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  8. 10.   Běh Smolnickým kopcem 
15. 10.   Brutus - pravá bigbítová zábava
30. 10.   Koncert skupiny Netřísk



KONCERT

NETŘÍSK
K VÝROČÍ VZNIKU

ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

30. ŘÍJNA 2022 OD 19 HODIN

VSTUPNÉ 50 KČ   

V  EVANGELICKÉM KOSTELE V CHODOVĚ
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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.

Komunální volby v Chodově opět 
vyhráli Místní 

Chodovští voliči u stolku komise při komunálních volbách. |Foto: Martin Polák

Komunální volby v Chodově vyhrálo Místní 
hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí 
a měst. Získalo celkem 57,18 % hlasů, a v jed-
nadvacetičlenném zastupitelstvu tak obsadí 
13 křesel.

Druhou příčku s 29,66 procenta vybojovalo 
ANO 2011 a připadlo mu 7 mandátů. Jednoho 
zastupitele pak bude mít SRDCEM PRO Zdraví 
a Sport, které dosáhlo na 5,37 %.

Naopak neúspěchem skončily volby pro 
ČSSD (4,01 %) a SPOLU Chodov (3,76 %), je-
jichž kandidáti se do zastupitelstva nedostali.

Volební účast v Chodově byla tradičně níz-
ká, do volebních místností dorazilo jen 30,21 
% oprávněných voličů.

„Moc děkuji Chodovákům za jejich důvěru. 
Tak výrazné vítězství a zisk bezmála 60 % hla-
sů je vždy velký závazek a já vám slibuji, že 
budeme s kolegy i další čtyři roky pracovat na 
plný plyn,“ okomentoval vítězství těsně po se-
čtení hlasů starosta Chodova Patrik Pizinger.  

Zvolení zastupitelé:
Místní hnutí nezávislých za harmonický 

rozvoj obcí a měst: Patrik Pizinger, Mgr. Lu-
děk Soukup, Markéta Kravařík Hauzrová, Jiří 
Vacek, Martin Voleman, Zuzana Cerovská, Ka-
rel Matička, Bc. Marcel Vlasák, Šárka Choco-
vá, Mgr. Martin Horváth, Stanislav Šimral, Eva 
Bělohlávková, Bc. Ladislav Zapf.

ANO 2011: Pavel Srba, Bc. Karel Suchý, DiS., 
MBA, Veronika Fuková, Petra Kissová, Lucie 
Wotzyová, Kateřina Suchá, Yvona Čechová.

SRDCEM PRO: Jiří Tureček.  (mák)
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Aktuální dění
 v Chodově sledujte na 
www.mestochodov.cz

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Situace ohled-
ně cen energií je 
v těchto týdnech 
značně napjatá. 
Jsou chodovské 
školy připraveny na 
letošní zimu?

 
Je to asi měsíc, co 

byl zahájen nový škol-
ní rok 2022/2023. Pro většinu žáků, rodičů  
a pedagogů je to jen jeden z mnoha dalších 
školních roků, avšak pro nás, rodiče žáků prv-
ního ročníku, nezapomenutelný okamžik, kdy 
se pomalu seznamujeme s novým školním 
prostředím a ve spolupráci s učitelkami se 
snažíme zajistit našim dětem hladký přechod 
z mateřské do základní školy. 

Během letních prázdnin probíhaly ve všech 
školských areálech již tradiční opravy a rekon-
strukce. Většinou se jedná o práce většího 
rozsahu, které musí být důkladně naplánová-
ny na toto období, aby nedocházelo k naru-
šení výuky. Zároveň se snažíme řešit palčivou 
otázku zdražování energií, tak aby byl zajištěn 
hladký průběh vyučování ve školách, a  pro 
všechna školská zařízení máme domluveny 
stabilní ceny tepla. Stejně tak je nasmlouvaná 
i elektřina. 

Přechod na distanční výuku v online režimu, 
kterou jsme zažili v posledních dvou letech, 
je opravdu to poslední řešení a nikdo z nás si 
tuto situaci nepřeje.  Ať probíhá prezenční vý-
uka ve třídách, kde jsou naše děti v kolektivu 
a pod vedením zkušených pedagogů. Přiro-
zenou rolí zřizovatele je zajistit podmínky pro 
řádnou výuku ve vytopených třídách s mož-
ností využití moderních technologií. 

Závěrem mi dovolte popřát nám všem pev-
né zdraví, abychom mohli plnohodnotně žít. 
Chodit bez omezení do práce či do školy, na-
plno trávit volný čas v kruhu rodiny a přátel. 
 (mák)

Fotbaloví veteráni 
zavzpomínali na bývalý klub 

Na šest desítek bývalých fotbalistů a lidí úzce 
svázaných s klubem FK Stará Chodovská, kdysi TJ 
Stará Chodovská, se v závěru srpna sešlo na do-
mácím hřišti, aby zavzpomínali na uplynulá léta  
a doby největší slávy svého klubu.

Pořadatelé připravili pro návštěvníky výstavu 
starých fotografií a pohárů, kdo měl hlad, čekal 
na něj jelení guláš. Nechybělo samozřejmě pivo 
a muzika. Kondici bývalých fotbalistů pak prově-
řila střelba penalt.

Klub už několik let ve Staré Chodovské ne-
působí, o hřiště a přilehlé kabiny se tak stará 
nedávno založený spolek. Jeho členové už do 
zvelebení a přestavby kabin na společenské zá-
zemí investovali stovky dobrovolnických hodin  
a nemalé finanční prostředky. Velkou měrou je 
finančně podpořil také Chodov.  (mák)

Více než stovka prvňáčků nastoupila ve čtvr-
tek 1. září do chodovských základních škol. Podle 
všeho to je o několik desítek více než v předcho-
zím školním roce.

Tehdy město vyzvalo k zápisu do škol 102 bu-
doucích prvňáčků, letos to už bylo 136 dětí. Ko-
nečné počty ze zápisů a skutečné zářijové nástu-
py jsou však většinou lehce rozdílné, důvodem 
bývá stěhování či odklady docházky.

Ve čtyřech chodovských základních školách  
v loňském školním roce celkem usedlo v lavicích 
zhruba 1 150 žáků.  (mák)

Školy letos přivítaly více prvňáků

Zahájení školního roku v prvních třídách J. A. Komenského.  |Foto: Martin Polák

Hasiči vyjedou k zásahu 
v nových oblecích

Šest nových zásahových obleků mají nově  
k dispozici chodovští dobrovolní hasiči. Do bu-
doucna plánují, že nové obleky postupně do-
stanou všichni členové jednotky, tak jak dovolí 
finanční situace.

Podle hasičů se jedná o vícevrstvý oblek typu 
Deva Gepard, který svou nejvyšší ochranou, 

Setkání bývalých fotbalistů ve Staré Chodovské.

Plavání seniorů pokračuje
Oznamujeme seniorům našeho města, že  

i nadále pokračuje plavání v Bazénovém centru  
v K. Varech.

Jezdíme vždy 2. čtvrtek v měsíci v 9.30 hodin  
z autobusového nádraží v Chodově. Odjezd 
zpět je ve 12.15 hodin.

Doprava je zdarma, vstupné je ve výši 100 Kč, 
které vybíráme cestou pro urychlení odbavení při 
vstupu do bazénu.

Těšíme se na Vás
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

skvělým designem a funkčností představuje per-
fektní ochranný zásahový oblek pro svého uži-
vatele.

Na nákupu se značnou měrou podílel Karlo-
varský kraj (www.kr-karlovarsky.cz), který po-
skytl dotaci ve výši 120 tisíc korun. Zbytek ceny, 
přibližně 40 tisíc korun, zaplatil Chodov.  (mák)
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Pokud máte infekční či 
respirační onemocnění, 
Chodovský expres nevolejte

Naše služba je určena pro přepravy před-
nostně do zdravotnických zařízení či služeb 
a na úřady v Chodově, Sokolově či Karlových 
Varech. Od měsíce března 2022, kdy služba 
začala fungovat, bylo vydáno celkem 366 
průkazů, najeli jsme 13 186 km, v kterých jsme 
absolvovali celkem 1 170 jízd. Natankováno 
bylo 791 litrů pohonných hmot.

Službu je nutné objednat nejpozději 1 den 
předem na telefonu 720 024 788. Je urče-
na pro registrované, pro registraci je nutné 
průkazkové foto a občanský průkaz, případ-
ně průkaz ZTP. Po Chodově účtujeme 30 Kč  
a Sokolov, Vary 50 Kč za jednu jízdu.

Připomínáme, že pokud byl průkaz vydán, 
žadatel musí respektovat pravidla přepravy, 
mezi která patří také informace o tom, zda 

Den otevřených dveří 
v Ekocentru Chodováček 

Dne 22. 10. vás zveme u příležitosti Dne stro-
mů od 13 hodin na akci Pod dubem za dubem  
do našeho Ekocentra Chodováček. 

Připomeneme si tak společně mezinárodní 
svátek Den stromů, který se slaví ve světě již od 
19 . století a v současné době je oslavován ve více 
než 40 státech světa.

Bude to poslední den tohoto roku, kdy bude 
ekocentrum veřejně přístupné, než se zase ote-
vře veřejnosti na Den Země v dubnu 2023. 

Přijďte si posedět u posledního letošního ohně, 
popřípadě si můžete za symbolickou cenu koupit 
a opéci posledního buřta, projít se naposledy po 
novém bosochodníku či si vyzkoušet, jak znáte  
a poznáte naše zvířata, ptáky, bylinky. 

Dobrovolné vstupné bude použité pro opuště-
né, pozdněvržené, přezimující ježky v ekocentru.

Stanislava Volková, ČSOP Chodov 
a Ekocentrum Chodováček

Seniorům z Chodova a okolí
Vážení senioři, naše organizace Svaz postiže-

ných civilizačními chorobami v ČR, základní or-
ganizace Chodov pořádá ve spolupráci s měst-
kou policií dne 19. 10. 2022 ve 14.00 hod. pro 
naše členy a ostatní občany besedu.

Jejím tématem tentokrát bude požární pre-
vence a osobní bezpečí.

Beseda se uskuteční v pečovatelském domě 
v Luční ulici, Chodov.

Těšíme se na Vaši účast. Jan Novák, předseda

Město obnovuje dětská hřiště
Chodov pokra-

čuje v obnově dět-
ských hřišť a her-
ních prvků. Novou 
prolézačku tak mají 
děti k dispozici na-
příklad v Husově 
ulici (malý snímek).

Převážně dřevěný prvek s provazovým žeb-
říkem tam nechalo město postavit v závěru let-
ních prázdnin. Původní atrakce z hřiště jsou nyní  
v parčíku Karla Gasche pod vlakovým nádražím.

