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K věci

Vážení Chodováci, 
ustavující Zastupitel-

stvo města Chodova 
mne na svém prvním 
zasedání v polovině 
října zvolilo starostou 
našeho města na další 
čtyři roky. Být zvolen 
hlasy všech přítom-
ných zastupitelů je 

velký závazek a já slibuji, že kolegy nezklamu. 
Stejně tak získal jednomyslnou podporu i Lu-
děk Soukup na pozici místostarosty a všichni 
členové městské rady. Moc si toho vážíme.

Následující čtyři roky zřejmě nebudou 
lehké. Nikdo z nás neví, jak se budou nadá-
le vyvíjet ceny energií, jak bude pokračovat 
zvyšování inflace a jaká bude mezinárodní 
bezpečnostní situace. Naše město je ale ve 
velmi dobré kondici. Chodov vždy hospodařil  
s přebytkovým rozpočtem a dlouhodobě patří 
mezi finančně nejzdravější města našeho regi-
onu. Nemáme žádné dluhy a jsme připraveni 
zvládnout i náročné roky bez toho, abychom 
museli sahat k nějakým dramatickým změnám 
a opatřením.

Jisté ale je, že se Evropa mění a my společ-
ně s ní. I náš region čekají velké změny, které 
začaly již před několika lety. Postupný konec 
uhelné doby přináší nové výzvy a já věřím, že 
se jich nezalekneme. I v našem okolí začínají 
přibývat fotovoltaické (sluneční) elektrárny, řeší 
se energetické úspory a přemýšlíme o uzpů-
sobení měst změnám klimatu. Slibuji, že  
i v Chodově budeme tato témata brát váž-
ně, a již teď chystáme kroky, které z Chodo-
va udělají energeticky maximálně soběstačné 
město s dostatkem zeleně.

Z velkých investičních akcí nás čeká hlav-
ně dokončení městské knihovny, jejíž stavba 
se zpozdila nejprve kvůli covidu a následně 
kvůli prudkému zdražení materiálu i prací. Už 
v příštím roce bude postaven chodník na Bí-
lou vodu a velký areál skateparku. Pomalu se 
také připravujeme na velké revitalizace sídlišť, 
podobně jako v Tovární ulici.

A hlavně chceme pracovat opravdu ve 
spolupráci s vámi všemi. S Chodováky. Chtěli 
bychom proto, já i pan místostarosta, abyste 
se nebáli kdykoliv s čímkoliv za námi přijít.  

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.

Máte zaplacené odpady?
Odbor školství, kultury a vnitřních věcí Městského 

úřadu v Chodově upozorňuje vlastníky nemovitostí 
(SVJ, rodinné domy, zahrady) na termíny splatnosti 
poplatku za svoz komunálního odpadu, které jsou 
stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021, 
a to ve čtyřech splátkách - k 10. dubnu, 10. čer-
venci, 10. říjnu a 10. lednu následujícího roku. 
Žádáme všechny poplatníky, aby uvedené termíny 
splatnosti poplatku dodržovali.

V souvislosti s platbami poplatku za svoz odpadu 
také znovu upozorňujeme, že již nejsou rozesí-
lány složenky! Veškeré platební údaje potřebné 
k provedení úhrady poplatku a termíny splatnosti 
jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí soustřeďo-
vacího prostředku na odpad, kterou každý vlastník 
nemovitosti obdržel na městském úřadě při jejím 
podpisu. Místní poplatek lze uhradit bankovním 
převodem nebo v pokladně Městského úřadu 
Chodov (platby pouze v hotovosti). Ke každé plat-
bě je nutno uvést variabilní symbol.

 Hana Zapfová, vedoucí OŠKV

S prosbou, otázkou nebo i připomínkou a kri-
tikou budete na radnici vždy vítáni. Abychom 
za ty čtyři roky zvládli náš společný domov 
posunout zase o kus kupředu.

Ještě jednou moc děkuji za vaši důvěru. 
Jsem pyšný, že mohu být starostou tak 

skvělého města. Patrik Pizinger, starosta

Opravné broušení kolejnic
Na traťovém úseku Dalovice–Cheb proběhne ve 

dnech 24. 11. – 25. 11. v rámci údržby a v sou-
vislosti s protihlukovou úpravou železničního svrš-
ku opravné broušení kolejnic. Broušení je spojeno  
s určitou hlučností, může dojít ke krátkodobému 
zvýšení hlukové zátěže. Správa železnic proto 
obyvatele domů situovaných nejblíže k trati žádá 
o shovívavost, za případné krátkodobé zvýšení hlu-
kové zátěže se omlouvá.  (red)
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V čele  Chodova opět stanul
Patrik Pizinger

Starostou města Chodova se opět stal Patrik 
Pizinger za Místní Hnutí nezávislých za harmo-
nický rozvoj obcí a měst. Zástupce mu bude dě-
lat stejně jako v minulém volebním období Luděk 
Soukup ze stejného uskupení. Oba politiky ve 
funkcích jednomyslně potvrdili nově zvolení za-
stupitelé na říjnovém ustavujícím jednání.

V prakticky stejném složení bude pracovat 
i rada města, kterou tvoří šest zástupců Místních 
(Patrik Pizinger, Luděk Soukup, Karel Matička, 
Josef Vacek, Marcel Vlasák, Martin Voleman)  
a jeden zastupitel za SRDCEM PRO (Jiří Tureček). 

Zastupitelé navolili také členy čtyř výborů - 
kontrolního, finančního, volnočasového a osad-
ního pro městskou část Stará Chodovská. Každý 
výbor (kromě osadního) má nově devět členů, 
své zástupce do nich totiž vyslaly i strany a hnutí, 
které ve volbách neuspěly.

Předsednické křeslo kontrolního výboru v Cho-
dově tradičně připadá opozici a podle všeho do 
něj měl usednout lídr chodovského hnutí ANO 
Pavel Srba. Ten však několik hodin před ustavují-
cím zasedáním na svůj mandát rezignoval. Jeho 
místo v zastupitelstvu tak zaujme náhradník.

Komunální volby v Chodově vyhrálo Míst-
ní Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj 
obcí a měst. Získalo celkem 57,18 % hlasů, 

a v jednadvacetičlenném zastupitelstvu tak ob-
sadilo 13 křesel. Druhou příčku s 29,66 procenta 
vybojovalo ANO 2011 a připadlo mu 7 mandátů. 
Jednoho zastupitele pak má Srdcem Pro zdraví 
a Sport, které dosáhlo na 5,37 %.

Finanční výbor: Zuzana Cerovská (Míst-
ní) - předsedkyně, Karel Matička (Místní), Šárka 
Chocová (Místní), Jan Smolka (Místní), Monika 
Zezulová (ČSSD), Ilona Juhásová (SPOLU), Zde-
něk Vodák (Srdcem Pro zdraví a Sport), Kateřina 
Suchá (ANO 2011), Renata Pelnářová (ANO 2011).

Kontrolní výbor: Karel Suchý (ANO 2011) 
- předseda, Martin Horváth (Místní), Stanislav 
Šimral (Místní), Václav Vachrlon (Místní), Radek 
Bureš (Místní), Radek Matuška (SPOLU), Tomáš 
Randa (Srdcem Pro zdraví a Sport), Jiří Tureček 
(Srdcem Pro zdraví a Sport), Yvona Čechová 
(ANO 2011).

Výbor pro volný čas: Ladislav Zapf (Místní) - 
předseda, Martin Voleman (Místní), Marcel Vla-
sák (Místní), Jaroslav Hupfer (Místní), Josef Pojar 
(ČSSD), Václav Smolík (SPOLU), Jiří Tureček (Srd-
cem Pro zdraví a Sport), Veronika Fuková (ANO 
2011), Petra Kissová (ANO 2011).

Osadní výbor Stará Chodovská: Jiří Vacek - 
předseda, Petra Lysá, Věra Valentová, Michal Val-
ta, Martin Maštera.  (mák)

Starosta Patrik Pizinger (u řečnického pultu) bude funkci vykonávat jako neuvolněný.  |Foto: Martin Polák
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Aktuální dění 
v Chodově sledujte na 
www.mestochodov.cz

Otázka měsíce
Mgr. Luděk Soukup, místostarosta Chodova

Chodov postup-
ně revitalizuje za-
hrady mateřských 
škol. Už je jasné, 
která přijde další 
na řadu a kdy za-
čnou práce?

Město před několi-
ka lety zrevitalizovalo 
zahradu při mateřské 

škole v Zahradní ulici. Přeměna byla v duchu 
přírodního stylu, takže zde kromě běžných 
herních prvků vzniklo např. vrbové bludiště, 
přírodní tunel či amfiteátr.

Jelikož práce na této zahradě proběhly již 
před nějakým časem a použity byly přede-
vším přírodní materiály, projevuje se nyní po-
třeba větší údržby ze strany našich školníků. 
Byla to pouze první vlaštovka z plánovaného 
konceptu přeměny všech zahrad mateřských 
škol a následně i zahrad škol základních. Po 
nějaké době následovala revitalizace zahrady 
při základní škole v Husově ulici.

Obě zahrady dnes slouží především dětem 
z daných škol a přes letní sezónu od dubna 
do října v odpoledních hodinách také pro 
veřejnost. V mezidobí se nezahálelo a probí-
haly pilné práce projektantky na studiích za-
hrad, které je potřeba postupně překreslovat 
do projektové dokumentace s povolením ke 
stavbě. Zde jsme nechali rozhodnout vedení 
mateřské školy, ať stanoví pořadí jednotlivých 
zahrad. První volba padla na mateřskou školu 
ve Školní ulici.

Do konce roku budeme mít hotovou pro-
jektovou dokumentaci s aktualizovaným roz-
počtem a s nezbytnými povoleními pro spuš-
tění revitalizace. V návrhu rozpočtu pro rok 
2023 je alokováno 8 milionů pro vlastní rea-
lizaci. Po schválení rozpočtu na prosincovém 
jednání zastupitelstva města je možné zahájit 
přípravy výběrového řízení na zhotovitele. 
Hlavní část prací bude směrována na letní 

prázdniny, nicméně se jedná o rozsáhlé práce 
v celém areálu, proto možná vše započne již 
v červnu s přesahem až do září. 

Jen pro porovnání, jak se vše zdražuje. Pů-
vodní cena ze studie před dvěma lety byla 
necelých 5 milionů. Já osobně nepovažuji 
vynaložené prostředky za zbytečné, jelikož se 
jedná o investici do našich dětí, a nově zrevi-
talizovaná zahrada tak bude určitě dělat ob-
rovskou radost nejen dětem, ale i učitelkám 
a rodičům. (mák)

Nová knihovna bude o čtyři 
miliony dražší

Chodov za novou knihovnu zaplatí o 4,1 mi-
lionu korun (bez DPH) více, než původně před-
pokládal. Na navýšení ceny se dohodl se sta-
vební firmou poté, co si pro tento účel nechal 
zpracovat ekonomicko-právní analýzu.

Vyšší cenu zdůvodnil dodavatel stavby mimo 
jiné enormním nárůstem cen vstupních mate- 
riálů, energií či nedostatkem oceli na trhu. „Fir-
ma se na nás obrátila už před několika měsíci 
s tím, že začíná být problém akci ufinancovat,“ 
poznamenal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Město podle něj mělo na výběr několik va-
riant, jak situaci řešit, včetně zakonzervování 
stavby. Nicméně jako nejvýhodnější se nakonec 
ukázalo pokračování stavby i za cenu uvedené-
ho navýšení. 

