ je sice ještě na sestupovém místě, 
ale „béčko“ statečně kryje „áčku“ záda a dělá vše pro 
to, aby Divizi opět vyhrálo a zajistilo tak pro „áčko“ 
setrvání ve 3. lize. 

Za dosavadní přístup patří všem hráčům poděko-
vání a do dalších bojů přeji hodně sportovního štěstí.
 Jan�Kořínek

Stolní tenis

Uzávěrka
březnového čísla

17. února 2020
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GYMNÁZIUM SOKOLOV
a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

nabízí vynikající přípravu
v několika oborech vzdělání

A b s o l ve n t  ka ž d é h o  o b o r u  j e  p ř i p r ave n  ke  s t u d i u  n a  j a k é ko l i  v y s o k é  š ko l e .

4leté pro žáky z devátých tříd

6leté pro žáky ze sedmých tříd
přírodovědné zaměření

8leté pro žáky z pátých tříd

4leté
pro žáky z devátých tříd
rozšířená výuka
tělesné výchovy V CHODOVĚwww.gymso.cz

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektro 
       
       Tel.:604 200 386           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  

31Placená inzerce



32 Placená inzerce



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

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz
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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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Naše ceny vám vytřou zrak
         ... a bez podmínek

Akce lze sčítat

Platí pouze 19. - 20. 2. 2020 při nákupu dioptrických brýlí

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA - Objednejte se a nečekejte!

U Porcelánky 1017, Chodov, tel.: 777 912 551
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