V plném proudu jsou také práce na úpravě 
prostranství mezi tělocvičnou a spojovací chod-
bou do družiny ZŠ Školní. Jedná se o první etapu 
projektu, který město slíbilo při výstavbě parkovi-
ště ve Smetanově ulici.

Po jeho dokončení budou v místě nové herní 
prvky, k nimž v budoucnu přibude také multi-
funkční hřiště.  (mák)

Tiché světy Hany Krejčové 
v Galerii u Vavřince 

Výstavu Tiché světy výtvarnice Hany Krejčové, sokolovské rodačky a bývalé obyvatelky Chodova, si můžete prohlédnout 
v Galerii u Vavřince. Výstava je k vidění až do konce října, galerie je otevřena vždy v úterý, čtvrtek a neděli od 14 do 17. 
Snímek je z vernisáže výstavy, která se konala v závěru září. |Foto: Martin Polák

Bludiště se představilo dětem

 Dům dětí a mládeže Bludiště  v Chodově opět připravil hned zkraje září tradiční prezentaci a ukázky svých zájmových 
kroužků. Do jeho areálu zamířily desítky dětí a řada z nich si přímo na místě vybrala sport či aktivitu, která jim byla 
nejbližší.      |Foto:  Martin Polák     

senior nemá infekční či respirační onemoc-
nění, která přepravu vylučují. Prosím dbejte  
o bezpečnost svou i bezpečí ostatních cestu-
jících včetně řidiče.

 Mgr. Virtelová Eva, 
vedoucí odboru sociální věcí
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v říjnu

Nastal podzim, na zahradách se probarvují 
listy stromů a keřů a odkvétá většina rostlin.
Vypadá to, že se příroda chystá na zimu, ale 
je toho ještě hodně, na co bychom neměli 
zapomenout. S chladnějším počasím musíme 
vykopat cibuloviny a hlízy mečíků, dosen /Ca-
nna/, begónií /Begonia/ a jiřin /Dahlia/, vhod-
ná doba je po prvních mrazech. Choulostivé 
exotické rostliny přestěhujeme do zimních 
zahrad, nebo alespoň na chladnější chodby 
domů. Nikdy nedáváme rostliny do sklepa, 
kde by trpěly nedostatkem světla, a protože 
je připravujeme na zimní odpočinek, odstra-
níme zaschlé květy, listy a oddenky a přih-
nojíme. Rostliny ve velkých nádobách, které 
nemůžeme odstěhovat, necháme trochu vy-
schnout, aby zemina neobsahovala mnoho 
vody, nádoby obalíme bublinkovou fólií, nebo 
jinou izolační látkou. Můžeme také celou ná-
dobu zahrnout zeminou. Dnes je často pěs-
tován jahodník v závěsných truhlících, proto  
i tyto truhlíky zapustíme do záhonu, nebo ob-
sypeme jehličím, kompostem, mulčem nebo 
jinou izolační látkou. Odkvetlé části trvalek 
seřízneme nad zemí, ty dekorativní můžeme 
použít do suchých vazeb.

Ukončujeme výsadbu na jaře kvetoucích  
rostlin, jako jsou narcisky, tulipány, které vy-
sazujeme ve větších skupinách, aby v době 
kvetení na záhonu lépe vynikly.

Říjen je ideální měsíc pro výsadbu ovoc-
ných keřů, stromů, opadavých okrasných 
keřů, dřevin a růží. Při výsadbě dodržujte zá-
sadu napití kořenů, kdy 24 hodin před výsad-
bou ponoříme kořeny do vlažné vody, aby se 
napily, usnadníme tím jejich zakořenění. Po-
tom kořeny seřízneme a vložíme do vykopané 
jámy spolu s opěrným kůlem. Rostlinu k němu 
připevníme pletivem rovně, pevně, ale volně 
a pletivo pod zemí ochrání kořeny a kmínek 
před hlodavci a nad zemí před divokou zvěří. 
Ovocné stromy a keře můžete vysazovat až 
do poloviny listopadu, vinnou révu až na jaře.

V říjnu sklízíme košťálovou a kořenovou 
zeleninu, podzimní druhy salátů, pórek, stejně 
jako rajčata a papriky ze skleníků. Připravíme 
si nějaký vhodný záhonek  na výsev petrže-
le a mrkve, ale půdu řádně zazimujeme. Po 
sklizni hrušek a jablek se věnujeme trávníku, 
který pořádně vyhrabeme a spolu se za-
schlou trávou z něj odstraníme i spadané listí, 

abychom zabránili jeho zahnívání. Vyčistíme  
i prostor pod ovocnými stromy a keři, protože 
napadané listí a zbytky spadaných plodů jsou 
ideálním zimovištěm všech škůdců.

Na závěr si naše ZO Chodov nechala po-
děkování – 10. září ve velkém sále KASSu 
proběhla jako každý rok výstava výpěstků 
chodovských zahrádkářů. Výstavu jsme dělali  
s obavami, zda bude co ukazovat, protože 
léto začalo vlastně už na jaře a bylo hodně 
horké a suché. Vypadalo to, že co nespálilo 
prudké slunce, uschlo nedostatkem vláhy.

Přesto naši zahrádkáři dokázali, že i za ta-
kových podmínek umí něco krásného, užiteč-
ného a chutného vypěstovat a chtějí se s tím 
málem pochlubit. Dík patří i většině správců 
osad, kteří výpěstky od nich vymámili a při-
pravili pro výstavu. Naše snaha by však byla 
marná, kdyby nám nepomohli a nepodpořili 
nás zaměstnanci KASSu, kteří nám ochotně 
vyšli vstříc. Všem proto moc děkujeme! Ško-
da jenom, že ze strany obyvatel Chodova byl 
malý zájem, protože výstava byla určena hlav-
ně jim, a jejich nezájem ji trochu znehodnotil.

 Pranostika:
• Teplý říjen - studený únor.
• Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda 

tuhá a dlouhá zima.
• Čím více se urodí červených bobulí, 

tím více bude v zimě mrazu a sněhu.
 zahrádkáři Chodov

Přijďte pomoci obnovit les
Akce s názvem Den za obnovu lesa je největ-

ší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost, kterou 
pořádají Lesy České republiky. Zúčastnit se jí mů-
žete v sobotu 15. října 2022 od 10 do 16 hodin.

Můžete sázet stromky, pomoci s přípravami 
pro přirozenou obnovu lesa, se stavbou oploce-
nek, úklidem klestu a dalšími pracemi.

V rámci doprovodného programu uvidíte 
mimo jiné ukázky práce s koňmi v lese či se se-
známíte s projekty Vracíme sovy lesu.

Přijďte si užít akci pro celou rodinu, ochutnat 
občerstvení a projít se po lese. 

S sebou rukavice, vhodnou obuv a vhodné 
pracovní oblečení. 

Kde: rozhledna Cibulka mezi obcemi Krajková 
a Oloví, cca 15 km SZ od Sokolova 

Parkoviště: GPS 50.2382806N, 12.5322750E.  
Stanislava Volková, ČSOP Chodov 

a Ekocentrum Chodováček

Na chodovské nádraží se 
vrátí protidrogový vlak

Do Chodova by se mohla po několika letech 
vrátit obří multimediální protidrogová vlaková 
souprava. Unikátní projekt s názvem REVOLU-
TION TRAIN se zaměřuje na prevenci závislostí 
nejrůznějšího druhu.

Určen je jak školákům, tak dospělým. Návštěv-
níci soupravy o váze 300 tun a délce 150 met-
rů si  mimo jiné mohou vyzkoušet pocity lidí za 
mřížemi či ve výslechové místnosti na policejní 
služebně.

V Chodově byl vlak už dvakrát, naposledy  
v roce 2019. Radní se už dohodli, že požádají 
organizátory projektu, aby soupravu zařadili do 
svého programu v roce 2023.  (mák)

Město opět podpoří včelaře 
Tradiční finanční podporu ve výši 19 900 korun 

obdrží i letos chodovští včelaři. Město jim pří-
spěvky pravidelně posílá už řadu let.

Spolek příspěvek města vítá, nemá totiž vlast-
ní mládežnickou základnu, takže najít pro něj 
vhodný dotační titul na chod a provoz je obtížné.

„Včelařství vnímáme jako velmi důležitou čin-
nost, podpora včelstev je navíc přínosná i pro 
naše životní prostředí,“ okomentoval rozhodnutí 
rady města poskytnout pravidelný příspěvek sta-
rosta Chodova Patrik Pizinger.

Produkty místních včelařů svým způsobem 
prezentují i město. Právě chodovský med bývá 
často součástí dárkových balíčků pro partnery  
a návštěvníky.  (mák)

Historii mateřských škol v Chodově představila nedávná výstava s názvem Mateřinka včera a dnes. 
Expozice byla k vidění v galerii DDM Bludiště a nabídla ucelený přehled předškolního vzdělávání  
v Chodově od jeho počátků až po současnost. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout kroniky s foto-
grafiemi, výtvory dětí, starší i nové hračky, se kterými si děti ve školkách běžně hrály a hrají, ale i staré  
a nové plány výchovné práce a metodiky pro učitelky. Záměrem výstavy bylo podle ředitelky mateřské 
školy Ivany Šestákové alespoň trochu poodhalit srdce a duši mateřské školy, tedy to, co běžný rodič 
nebo dítě v mateřské škole nevidí. Více se o historii školek dozvíte na straně 16 a 17.  (mák)

Výstava ukázala historii 
mateřinek

 Výstava mateřských škol v DDM Bludiště.  |Foto:  Martin Polák
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ZŠ Nejdecká ulice

Aktivity na Bílé vodě
Přišlo září, skončily prázdniny a jsme zpět ve 

škole. Děti se polehoučku dostávají do pracovního 
tempa, začínají si zvykat na běžný, školní režim. Aby 
jim to šlo lépe, tak pro ně paní učitelky připravi-
ly adaptační stmelovací aktivity v přírodě. Většina 
z nich směřovala na Bílou vodu, vystřídaly se tam 
téměř všechny třídy. 

Hlavním tématem bylo poznávání přírodního 
společenství rybníka, ochrana přírody, zacházení 
s odpady, poskytování první pomoci, cvičení na po-
silovacích strojích, využití přírodnin a opékání buřtíků. 

Mnozí překvapili, jací jsou sportovci a táborníci! 
Tak se ve třídě vůbec neznáme!

 Iveta Krásná
Ježčí svět

Výuku přírodopisu - zoologie sedmáci zahájili 
příhodně v chodovském ekocentru. Poznávat živo-
čichy přímo v přírodě, jejich přirozeném prostředí, 

je pro děti zajímavé a velmi poučné. Po příchodu se 
jich ujala paní Volková. Provedla je areálem centra, 
seznámila s činností a zaměřením centra. Představi-
la dětem nové obyvatele, hmyzožravé savce – jež-
ky západní.  Dozvěděly se informace o životě ježků, 
jak se zachovat, když nějakého potkají, a v jakém 
případě máme zachraňovat tyto živočichy. Mohly si 
na ně sáhnout, krmit je a prohlédnout si tato malá 
zvířátka velice zblízka. Nakonec vyplnily malý testík, 
který ověřil, jak dobře poslouchaly. Většinou, až na 
drobné chybky, všichni test zvládli na výbornou,  
a to díky výbornému výkladu paní Volkové.