Součástí dohody je také prodloužení termí-
nu předání. Stavbu nyní čeká dokončení obvo-
dového pláště, tak aby mohli dělníci přes zimu 
pracovat na interiérech, zemní práce by mohly 
být hotové přibližně v květnu či červnu příštího 
roku.

Nová knihovna vzniká přestavbou bývalé ma-
teřské školy, později výrobny knedlíků, od druhé 
poloviny roku 2021. Na jejím konci má být mo-
derní budova odpovídající evropským trendům. 
Architekti z Ateliéru Kopecký počítali ve svém 
projektu se zachováním obou budov.

V jedné bude oddělení pro dospělé čtenáře 
s centrálním pultem a kavárnou, druhá nabídne 
zázemí pro dětské čtenáře. Zcela novým prv-
kem bude schodišťové jádro s výtahovou ša-
chtou. Knihovna rovněž poskytne malý sál pro 
pořádání akcí a své využití najde i upravená při-
lehlá zahrada.

Cena stavby po navýšení je zhruba 35 milionů 
korun (bez (DPH).  (mák)
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Kameny zmizelých připomenou 
rodinu zvěrolékaře a jasnovidce

V roce 2015 se stal Chodov prvním městem  
v Karlovarském kraji, kde byly položeny stolpers-
teine - malé kameny připomínající oběti holo-
kaustu. I v letošním roce budeme v této tradici 
pokračovat. Dojde k položení čtyř kamenů při-
pomínajících hned dvě rodiny.

První rodinou je zvěrolékař Mořic Kohn se 
svou ženou Albínou. Bylo jim už sedmdesát, 
když do jejich bytu 13. září 1938 vtrhli chodovští 
henleinovci, zničili jim byt a donutili je uprch-
nout do Prahy. Manželé Kohnovi byli zavražděni  
v Treblince. 

Druhou rodinou jsou manželé Brumlikovi. 

Denní stacionář v Chodově slavil, 
klientům pomáhá už třicet let

Třicet let od založení denního stacionáře v Chodově si ve čtvrtek 6. října připomněli klienti, jejich 
příbuzní a zaměstnanci Denního centra Mateřídouška, o. p. s. Oslavu pojali ve velkém stylu a v Kultur-
ním a společenském středisku předvedli bohatý program s řadou vystoupení. 

U nelehkého zrodu stacionáře stáli tehdy před třiceti lety manželé Bráborcovi, kteří ze skromných 
poměrů pozvedli Mateřídoušku až do současného stavu, kdy je vyhledávaným a respektovaným 
poskytovatelem sociálních služeb v regionu. Její služby nyní využívá přibližně 180 klientů a práci dává 
zhruba 60 lidem. Za uplynulé tři dekády poskytla péči dvěma stovkám klientů.

„Nic z toho by nebylo možné bez nadšeného vedení manželů Pavla a Věrky Bráborcových, jejich 
obětavých pracovníků, dobrovolníků, klientů a jejich příbuzných. Těm všem patří mé díky za jejich 
práci. Nikdy jim asi nedokážeme dostatečně vyjádřit, jak moc si jejich práce vážíme,“ ocenil práci 
Mateřídoušky starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

 Mateřídouška si pro oslavy významného jubilea v Kulturním a společenském středisku připravila bohatý program. 
Jeho součástí byla i taneční sestava na známou skladbu Řiditel autobusu od skupiny The Tap Tap.  |Foto:  M. Polák     

Jasnovidec, chiromant a médium Rudolf Brum-
lik se přiženil do rodiny bohatého chodovského 
obchodníka Zikmunda Porgese, u kterého i se 
ženou Gertou od roku 1935 také žili.

Ve 30. letech byl známý pod pseudonymem 
Anonymus, podílel se na vyšetřování vraždy Otý-
lie Vranské a předpověděl smrt Antonína Šveh-
ly. Bohužel, svému vlastnímu osudu neutekl. I se 
svou mladou ženou byl zavražděn v Osvětimi.

Po letošním pokládání bude v ulicích naše-
ho města už osmadvacet kamenů zmizelých. 
Pokládání nových kamenů proběhne ve středu  
9. listopadu od 18 hodin. Začátek akce je u měst-
ské knihovny ve Staroměstské ulici.
� Miloš�Bělohlávek, městský historik
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ZUŠ zažívá skvělý rok
Pro chodovskou základní uměleckou školu je 

letošní rok zcela výjimečný. Na jeho počátku se 
přestěhovala z nevyhovujících prostor do zre-
konstruované budovy, teď navíc hlásí rekordní 
počet nově zapsaných žáků.

„Ke konci září jsme měli 180 nově zapsaných 
žáků, což je rekord. Po odečtení těch, co přiro-
zeně školu opustili, máme ve srovnání s loňským 
rokem o dvaačtyřicet dětí více,“ pochvaluje si ře-
ditelka školy Jitka Kaprová s tím, že počet žáků 
tak o jednoho přesáhl pět stovek.

„Povedly se červnové projektové dny, kdy si 
děti ze základních škol vyzkoušely naši výuku na 
vlastní kůži, a po covidu se začali vracet také žáci 
do výtvarného a tanečního oboru,“ vysvětluje ře-
ditelka vyšší zájem o školu, kterou začalo letos 
navštěvovat také pět ukrajinských dětí.

Škola začala výuku v nové budově 3. ledna 
letošního roku a pod svou střechou má všech-
ny čtyři nabízené obory. Ty byly do té doby roz-
místěny v několika učebnách po celém městě. 
„Je to jednoznačný přínos pro rodiče, kteří nyní 
nemusí děti s více obory převádět po Chodově. 
Škola je navíc vhodně umístěna ve středu města. 
A příjemný bonus je to také pro učitele,“ doplnila 
Jitka Kaprová.  (mák)

Smolnickým kopcem se prohnaly 
stovky běžců

Na Bílé vodě se občerstvíte 
i v dalších letech

Sotva na Bílé vodě skončila letní sezóna, město 
už začalo s přípravou na tu nadcházející. Radni-
ce tak mimo jiné v minulých dnech prodloužila 
smlouvu s provozovatelem, který návštěvníkům 
zajišťuje občerstvení.

„Stávající spolupráci jsme vyhodnotili jako 
dobrou, lidé byli se službami spokojeni,“ pozna-
menal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Pivo, nealko, klobásy a další sortiment budou 
k dispozici nejméně po další tři roky, vždy od po-
čátku května až do posledního září, záležet bude 
na klimatických podmínkách.

Kromě zajištění občerstvení pracuje Chodov 
na přípravě stavby, která příští rok, ještě před let-
ní sezónou, přivede od hotelu Nautilus až k Bílé 
vodě bezpečný chodník.

Zhruba ve stejnou dobu se zároveň začne  
s komplexní úpravou hlavního vstupu. Po skon-
čení prací bude v místě více parkovacích stání, 
nový mobiliář, zeleň, vstupní portál a skatepark.

Bílá voda se v posledních letech stala vyhledá-
vanou lokalitou atraktivní jak pro milovníky kou-
pání v přírodě, tak pro turisty a cyklisty. Hygienici 
navíc kvalitu tamní vody pravidelně hodnotí jako 
výbornou.  (mák)

Chodov má za sebou už 31. ročník Běhu Smolnickým kopcem, který startoval v první polovině října na stadionu atle-
tického klubu ŠAK Chodov. Pořadatelé zaregistrovali 356 závodníků a zhruba další stovku přidali malí neregistrovaní 
běžci.  |Foto: Martin Polák
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Listopad v zahradě

V listopadu je třeba zahradu dobře při-
pravit na zimu a nám se tyto práce zdají 
nekonečné, ale ještě si budeme užívat pří-
jemné počasí, kdy nebudeme  jen uklízet, 
hrabat a stříhat vše odkvetlé. Stále ještě 
můžeme vysazovat, dokonce i vysévat a za-
ložit  si úrodu pro příští jaro. Samozřejmě 
že zeleninové záhony musíme dobře zrýt 
už na podzim a nenechávat  tuto práci  na 
jaro, protože díky včasnému rytí přes zimu 
se na záhoně všechny organické látky lépe 
rozloží, půda si odpočine. Také vzešlé ple-
vele  přerytím  a obrácením ztratí sílu a do 
jara nepřežijí. 

Dobře zrytý záhon uhrabeme  a vysejeme 
si ranou karotku, kořenovou petržel a cibuli. 
Tyto plodiny  dlouho klíčí  a v době klíče-
ní jsou choulostivé na přísušky, proto pro 
klíčení využijí zimní vláhu. Právě podzimní 
pozdní výsev je alternativou jarního výsevu, 
stejně jako v přírodě - na podzim zralá se-
mena vypadají do půdy, kde přečkají zimu, 
a na jaře vyklíčí.

 Vysévejte proto až koncem listopadu, 
aby semena nestačila vyklíčit, ale na jaře 
záhony naopak před vzejitím přikryjte bílou 
netkanou textilií. Ve výsadbě budeme ještě 
pokračovat s česnekem, proto si připomeň-
me několik zásad. Ozimý česnek vysazu-
jeme  co nejpozději na podzim do takové 
hloubky, aby nad stroužkem byla vrstva ze-
miny rovnající se dvojnásobku výšky strouž-
ku, tedy 6-8 cm. Záhon musí být nakypřen 
ještě minimálně 4 cm pod stroužek.

Zabráníme tím vytahování česneku mra-
zem, protože bude již zakořeněný. Vysa-
zený česnek musí zakořenit, ale nesmí na 
podzim vzejít a zároveň ho nezapomene-
me namořit. Za základ moření je považo-
ván přípravek SULKA proti vlnovníku česne-
kovému. Pokud máte přístup k dřevěnému 
popelu, použijte ho tak, jak to dělávali naši 
předkové, kteří do každé dírky nasypali lžíci 
popela a na něj položili stroužek česneku.

Nezapomeňte  všechny okrasné rostliny 
na záhonech nebo na skalce zakrýt pro-
ti mrazu /podle množství žaludů lze věřit 
našim babičkám, že přijdou dlouhé a vytr-
valé mrazy/. Většina skalniček mělce koření 
a při holomrazech by kořeny mohly vymrz-
nout. Okrasné trávy a choulostivé trvalky 

na podzim zásadně nestříhejte, usychající 
listy chrání živý střed rostliny. Stejná rada 
platí i u jahodníku, kterému po odstranění 
hnědých a zaschlých listů zůstanou odkrytá 
srdíčka, která jsou choulostivá na vymrznutí. 
Na zakrytí je vhodná suchá sláma i zbytky 
sena, tradičně se používá vzdušné a odolné 
chvojí – přebytečné větve a větvičky jehlič-
nanů se většinou najdou na každé zahradě. 
Jako ochrana slouží i vrstva kompostu na- 
stlaná kolem rostliny nebo jakýkoli další 
mulč, třeba i polštářek z opadaných listů.   

Nezapomeňte vypustit všechny sudy 
a nádrže, které by mohly mrazem popras-
kat. A na závěr jedna rada našich předků: 
před uložením  hadic, které mají nějaké 
koncovky nebo spojky s gumovým těsněním 
nebo jiné gumové prvky, ošetřete je glyce-
rinem. Prodlouží se jejich životnost a na jaře 
se vám s nimi bude lépe pracovat, to platí  
i pro bantamové pneumatiky koleček, které 
tak nezpuchří. 

Pranostika: 
• Martin na ledě, Vánoce na blátě
• Listopadové hřmění pšenici ve zlato 

mění
• V listopadu mnoho sněhu a vody je 

známka příští neúrody
 zahrádkáři�Chodov

Otužilci zvou na Bílou vodu

Karlovarský otužilecký spolek pořádá dne  
18. 11. 2022 na břehu Bílé vody v Chodově od  
17 hodin besedu s ukázkou pro kohokoliv, kdo 
bude mít chuť, čas a také zájem. 