 Bc. Michaela Kaštánková Pecháčová
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace, hledá kvalifikovaného učite-
le/učitelku 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

Adaptační stmelovací aktivity na Bílé vodě.  |Foto: ZŠ Nejdecká

První ročník participativního rozpočtu města Chodov se chýlí ke 
konci a my vám chceme poděkovat. Za to, že jste se zapojili, že jste 
podávali návrhy a že jste hlasovali.

Výsledky po ukončení hlasování
Hlasování probíhalo od 1. 7. – 15. 9. 2022. V tuto chvíli prochází 
vítězné projekty závěrečným schválením Radou města Chodova, 
následně budou oficiálně představeny veřejnosti a v průběhu roku 
2023 se začnou realizovat.

Participativní rozpočet města Chodov.
Děkujeme všem, kteří se zapojili!
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Tabulka výsledků

Shrnutí základních údajů

Rozpočet 
navržených projektů

Projektů postoupilo 
do hlasování

Krát jste navštívili 
stránky

Rozpočet vítězných 
projektů

20
Podaných 

návrhů

4 mil.

2 mil.

Rozpočet 
ročníku

2 mil.

166
Udělených 

hlasů

83
Občanů 

hlasovalo
7 

Vítězných 
projektů

14 1,6 tis.
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ZŠ Školní ulice

Policie České republiky

ZŠ J. A. Komenského
Mateřská škola Chodov

ZŠ Husova ulice

Na 2. ZŠ bylo přes prázdniny rušno
V budově druhého stupně 2. ZŠ v Chodově  

došlo  v průběhu prázdnin k rozsáhlé rekonstruk-
ci slaboproudých rozvodů elektřiny.

Zastaralé a špatně fungující rozvody byly na-
hrazeny novými, moderními sítěmi slaboproudé 
elektrotechniky. 

Na vstupních dveřích do školy jsou nové zvon-
ky, kamery a mikrofony. To využijí především ná-
vštěvníci školy a rodiče, kteří si vyzvedávají děti 
z družiny. Ve škole je nová časomíra – hodiny  
a zvonky. Je instalována nová síť bezpečnostních 
čidel – zabezpečení proti krádežím, která je na-
pojena na pult centralizované ochrany městské 
policie. Pavilon má nově funkční školní rozhlas.  
V celé budově je osazena síť protipožárních čidel 
a řídicí panely, které by v případě požáru vyhlási-
ly požární poplach a evakuaci. 

Nově jsou na chodbách také osazeny kame-
ry, které monitorují případné nežádoucí situace 
a jevy. Jsou nataženy nové telefonní kabely a do 
všech tříd a kabinetů také datové kabely - in-
ternet. Nová internetová síť a servery tak zajistí 

Lupič tahal ženu po schodech, 
chtěl její tašku s penězi

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 
šestačtyřicetiletého muže ze Sokolovska, které-
ho obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu 
loupeže. 

Šestačtyřicetiletý muž měl v první polovině září 
letošního roku v Chodově vstoupit do panelové-
ho domu, kde měl v šestém patře zaklepat na 
dveře bytu jedné z obyvatelek. Poté, co jedna-
čtyřicetiletá žena otevřela dveře jí neznámému 
muži, si měl vymyslet historku. Údajně měl shá-
nět telefonní číslo na jejího manžela kvůli pra-
covní nabídce.

Žena mu tak umožnila vstup na chodbu bytu 
a odešla do kuchyně napsat telefonní kontakt. 
Když přišla zpět na chodbu a předávala mu lístek 
s telefonním číslem, obviněný muž měl náhle 
sáhnout po tašce s finanční hotovostí, která se 
nacházela na chodbě.

Žena se následně s mužem začala o tašku pře-
tahovat. Šestačtyřicetiletý muž se snažil ženu od-
strčit a z bytu utéct, což se mu povedlo. Žena se 
ale tašky držela, a tak ji táhl po schodech až do 
mezipatra, kde se již pustila. Toho využil a utekl 
z domu, kde měl nastoupit do vozidla a z místa 
odjet. 

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 
130 tisíc korun. 

Policejní komisař podal státnímu zástupci pod-
nět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže 
do vazby, který jej akceptoval. Na základě roz-
hodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest od-
nětí svobody až na deset let. 

 nprap. Jan Bílek, mluvčí PČR

Přiblížil se podzim a všichni zaměstnanci Ma-
teřské školy Chodov se opět obrací na rodiče 
s prosbou o spolupráci a vstřícnost. Postupně totiž 
přichází podzimní vlna respiračních, infekčních a 
virových onemocnění. Žádáme tedy o dodržování 
školního řádu a upozorňujeme na to, že v mateř-
ské škole mohou pobývat pouze děti zcela zdra-
vé, bez jakýchkoli příznaků onemocnění.

Děti, které mají hnisavou rýmu, kašel, teplotu, 

bolesti hlavy, břicha, průjem atp., do mateřské 
školy nepatří. Chápeme, že v současné době je 
pro rodiče důležité mít stálý příjem, ale zdraví 
máme všichni jen jedno. 

Dále informujeme rodiče, že 30. 9. 2022 končí 
možnost využívat školní zahradu u MŠ Zahradní 
pro děti a jejich rodiče v odpoledních hodinách, 
o víkendech a svátcích. Od 1. 10. 2022 bude 
zahrada sloužit jen mateřské škole. Opětovné 
otevření zahrady pro veřejnost plánujeme cca  
v dubnu 2023.

Děkujeme za pochopení.
 Ivana Šestáková, ředitelka školy

Hledáme 
Učitele/učitelku 2. stupně ZŠ (aprobace – M, 

AJ, F, D, Z, Hv) – plný úvazek, nástup od 1. 9. 
2023. Informace podá na tel. 352 352 390 vedení 
školy. Další informace o životě naší školy najdete 
na www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Hana Žáková, ředitelka školy 
Zahájení nového školního roku 

Prvnímu školnímu dni předcházely stavební  
a úklidové práce (výmalba schodiště a některých 
tříd). K 1. 9. jsme přivítali dvě třídy prvňáčků a již 
třetím rokem jsme otevřeli přípravnou třídu.

Pro žáky, kteří mají rádi sport, připravili peda-
gogové naší školy kroužky sportovní a pro tvo-
řivé žáky kroužek keramiky. V pátek 9. 9. jsme si 
vyzkoušeli s chodovskými požárníky cvičný po-
plach a byli jsme úspěšní (na snímku).

  Pedagogové ZŠ Husova

škole dostatečný objem dat pro neustále se roz-
růstající počítačovou síť. Současně se připravily  
a instalovaly páteřní rozvody, kterými povedou  
v další investiční etapě silnoproudé rozvody, a tří-
dy budou následně osazeny moderními svítidly, 
která nejenže budou splňovat hygienické normy, 
ale budou mít i značný úsporný efekt vzhledem 
ke spotřebě elektřiny.

Celou rozsáhlou investiční akci financoval zři-
zovatel školy, tedy město Chodov, a tak se díky 
zřizovateli podařilo posunout infrastrukturu bu-
dovy druhého stupně do 21. století.

 Mgr. Milan Martinek, ředitel školy 

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku  

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk, matematika a informatika.  

Od 1. 1. 2023 přijmeme asistenta pedagoga. 
Kvalifikační předpoklad podle § 20 zákona o pe-
dagogických pracovnících.

Informace na telefonu 352 352 190 nebo  
602 255 746.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Základní škola ve Školní ulici může od letošního školního roku pracovat komfortněji a efektivněji. V budově jsou totiž 
nainstalovány mimo jiné nové telefonní a datové kabely a servery.    |Foto: Mgr. Romana Poláková
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Městská policie Chodov

Souhrn jednotky PO
Během srpna zasahovali chodovští hasiči  

u 27 událostí. Během těchto událostí bylo 6 osob 
zraněno a 4 osoby byly zachráněny, následně 
předány do péče zdravotníků. Bohužel tři oso-
by zemřely, 11x jednotka zasahovala mimo úze-
mí zřizovatele, 2x šlo o nepoplachové činnosti 
(ZOČ) na pokyn zřizovatele. Hasiči vyjížděli na 
záchranu osoby pomocí AED v ulici U Koupa-
liště – lékař bohužel konstatoval exitus. Cel-
kem šlo 7x o požáry. Nejrozsáhlejší požár lesa  
v historii byl v Národním parku České Švýcarsko  
v Hřensku. Požár vypukl koncem července, 
naše jednotka byla součástí odřadu HZS Kar-
lovarského kraje, během tohoto zásahu zasa-
hovalo více jak 1 000 hasičů se 400 ks techniky.

Hořel lesní porost o rozloze více než 1 000 
hektarů. Jednotka zasahovala spolu s kolegy  
z HZS KVK a dalšími dobrovolnými jednotka-
mi celý týden poblíž Mezní Louky v sektoru 
č. 2, úseku č. 1 ve skalnaté oblasti Bouřňáku. 

Vzhledem k náročnosti zásahu se vystřídala 
dvě chodovská družstva. Všichni naši vyslaní 
hasiči se v pořádku vrátili zpět na základnu a 
odnesli si, kromě drobných šrámů, také mnoho 
odborných zkušeností. 

Dále šlo ve dvou případech o lesní hrabanku 
v Chranišově v rámci zahoření poddolované-
ho území, nákladní automobil na D6, zahrad-
ní dřeviny na zahradě v Božičanech, odpad 
u Železného dvora, les v Karlových Varech 
- Jungmannova stezka, v Chodově keř, v ulici  
9. května. Další zásahy měly technický charak-
ter.

Celkem 6x jednotka zasahovala při doprav-
ních nehodách. Hned 2x ve Vřesové za au-
todopravou vyjelo osobní vozidlo mimo ko-
munikaci. V jednom případě byla vyproštěna 
nezraněná osoba, která se nemohla dostat  
z vozidla. Další nehoda osobního vozidla,  
s únikem PHM, v Nové Roli se obešla bez zra-
nění. Nehoda traktoru u Mezirolí si vyžádala 
jeden lidský život.

Další zranění jedné osoby si vyžádala ne-
hoda osobního vozidla na D6 a 3 zraněné 
osoby při dopravní nehodě osobního vozidla 

Střípky z policejních svodek
Lidé si jako svého spolubydlícího často volí 

zvířecího parťáka. Zvířata nejrůznějšího druhu  
s námi sdílí naše bydliště a velmi často jsou zdro-
jem svárů mezi sousedy z důvodu nepřiměřené-
ho hluku či zápachu, zvláště v typu panelákové-
ho bydlení.

Strážníci k těmto sousedským sporům vyjíždějí 
poměrně často. Stresové okamžiky nastávají pro 
některé druhy zvířat v okamžiku odchodu maji-
tele z bytu, a čím je déle pryč, tím je to pro zvíře 
horší.

Některé kočky či psi se nudí až tak, že se snaží 

vyskočit na okno a zabavit se pohybem světa za 
jeho sklem. Pokud je tam ještě sklo, tak to pro zvíře 
může být zábavným a inspirujícím počinem, pokud 
jste však zapomněli okno zavřít, bývají z toho dras-
tické následky, jako v ul. Revoluční či v ul. Hlavní, 
kde jen během letních prázdnin z okna vypadlo 
několik koček, a dokonce i menší pes.

V ul. Tyršova dokonce uletěl jeden vzácný pa-
poušek.  Pokud by pro nás měl být náš domov 
bezpečím, vytvořte toto pravidlo i pro své do-
mácí zvíře.

Domácí zvířata jsme již probrali, kolem měs-
ta však máme přírodu a v té žijí zvířata divoká. 
V nočních hodinách nám lidé volají, že na okra-
jových částech periférie se pohybují divoká pra-
sata, když však na autobusovém nádraží u če-
kárny potkáte pětičlennou skupinku štětináčů, 
na odjezd ranním autobusem do práce to až tak 
nevypadá.

Podobně to měla i jedna paní učitelka v ma-
teřské škole, která mohla dětem názorně ukázat 
lišku Bystroušku, jež si to vesele poskakovala po 
dětském hřišti. Z hlediska bezpečnosti, hygieny 
a zdraví dětí je to však pro lidskou společnost 
problém, a proto se na lišku musela uchystat pas-
tička a několik dní se ji specialista na odchyty zví-
řat snažil lovit, což se nakonec zdárně podařilo  
a liška putovala  několik km za město.

Když už jsme u těch zvířátek, můžeme zde 
vzpomenout na 28leté individuum, které v pod-
napilém stavu nejprve pokálelo schody k poště 
ve Staroměstské ulici a poté ve snaze se umýt 
přepadlo přes kamenný okraj kašny, kde se zača-
lo topit. Obsluha kamerového systému poté na-
vedla policejní hlídku na místo výlovu a cachtající 
se vorvaň byl odtransportován na protialkoholní 
stanici.
Ochrana rekreačních objektů 
Tak už začíná podzim a zahrádkáři pomalu 
opouští své letní byty a s tím je spojené i možné 
riziko vloupání do chaty či zahradního domku 
v zazimované zahradě kdesi na samotě nebo 
v zahradní kolonii. Všemu by měl odpovídat 
určitý stupeň zabezpečení. Drahé věci si raději 
odvezte do městského bytu. Chraňte svůj 
majetek.

Hledáme parťáka
Opět hledáme parťáka do našich řad. Pokud 

máte vážný zájem pomáhat v bezpečnostní  
a dopravní problematice tomuto městu v uni-
formě strážníka, ozvěte se nám.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

zaznamenaly naše statistiky v Novém Sedle. 3x 
byl nouzově otevřen uzavřený prostor z důvo-
du nebezpečí z prodlení, Školní ulice - mrtvá 
osoba, 1. máje - zraněná osoba, Husova ulice 
- bez zranění. 4x byl likvidován obtížný hmyz, 
v Poděbradově ulici - zranění osoby, dále v 
ulicích Husova, Vančurova a v obci Božičany. 
2x šlo o planý poplach, prověřen signál EPS v 
Nádražní ulici - požár nepotvrzen, nepotvrze-
ný byl také ohlášený požár hrabanky ve Vintí-
řovské ulici.

Závěrem děkujeme všem členům výjezdové 
jednotky, kteří s maximálním nasazením zvládli 
prázdninovou službu včetně extrémního zá-
přahu při zásahové činnosti.        
Informace SDH

V srpnu pomáhali chodovští hasiči při or-
ganizaci již dalšího ročníku sportovní běžecké 
akce s názvem „Chodovská vlečka“ v lokalitě 
Bílá voda.

Vše proběhlo  bez zranění, drobné kompli-
kace s dopravní situací byly vyřešeny. V rámci 
Vavřinecké poutě proběhl den otevřených dve-
ří našich záchranných složek, při večerním oh-
ňostroji nechyběla požární asistence. Navštívili 
jsme také kamarády dobrovolné hasiče v SDH 
Pozorka, kde oslavili své 120. výročí  založení.

Pozornost také byla věnována výcviku no-
váčků, kteří vstoupili do zásahové jednotky. 
Sportovní činnost mládeže se zaměřovala na 
přípravu na náročnou podzimní sezónu.

Velké poděkování patří také všem trenérům 
mládeže, kteří se v prázdninových měsících vě-
novali nejen sportovní činnosti mládeže.

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

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Chodovští hasiči zasahovali také u obřího požáru v Hřensku. Foto: SDH Chodov
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V polovině září začala v Domě dětí a mlá-
deže Bludiště výstava věnovaná historii  
a současnosti mateřských škol v našem měs-
tě. K tomuto účelu vznikly výstavní panely 
popisující stručné dějiny předškolního vzdě-
lání v Chodově a v tomto  a následujícím čís-
le Zpravodaje města Chodova vám přináším 
zkrácenou verzi výstavního textu.

První písemné zprávy o fungování předškol-
ního vzdělávání máme v Chodově již z konce 
19. století. Když byla v roce 1886 otevřena nová 
školní budova v dnešní ulici Dukelských hrdinů, 
tak zde již byly vyčleněné prostory pro mateř-
skou školu. Zájem o školky ale v této době ještě 
nebyl velký.

Změnu přinesl nejen v předškolním vzdělání 
konec druhé světové války a poválečné vysídle-
ní původních obyvatel Chodova.  Již v září 1945 
začalo fungovat české školství a krátce nato (31. 
října 1945) vznikla i první chodovská školka (poz-
dější 1. mateřská škola). Prvním řádným rokem 
jejího fungování se stal školní rok 1948/1949, kdy 
byla chodovská mateřská škola osamostatněna 
a její první ředitelkou se stala 1. prosince 1948 

paní Jitka Altmanová. Zpočátku mateřská škola 
sídlila v budově školy v ulici Dukelských hrdinů 
a v roce 1953 se přestěhovala do vily chodov-
ského továrníka Antona Langera. Během výstav-
by sídliště se 1. MŠ v roce 1968 přestěhovala do 
areálu v Zahradní ulici, kde sídlí dodnes. Původní 
školka – Langerova vila – se poté stala Domem 
pionýrů a ještě později Domem dětí a mládeže.

Kvůli rychlému rozvoji města byla v roce 1962 
zřízena 2. mateřská škola a jako její první ředitel-
ka byla jmenována paní Borislava Kasíková, která 
školku vedla až do roku 1980. Původní mateřská 
škola (od roku 1962 vedena jako 1. MŠ) se stala 
závodní mateřskou školou chodovských strojí-
ren Buzuluk. Protože zatím nebyly vybudovány 
žádné odpovídající prostory, byla 2. MŠ umístěna  
v budově základní školy v ulici Dukelských hrdi-
nů. Zde sídlila až do léta 1970, kdy se přestěhova-
la do pavilonové mateřské školy sídlištního typu 
v Jiráskově ulici. 2. MŠ byla zrušena v důsledku 
prudkého populačního poklesu 30. června 1997 
a budovy byly prodány soukromému majiteli. 
V současné době v areálu bývalé školky působí 
penzion a restaurace Harmonie.

Jako první školka i s novou budovou byla v lednu 1964 otevřena 3. mateřská škola. Její ředitelkou 
byla jmenována paní Magdalena Boumová.

Šlo o jednoduchou budovu na náměstí ČSM, bez pavilonů, s velkou zahradou. I po zrušení v roce 
1998 zůstala budova v majetku města Chodova a byla zrekonstruována pro potřebu základní umě-
lecké školy, která sem přenesla od roku 1999 hudební obor. Chodovská ZUŠ zde pak sídlila až do 
roku 2022, kdy se celá umělecká škola přestěhovala do nového objektu. V současné době je budova 
bývalé 3. MŠ prázdná a je plánována demolice objektu.  Pokračování v listopadovém vydání

 Miloš Bělohlávek, městský historik

Počátky mateřských škol v Chodově 

Fotografie zachycuje bývalou Langerovu vilu v roce 1967. Budova kdysi sloužila jako  sídlo první chodovské školky 
mezi lety 1953-1967. |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka

2. MŠ v Jiráskově ulici, pohled přes Chodovský potok. Budova 1. MŠ v Zahradní ulici.

Zahrada 3. MŠ. Děti z 3. MŠ na školní zahradě v roce 1966.



11. 10. 2022
19 hod. KASS CHODOV - kino 

vstupné 390 Kč
předprodej: infocentrum Chodov, KASS Chodov, 

on-line: www.kasschodov.cz
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

13. 10. (čt) 17 h, 14. 10. (pá) 20 h, 19. 10. (st) 20 h
Cirkus Maximum
Komedie / ČR / Režie: Artur Kaiser / 130 Kč
Rodinný film Cirkus Maximum je založen na příběhu rozporu dvou bratrů a jejich otce. Podobné 
motivy, „biblické“ (Kain a Ábel, Jákob a Ezau), se objevují v literatuře poměrně často, z nejznámějších 
stačí jmenovat například „Hrozny hněvu“ a „Kmotra“. S tím druhým má Cirkus Maximum společný 
prvek tzv. široké rodiny vedené otcem. Na rozdíl od Sicílie v Čechách se tento typ rodiny zachoval 
v podstatě pouze v komunitě světských a cirkusových umělců.

20. 10. (čt)17 h, 21. 10. (pá) 20 h, 23. 10. (ne) 20 h, 25. 10. (út) 20 h     
Za vším hledej ženu
Komedie / ČR /105 min. / Režie: Miloslav Šmídmajer / 130 Kč
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy a 
jiný pohled na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. 
Každá z nich má sen. Irena touží po vlastním domě a tomu podřizuje vše. Marta touží po moderování 
v rádiu, ale je lékárnice, která si strašně moc chce povídat s lidmi. A Alex? Ta neprožívá zrovna šťastné 
období s přítelem. Chtěla by normální vztah s bezva mužským...