Studená voda opravdu není pro každého, ale 
pokud už přišel Váš čas a máte zájem, rádi Vás  
zasvětíme a hlavně Vám podáme základní infor-
mace a pomocnou ruku.  Dana Klimentová
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Kniha Maria Hanáčka „Hlava 
plná obrazů“ 

Malé poetické příběhy i prchavé okamžiky  
a pocity ze světa okolo nás jsou zamyšlením 
nad věcmi, které máme rádi, ale také tím, co nás 
dráždí či tajemně oslovuje. Tato básnická sbírka 
obsahově i formou navazuje na tři  předcházející 
knihy „Kino v hlavě“, „Cesta do hlavy“ a  „Hlava 
na špalku“.

Knihu svými obrazy opět vyšperkoval Jan Sa-
mec a protkal ji barvitou abstrakcí, která se skvěle 
snoubí s poezií. Autoři budou rádi, když vás kni-
ha zahřeje jako dobrý nápoj a přinese příjemné 
chvíle. 
Město Chodov má výborného básníka

Je mi ctí, že mohu být blízko básníkovi Mariu 
Hanáčkovi, který v roce 2016 vydal své verše pod 
názvem „Kino v hlavě“. V roce 2018 to byla sbírka 
„Cesta do hlavy“. V roce 2020 vydal sbírku veršů 
pod názvem „Hlava na špalku“.

A nejnovější jeho dílo přichází právě teď,  
v roce 2022, s titulem „Hlava plná obrazů“.

Všechny čtyři knihy mají jednoho ilustrátora. 

Jsou to obrazy Jana Samce.
Ve všech vydaných titulech je hlavním moti-

vem – hlava.
To krásné dílo vytvořila hlava Maria Hanáčka. 

Navíc je tam také srdce, které pracuje s citem, 
kterého je v současném umění velice málo. Cit 
chybí i v běžném životě lidí. 

Nevím, zda přijdou další knihy od chodovské-
ho autora. Vím jediné. Město Chodov může být 
právem hrdé na svého autora. Mario Hanáček se 
svým dílem uspěl i v pražské Viole, svatostánku 
poezie.  Jiří�Halberštát

Pozvánka
Místní organizace Svazu postižených civilizač-

ními chorobami SPCCH zve všechny své členy 
na členskou schůzi. Místo konání: jídelna pečo-
vatelského domu v Luční ulici, dne 8. 11. 2022 
ve 13.30 hodin.

Uvítáme i případné nové zájemce o členství. 
Občerstvení zajištěno.

 M. Krajmerová, místopředsedkyně

Jedna z říjnových sobot v Chodově patřila legendární kapele Brutus. Do města se jí podařilo alespoň na chvíli vrátit 
atmosféru tradičních bigbítových zábav. Několikahodinový koncert v Kulturním a společenském středisku si pochva-
lovali jak fanoušci, tak samotní muzikanti.      |Foto: Martin Polák

Sálem duněl poctivý bigbít 
kapely Brutus
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Vzpomínka
Dne 25. 11. 2022 uplyne 10 

let, kdy nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, tatínek a dě-
deček pan 

František Čepelák
S láskou vzpomínají man-

želka, děti Miroslava, Martina, 
Michal, David, vnoučata Mar-
tinka, Anetka, Kájinka, Péťa 

a Míša.  Nikdy nezapomeneme. 

Vzpomínka

Dne 23. 11. 2022 je to rok, 
co nás opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček 
pan 

Jiří Michálek.
S láskou vzpomíná rodina.  

ZŠ J. A. Komenského

Nabídka volných pracovních míst
Přijmeme na plný úvazek učitele/učitelku 

s kvalifikací na 2. stupeň školy s aprobací český 
jazyk, matematika,  informatika, anglický a ně-
mecký jazyk, hudební výchova a dále kvalifiko-
vaného učitele/učitelku pro 1. stupeň školy a asis-
tenta pedagoga.  Mgr.�Iva�Šípová, ředitelka 
školy
Sazka olympijský víceboj

Do tohoto projektu jsme zapojeni čtvrtým 
rokem. V loňském roce jsme získali stříbrnou 
medaili (77 % žáků z naší ZŠ splnilo všechny 
disciplíny) a letos jsme se rozhodli pokusit se 
o tu zlatou.

Čím dříve bude všech osm disciplín splněno, 
tím více můžeme získat. Kromě poukázek na 
sportovní vybavení školy lze vyhrát i Olympijský 
trénink se známými sportovci. Mimo jiné každý 
žák na konci roku obdrží diplom s analýzou po-

ZŠ Školní ulice

Žáci bodovali v laserové lize

Ve čtvrtek 6. 10. se v Karlových Varech kona-
lo úvodní kolo prvního ročníku Laser game ligy 
mezi školami Karlovarského kraje. Do soutěže se 
přihlásily i 3 týmy složené z žáků 2. ZŠ, které bo-
jovaly doslova jako lvi. 

V prvním kole se naši žáci postavili proti sou-
peřům ze ZŠ Karlovarská z Nejdku a ze ZŠ Lázně 
Kynžvart. Dvěma týmům z naší školy se podařilo 
vybojovat vynikající 1. a 2. místo, díky čemuž si 
zajistily účast v listopadovém druhém kole.

Děkujeme všem žákům za skvělou reprezenta-
ci školy a postupujícím týmům gratulujeme!
� Mgr.�Tereza�Zachariášová

Policie poradila, 
jak na „šmejdy“

Jak se bránit proti „šmejdům“ bylo hlavní téma 
říjnového kurzu asertivity pro chodovské seniory, 
který přichystal Karlovarský kraj společně s pro-
jektem Senior pas.

V podkroví městské knihovny o stále aktuál-
ním problému přednášela lektorka a preventist-
ka Policie ČR Soňa Podlahová (na snímku dole). 
Kurz měl především za cíl naučit seniory bránit 
se agresivnímu nátlaku ze strany některých „ob-
chodníků“ a jejich praktikám, rovněž se zaměřil 
na účinné rozpoznání manipulace.  (mák)
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Co nabízí v dětském oddělení městské knihovny v Chodově a jak si půjčovat knihy, se dozvěděli žáci prvních ročníků ZŠ 
Školní. S knihovníkem Štěpánem Petričičem si povídali nejen o chování v knihovně, ale také jaké knihy si mohou půjčit 
děti, které začínají se čtením nebo se zajímají o přírodu, zvířata či vesmír. Všechny pak zaujalo oddělení s počítači a herna. 
Odměna pak čekala na ty, kteří zvládli závěrečný test. |Foto a text Mgr. R. Poláková, Mgr. M. Kotousová 

hybových předpokladů a doporučení vhodných 
sportů.

Není v našich silách rozhýbat všechny české 
děti, ale „pokoušíme“ se rozhýbat ty z  naší ško-
ly. Věřte nám, není to vůbec lehké, ale stojí to 
za to!

Velký dík patří žákům školního  parlamentu 
za přípravu stanovišť a pánům učitelům Milo-
šovi Volkovi a Honzovi Merunkovi za organizaci 
sportovního dopoledne. Mgr. Eva Smolková
Drakiáda, akce pro žáky a rodiče

Pouštění draků je krásná kratochvíle, která je 
již po staletí typickým symbolem podzimu. Tato 
krásná tradice vznikla dle legendy ve starověké 
Číně a poměrně rychle se rozšířila do dalších 
asijských a později i světových zemí.

Každá kultura si v této činnosti našla svou 
vlastní filozofii a duchovní význam. Pro ně-
které bylo pouštění draka pouhou zábavou, 
jiní vypuštěním draka oslavovali sklizeň úrody, 

odháněli dravce nebo symbolizovali spojení 
mezi nebem a zemí. V posledních letech zažívá 
tato tradice malou renesanci. Pořádají se draki-
ády, soutěže a různé přehlídky draků.

I naše škola se rozhodla tuto typickou pod-
zimní aktivitu dostat více do povědomí dětí, 
a tak se paní učitelky z 1. stupně domluvily 
s vychovatelkami ze školní družiny a společně 
uspořádaly pro děti a jejich rodiče drakiádu.

Drakiáda se konala 13. října na Štěříkově lou-
ce. Účast byla opravdu hojná a každému, kdo 
šel okolo, se naskytl nádherný pohled na nebe 
plné draků.

Tento pohled připomínal klasické Ladovo vy-
obrazení podzimu. Drakiáda se velmi vydařila, 
moc děkujeme dětem a jejich doprovodu za 
účast a už se moc těšíme na další ročník. 

Více informací o činnosti školy na  
www.zschodov.cz.

Mgr. Lenka Spálenková, za 1. stupeň a ŠD 
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ZŠ Husova ulice

Pokračujeme v projektech
I tento školní rok jsme se aktivně zapojili do 

projektů ve spolupráci se středními školami  
v našem kraji. Projekty IKAP ve spolupráci se SOŠ 
stavební Karlovy Vary a JUNIOR se SPŠ v Ostrově  
jsou zaměřeny na výběr budoucího povolání.

Oba projekty jsou spojeny se znalostmi teore-
tickými, a navíc znalostmi praktickými z různých 
odvětví. Zajímavým projektem s názvem VŠECH 
PĚT POHROMADĚ se zaměřujeme na osobnost-
ní vývoj žáků naší školy.

Nezapomněli jsme ani na pokračování v Šab-
lonách III pro zlepšení studijních výsledků našich 
žáků. Absolvovali jsme s vycházejícími žáky vý-
stavy středních škol na SPŠ Ostrov a ISŠTE So-
kolov. Co připravujeme nového? Na fb školy je 
zveřejněna naše nejčerstvější akce pod názvem 
Nakrmíme ježky, do které se můžete také zapojit. 

 Vedení�školy�a�všichni�pedagogové
Nakrmíme ježky

Sbírka krmení pro malé ježečky na zimu probí-
há od 18. 10. do 11. 11. 2022.

Potřebují: kočičí kapsičky, konzervičky, granu-
le pro koťata, vše bez ryb (možno koupit i na 
váhu v místním zverimexu). Přineste prosím třeba 
jen malé množství,  i to pomůže.

Kam? Do vestibulu 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

Září v duchu cestování
Prázdniny utekly velmi rychle, ale řada tříd 

naší školy na ně pro zpříjemnění nového škol-
ního roku navázala výlety po našem kraji. Nešlo 
však pouze o cestování samotné, ale i trénová-
ní a procvičování sociálních dovedností. Třeba 
žáci II. S zamířili hned na několik výletů. Nejdříve 
vláčkem do muzea a na hrad do Lokte. O něco 
později do zábavního centra Hopa Hopa, kam 
vyrazili autobusem. Vyzkoušeli si kupování jíz-
denek, orientaci v cizím prostředí a osvojovali si 

ZŠ Nejdecká ulice

pro ně neznámé situace. V dětském centru Hopa 
Hopa si kromě různých atrakcí mohli dopřát ve 
vedlejší cukrárně i nějaké dobroty.

A protože rádi tráví čas v přírodě, využili krás-
ně zbarvené podzimní krajiny k pěšímu výletu 
na Bílou vodu, kde si na závěr opekli i oblíbené 
špekáčky. V plánu už mají i další výlet, tentokrát 
do solné jeskyně, která pro ně bude zcela jistě 
dalším zajímavým zážitkem.

Nezaháleli ani deváťáci, kteří také nesedě-
li pouze ve škole, ale vyrazili si vychutnat krásu 
babího léta do Karlových Varů. Prohlédli si reno-
vovaný bazén hotelu Thermal a z ptačí perspek-
tivy mohli obdivovat krásy krajského města. Výlet 
zakončili prohlídkou kolonády, při které nemoh-
la chybět ani ochutnávka teplých karlovarských 
oplatků.

Další výlety spojené s poznáváním našeho kra-
je a osvojováním si různých poznatků a doved-
ností mají i ostatní třídy. To vše jim jistě dodá no-
vou energii potřebnou do dalších dnů ve škole.
� Mgr.�Klára�Heidenreichová

Život prvňáčka

Život prvňáčka, to není žádná legrace. Museli 
jsme se naučit všechna pravidla velké školy, kolik 
máme předmětů a hlavně, kdy je velká přestáv-
ka, protože o ní se přeci svačí. Během té krátké 
chvíle, co jsme ve škole, už umíme pět písmenek 
OSBUA, která krásně vyslovujeme. Když jsme se 
učili písmenko O, tak jsme volali na celou školu  
a malovali ovečku a oko.

Při písmenku S nás navštívila užovka Žofka, se 
kterou jsme syčeli, seč nám síly stačily. Písmen-
ko B, to byla ta největší zábava, dělali jsme velké 
bubliny z bublifuku, vyráběli beránka z popcornu 
a nakonec bubnovali na velké Djembe bubny. 
Písmenko U jsme trénovali s pomocí velké in-
teraktivní tabule a zase nám při tom pomáhala 
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Policie České republiky

Mateřská škola Chodov

Podzim v mateřské škole
Během září nastoupilo do všech 16 tříd MŠ 

Chodov 365 dětí. V průběhu školního roku na-
stoupí 17 dětí. S přihlédnutím k zařazení 15 již 
diagnostikovaných dětí se speciálními vzdělá-
vacími problémy (SVP) do běžných tříd a s vý-
hledem na nové diagnózy u minimálně 3 dalších 
dětí můžeme říci, že je celková kapacita mateř-
ské školy již naplněna. 

Volných zůstává jen několik málo míst v nej-
mladších třídách v MŠ Zahradní a U Koupaliště. 
Pro lepší integraci dětí se SVP do běžných tříd 
spolupracuje s učitelkami letos 12 asistentek 
pedagoga, které pomáhají se začleněním dětí  
a s plněním cílů a úkolů třídních vzdělávacích 
plánů. V letošním školním roce jsme se více za-
měřili na pohybový rozvoj dětí.  12 tříd se zapo-
jilo do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Projekt je zaměřený právě na rozvoj pohybo-
vých dovedností dětí předškolního věku, každé 
dítě má svůj pracovní sešit a deník, do kterého si 
za splnění úkolu lepí samolepky, na konci projek-
tu děti dostanou diplomy, medaile a drobné dár-
ky. Dalšími pohybovými aktivitami, které nabízíme 
v rámci pobytu v MŠ, jsou plavání předškoláků, 
Lyžařská školička, Bruslařská školička, pravidelná 
cvičení MŠ Zahradní a MŠ Školní v tělocvičnách, 
sportovní soutěže a turnaje ve spolupráci s DDM 
Bludiště, každodenní cvičení ve třídách a pobyty 

venku, při kterých děti poznávají blízké i vzdále-
né okolí Chodova.

V současné době probíhá na vycházkách hlav-
ně práce s přírodními materiály – stavba chalou-
pek pro skřítky a broučky a sběr kaštanů a žalu-
dů. Také rodiče dětí jsme zapojili do sběru těchto 
podzimních plodů, které budou předány okol-
ním mysliveckým sdružením. MŠ Zahradní chystá 
na 27. 10. lampiónový průvod okolím mateřské 
školy.� Ivana�Šestáková, ředitelka školy

Při Dušičkách buďte obezřetní

Letošní Památka zesnulých, tzv. Dušičky, při-
padá na středu dne 2. listopadu. Lidé v tomto 
období navštěvují své blízké, kteří již bohužel 
nejsou mezi námi, na místech posledního odpo-
činku. Zde panuje v těchto dnech větší kumulace 
osob, přičemž někteří z nich na místo přijíždějí 
motorovými vozidly. 

Policisté Krajského ředitelství policie Karlo-
varského kraje by rádi varovali občany, aby si 
při  návštěvě hřbitovů či dalších pietních míst 
dávali pozor na své osobní věci, a zejména aby 
nenechávali cenné věci, jako jsou peněžen-
ky, mobilní telefony či kabelky a další příruční 
zavazadla, ve svých vozidlech. Auto opravdu 
není trezor a zkušeným pachatelům této trest-
né činnosti stačí jen malý okamžik k tomu, aby 
se do Vašeho vozidla vloupali a Vaše osobní 
věci odcizili. Policisté v těchto dnech zamě-
ří výkon své služby právě do těchto inkrimino-
vaných míst. V okolí hřbitovů a pietních míst se 
mohou tvořit kolony vozidel a problém může-
te mít i s parkováním. Proto dobře zvažte čas  
a dobu návštěvy těchto míst.

Listopad je také spojený s pochmurným, sy-
chravým počasím, které většinou tento měsíc 
provází. Začíná se brzy stmívat a stále častěji se 
setkáváme s mlhami či s deštěm. I přesto však 
nesmíme zapomínat na svou bezpečnost a bez-
pečnost našich blízkých a tomuto počasí přizpů-
sobit i jízdu za volantem. 

 kpt. Bc.�Zuzana�Churaňová,�PČR

kamarádka užovka Žofka.
Posledním písmenkem, které už bezpečně 

umíme, je písmeno A, to je první v abecedě, 
to my už víme. Nyní nás čeká L, které už peč-
livě trénujeme. V matematice počítáme do pěti 
a umíme krasopisně napsat číslice 1, 2 a 3. Už se 
moc těšíme, až se zase naučíme nová písmenka 
a spočítáme ještě více příkladů.

 Bc.�Karolina�Tichá
Nabídka pracovního místa

ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-
spěvková organizace hledá kvalifikovaného uči-
tele/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
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Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v září zasahovali 21x. Bě-

hem těchto událostí byly 4 osoby zachráněny 
a jedna osoba zraněna, 266 osob bylo eva- 
kuováno. Zásahy mimo území zřizovatele byly 
celkem 4. Nepoplachová událost na pokyn zři-
zovatele byla jedna – při požární asistenci na 
ohňostroji při oslavách Sedleckého kaolínu na 
fotbalovém hřišti v Božičanech.

Ze zářijových událostí byly 4 požáry (porce-
lánka – Stará Role, lesní porost za parkovištěm 
U Koupaliště, byt –  Karlovy Vary-Rybáře, stře-
cha vybydlené budovy – Loučky). Jednou jed-
notka vyjížděla k dopravní nehodě osobního 
vozidla na kruhovém objezdu v Novém Sedle u 
D6, bez zranění. 3x se nouzově vstupovalo do 
bytů z důvodu nebezpečí z prodlení (Jiráskova 
ulice – nebezpečí požáru, Husova ulice – uvnitř 
roční dítě, Luční ulice – invalidní občan v nouzi 
po návratu z nemocnice). 1x byl likvidován únik 

Sbor dobrovolných hasičů Chodov PHM na komunikaci v Polní ulici. 
Ve dvou případech byl proveden transport 

pacienta do sanitního vozu ZZS, v ulicích  
U Koupaliště a nám. 9. května. Byla zachráně-
na kočka ve stoupačkách bytu v ulici ČSO. Byl 
řešen poškozený strom v ulici Lesní. Ve Staré 
Chodovské hasiči pomohli zvednout staršího 
koně z rozmáčeného terénu. Původně hlášený 
požár bytu v ulici ČSO nebyl potvrzen, událost 
byla překlasifikována na technickou pomoc. 
Jednotka zasahovala také ve školní družině  
v ulici Smetanova při havárii vody. Hasiči od-
čerpali vodu a také zajistili prostřednictvím 
Hasičského záchranného sboru Karlovarského 
kraje potřebné vysoušeče.

Nebezpečně nakloněný telefonní sloup 
v Nádražní ulici byl vyřešen ve spolupráci 
s majitelem. 1x byl zaznamenán planý poplach 
na základě signálu elektrické požární signa-
lizace v kostele sv. Vavřince. Byla odstraněna 
vosí hnízda v budově OÚ Dolní Nivy. V rámci 
odborné přípravy proběhlo prověřovací cvi-
čení v ZŠ Husova s kompletní evakuací celé 

Prověřovací cvičení v ZŠ Husova, kde hasiči evakuovali celou školu. Foto: SDH Chodov
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Městská policie Chodov

Střípky z policejních svodek
Neuvěřitelnou duchapřítomnost v nejtěžší 

životní zkoušce zachoval otec 4letého dítěte, 
které vyzvedl ze školky. Při jízdě autem do mís-
ta bydliště chlapečkovi zaskočil bonbón v ús-
tech a chlapec se začal dusit. Muž okamžitě 

vytočil tísňovou linku a začal s pokusy o vy-
proštění překážky z dýchací cesty, což se mu 
podařilo, a chlapec začal spontánně dýchat.

Na místo v té chvíli již dorazila hlídka měst-
ské policie, která byla v rámci spolupráce First 
responder vyrozuměna rychlou záchrannou 
službou, která taktéž vyrazila na místo, ale 
strážníci již na místě pouze monitorovali chlap-
cův zdravotní stav, který se rapidně lepšil díky 
včasné první pomoci jeho otce. 

Palec nahoru za takovouto reakci.
Rychlý konec mělo adrenalinové dobro-

družství dvou 12letých chlapců, kteří si chtěli na 
mobil natočit krádež v obchodě a celý průběh 
živě přenášeli na sociální síť TikTok, aby získali 
co nejvíce sledujících na své sociální profily.

Vyhlédli si nákupní středisko, kde je však při 
pokusu o pronášení ukrytých cukrovinek od-
halila prodavačka. Chlapci se dali na útěk, ale 
nepočítali s tím, že před prodejnou se zrovna 
vyskytovala motorizovaná hlídka městské poli-
cie, která zde právě dořešila přestupek s jed-
ním řidičem, a do cesty jí vběhla tato vyplašená 
dvojice s prodavačkou v patách.

Živý přenos byl u konce, ale myslím, že prá-
vě následné pokračování v rámci šetření věci, 
předání rodičům, řešení případu u sociálního 
odboru, ve škole, omluvy v prodejně a všechny 
dozvuky obrovské ostudy by byly tou nejpouči-
telnější tečkou na profilech obou internetových 
„hrdinů“ pro celou jejich sledující komunitu.
Přezouvání pneumatik

Vážení řidiči, připomínáme znění záko-
na č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, s odkazem na § 40a, který řeší 
provoz vozidel v zimním období. Od 1. 11. do 
31. 3. přezout na zimní pneumatiky, a to u vo-
zidel do 3,5 t na všech kolech a u vozidel nad 
3,5 t na všechna kola hnacích náprav s trvalým 
přenosem hnací síly.

V ustanovení je však zmíněna i podmínka, 
kdy tato povinnost se uplatňuje jen v případě, 
kdy se na pozemní komunikaci nachází sou-
vislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze 
vzhledem k povětrnostním podmínkám tyto 
skutečnosti předpokládat.
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

školy. Proběhl také speciální výcvik bezpečné 
jízdy s osobními vozidly v polygonu Sachsen-
ring v rámci společné přeshraniční spolupráce 
s kolegy hasiči z Oelsnitz.

Tímto děkujeme Miloši Bělohlávkovi za zpro-
středkování této akce, Petrovi Frančemu děku-
jeme za odborný překlad. 