28. 10. (pá) 17 h , 29. 10. (so) 15 h, 30. 10. (ne) 17 h
Princ Mamánek
Pohádka / ČR / 100 min. / Režie: Jan Budař / 120 Kč
Princ Ludvík Otomar Karel XII., zrozený Vznešený je velmi spjatý se svou milující mamin-
kou, královnou Ludmilou. Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se 
skoro všeho, do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku 
a přilehlých oborách. Moudrý král Radomil mu proto připraví nečekaný dárek – princ se 
jednoho rána probudí v lese v obyčejných šatech a v doprovodu drsného rytíře Hudrovala.

20. 10.(čt) 20 h, 21. 10. (pá) 17 h, 22. 10. (so) 20 h,
29. 10.  (so) 20 h 

Akční sci-fi / USA /  TIT / 130 Kč

27. 10. (čt) 17 h , 29. 10. (so) 17 h, 30. 10. (ne) 15 h
Animovaný / USA / 122 min. / CZ /130/110 Kč
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*Jan Žižka - dvě verze filmu: od 17 h verze přístupná od 12 let, od 20 h verze přístupná od 15 let / obě verze jsou s českým dabingem
změna programu vyhrazena

Mimoni: Padouch přichází

1. 10. (so) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

140/120 Kč

Akční / USA / 131 min / CZ/ Režie: Joseph Kosinski   

1. 10. (so) 17 h

Top Gun: Maverick

140 Kč

1. 10. (so) 20 h

140 Kč

Indián

Komedie / ČR / 94min / Režie: Tomáš Svoboda 

130/110 Kč

2. 10. (ne) 15 h

DC Liga supermazlíčků

Animovaný / USA / 100 min / CZ/Režie: Jared Stern

2. 10. (ne) 17 h

Jan Žižka*

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

140 Kč

2. 10. (ne) 20 h

140 Kč

Buko

Komedie / ČR / 112 min / Režie: Alice Nellis

3. 10. (po) 20 h, 5. 10. (st) 20 h

Úsměv

Horor / USA / 117 min / TIT/ Režie: Parker Finn

140 Kč

Řekni to psem

Romantická komedie/ ČR / 85 min/ R.: R. Sedláček

120 Kč

6. 10. (čt) 17 h

Top Gun: Maverick

4. 10. (út) 20 h

140 Kč

Akční / USA / 131 min / CZ/ Režie: Joseph Kosinski   

4. 10. (út) 10 h - dopolední kino

Komedie / ČR / 100min/ Režie: Jan Svěrák

Betlémské světlo

50 Kč

120  Kč

Fantasy / USA / 108 min / TIT/ Režie: George Miller

Tři tisíce let touhy

6. 10. (čt) 20 h, 8. 10. (so) 20 h

140 Kč

Indián

Komedie / ČR / 94min/ Režie: Tomáš Svoboda 

7. 10. (pá) 20 h

Animovaný / FR / 89 min / CZ/ Režie: Julien Fournet

8. 10. (so) 15 h 

120 Kč

Princezna rebelka

8. 10. (so) 17 h, 9. 10. (ne) 20 h

Jan Žižka*

Historický / ČR / 125 min/Režie: Petr Jákl    

130 Kč

9. 10. (ne) 15 h

Cesta do Tvojzemí

Animovaný / SR, ČR / 86 min / Režie: P. Budinský

130/110 Kč 

140 Kč

Buko

12. 10. (st) 20 h

Komedie / ČR / 112 min/ Režie: Alice Nellis

Rom. komedie/USA/ 104 min / TIT/ Režie: Ol Parker  

140 Kč

Vstupenka do ráje

10. 10. (po) 20 h

9. 10. (ne) 17 h 

Thor: Láska jako hrom 3D

Fantasy / USA / 119 min / CZ/ Režie: Taika Waititi

130 Kč

Cirkus Maximum

130 Kč

13. 10. (čt) 17 h, 14. 10. (pá) 20 h

Komedie / ČR / Režie: Artur Kaiser

Akční / USA/125 min / TIT/R: G. P. Bythewood 

13. 10. (čt) 20 h, 14. 10. (so) 20 h

130 Kč

Válečnice

Indián

14. 10. (pá) 17 h

Komedie / ČR / 94min/ Režie: Tomáš Svoboda 

140 Kč

7. 10. (pá) 17 h

Buko

140 Kč

Komedie / ČR / 112 min/ Režie: Alice Nellis

*Jan Žižka - dvě verze filmu: od 17 h verze přístupná od 12 let, od 20 h verze přístupná od 15 let / obě verze jsou s českým dabingem
změna programu vyhrazena

120 Kč

Spolu

Drama / ČR /117 min / Režie: D. Laňka, M. Müller

26.-27. 10. (st-čt) 20 h

27. 10. (čt) 17 h

130/110 Kč

Animovaný / USA / 122 min / CZ /Režie: J. Gordon

Šoumen krokodýl

28. 10. (pá) 17 h , 29. 10. (so) 15 h, 30. 10. (ne) 17

Princ mamánek

Pohádka / ČR / 100 min / Režie: Jan Budař

120 Kč

Válečnice

28. 10. (pá) 20 h

Akční / USA /125 min / TIT/ Režie: G. P. Bythewood 

130 Kč

30.-31. 10. (ne-po) 20 h

Horor / USA / 93 min / TIT/ Režie: Daniel Stamm

Ďáblova kořist

130 Kč

20.10.(čt) 20 h, 21.10. (pá) 17 h, 22.10. (so) 20 h

Black Adam

Akční sci-fi / USA / TIT/ Režie: Jaume Collet-Serra   

130 Kč

22. 10. (so) 15 h

Cesta do Tvojzemí

130/110 Kč

Animovaný / SR, ČR / 86 min / Režie: P. Budinský

Indián

22. 10. (so) 17 h

Komedie / ČR / 94min / Režie: Tomáš Svoboda 

140 Kč

19. 10. (st) 20 h

130 Kč

Komedie / ČR / Režie: Artur Kaiser

Cirkus Maximum

DC Liga supermazlíčků

23. 10. (ne) 15 h

Animovaný / USA / 100 min / CZ / Režie: J. Stern

130/110 Kč

15. 10. (so) 15 h

DC Liga supermazlíčků

Animovaný / USA / 100 min / CZ/ Režie: J. Stern

130/110 Kč

23. 10. (ne) 17 h

Jan Žižka*

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

130 Kč

Mimoni: Padouch přichází

140/120 Kč

15. 10. (so) 17 h, 16. 10. (ne) 15 h

Animovaný / USA / 95 min / CZ / Režie: Kyle Balda

Šoumen krokodýl

29. 10. (so) 17 h, 30 .10. (ne) 15 h

Animovaný / USA / 122 min / CZ/ Režie: J. Gordon   

130/110 Kč

130 Kč

29. 10.  (so) 20 h

Black Adam

Akční sci-fi / USA /  TIT / Režie: Jaume Collet-Serra   

Za vším hledej ženu

25. 10. (út) 20 h

130 Kč

Komedie / ČR /105min / Režie: Miloslav Šmídmajer

Jurský svět: Nadvláda 3D

Sci-fi / USA / 146 min / CZ/ Režie: Colin Trevorrow

140 Kč

16. 10. (ne) 17 h

Za vším hledej ženu

Komedie / ČR / 105min/Režie: Miloslav Šmídmajer  

130 Kč 

20.10. (čt)17 h, 21.10. (pá) 20 h, 23.10. (ne) 20 h

18. 10. (út) 20 h

Jan Žižka*

130 Kč

Historický / ČR / 125 min/ Režie: Petr Jákl    

24. 10. (po) 20 h

Horor / USA / 111 min / TIT/ Režie: D. G. Green

140 Kč

Halloween končí

50 Kč

25. 10. (út) 10 h - dopolední kino

Komedie / ČR / 103 min/ Režie: Zuzana Marianková

Známí neznámí

16.-17. 10. (ne-po) 20 h

140 Kč

Horor / USA /111 min / TIT/ Režie: D. Gordon Green

Halloween končí



Městská galerie v DDM Bludiště
18. 10. – 3. 11.   
Obrazem napovíš víc než slovem 
Čtvrtá výstava malíře a kreslíře z Vintířova Jiřího Vavřičky. 
Výstavní dny úterý a čtvrtek 9–12 a 14–17.

21. 9. (st) 17 h
Tiché světy - výstava maleb a koláží Hanele 
Krejčové
Výstava potrvá do 31. 10. 2022. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14-17 h.
Galerie u Vavřince 

Galerie u Vavřince

24 25

Všechny druhy netopýrů jsou chráněny našimi zákony i mno-
ha mezinárodními úmluvami. Netopýry je zakázáno i jen rušit. 
Proto do soutěže neposílejte fotografie živých netopýrů.
Němčina pro začátečníky
Nábor zájemců o výuku němčiny pro začátečníky a mírně po-
kročilé do kurzu němčiny od 8 let. Kurz bude probíhat v učeb-
ně DDM. Začátek kurzu bude ihned po jeho naplnění zájemci. 
Omezená kapacita! Cena kurzovného pro děti a mládež 1 500 
Kč na celý školní rok.
3D tisk – grafika - programování
3D tisk vlastně znamená  vytvoření nějakého prostorového 
tělesa (předmětu) z plastu (umělé hmoty). Nejprve si bude-
me ukazovat, jak se v počítači vytvoří model toho, co se má 
vytisknout. Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký 
drobný model, miniaturu, šperk, který si sami navrhnete a 
„naprogramujete“ do počítače a potom do tiskárny. Dobré je, 
pokud máte smysl pro detail, a také je potřeba být trpělivý. 3D 
tisk není jako tisknutí na laserové tiskárně. Vytisknout drobný 
předmět může trvat 2 hodiny, ale také 20 hodin – takže bě-
hem jednoho jediného setkání si domů určitě žádnou památku 
neodnesete. Kdo však vydrží, bude za tuto trpělivost odmě-
něn vlastním výrobkem. Schůzky budou v DDM sudý týden v 
pondělí 16-17.30 h a lichý týden v úterý 16-17.30 h. Určeno 
mládeži od 12 let. Pololetí 600 Kč. Přihlášky jsou k vyzvednutí   
v kanceláři DDM Bludiště.
Basketbal
Nový sportovní kroužek pro děti 8-10 let. Informace: 776295343
Judo
DDM Bludiště a Champions team nově otevírají další kroužek 
z řady bojových sportů. JUDO znamená v překladu „jemná ces-
ta“. Ne proto, že by to soupeře nebolelo a jednalo se s ním 
jemně, ale proto, že ten, kdo ovládá judo, dokáže soupeře pře-
moct bez velké námahy, využitím své síly a energie. Přijímáme 
děti už od 5 let a tréninky jsou každé úterý a pátek. Přihlášky  
v DDM a informace na tel.: 606 131 845.
Klub deskových her
DDM Bludiště nabízí zábavu dětem od 6 let v novém klubu. 
Klub je určen dětem, které si rády zahrají stolní nebo karetní 
hry (Carcassonne, Osadníci z Katanu, Kapky rosy, 6 bere, Bobři, 
Střelené kachny, Bang!, Člověče, nezlob se, Activity, Tik...tak…
bum, Cink, Dobble atd…). Schůzky budou některé odpoledne 
(dle největšího zájmu) 1,5 h v době od 14.30 do 17.30 v her-
ně DDM. Školné je 600 Kč na rok. Zájemci se mohou přihlásit  
v kanceláři DDM.
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

4. 10. (út) až 7. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

11. 10. (út) až 14. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

11. 10. (út) 19 h
Nejstarší řemeslo
Divadelní představení. Hrají: Valerie Zawadská, Veronika 
Gajerová, Jana Švandová / Kateřina Macháčková, Zuzana 
Slavíková, Michaela Dolinová. Vstupné 390 Kč.
kino

15. 10. (so) 20 h
Brutus - pravá bigbítová zábava
Vstupné 350 Kč.
společenský sál

18. 10. (út) 16 h
Setkání seniorů Chodos
společenský sál

21. 10. (pá) 18 h
Degustace rumů
Bravíčko

22. 10. (so) 20 h
Pomáda Oldies Párty
Párty ve stylu filmové Pomády s DJ Maverickem a DJ Janee-
rem, taneční vystoupení, soutěže, fotokoutek. Dress code 
Pomáda = drink zdarma. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 200 Kč.
Bravíčko

29. 10. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

29. 10. (so) 18 h
Degustace rumů
Bravíčko

ZUŠ Chodov

18. 10. (út) 16.30 h
Schůzka Sdružení rodičů a přátel školy
koncertní sál

Knihovna Chodov

3.-9. 10. (po-ne)   
Amnestie na upomínky. Registrace na rok 
zdarma.

3.-9. 10. (po-ne)   
Miniškolení na PC
Individuální termíny dle dohody s paní Danou Urbanovou, 
tel.: 352 352 256.

5. 10. (st) 17 h   
Už bylo v Podkrušnohoří dost slz
Podvečer plný laskavého humoru a vyprávění příběhů z 
Podkrušnohoří. V časech pandemie se Drahomíra Němco-
vá Jandová, známá výtvarnice a tvůrkyně tapisérií, rozhodla 
rozveselovat občany vesničky Stříbrná zábavnými povíd-
kami ze života v Krušnohoří. Spontánně tak vznikla její 
prvotina DRAHUŠČINY POVÍDKY 1. díl: UŽ BYLO V POD-
KRUŠNOHOŘÍ DOST SLZ, kterou vám v knihovně představí.

13. 10. (čt) 18 h   
Jazz v podkroví
V říjnovém setkání s jazzem se jako sólový nástroj bude 
ozývat především vibrafon. A s paličkami v rukou se u něj 
vystřídají Red Norvo, Lionel Hampton a jejich čeští kole-
gové Jan Hammer, Karel Velebný a František Sojka, kteří 
všechny přátele swingu srdečně zvou spolu s Jazzklubem 
Chodov. Vstup volný! 

Městská knihovna Chodov po celý rok nabízí službu 
nejen pro seniory:
Základy obsluhy počítače nebo přímo vašeho note-
booku a zasvětíme vás do tajů internetu. Zájemci 
se mohou hlásit v knihovně osobně, nebo na tel. č.:  
352 352 256 u paní Urbanové.

18. 10. (út) až 21. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

25. 10. (út) až 28. 10. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery 
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech 
OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU
Z kulturního dění v Chodově
TV ZÁPAD

DDM Bludiště Chodov

10.-12. 10. (po-st) 10-17 h 
Burza zimního dětského oblečení, obuvi, 
hraček a sportovního vybavení
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře 
DDM. Za 100 Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, lepíky a 
arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v klidu může-
te připravit. Ve dnech 3.– 6. 10. už jen přinesete označené, 
oceněné oděvy i se seznamem. 10.–12. 10. proběhne prodej 
10-17 h a 13. 10. výdej + vyúčtování. Přijímáme pouze čisté 
a zachovalé zboží.

11. 10. (út) 13.30-15.30 h 
Chodovské rekordy
Spolek při DDM Bludiště pořádá za podpory města Cho-
dov 22. ročník soutěže pro všechny věkové kategorie. 
Přijďte překonat chodovské rekordy v netradičních disci-
plínách, které byly vytvořeny v minulých jednadvaceti le-
tech. Pro každého rekordmana je připravena cena. Na věku 
nezáleží!

2. 11. (út) 17 h
Lampióny pro dušičky
DDM Bludiště Chodov za podpory města Chodov pořá-
dá průvod lampiónů. Půjdeme terénem (možná blátivým) 
kolem zahrádek, na ŠAK, kde pro vás chystáme program 
skupiny Strigisshow a Ohňovou show Martina Votavy. 
Rozloučíme se, jako už tradičně, ohňostrojem. Sraz už od 
16.30 h u Nautilusu, kde se budete moci zahřát svařeným 
vínem nebo teplou hruškou. https://www.instagram.com/
strigisshow/                         http://www.discordia.banda.cz/
Lyžování o jarních prázdninách - ITÁLIE 2023
DDM Bludiště pořádá lyžařský výjezd do střediska Aprica, 
52 km (1180–2300 m n. m.), hotel Italia ***. Cena: 10.600 Kč, 
termín 6.-12. 2. 2023. Cena zahrnuje: dopravu komfortním 
autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí a nápojem 
½l vody, 1/4l vína, 5denní skipas Aprica, delegáta. Cena 
nezahrnuje: cestovní pojištění, pojištění storna, léčebných 
výloh, odpovědnosti a covid – 79 Kč / osoba/den; poby-
tovou taxu, případné povinné testy na covid. Informace o 
slevách na děti a vícelůžkové pokoje v kanceláři DDM. Pište 
na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz, volejte DDM: 352 352 
281, Špačková 775 900 604.
Soutěž k Roku netopýrů
Ekocentrum Chodováček a DDM Bludiště Chodov vyhlašují 
k Roku netopýrů výtvarnou a literární soutěž.
Termín odevzdání: 20. listopadu 2022
Netopýři jsou pozoruhodní tvorové, výjimeční mimo jiné 
tzv. echolokací, díky které mají skvělý přehled o svém okolí 
i v naprosté tmě. Mnohdy s námi doslova sdílí střechu nad 
hlavou, aniž bychom o tom díky jejich skrytému způsobu 
života věděli. Soutěž, stejně jako celá kampaň Rok netopý-
rů, chce upozornit na nutnost a možnosti jejich ochrany.
Jak se do soutěže zapojit?
Vytvoříte vlastní kresbu, malbu, výrobek nebo text (např. 
vtip, příběh, pohádku) s tematikou netopýrů a zašlete ho 
na adresu: 
ddm-chodov@mybox.cz, 
nebo donesete do DDM Bludiště osobně.  
Účast v soutěži není omezená věkem. 
Do soutěže se může zapojit naprosto každý, od batolete 
po seniory, jednotlivec, rodina, skupina, třída. 
Nejzajímavější a nejoriginálnější práce budou vystaveny  
a oceněny na prosincové výstavě „Rok s netopýry“.



19. 10. (st) 14 h
Beseda pro seniory
Beseda ve spolupráci s městskou policií na téma požární 
prevence a osobní bezpečí 
pečovatelský dům v Luční ulici, Chodov

29. 10. (so) 8-16 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, papoušků, 
teraristiky a akvarijních ryb
Občerstvení, prodej zvířat, rybiček a krmiv.
Vstupné: 50 Kč, děti do 15 let zdarma
chovatelský areál, Nádražní 881

Ostatní akce

30. 10. (ne) 19 h
Koncert folkové skupiny Netřísk
Koncert ke vzniku samostatného československého státu.
Vstupné 50 Kč.

Evangelický kostel

Sport
1. 10. (so) 10.30 h, 16 h
Fotbal starší žáci, A muži
10.30 starší žáci: Spartak Chodov - Dolní Rychnov
16.00 A muži: Spartak Chodov - KV Dvory
stadion TJ Spartak

2. 10. (ne) 15 h
Fotbal B muži
Spartak Chodov - Lomnice B
stadion TJ Spartak

4. 10. (st) 14 h, sraz zahrada u fary
Vycházka turistů KČT
opékání buřtů, zakončení sezóny

7. 10. (pá) 16 h, 17 h
Fotbal mladší žáci, starší přípravka
16.00 mladší žáci: Spartak Chodov - Lomnice
17.00 starší přípravka: Spartak Chodov - Nové Sedlo
stadion TJ Spartak

7. 10. (pá) 18.30 h
Basketbal
TJ Spartak Chodov - TJ Lokomotiva Cheb
sportovní hala

8. 10. (so) 10 h
Běh Smolnickým kopcem
31. ročník běžeckých závodů
ŠAK Chodov

13. 10. (st) 8.30 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Klášterec, Kadaň (naučná stezka), cca 15 km

15. 10. (so) 10.30 h, 15.30 h
Fotbal starší žáci, A muži
10.30 starší žáci: Spartak Chodov - Vintířov
15.30 A muži: Spartak Chodov - Citice
stadion TJ Spartak

16. 10. (ne) 15.00 h
Fotbal B muži
Spartak Chodov - Oloví
stadion TJ Spartak

19. 10. (st) 7.45 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Bečovské rybníky, cca 10 km

23. 10. (ne) 15.00 h
Fotbal B muži
Spartak Chodov - Svatava B
stadion TJ Spartak

24. 10. (po) 16.30 h
Fotbal mladší žáci
Spartak Chodov - Habartov
stadion TJ Spartak

26. 10. (st) 8.30 h, sraz ČD Chodov
Vycházka turistů KČT
Cheb, sv. Loreta, cca 10 km

28. 10. (pá) 16 h, 17 h
Fotbal starší přípravka, mladší přípravka
16.00 starší přípravka: Spartak Chodov - Loket
17.00 mladší přípravka: Spartak Chodov - Kr. Poříčí
stadion TJ Spartak

29. 10. (so) 10. 30 h, 14 h
Fotbal starší žáci, A muži
10.30 starší žáci: Spartak Chodov - Citice/Krajková
14.00 A muži: Spartak Chodov - Ostrov
stadion TJ Spartak

Soustředění ve Skalné

30. července odjel florbalový tým TJ Plamen 
Chodov dívky strávit několik letních dnů do spor-
tovního střediska ve Skalné u Chebu, kde se již 
tradičně konalo soustředění. 