Bližší informace naleznete na našem webu 
nebo facebooku.

Informace SDH
V září proběhla jedna hasičská svatba Mar-

cela Weisse a Veroniky Schmidtové.
Nechyběla také účast chodovských hasičů  

a po ukončení obřadu museli novomanželé pl-
nit různé úkoly.

Na společné cestě životem přejeme novo-
manželům hodně zdraví, štěstí a vzájemné to-
lerance.

Sportovně-společenská akce hasičů spojená 
s cyklistickými výlety letos proběhla tradičně na 
Moravě v oblasti Znojemska.

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

Účastníci výcviku bezpečné jízdy s osobními vozidly 
v polygonu Sachsenring.  |Foto: SDH Chodov
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Pokračování z říjnového vydání.
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 čísle zpravodaje 
vám přináším druhou část zkrácené verze 
výstavního textu.

Jako další předškolní zařízení v roce 1965 
vznikla 4. mateřská škola, která byla provizor-
ně umístěna v budově katolického farního úřa-
du u kostela svatého Vavřince. Ve školním roce 
1971/1972 pro ni bylo slavnostně otevřeno nové 
sídlo v Čapkově ulici (č. p. 787). V budově fary 
pak již zůstaly jen jesle. V Čapkově ulici škol-
ka působila až do roku 1993, kdy byla zrušena,  
a objekt byl prodán soukromým majitelům. 

Všechny mateřské školy a jesle v roce 1965 
navštěvovalo celkem pět stovek dětí, ale dalších 
téměř dvě stě padesát dětí musely školky odmít-
nout – kapacita nebyla stále dostatečná. 

V létě 1968 byla otevřena 5. mateřská škola 
ve Školní ulici, jejíž první ředitelkou se stala paní 

Anna Blažíčková (Balážová). V areálu sídlí tato 
školka dodnes a od počátku 90. let zde také sídlí 
chodovský stacionář Denní centrum Mateřídouš-
ka, o. p. s.

V sedmdesátých letech pak vznikla další dvě 
předškolní zařízení. V červnu 1972 byla slavnost-
ně otevřena 6. mateřská škola. Její první ředitel-
kou se stala paní Věra Listová a pro školku byl 
vybudován areál v ulici U Koupaliště, kde sídlí 
dodnes.  O čtyři roky později (1976) pak vznikla 
7. mateřská škola ve Dvořákově ulici. Její ředitel-
kou byla až do uzavření v červnu 1991 paní Eva 
Malářová. Poté v objektu sídlily ordinace cho-
dovských dětských lékařů a po roce 2000 byla 
odprodána a vznikla v ní výrobna knedlíků. Po 
ukončení výroby budova chátrala, následně byla 
odkoupena zpět městem a v letech 2021-23 byla 
adaptována pro potřeby Městské knihovny Cho-
dov. 

Poslední dvě mateřské školy vznikly na počátku 
80. let a šlo původně o podnikové školky Kom-
binátu Vřesová a Strojíren Chodos. Hned v roce 
1981 byla otevřena 8. mateřská škola se sídlem 
v Nerudově ulici. V jejím čele nejprve stála paní 

Počátky mateřinek v Chodově, II. část

Snímek zachycuje 7. MŠ ve Dvořákově ulici, která fungovala mezi lety 1976-1991. Následně v budově sídlili dětští lékaři, 
výrobna knedlíků. Dnes je budova přestavována na novou knihovnu. |Foto na dvoustraně: archiv M. Bělohlávka
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Věra Pivoňková a posléze paní Jana Piklová. Školka v areálu funguje dodnes. O pouhý rok později (1982) 
vznikla 9. mateřská škola, která byla posledním otevřeným předškolním zařízením v našem městě. Byl 
pro ni vystavěn pavilonový areál v ulici U Porcelánky a zde školka sídlila pouhých devatenáct let až do 
svého zrušení v roce 2001. Uvolněný objekt byl nabídnut k prodeji a dnes je v soukromých rukách.

Na konci 80. let bylo v Chodově v provozu celkem devět mateřských škol. Ať už podnikových, nebo 
spravovaných přímo národním výborem. Již v této době ale začal klesat počet obyvatel Chodova 
a začala prudce klesat i porodnost. První mateřská škola proto byla uzavřena již roku 1991 a během 
dalších deseti let bylo postupně zrušeno pět školek a zcela zrušeny byly v Chodově i jesle. Počet 
mateřských škol ve městě se od roku 2001 ustálil na čtyřech a od roku 2002 získaly chodovské MŠ 
svou vlastní právní subjektivitu jako příspěvkové organizace města Chodova.  Všechny školky pak byly 
v roce 2004 sloučeny do jediné organizace.   Miloš�Bělohlávek,�městský historik

Budova 4. MŠ v Čapkově ul. na snímku z konce 70. let. Areál 5. MŠ ve Školní ulici krátce po svém dokončení.

Areál 6. MŠ v ulici U Koupaliště.
Pohled na náměstí ČSM. V pozadí nově postavená 
budova 3. MŠ.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOVKINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádíuvádí

17. 11. (čt) 20 h, 18. 11. (pá) 17 h, 19. 11. (so) 20 h, 20. 11. (ne) 17.30 h, 29. 11. (út) 20 h
Grand Prix 
Komedie�/�ČR�/�Režie:�Artur�Kaiser�/�130�Kč
Filmová komedie režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresní přebor) vypráví příběh dvou bratranců 
Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je dostat se na závody formule 1. Roman 
vede ušmudlaný autobazar na okraji města, má tři děti a živelnou manželku (Anna Kameníková). Emil, 
horlivý milovník pořádku, si piplá svou autodílnu v centru a o autech ví skoro všechno. Když jednoho 
dne Emil v televizní soutěži vyhraje vstupenky na Velkou cenu Španělska v Barceloně...

19. 11. (so) 17 h, 20. 11. (ne) 15 h     
Princezna zakletá v čase 2
Fantasy/�ČR�/�Režie:�Petr�Kubík�/�130�Kč
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou kouzelnou moc: dokáže částečně 
ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se 
tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle provází na každém kroku. Z dávno zapomenutých 
temnot času navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run (Ján Jackuliak), jenž touží 
získat vládu nad veškerou magií v Oberonu.

25. 11. (pá) 17 h, 26.–27. 11. (so–ne) 15 h
Divnosvět
Animovaný�/�USA�/�CZ�/�Režie:�Don�Hall�/�130/110�Kč
Celovečerní snímek Divnosvět představuje legendární průzkumnickou rodinu Cladových, 
kteří se snaží proletět skrz neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je 
barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý pes. Společně 
musí čelit nejen neznámému prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům. 

10. 11. (čt) 20 h,11.11. (pá) 17 h, 12.-13.11. (so-ne) 20 h
17. 11. (čt) 17 h, 18.11. (pá) 20 h, 26.11. (so) 20 h,  
27. 11. (ne) 17 h Akční sci-fi / USA /  CZ / 150 Kč

24.-25. 11. (čt-pá) 20 h, 26. 11. (so) 17, 
27. 11. (ne) 20 h, 30. 11. (st) 20 h

Komedie / ČR /118 min. / Režie: I. Pavlásková 140 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

Komedie / ČR / Režie: Artur Kaiser

120 Kč

1. 11. (út) 20 h

Cirkus Maximum

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

140 Kč

2. 11. (st) 20 h

Halloween končí

Za vším hledej ženu

3. 11. (čt) 17 h

Komedie / ČR / 105 min / Režie: Miloslav Šmídmajer

130 Kč

Krimi komedie / USA / 98 min / TIT / Režie: T. George

Vražda v Londýně

3. 11. (čt) 20 h, 5. 11 . (so) 20 h

130 Kč

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

4. 11. (pá) 17 h, 5. 11. (so) 15 h

Šoumen krokodýl

130/110 Kč

Za vším hledej ženu

Komedie / ČR / 105min / Režie: Miloslav Šmídmajer

130 Kč

4. 11. (pá) 20 h

Princ mamánek

Pohádka / ČR / 100 min / Režie: Jan Budař       

120 Kč

5. 11. (so) 17 h

130 Kč

6. 11. (ne) 20 h

Black Adam

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

6. 11. (ne) 17 h

140/120 Kč

Mimoni: Padouch přichází

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

6. 11. (ne) 15 h

Princezna rebelka

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

130/110 Kč

Jan Žižka*

7. 11. (po) 20 h

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

120 Kč

Komedie / ČR / Režie: Artur Kaiser

120 Kč

8. 11. (út) 20 h

Cirkus Maximum

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

Ďáblova kořist

9. 11. (st) 20 h 

130 Kč

Šoumen krokodýl

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

10.11. (čt) 17 h

130/110 Kč

Black Panther: Wakanda nechť žije 3D

Akční sci-fi / USA / CZ / Režie: Ryan Coogler 

10.11. (čt) 20 h,11.11. (pá) 17 h, 12.-13.11. (so-ne) 20 h

150 Kč 

12. 11. (so) 17 h

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

Black Adam

130 Kč

12. 11. (so) 15 h

Mimoni: Padouch přichází

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

140/120 Kč

11.11. (pá) 20 h 

Indián

Komedie / ČR / 94min / Režie: Tomáš Svoboda 

120 Kč

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

Šoumen krokodýl

130/110 Kč

13.11. (ne) 15 h

13. 11. (ne) 17 h

Princ mamánek

Pohádka / ČR / 100 min / Režie: Jan Budař       

120 Kč

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

140 Kč

14. 11. (po) 20 h

Halloween končí

50 Kč

8. 11. (út) 10 h - dopolední kino

Komedie / ČR / Režie: Rudolf Havlík

Po čem muži touží 2
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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

120 Kč

Jan Žižka*

28. 11. (po) 20 h

Historický / ČR / 125 min / Režie: Petr Jákl    

Grand Prix

29. 11. (út) 20 h 

Komedie / ČR / 107 min / Režie: Jan Prušinovský      

130 Kč

30. 11. (st) 20 h

Vánoční příběh

140 Kč

Komedie / ČR / 118 min / Režie: Irena Pavlásková   

kino Chodov - pokladna otevřena vždy 1 hodinu 

před promítáním

Rezervace a prodej vstupenek   

tel. 352 352 421

online na www.kasschodov.cz

21. 11. (po) 20 h 

Grand Prix

130 Kč

Komedie / ČR / 107 min / Režie: Jan Prušinovský      

Prezidentka

50 Kč    

22. 11. (út) 10 h - dopolední kino 

Roman. komedie / ČR / 97min / Režie: R. Havlík

130 Kč   

22. 11. (út) 20 h 

Menu

Komedie / USA / 108min / TIT / Režie: Mark Mylod

Fantasy/ ČR / Režie: Petr Kubík

19. 11. (so) 17 h, 20.11. (ne) 15 h

130/110 Kč

Princezna zakletá v čase 2

130 Kč

23. 11. (st) 20 h

Vražda v Londýně

Krimi komedie / USA / 98 min / TIT / Režie: T. George

130 Kč

Black Adam

15. 11. (út) 20 h

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

24.11. (čt) 17 h 

120 Kč

Indián

Komedie / ČR / 94min / Režie: Tomáš Svoboda 

Komedie / ČR / 105 min / Režie: Miloslav Šmídmajer

16. 11. (st) 20 h

Za vším hledej ženu

130 Kč

26.11. (so) 20 h, 27.11. (ne) 17 h

Black Panther: Wakanda nechť žije 3D

Akční sci-fi / USA / CZ / Režie: Ryan Coogler 

150 Kč 

Black Panther: Wakanda nechť žije 3D

150 Kč 

17. 11. (čt) 17 h, 18.11. (pá) 20 h

Akční sci-fi / USA / CZ / Režie: Ryan Coogler 

20. 11. (ne) 20 h 

Menu

130 Kč    

Komedie / USA / 108min / TIT / Režie: Mark Mylod

19. 11. (so) 15 h

130/110 Kč

DC Liga supermazlíčků

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

Vánoční příběh

Komedie / ČR /118 min / Režie: I. Pavlásková 140 Kč

24.-25. 11. (čt-pá) 20 h, 26.11. (so) 17, 27.11. 

(ne) 20 h

25. 11. (pá) 17 h, 26.-27.11. (so-ne) 15 h

Divnosvět

Animovaný / USA / CZ / Režie: Don Hall

130/110 Kč

17. 11. (čt) 20 h, 18. 11. (pá) 17 h, 

Grand Prix

19.11. (so) 20 h, 20.11. (ne) 17.30 h

Komedie /ČR/107 min/ Režie: J. Prušinovský  130 Kč
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KASS Chodov

TV Studio Chodov

1. 11. (út) až 4. 11. (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

8. 11. (út) až 11. 11. (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

12. 11. (so) 16 h
Velká harmonikářská přehlídka
Vystoupí: Čuprbaby z Prahy, Ondra Římek, Ježkovi,  
Renata Pospíšilová, Nikol Bukóciová, Jiří Homolka a Ester
Moderuje Petr ČIMPERA. Vstupné 150 Kč.

14.–16. 11. (po–st) 
Prodejní trhy
společenský sál

25. 11. (pá) 16 h
Zahájení adventu
Staroměstská ulice

26. 11. (so) 9 h
Akvatrhy
společenský sál

ZUŠ Chodov

15. 11. (út) až 18. 11. (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

22. 11. (út) až 25. 11. (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

1. 11. (út) 17 h
Strašidelný koncert
koncertní sál

3. 11. (čt) 17 h
Vernisáž výstavy žáků VO Karlovarského 
kraje
Krajská knihovna K.Vary

9. 11. (st) 17 h
KINO – KONCERT žáků
Videoprojekce
koncertní sál

15. 11. (út) 17 h
Podzimní žákovský koncert
koncertní sál

25. 11. (pá) 16 h
Zahájení adventu
vystoupení žáků
Staroměstská ulice

26. 11. (so) 17 h
Společný koncert kytarových orchestrů                         
KFC(h) + Crazy strings Plzeň
koncertní sál ZUŠ Kraslice
VIII. Festival tvorby ZUŠ Karlovarského kraje
14. 11. (po) 19 h
Večer tance
Karlovarské městské divadlo
15. 11. (út) 19 h
Chvění slov
Karlovarské městské divadlo
16. 11. (st) 19 h
Večer hudby
Karlovarské městské divadlo



Městská galerie v DDM Bludiště
14. 11. (po) 14 h   
Šikovné ruce Mateřídoušky 2022 
Prodejní výstava prací klientů denního centra. 
Termín výstavy: 14. 11. – 2. 12. 2022 – po, út, st, čt, pá.

Evangelický kostel

Ostatní akce

2. 11. (st) 17 h
Dušičková pobožnost za všechny zemřelé
kříž na městském hřbitově
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Knihovna Chodov

1. 11. (út) 15–17 h
Halloweenské strašení
Na odvážné čtenáře čeká opět naše strašidelné sklepení. 
Pro malé děti budou připraveny různé hry v dětském od-
dělení. Podpořte strašidelnou náladu svými nápaditými kos-
týmy. Na závěr vyhlásíme nejhezčí masku halloweenského 
odpoledne.

10. 11. (čt) 18 h
Jazz v podkroví 
Chcete si poslechnout, jak hrály evropské revivalistické kape-
ly před šedesáti lety? Přesvědčíte se, že Acker Bilk, Chris Bar-
ber, Kenny Ball a jejich kolegové si vyprodané sály a nadšené 
publikum po celé Evropě i u nás zasloužili právem! 

16. 11. (st) 17 h 
Jak se tvoří detektivka s kapkou jedu
V podkroví knihovny se ve středu v podvečer usídlí zločin. 
Místní spisovatel Antonín Mazáč seznámí své posluchače s 
tím, jak se píše detektivka, představí svou nejnovější knihu 
„Kapka jedu” a přečte úryvek z připravovaného pokračová-
ní oblíbeného Aristokrata.

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.

DDM Bludiště Chodov

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/

5. 12. (po)
Mikulášská nadílka
V pekelném sklepě DDM Bludiště čert, anděl a Mikuláš pře-
dají dětem vaše balíčky. Trénujte básničky a písničky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky, 50 Kč za dítě.  
V  kanceláři denně od 10 do 18 h, v pátek do 16 h.      
Soutěž k Roku netopýrů
Ekocentrum Chodováček a DDM Bludiště Chodov vyhlašují 
k Roku netopýrů výtvarnou a literární soutěž.
Termín odevzdání: 20. listopadu 2022
Soutěž, stejně jako celá kampaň Rok netopýrů, chce upo-
zornit 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 je 
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“.
Všechny druhy netopýrů jsou chráněny našimi zákony i 
mnoha mezinárodními úmluvami. Netopýry je zakázáno 
i jen rušit. Proto do soutěže neposílejte fotografie živých 
netopýrů.
3D tisk – grafika - programování
Budete si moci sami pro sebe vytisknout nějaký drob-
ný model, miniaturu, šperk, který si sami navrhnete a 
„naprogramujete“ do počítače a potom do tiskárny. Vy-
tisknout drobný předmět může trvat 2 hodiny, ale také 
20 hodin – takže během jednoho jediného setkání si 
domů určitě žádnou památku neodnesete. Kdo však 
vydrží, bude za tuto trpělivost odměněn vlastním vý-
robkem. Schůzky budou v DDM sudý týden v pondělí 
16–17.30 h a lichý týden v úterý 16–17.30 h. Určeno mlá-
deži od 12 let. Pololetí 600 Kč. Přihlášky jsou k vyzvednutí   
v kanceláři DDM Bludiště.
Basketbal
Nový sportovní kroužek pro děti 8-10 let. Informace:  
776 295 343
Klub deskových her
DDM Bludiště nabízí zábavu dětem od 6 let v novém klu-
bu. 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, Ac-
tivity, Cink, atd…). Schůzky budou některé odpoledne (dle 
největšího zájmu) 1,5 h v době od 14.30 do 17.30 v herně 
DDM. Školné je 600 Kč na rok. Zájemci se mohou přihlásit  
v kanceláři DDM.

5. 11. (so) 18 h
Koncert komorního souboru Con silencio
Barevné tóny hudby od renesance po současnost 
Hrají:  Daniel Fajkus – hoboj, anglický roh, Jitka Fajkusová – 
zobcové flétny, housle, Jitka Kaprová – kytara                                                                                                     
vstupné dobrovolné

6. 11. (ne) 18 h
Violový koncert 
Eva Mokrá – viola, Martin Hroch – cembalo  
Zazní skladby od J. S. Bacha, G. P. Telemanna, H. Ecclese,                                  
J. N. P. Royera, G. Paisiella
vstupné dobrovolné



Sport

2. 11. (st) 9.15 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Lázeňské lesy, cca 10 km

9. 11. (st) 17 h
Srdce - výstava tkaných obrazů Drahomíry 
Jandové 
Hosté výstavy: 
Milada Matoušová – tkané tapisérie – insitní umění, Miloš 
Klíma – černobílé foto, Kristina Klímová – kresba.
Výstava potrvá do 9. 12.  2022. 
Výstavní dny úterý, čtvrtek a neděle 14–17 h.
Galerie u Vavřince 

Galerie u Vavřince 5. 11. (so) 14 h
Fotbal A muži
Spartak Chodov - Slavia Karlovy Vary
stadion TJ Spartak

9. 11. (st) 10 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Okolí Bílé vody, cca 10 km

16. 11. (st) 9.15 h, sraz autobusové nádraží
Vycházka turistů KČT
Karlovarské vycházky, cca 10 km

23. 11. (st) 
Vycházka turistů KČT
Jenišov, cca 10 km

25. 11. (pá) 18.30 h
Basketbal - zápas
sportovní hala
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Fotbal

Výsledkový servis
Na přelomu září a října odehráli naši fotbalisté 

ve všech kategoriích pěknou řádků zápasů a do-
sáhli v nich těchto výsledků:

A muži:
Nejdek - Spartak 3:5
Spartak - K. Vary-Dvory 1:3
Lomnice - Spartak  0:5
Spartak - Citice  1:2
B muži:
Habartov - Spartak  2:1
Spartak - Lomnice „B“  3:0
Krajková - Spartak  1:3
Spartak - Oloví  3:1
Starší žáci:
Kraslice - Spartak  1:4
Spartak - Svatava  1:12

Spartak Chodov, oddíl basketbalu
Muži Spartaku Chodov v úvodním utkání se-

zóny prohráli v Aši 74:67. Od začátku byli na 
tom lépe domácí, kterým se dařilo proměňovat 
trojkové pokusy. Navíc se Chodovákům nedařilo 
na obranném doskoku a dostávali jednoduché 
body z podkoše. Nejlepším střelcem Spartaku 
byl Jiří Slavík s 33 body. Domácí zápas s Che- 
bem byl odehrán po uzávěrce zpravodaje. Dal-
ší domácí zápas se odehraje 25. 11. od 18.30 ve 
sportovní hale.  

Od září jsme otevřeli dvě tréninkové skupiny 
pro děti a mládež. Kapacita skupiny nad deset 
let je již naplněna, stále ale máme místo pro děti 
od 7 do 10 let. Trénujeme v pondělí a ve čtvrtek 
od 15.30 do 17.00 ve sportovní hale.  Bližší infor-
mace na telefonu 776 295 343 nebo na našem 
facebooku.  Tomáš�Randa

Basketbal Spartak - D. Rychnov  5:2
Lomnice - Spartak 2:0
Spartak - Vintířov  18:0
Mladší žáci:
Spartak - Svatava / St. Sedlo  1:2
Kr. Poříčí - Spartak 1:2
Spartak - Lomnice  4:1
D. Rychnov - Spartak 1:10
Starší přípravka:
Svatava - Spartak  10:6
St. Sedlo - Spartak  5:14
Spartak - Vintířov  19:1
Spartak - N. Sedlo  3:20
Kr. Poříčí - Spartak  10:5
Mladší přípravka:
Habartov - Spartak  0:26
Citice - Spartak  8:16
Spartak - Svatava  33:5
V měsíci listopadu se hraje v Chodově už jen 

jediný mistrovský zápas. Nastoupí v něm naše A 
mužstvo proti rezervě karlovarské Slavie. Hraje 
se v sobotu 5. 11. od 14.00 hodin a my vás na toto 
utkání srdečně zveme! Jaroslav Pinc

Atletika

Nová výzva Hany Zápotocké
Bývalá chodovská atletka, aktivní tanečnice 

a trenérka rokenrolu, nyní působící v Praze, Hana 
Zápotocká  si zkusila novou výzvu a zúčastnila se 
závodu Gladiátor race. Úplně první závod si za-
běhla letos v Pardubicích a nyní 14.–15. 10. v Pra-
ze. V nočním závodě obsadila krásné třetí místo 
a v hlavním závodě byla desátá. Velká gratulace 
této všestranné sportovkyni. Simír, trenér
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Florbalová sezóna začala
Dne 9. 10. 2022 se ve SH Chodov konalo  

1. kolo florbalového turnaje, 2. liga juniorek – 
skupina 2. Turnaje se zúčastnily i juniorky z TJ 
Plamenu Chodov dívky, které byly v nové sezóně 
tentokrát přihlášeny do Ústecko-liberecké soutě-
že, a to pod vedením trenéra Dana Ševčíka. 