Na pravidla konání soustředění dohlíželi trené-
ři Míra Červenka, Pavel Dawidko, Lucie Červen-
ková a Dan Ševčík, kteří připravili dívkám trochu 
neobvyklé tréninkové jednotky. Samozřejmě ne-
chyběla základní florbalová klasika, kterou dívky 
zažívají několikrát v týdnu v chodovské tělocvič-
ně či hale. Trenéři se snažili, aby soustředění bylo 
hlavně o zábavě, o možnosti více poznat své 
florbalové vrstevníky mimo domov. Cílem sou-
středění bylo dívky motivovat k vyšším výkonům 
ve skupinách. To se podařilo a všichni trenéři byli 
s výkony dívek nadmíru spokojeni. Podle jejich 
slov „účelem soustředění není jen zlepšit fyzičku 
hráček, ale především stmelit kolektiv, probudit 
v dívkách týmového ducha a prožít si co nejvíce 
společných zážitků v týmu“.

Aby plameňačky pořád jen netrénovaly, byla 
pro ně připravena i odpočinková část. Společně 
všichni navštívili FUN arenu Cheb, Odrava, kde 
se pod vedením profesionálních jezdců projeli na 
okruhu v motokárách. 

Závěrem velké poděkování patří i personálu 
Skalné – hala, který se o nás všechny staral po 
celou dobu pobytu. Ladislav Vokoun s manžel-
kou Věrou Vokounovou a správce areálu Mi-
roslav Fúrička s manželkou Ivetou Fúričkovou. 
„Vždy se do Skalné s láskou vracíme. Byli jsme 
nadmíru spokojeni a budeme se těšit zase za rok 
na viděnou.“ Pavel Dawidko

Florbal

Nová sezóna a spousta změn 
To, o čem jsme v Chodově dlouhou dobu jen 

snili, se během jara letošního roku stalo skuteč-
ností. Dočkali jsme se, a navíc jen čtyřem týmům 
v ČR se podařil tento skvělý úspěch - přítom-
nost ve finále MČR kadetek a juniorek v ročníku 
2021/2022 napodobit. Konečná pořadí, kadetky 
5. místo a juniorky 4. místo, jsou minulostí a mi-
lou a nezapomenutelnou vzpomínkou, kterou 
volejbalová veřejnost určitě jednou ocení. Vždyť 
posledních pět let se odehrávaly největší úspě-
chy v historii BVC Chodov. Některá děvčata zů-
stala, některá šla hrát do jiných klubů, ale většina 
jich v Chodově skončila přesunem do kategorie 
žen. Všem hráčkám, trenérům, asistentům a li-
dem, kteří nám pomáhali, patří velké a upřímné 
poděkování. Vše extraligové bohužel uplynulou 
sezonou skončilo a BVC Chodov se vydává no-
vou cestou.  

V následující sezóně půjdeme cestou nových 
náborů dětí, které chceme oslovit, zaujmout a 
ukázat jim, že volejbal je hra, která je bude bavit. 
Chceme se zaměřit na ty nejmenší a pokusit se 
z nich vychovat takové hráče a hráčky, na které 
bude klub moci spoléhat ve vyšších kategoriích. 

Samozřejmě máme i stávající družstva, která 
doufáme, že budou klubu dělat dále vizitku dob-
rého jména a skvělé hry. Pro tuto sezónu jsme 
volili soutěže tak, aby odpovídaly kvalitě stávají-
cích hráček, ale také možnostem klubu a finanč-
nímu zajištění. Mladší žákyně odehrají krajský 
přebor, festivaly barevného volejbalu a pokusí se 
o co nejlepší výsledek v kvalifikaci na MČR. Starší 
žákyně budou hrát Český pohár, krajský přebor, 
kvalifikaci pro MČR a také nově 2. ligu kategorie 
U18 - kadetky, kde jim budou vypomáhat mlad-
ší hráčky z kategorie juniorek. Juniorky budou 
tuto sezónu hájit barvy klubu v druhé nejvyšší 
celorepublikové soutěži kategorie U20. Naše 
malá drobotina v barevném volejbalu bude hrát 
krajské přebory a také celorepublikové festiva-
ly barevného volejbalu. Také došlo ke změnám  
v realizačních týmech, a tak barevný volejbal po-
vedou Monika Mühlhauserová, Lenka Horáková, 
Eliška Javůrková a Vladimír Říha, starší žákyně  
a kadetky povede jako hlavní trenér Jiří Tureček 
a juniorky jako hlavní trenér Ladislav Zapf. Nově 
má také klub oddílového koordinátora, a to  
v osobě Jirky Turečka. 

Soutěže se rozjíždějí již v září, ale první domá-
cí zápasy odehrají kadetky i juniorky až v říjnu. 

Volejbal

Uzávěrka 
listopadového 

čísla 

17. října 2022
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Vysoká účast na Chodovské vlečce  

Atletika

Sedmý ročník běhu Chodovská vlečka
Poslední srpnovou neděli proběhl již 7. ročník 

běžeckého závodu Chodovská vlečka. Vzhledem 
k termínové kolizi se pořadatelé rozhodli letošní 
ročník upořádat v neděli s nejistou účastí závod-
níků. S blížícím se termínem se obavy nenaplnily 
a účast byla vysoká. Závod opět probíhal na nově 
zrekultivovaných a upravených cestách kolem 
Bílé vody. Před hlavním závodem se představi-
ly dětské kategorie. Nově byly dětské kategorie 
součástí běžeckého poháru Karlovarského kraje. 
Na nejkratší trati si nejlépe vedl Rokůsek David z 
Karlových Varů a Kořánová Ellan  z Triatletu Karl. 
Vary. Dvousetmetrovou trať ovládli běžec Venig 
Karel z Triatletu Karlovy Vary a Illichová Beata z 
SC Start Karlovy Vary. Na trati tři sta metrů vyhrál 
Kopecký Jakub z domácího ŠAK Chodov a Ště-
říková Marie z Triatletu Karlovy Vary. Vypsanou 
čtyřsetmetrovou trať ovládl Korellus Jakub z Tri-
atletu Karlovy Vary a dívčí běh ovládla Antošová 
Tereza z Atletiky Ostrov. Kategorii mladších žáků 
a žákyň opět opanoval Triatlet a zde obhájil své 
loňské vítězství Macháček Hugo a v dívčím běhu 
zvítězila MÁJ Luisa Victoria. V nejstarší žákovské 
kategorii zvítězil Žák Jan z Triatletu Karlovy Vary a 
z pořádajícího oddílu ŠAK Chodov Peřinová Eliš-
ka. V kategorii dorostu zvítězila Kučerová Eliška 

z Triatletu Karlovy Vary a Meduna Filip z SKOB 
Ostrov. Na start dětských závodů se celkově po-
stavilo rekordních 117 závodníků.

V hlavním závodě mužů a žen pak startovalo 
37 mužů, 14 žen a pět štafet. Závodu se celkově 
účastnilo 178 závodníků včetně dětí a dospělých.

Celkovým vítězem v rekordním čase závodu se 
stal Kožák Tomáš z SC Start Karlovy Vary, který 
trať dlouhou 10,2 kilometru uběhl v čase 36:30. 
Druhý skončil Vogel Marcel z našeho přátelské-
ho oddílu LC Oelsnitz-Erzgebirge a třetí Sedněv 
Radek z Triatletu Karlovy Vary. Z domácího od-
dílu ŠAK Chodov si nejlépe vedl Košek Robert. 
V kategorii žen výrazně zvítězila Kůsová Lenka 
z Triatletu Karlovy Vary, za ní se umístila Staňková 
Lucie ze Sokolova a Hovorková Barbora z oddí-
lu USK Akademik Cheb. Závod měl mezinárod-
ní účast a zúčastnili se ho závodníci z Německa 
a Spojených arabských emirátů.

V letošním roce bylo vybráno na startovném 
a dobrovolných příspěvcích 15.600 Kč. Pro letošní 
rok vybrané startovné bylo věnováno Honzíkovi, 
kterému byla stanovena diagnóza spastické tri-
parézy a vyžaduje stálou rehabilitaci. 

Organizátoři děkují za pomoc městu Chodov, 
všem sponzorům a zároveň městským záchran-
ným složkám za zajištění zdravotnické pomoci 
a vytvoření zázemí pro závod. Jsem rád, že se 
nikdo ze závodníků nezranil a závod proběhl 
bez problému, a ještě bych rád dodal, že ohlasy 

Nikola Kůsová ze ŠK Spartak Chodov 
mistryní Evropské unie D10 a mistryní 
ČR 2022 v rapid šachu

V úterý 30. srpna 2022 vyvrcholily v Apartho-
telu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou boje  
o vítězství na mistrovství Evropské unie mládeže 
do 14 let. 

Zlaté medaile získali pro Českou republiku 
Nikola Kůsová z ŠK Spartak Chodov v katego-
rii dívek do 10 let a Bruno Topenčík v kategorii 
chlapců do 12 let. 

 Skvěle náš klub reprezentoval v kategorii H10 
i Lukáš Zrůst. Ten v kategorii H10 skončil na 8. mís-
tě. Dopoledne se oba připravovali díky podpoře 
ŠSČR s FM Pavlem Němcem.  Odpoledne v 15.00 
začínalo kolo. Turnaj byl na 9 kol, vážné partie. 

 Druhý zářijový víkend, 10.-11. 9. 2022, pro-
běhlo v Harrachově MČR mládeže 2022 v rapid 
šachu. Náš klub zde opět reprezentovala Nikola 
a Lukáš. Nikola se stala pro náš klub a pro náš 
kraj historicky první mistryní ČR v rapid šachu. 
V sobotu uhrála 6 bodů ze 6, v neděli přidala 
2 body ze tří a za svoji famózní jízdu  si právem 
zasloužila titul mistryně  České republiky. Lukáš 
se po celou dobu turnaje pohyboval uprostřed 
pole a mistrovství ukončil na 22. místě. 