V této soutěži na ně čekaly soupeřky z týmů 
FBC DDM Kati Kadaň, Florbal Chomutov,  Kano-
nýři Kladno, SK BIVOJKY Litvínov, Florbal Sokolo-
vVary a FBC Vipers Most. V 1. utkání se plameňač-
ky postavily proti hráčkám Florbal SokolovVary. 
Hned v 1. třetině se dívkám podařilo vstřelit dvě 
kontaktní branky, které měly rozhýbat motor ce-
lého týmu. To se bohužel nepodařilo. Naopak, ve 
2. třetině ztratily naše dívky dvoubrankový nás-
kok. Před juniorkami byla poslední a rozhodující 
třetina. Ve 30. minutě dostala hráčka z Florba-
lu SokolovVary svůj tým do vedení. Ne však na 
dlouho. Našim juniorkám se podařilo ve 31. mi-
nutě srovnat a zápas nakonec ukončit remízou 
3:3 a prvním bodem do tabulky.

Na juniorky čekal o pár desítek minut později 
ještě jeden zápas, a to s týmem FBC DDM Kati 
Kadaň. Mač byl pro naše svěřenkyně nároč-
ný. K vidění byla tvrdá a nekompromisní hra ze 
strany hráček z týmu Kadaně. Za zmínku stojí 
vyloučení hráčky Šindelářové na 2 minuty za ne-

Florbal dovolené vražení za mantinel. Toto vražení a ná-
sledný pád vypadaly hrozivě a všichni přítomní 
si oddychli, když se naše svěřenkyně vrátila bez 
zranění zpět do hry. 

Po všech těchto nepříjemných zákrocích a ne-
uvěřitelné smůle plameňaček zápas skončil vý-
hrou hostujícího týmu z Kadaně v poměru 9:0.    

O týden později, v neděli 16. 10. 2022, se na 
stejnou palubovku ve SH Chodov postavily ženy 
ze stejnojmenného florbalového týmu TJ Plamen 
Chodov dívky, 2. liga žen - skupina 1, které hrají 
Karlovarsko-plzeňskou soutěž. V této skupině na 
ně čekaly již známé soupeřky; FBC Rokycany, Fbc 
Plzeň a Florbal SokolovVary. 

Zápas otevřela hráčka s #77 Lucie Červen-
ková, která vstřelila první branku bez asistence. 
O 2 minuty později pak přidala další branku De-
nisa Rodaková, hráčka s #33. Hráčky z  týmu So-
kolovVary se snažily skóre srovnat, ale herně se 
jim vůbec nedařilo. Naopak ženám z Plamenu se 
podařilo ještě jednu branku vstřelit, a tak zápas 
skončil výhrou domácího týmu v poměru 3:0. 
Na naše svěřenkyně čekal další soupeř, tentokrát 
FbC Plzeň. Ženy dnes už jeden zápas vyhrály, tak 
proč by nebyla možná i další výhra.

Zápas to byl velice náročný, plný krásných vý-
měn. Ze strany plameňaček nechyběly ani  indi-
viduální akce, které byly úspěšně zakončeny gó-
lem. Díky novým posilám v týmu se ženy rozjely, 
a převálcovaly tak tým z Plzně 6:3. 

 Pavel Dawidko

Florbalistky opět v pohybu
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Starší žákyně výborně v ČP 
Na začátku této sezony je zatím střídavě oblač-

no. Začnu u našich juniorek, které v září odehrá-
ly dvě kola a bohužel zatím nezískaly ani jeden 
bod. Po velmi vyrovnaném utkání v Praze se ne-
podařilo bodovat ani v domácím prostředí v zá-
pase proti Orionu Praha. Kadetky si vedly o něco 
lépe. Po dvou prvních kolech, kdy nezískaly také 
ani bod, si za pomoci mladších kolegyň z junio-
rek poradily při domácím dvojzápase s Teplicemi, 
a získaly tak do tabulky prvních 6 bodů. 

Zatím nejlépe nás reprezentují starší žákyně, 
které v kvalifikaci Českého poháru postoupily 
mezi 16 nejlepších týmů v ČR. 

Ve dnech 15. a 16. října dovedly obhájit pří-
slušnost ve druhé výkonnostní skupině, když 

Volejbal v Českém Krumlově se se ziskem 11 bodů umísti-
ly na velmi pěkném 4. místě. Toto družstvo také 
rozehrálo krajský přebor své kategorie a po dvou 
kolech se průběžně drží na velmi pěkném 2. mís-
tě. 

Mladší žákyně také rozehrály svůj krajský pře-
bor a průběžně drží třetí příčku. Pomalu se nám 
začíná rozjíždět v Karlovarském kraji série něko-
lika turnajů Barevného volejbalu, kterého se BVC 
Chodov také zúčastní. 

BVC Chodov také od září provádí nábor no-
vých talentů, které mají zájem hrát volejbal. 

Dívky a chlapci, kteří by měli zájem o tuto hru, 
se mohou hlásit u pana Jiřího Turečka (mob.:  
777 251 796) nebo u pana Ladislava Zapfa (mob.: 
602 110 547). 

Výsledkové servisy, tabulky, pozvánky na zá-
pasy a další aktuální informace můžete sledovat 
na oficiálních stránkách Českého volejbalového 
svazu nebo na facebookových a internetových 
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Mistrovství světa WMAC 2022 Slovinsko 
Chodovští samurajové překonávají další limity. 
Na Mistrovství světa WMAC ve Slovinsku, kde 

bojovalo více jak 800 bojovníků z 26 zemí, získali 
rekordních 10 cenných kovů. 

Úspěšný tým, který se skvěle doplňuje a doká-
že být nejlepší na celém světě, předchází neko-
nečná příprava, dril a mnoho odříkání s mottem 
něco dokázat. 

Výsledky stály za to. Dvojnásobnými světový-
mi šampiony se stali sourozenci Kryštof a Hanka 
Schwarzovi v disciplínách kickboxu, Kryštof při-
dává i bronz v MMA light. Oba vstoupili do sou-
těže bez respektu a jednoznačně poráží všechny 
své soupeře bez ztráty bodu. Svůj první titul svě-
tové šampionky si odváží i Lenka Dušková v dis-
ciplíně MMA light. Všem dokázala, že trénink pro 

Bojové sporty

Champions team - ohlédnutí po šesti 
letech činnosti

1. září 2022 vstoupil Champions team do 
sedmého roku své činnosti. Během této 
doby se náš team rozšířil z Chodova do 
dalších měst Karlovarského kraje. Působíme 
nyní dále v Nové Roli, Lokti, Karlových Va-
rech, Horním Slavkově, Ostrově.

Postupem času jsme rozšířili naši činnost 
o sportovní přípravku pro nejmenší zájemce 
o sport, parkour a od letošního září také judo.

Zatím nejvýraznějších úspěchů jsme do-
sáhli v karate. Během šesti let naši členové 
vybojovali 3 508 medailových umístění. Vše 
v různých soutěžích od krajských přeborů 
přes mistrovství republiky až po mistrovství 
Evropy a mistrovství světa. Na mistrovstvích 
světa dokázali naši svěřenci vybojovat 96 ti-
tulů mistrů světa, 44 vicemistrů a 89 třetích 
míst. Velmi dobře si vedli i v soutěžích ev-
ropských. Máme 68 mistrů Evropy, 68 vice-
mistrů a 108 třetích míst.

Nyní k současnosti, hned v měsíci září 
nás čekala 2 mistrovství světa, první v Par-
dubicích, zde proběhlo MS WSF. Naši borci 
zde v mezinárodní konkurenci vybojovali 
9 mistrovských titulů, 4 vicemistry a 6 bron-
zových medailí. Mistři světa: M. Boguský, 
kumite sanbon +84 kg, K. Štecová, kumite 
WKF juniorky, kumite sanbon juniorky, ku-
mite ippon juniorky +59 kg, E. Pokorná, ku-
mite WKF juniorky a kumite sanbon -59 kg, 
M. Budajová, kumite sanbon a kumite ip-
pon ženy + 68 kg, další zlato pro tým ve 
složení Štecová, Pokorná, Celarová. Stříbro: 

M. Jindra, kumite masters open, M. Bogus-
ký, kumite masters open, kumite tým junioři 
Endršt, Šnajdr, Benda, Tirala a kumite tým 
masters Jindra, Boguský, Kincl, Zdražil. Třetí 
místa: E. Pokorná, kata, R. Tirala, kumite ip-
pon junioři -68 kg, E. Pokorná, kumite ippon 
juniorky -59 kg, K. Sluka, kumite žáci -50 kg, 
M. Boguský, kumite ippon muži, kumite tým 
žáci Sluka, Hluchý, Jindra, Pavlíček.

Hned za týden vyjel tým našich karatistů 
na mistrovství světa do polského Štětína. 
Zde proběhlo mistrovství světa WKA. I zde 
si vedli naši závodníci velmi dobře. Při účasti 
7 nominovaných dokázali zvládnout nároč-
nou soutěž. 

Mistry světa se stali M. Boguský, kumi-
te sanbon a kumite ippon masters open, 
Š. Šnajdr, kumite sanbon cadets -75 kg a ku-
mite ippon cadets open, M. Jindra, kumite 
sanbon veteráni, J. Endršt, kumite sanbon 
cadets + 75 kg, kumite tým sanbon Bogus-
ký, Jindra, Pekuniak, kumite tým rotation Bo-
guský, Jindra, Pekuniak, T. Jůnová, kata ženy, 
A. Jůnová, kata dorostenky, stříbrné medai-
le, T. Jůnová, kata ženy open styl, A. Jůnová, 
kata dorostenky open styl, bronzovou pozici 
obsadil ještě J. Endršt, kumite ippon cadets 
open kategorie.

Všem děkujeme za příkladnou reprezen-
taci nejen Chodova, ale i kraje a České re-
publiky. V době, kdy píšu tento článek, se 
již Champions team připravuje na mistrov-
ství světa SKDUN, které proběhne ve dnech  
30. 9. až 2. 10. 2022 v Karlových Varech. 

 Jiří�Nosál
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stránkách BVC Chodov. Ladislav Zapf Stolní tenis

Úspěšný podzim stolních tenistů

Chodovští stolní tenisté v září 2022 vstoupili do 
své jubilejní 60. soutěžní sezóny. Na prvním kraj-
ském turnaji U15 v Sokolově jsme sice nestartovali 
v plné síle, ale i tak jsme v kategorii dívek obsadili 
první 3 místa (Nelča Kořínková 1. místo, Nikča Ton-
hauserová 2. místo, Adéla Preložníková 3. místo). 
Dvojice Tonhauserová & Preložníková přidala ješ-
tě zlato ve 4hře. Adam Koubek a Petr Tonhauser 
potvrdili své současné umění a vybojovali si účast 
ve čtvrtfinále. 