 Oba hráči zaslouží pochvalu za skvělou repre-

Fotbal

Přijďte fandit našim fotbalistům
Naši fotbalisté dosáhli v soutěžích zatím těchto 

výsledků:
A muži:
Spartak - Královské Poříčí 4:2
Toužim - Spartak 4:4
Spartak - Nové Sedlo 1:0
Nová Role - Spartak 1:2
Spartak - Vintířov 1:3
B muži:
Spartak - Krásno 12:2
Dolní Rychnov „B“ - Spartak 0:7
Spartak - Jindřichovice 11:0
Starší žáci:
Plesná - Spartak 0:3
Spartak - Horní Slavkov 5:1
Kynšperk - Spartak 1:6
Spartak - Františkovy Lázně 4:0
Mladší žáci:
Habartov - Spartak 1:12
Nové Sedlo - Spartak 0:1
Starší přípravka:
Spartak - Horní Slavkov 1:10
Loket - Spartak 7:5
Mladší přípravka:
Spartak - Nové Sedlo 24:4
Loket - Spartak 5:17
Spartak - Dolní Rychnov 19:3
Spartak - Kraslice/Jindřichovice 6:0
Horní Slavkov - Spartak 4:9
Srdečně zveme všechny příznivce na říjnové 

domácí zápasy našich družstev. Přehled zářijo-
vých zápasů naleznete v informačním přehledu 
v rubrice sport. Jaroslav Pinc

Šachy

zentaci našeho oddílu, kraje i ČR. 
 Lenka Kůsová, předseda ŠK Spartak Chodov

Nikola Kůsová. |Foto: ŠK Spartak Chodov

Lukáš Zrůst. |Foto: ŠK Spartak Chodov

Určitě Vás srdečně zveme a budeme rádi, když 
naše družstva přijdete podpořit. 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
stránkách BVC Chodov. Ladislav Zapf 
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MASÁŽE PRO ŽENY
regenerační a sportovní

cena: 450 Kč / 60 min.

www.masazechodov.cz

tel.  +420 774 738 223

masáž zad + šíje

masáž horních končetin + šíje + hrudi

masáž dolních končetin zezadu, zepředu

baňkovací masáže

antistresová masáž (šíje, hruď, bříško)

ošetření spoušťových bodů (Trigger points)

AUTOELEKRO OPRAVY
opravy alternátorů a startérů

ROMAN HORÁK
Lesní 482, Chodov | tel.: 603 237 045

PO, ÚT, ČT, PÁ 8:00-11:30  13:00-17:00 h
ST 8:00-11:30 h

VSAĎTE NA 
KVALITU

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ , HLINÍKOVÁ 
A DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ STÍNICÍ TECHNIKA

Bendlova 572, T: 603 211 229
E-mail: sokolov@otherm.cz

www.otherm-sokolov.cz
OTHERM SOKOLOV

závodníků na závod byly pozitivní a budeme se 
těšit na setkání při 8. ročníku v roce 2023.
MČR družstev

První zářijovou neděli se v Chebu na městském 
atletickém stadionu konalo mistrovství republiky 
družstev v atletice. Jednalo se o největší atletic-
kou akci, která se kdy konala v Karlovarském kraji. 
Na tento závod byla nominována i čtveřice atle-
tických rozhodčí z domácího oddílu ŠAK Chodov. 
Závod startovali Kopecký Lukáš a Simeth Pavel. 
V sektoru skoku o tyči rozhodoval Horváth Mar-
tin a ve vrhačském sektoru Flaška Rudolf. Svých 
funkcí se zhostili bezproblémově a tím přispěli 
k perfektnímu průběhu závodu s kvalitními atle-
tickými výkony. Zároveň to byla největší atletická 
akce, na které rozhodovali rozhodčí z chodov-
ského oddílu.  Martin Horváth
MČR juniorů, skupina A

Skvělý výsledek předvedli junioři ŠAK Chodov 
na jedné ze dvou skupin mistrovství Čech. Sku-
pina A se odehrávala 10. 9. v Sušici. Počasí moc 
nepřálo, silný protivítr a občasný déšť nepřály 
individuálním rekordům, přesto se jedenáctka 
Chodováků pustila do soutěže odvážně. Od-
měnou jim byl závěrečný součet bodů, který je 
usadil na krásném 5. místě, když před nimi skon-
čili jen velikáni české nejen mládežnické atletiky 
Dukla Praha, Spartak Praha 4, Praha Jeseniova  
a Škodovka Plzeň. 

Družstvo tvořili Josef Terč, Dominik Svoboda, 
Roman Rehák, Fabián Lochschmidt, Matyáš Bokr, 
Petr Kuřák, Jakub Staněk  a hostující Šimon Kraft, 
Ben Omar Othmene, Kevin Škarda a Martin Bartoš. 
Velké díky všem i trenérům všech hostujících atletů.

Výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysled-
ky/52838
Oblastní mistrovství družstev

K poslednímu kolu oblastních mistrovství družstev 
zajížděli muži a ženy ŠAK Chodov do Plzně 21. 8.

Opět byl nejvýraznější postavou Josef Terč, kte-
rý z individuálních disciplín přinesl 33 bodů (zví-
tězil na 100 m, 200 m, dálce) a sprinterskou štafe-
tu dovedl k druhému místu. Milan Mňatinoha pak 
přidal 22 bodů za druhá místa v kouli a disku a 
4. místo v oštěpu. Třetím nejlépe bodujícím byl 
Jan Jirovec s 22,5 bodu (3. ve skoku dalekém a 
disku a 4. v kouli), 15 bodů pak přidali Petr Lill 
(vítězství na 400 m př. a 7. místo na oštěpu) a 
Martin Tonhauser (5. v disku, 6. v kouli a 7. na 
kladivu). 13 bodů vybojoval pro družstvo Jakub 
Staněk (4. na oštěpu, 5. na výšce), 11 bodů přidal 
vítěz na 800 m Fabián Lochschmidt, 9 bodů pak 

na konto ŠAK přidal Robert Košek za 6. místo na 
5000 m a 7. na 800 m. Dalšími bodujícími byli 
Jan Gurban (5 bodů),  Martin Střelec (3 body).  
Chlapi zvítězili v Západočeském přeboru a po-
stupují do podzimní baráže, odkud nejlepší týmy 
postoupí do atletické II. ligy. 

Ženy skončily v tomto kole na 4. místě, a cel-
kově tak obsadily místo třetí. Největšími oporami 
byly tradičně Kateřina Vašková, Denisa Virtelová, 
Denisa Stehnová, Nikola Nemčeková, Simča Jará 
a Romana Poplová. První body v soutěži dokáza-
la vybojovat i stále se zlepšující  sprinterka Petra 
Dundrová.

Všem, i těm, kteří v tomto kole nebyli či ne-
bodovali, patří velké poděkování za celou odzá-
voděnou sezonu a skvělou reprezentaci oddílu  
a města Chodov.

Výsledky zde: https://online.atletika.cz/vysled-
ky/63247
Pozvánka na Běh Smolnickým kopcem

ŠAK Chodov a DDM Bludiště Chodov vás zvou 
již na 31. ročník Běhu Smolnickým kopcem, který 
je zároveň pro letošní rok Mistrovstvím KV kraje 
v přespolním běhu  a   Memoriálem Marcely Mi-
kešové v kategorii veteránek.

Závod je podpořen grantem města Chodov.
Datum: sobota 8. října 2022 od 10 h na Smol-

nickém kopci v Chodově u Karlových Varů (nad 
atletickým stadionem – vpravo od silnice, směr 
Vřesová). Závodní kancelář (prezentace), start 
a cíl všech kategorií jsou na atletickém stadionu!

Přihlášky: výhradně elektronicky na stránce htt-
ps://sokotime.cz nejpozději do čtvrtka 6. 10. do 
22.00 hodin, výjimečně v místě startu na atletic-
kém stadionu za zvýšené startovné ve výši (100) 
200 Kč, nejpozději do 9.30 hod. (děti), mládež 
a dospělí – nejpozději hodinu před startem pří-
slušné kategorie.

Informace k platbě startovného převodem 
Vám budou zaslány e-mailem po odeslání při-
hlášky.

Startovné: žactvo 70 (na místě 100) Kč, ostatní 
100 (na místě 200) Kč

Neplatí: žactvo chodovských škol, ZŠ ve Vintí-
řově, členové ŠAK Chodov

Upozornění: Závodník(-ice) kategorie žactva 
smí startovat pouze v jedné věkové kategorii.

Vyhlašování vítězů bude prováděno průběžně, 
bezprostředně po doběhu každé kategorie.

Informace: Miloslav Zítka: 607 992 873, e-mail: 
atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz, 
www.facebook.com/sakchodov

 Miloš Volek
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CELOROČNÍ PRODEJ
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD  FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮČESKÝCH

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-11.30 13.00-17.00    SO   9.00-12.00

TEL. 702 040 495, 777 894 023
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám!

www.ovoce-zelenina-tatrovice.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
 BRAMBORY, CIBULE, ČESNEK NA USKLADNĚNÍ

ZELÍ NA KROUHÁNÍ, JABLKA, HRUŠKY,
MED, KOŘENÍ A DALŠÍ

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  
Tetra hnědá a Dominant – ve všech barvách, 

Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell-typu Maranska 

Stáří 16 – 20 týdnů | Cena  220-269 Kč / ks 
Prodej se uskuteční: 

27.10. ve 14.40 h27.10. 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

Nejlevnější 
v Chodově

Více informací najdete na našem FB nebo 
na: www.dvoranaloket.cz

...nebo online na: 
www.smsticket.cz

Vstupenky zakoupíte v Kulturním domě 
Dvorana, Městské knihovně Loket, Infocentru 
Chodov, Sokolovském infocentru (MKD), 
Infocentru Krajské knihovny Karlovy Vary...

Místo pro vaše kulturní zážitky
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ZDE 
JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT

ceník s rozměry inzerce na www.kasschodov.cz
tel. 352 352 422, 721 657 791 |  zpravodaj@kasschodov.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE 
NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00
Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů

tel.  777 590 686
email: libor.bracek@seznam.cz

PŮJČ 
SI MĚ

Nad Hájovnou 652, 357 33 Loket
tel.: +420 724 345 214     e-mail: vera.tresnakova@seznam.cz

Se zvířátky je to jako s dětmi, ne vždy je můžete brát s sebou...

Školka a hotýlek Merlin se ráda o Vašeho mazlíčka postará v krásném prostředí v Lokti.
Hřiště pro pejsky, procházky, hry i mazlení.

Nechcete nechávat svého mazlíčka doma na delší nebo jen krátkou dobu Vaší nepřítomnosti?

Zrychlujeme
internet až na

1 000 Mb/s

Život
je rychlej,
tak nebudu 
pomalej!

358 998 188

Zasloužíte si nejvíc!
www.nej.cz
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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

● Mechanické opravy osobních a dodávkových vozidel
● Přezutí a uskladnění pneumatik, seřízení geometrie
● Plnění kl imatizací
● Výměny autoskel
● Odtah nepojízdného vozidla
● Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Petr Cerovský tel: 606 389 050

pneu servis. .auto
chodov

K a r e l Ta s c h l e r 
7 2 1 8 6 4 1 2 9

ŽALUZIE 

LÁTKOVÉ ROLETY

OCHRANNÉ SÍTĚ

FOTOŽALUZIE

    
      

     Petr Kácha & Vítězslav Vondrys 
     antsatel-kv 
 
 
 
       Anténní a satelitní technika 
       EZS Jablotron , Elektroinstalace 
       

       Tel.:604 487 516           info@antsatel-kv.cz 
                            www.antsatel-kv.cz  
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DEMONSTRACE?

DNES ZBYTKY,
ZÍTRA KOMPOST

SHNILOŠE
DO BIOKOŠE

NEPATŘÍME NA SKLÁDKU

je biologicky rozložitelný odpad,
 který patří do kompostárny a ne na skládku.

Až 32 % obsahu
popelnic na směsný

komunální odpad
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