Následoval krajský turnaj U19 ve Vintířově, kde 
se blýskl chodovský Dušan Mihok, jehož spanilou 
jízdu překazil až ve finále jenišovský Jan Šoupal. 
Účast na tomto turnaji však ovlivnila chodovská 
marodka, proto z původních 9 nominovaných 
startovali pouze 4 hráči. O to víc si však ceníme 3. 
místa Nikči Tonhauserové ve 2hře, která jako 11letá 
úspěšně a statečně bojovala s o mnoho let starší-
mi soupeřkami a nestačila pouze na nejlepší dvě. 
Naši nejmladší pak vyrazili poměřit své doved-
nosti s krajskou konkurencí na krajský turnaj U13, 
který se konal poslední zářijový víkend opět ve 

Vintířově. Naše 2 želízka, sourozenci Petr a Nikča 
Tonhauserovi, nezklamala. Nikča turnaj bez ztráty 
kytičky vyhrála a Péťa narazil na kvalitního soupe-
ře až ve finále, kde však ho štěstíčko opustilo a na 
lubského Petra Postolku nestačil. Ovšem stříbro je 
i tak krásným umístěním a pochopitelně i příslibem 
do dalších tréninků, aby se tak své sestře vyrovnal. 
Dalším turnajem byl krajský bodovák v Lubech 
v kategorii U15. Zde se poprvé utkal se svou věko-
vou krajskou konkurencí Dušan Mihok. Relativně 
snadná byla cesta do finále, ovšem zde již došly 
síly a houževnatý soupeř Daniel Naske z Chebu 
bohužel našel recept na našeho borce a pomě-
rem setů 2:3 finále vyhrál. Petr Tonhauser s Ada-
mem Koubkem tentokrát postup ze skupiny sice 
vybojovali, ale následná účast v osmifinále již byla 
stopkou pro setrvání v turnaji. Na druhou stranu 
v kategorii dívek se Chodov opět vyšvihl. Své první 
zlato ve 2hře si z Lubů odvážela Adéla Preložní-
ková, která oplatila porážku ze Sokolova své spo-
luhráčce a kamarádce Nikče Tonhauserové, jež tak 
byla tou smutnější finalistkou. Dosud poslední ost-
rou zkouškou byl krajský turnaj U19 opět ve Vintí-
řově (16. 10. 2022). Zde jsme tentokrát byli v plné 
síle 9 hráčů a hráček. Kvalitní obsazení turnaje 
znamenalo příslib náročných a zároveň kvalitních 
zápasů, a to hned v základních skupinách. V sítu 
poražených skončili, a tedy účast v útěše zbyla 
tentokrát na Adama Koubka, Matyáše Hupfera, 
Petra Tonhausera. Do vyřazovacího pavouka po-
stoupili Honza Manoch, Dušan Mihok a Jirka Nykl. 
Dušan vypadl s pozdějším vítězem, karlovarským 
Jakubem Kotálem, velmi smolně, přestože všem 
přítomným ukázal svůj opravdu kvalitní a bojov-
ný stolní tenis, tudíž tentokrát neobhájil stříbro, ale 
skončil již ve čtvrtfinále. Jirka Nykl to neměl vůbec 
lehké a cestu do finále si musel vybojovat s ne-
příjemnými a záludnými soupeři. Z předchozího 
psaní vyplývá, že ve finále na svého soupeře již 
nestačil, ale i tak bylo vidět, že stolní tenis v Cho-
dově prostě umíme. V této sezóně se potvrzuje, 
že děvčata bývají úspěšnější. Opět jsme vyzobali 
nejlepší umístění, tedy 1. místo Nelča Kořínková, 2. 
místo Nikča Tonhauserová a 3. místo Adéla Pre-
ložníková. Ve 4hrách naše dvojice Nykl & Mihok 
a Kořínková & Tonhauserová nenašly přemožitele 
a opět jsme brali zlato. 3 ze 4 soutěžních disciplín 
tak ve Vintířově bral sportovní klub SKST Chodov. 
Všem tak patří poděkování a dodatečná gratulace. 
Závěrem si dovolujeme pozvat chodovský fanklub 
stolního tenisu na Velkou cenu Chodova, která se 
koná 5. 11. 2022 (kategorie dospělých) a 6. 11. 2022 
(kategorie U15) v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského. 
Mgr.�Bc.�Jan�Kořínek, předseda SKST Chodov

ni znamená vše, má srdce samurajky a nebojí se 
žádné výzvy. 

Posledním medailistou, trojnásobným vicemis-
trem světa v disciplínách kickboxu a MMA light, 
se stal Johny Kolář, v disciplínách kickboxu na 
něj čekalo 16 soupeřů, které postupně porážel, 
ve finále vždy scházel k vítězství bod. Útěchou  
a satisfakcí bylo ocenění za nejlepší zápas turnaje 
prezidentem WMAC.

Poslední medailista, nejmladší člen výpravy 
Daniel Sarkány, bojoval v disciplínách kickboxu. 
I když bojoval s velkým váhovým rozdílem soupe-
řů, zaslouženě získává po skvělém výkonu bronz.

Děkujeme trenérům v přípravě: Václav Kolář, 
Marcel Klik, Evžen Bubyr, Nikola Hanzalová, Jaro-
slav Kalfář. Děkujeme za podporu Karlovarskému 
kraji, Národní sportovní agentuře, městu Chodov 
a Nejdek. Václav�Kolář
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Hasičský sport

Sportovní září hasičů

3. září – Stimax Cup – 4. kolo seriálu soutěží se 
konalo v Děčíně a opět jsme předvedli spoustu 
pěkných výkonů. Kategorie mladší dívky – Ni-
kola Balážová 2. místo v novém osobním rekor-
du 14,62. Laura Hofrichterová pěkné 11. místo. 
Mladší chlapci – Denis Hynšt 4. místo v osobním 
rekordu 14,86. Starší dívky – Eliška Šimralová 
13. místo, Dominika Slavíčková 22. místo. Starší 
chlapci – Filip Belička 19. místo v osobním rekor-
du 14,81 a Marek Brom 27. místo.

10. září – 60 m překážek, Písková Lhota – ten-
to závod jsme do programu zařadili na posled-
ní chvíli, abychom před MČR v běhu na 60 m 
překážek potrénovali ještě na tartanové dráze. 
Gratulujeme k dalšímu posunu osobních rekordů  
a umístění v první desítce.

24. září – Stimax Cup Chomutov – 5. kolo a fi-
nále STIMAX CUPU. V samotném závodě jsme 
si vedli skvěle. V celkovém hodnocení seriálu 
soutěží jsme se umístili takto: mladší kategorie 
– Nikola Balážová 2. místo, Laura Hofrichterová 
11. místo (56 účastnic). Denis Hynšt 6. místo (42 
účastníků), Teodor Kaňa 6. místo (29 účastníků). 
Starší kategorie – Eliška Šimralová 13. místo, Do-
minika Slavíčková 14. místo (89 účastnic). Filip Be-
lička 18. místo, Marek Brom 30. místo (75 účast- 
níků). Kategorie dorost - Tomáš Orava 13. místo 
(36 účastníků).

25. září – MČR v běhu na 60 m překážek – his-
toricky první mistrovství ČR v běhu na 60 m pře-
kážek. 480 závodníků ve 4 kategoriích z 215 sbo-
rů ČR. Postup se podařilo vybojovat všem našim 
závodníkům – Nikola Balážová, Laura Horfrichte-
rová, Denis Hynšt, Teodor Kaňa, Eliška Šimralová, 
Dominika Slavíčková, Filip Belička a Marek Brom. 

Gratulujeme k obrovské zkušenosti a kontaktu  
s absolutní špičkou. 

28. září – TFA Jáchymov („nejtvrdší hasič pře-
žije“) – Mladší dívky – Nikola Balážová 1. místo, 
Laura Hofrichterová 4. místo. Mladší chlapci – 
Denis Hynšt 1. místo, Daniel Černý 3. místo, Jakub 
Čenec 4. místo, Petr Michal 5. místo, Teodor Kaňa 
9. místo. Starší dívky – Eliška Šimralová 3. místo, 
Dominika Slavíčková – 6. místo. Starší chlapci –
Marek Brom 7. místo, Filip Belička 8. místo, Ště-
pán Baláž 12. místo.

Sportovcům a jejich vedoucím děkujeme za 
krásné výsledky a výbornou reprezentaci.

www.sdhchodov.cz
Ing.�Jiří�Kiss�a�Martina�Svobodová

Chodovští turisté se nenudí
KČT Chodov je celkem aktivní parta lidiček,  

která jezdí po okolí, ale i za hranice kraje. Na na-
šich trasách, které měří okolo 10–15 km, se najde 
vždy nějaká zajímavost. 

V červnu jsme byli na týden v Náchodě, kde 
jsme prošli různé zámky. Navštívili jsme Jirásko-
vu chatu, Kuks, Babiččino údolí a další turistické 
zajímavosti. V létě jsme chodili po našem okolí 
a v září jsme byli na týden v Čerčanech, viděli 
jsme památky v okolí a hlavně jsme se zúčastnili  
Benešovských toulek, kde jsme dostali pohár za 
nejvzdálenější partu.

Za přispění Městského úřadu Chodov jsme 
uspořádali zájezd autobusem do Starého Plzen-
ce, do rotundy sv. Petra a Pavla, na hrad Radyně 
a zámek Kozel. 

S chebskými turisty jsme se vydali do Litoměřic 
na pochod a pak na bájný Říp. S partou Karlova-
ráků jsme jeli na hrad Sloup v Čechách. Byly to 
krásné a pohodové výlety.  

A ted se těšíme už na naše akce, kdy pojede-
me na pochod Poslední puchýř do Krupky a ne-
necháme si ujít naši předsilvestrovskou vycházku 
na Bílou vodu a na Mikuláše do Pekla.

Razíme heslo: „Kdo sedí doma, nic nezažije“.
 Růžena�Štěpánková

Turistika

Babiččino údolí. |Ilustrační foto
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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)

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

Tepelné čerpadlo
Fotovoltaika

Z programu Nová zelená úsporám.
Levně, rychle a spolehlivě.
Konzultace ZDARMA.

735 614 746

WWW.DOTACEPLUS.CZ

Vyřídíme za Vás dotaci

PRODÁM 
GARÁŽ

POD NÁDRAŽÍM  VE VANČUROVĚ UL.
CENA 260 000 KČ

TEL. 724 033 692
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PRONÁJEM GARSONKY 

TEL.: 720 625 840

rekonstruovaná v Palackého ul.
od 1 .11. 2022 za 6500 Kč/měsíc

Kauce 10000 č

Uzávěrka 
prosincového čísla 

14. listopadu 2022

ZDE JE MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
tel. 352 352 422, 721 657 791 |  zpravodaj@kasschodov.cz
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...nebo online na: 
www.smsticket.cz

Vstupenky zakoupíte na těchto místech:
▶ Kulturní dům Dvorana ▶ Městská knihovna Loket 
▶ Infocentrum Chodov ▶ Sokolovské Infocentrum
▶ Infocentrum Krajské knihovny Karlovy Vary

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

Místo pro vaše kulturní zážitky

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?

žaluzie
SÍTĚ PROTI HMYZU

horizontální - vertikální žaluzie
Látkové roletky

Pavel DOLEŽEL |tel. 602 160 734

Pondělí - pátek 9.00-15.00 hod.

Út-St: 8-12,14-16:00h
Čt-Pá: 8-12,14-16:30h

     So: 8-11h  
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

V MÍROVÉ U K. VARŮ

TEL. 608 218 284

•úprava a barvení obočí

•čištění pleti ultrazvukem

•kosmetické ošetření kosmetikou Essenté

BARVENÍ OBOČÍ HENNOU

KOSMETIKA

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
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SLUŽBA
tel. 605 023 315

www.vsuklidovka.cz

vsuklidovka@seznam.cz

V. Š.
ÚKLIDOVÁ



Velká vánoční
objednej

fotoobraz

a vyhraj
jízdu limuzínou

najdeš nás
18. - 20. 11. 2022 v OC VARYÁDA

Více informací na vyhodnytisk.cz

jako vánoční dárek
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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
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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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www.dluhovaporadna.cz
http://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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