
Zpravodaj města
CHODOVA

  7. 11.  Koncert skupiny Katapult
13. 11.  Ples rybářů - Dolovná 2015
27. 11.  Zahájení Staroměstského adventu a koncert Hudby Hradní stráže
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Vstupenky v prodeji od 10. listopadu 

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři Zpra-
vodaje města Chodov, 
uplynul rok a před 
námi stojí příprava 
rozpočtu města na 
rok 2016. V současné 
době probíhá jeho 
projednávání v jed-

notlivých orgánech města, tak aby nejvyšší 
městský orgán – zastupitelstvo města - mohl 
na svém prosincovém zasedání projednat 
jeho finální verzi a schválit ho. 

Již při svém nástupu jsem upozorňoval na 
to, že v roce 2016 bude město sledovat pouze  
jednu hlavní prioritu, která se také významně 
dotkne financí města. Je to přístavba Základní 
školy J. A. Komenského, včetně rekonstrukce 
stávající budovy, do které se letos v létě pře-
stěhoval druhý stupeň výše zmiňované  zá-
kladní školy. Financování takto náročné akce 
bude ze tří zdrojů. Tam, kde to bude možné, 
budeme žádat o dotace – zejména zateplení 
stávajícího objektu, včetně tělocvičny a jídelny 
s družinou. Dále město na tuto akci použije 
vlastní prostředky a část investice budeme 
muset pokrýt z úvěru. Proto i připravovaný 
rozpočet města na rok 2016 je podřízen této 
prioritě a v příštím roce město nezačne žád-
nou další velkou investiční akci.  

S tím, jak pokračuje příprava, je také již více 
zřejmé, kdy se celá akce bude moci spustit 
a dokončit. Pokud bude v prosinci schválen 
rozpočet města, bude město moci vyhlásit 
výběrové řízení na dodavatele stavby. Oče-
káváme, že ve stejnou dobu budeme moci 
také vyhlásit výběrové řízení na dodavatele 
zateplení a výměnu oken stávajících budov. 
S ohledem na objem plánovaných výdajů 
budeme nejspíše nuceni soutěžit v režimu 
tzv. významné veřejné zakázky, která má ve-
dle dalších různých specifik  zejména delší 
časový průběh. Pokud vše půjde hladce, za-
čneme v květnu příštího roku se stavebními 
pracemi. Je tedy zřejmé, že práce se budou 
realizovat až do roku 2017. S vedením školy 
jsme se proto domluvili, že žáci prvního stup-
ně zahájí výuku v nové budově až v září 2017. 
A to s ohledem na to, abychom děti nestěho-
vali na „staveniště“ a pustili je až do opravdu 
připravené školy pro běžný režim výuky. Chci 

ujistit rodiče a učitele školy, že všichni, kdo se 
na tomto velkém projektu podílejí, pracují in-
tenzivně na tom, aby tomu tak bylo. 

Listopad nám letos také přináší první ad-
ventní neděli. V Chodově si začátek liturgic-
kého roku a přípravu na Vánoce  připome-
neme v pátek 27. listopadu 2015 od 16 hodin 
na náměstí ve Staroměstské ulici při tradičním 
rozsvěcení vánočního stromu a výzdoby ve 
městě. Pro letošní rok mohu také slíbit i malé 
překvapení.  Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
přeji klidné prožití měsíce listopadu a všem 
nám přeji hezký podzim bez sychravého po-
časí. Patrik Pizinger, starosta města

Pomozte postavit malého 
Martínka na vlastní nohy

Postavit na vlastní nohy čtyřletého Martínka 
Pundu z Chodova si jako prvořadý úkol vytý-
čili jeho rodiče. Malý chlapec totiž trpí dětskou 
mozkovou obrnou a s pohybem má značné po-
tíže.   

Starost o hocha vyžaduje čtyřiadvacetihodino-
vou péči, navíc musí pravidelně cvičit a rehabili-
tovat. Rodiče se už delší čas aktivně snaží získat 
peníze vlastními silami a  ve spolupráci s přáteli 
a dobročinnými organizacemi pořádají například 
sbírky či dobročinné bazary.

Na podporu finančně náročné léčby také za-
ložili transparentní účet a facebookové stránky. 

Pokud chcete rodině pomoci, můžete přispět 
na účet číslo: 107-4657590277/0100. Všech-
ny vybrané prostředky poslouží výhradně na 
Martínkovu léčbu.  (mák)

Martínek při cvičení.  |Foto: archiv rodiny
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

Počátkem lis-
topadu se v ulici 
Staroměstská u ne-
dávno uložených 
Kamenů zmizelých 
rozhoří svíčky. Mů-
žete popsat, o jakou 
akci půjde a při jaké 
příležitosti se koná? 

Kameny zmizelých 
neboli Stolpersteine se pokládají napříč celou 
Evropou již od roku 1993, kdy instaloval ně-
mecký umělec Günter Demnig první vzorky 
v Kolíně nad Rýnem. Založení této tradice je  
krásnou ukázkou vyrovnání se s vlastní his-
torií, neboť Kameny zmizelých se instalují na 
počest uctění památky obětí pronásledování 
během 2. světové války, konkrétně se jednalo 
o Židy, Romy, politické odpůrce, homosexuály 
či tělesně nebo mentálně postižené. Termín 
pietního aktu, to jest 9. 11., nebyl také vybrán 
náhodně, jelikož roku 1938 v tento den pro-
běhla na území celé Třetí říše, tedy i v Sude-
tech, nechvalně známá Křišťálová noc, při kte-
ré došlo k protižidovským útokům a rozbíjení 
výloh i oken v synagogách, obchodech a do-
mech. Kameny zmizelých se pokládají vždy 
před domem, ze kterého byla nějaká oběť 
během holocaustu deportována do koncen-
tračního tábora, proto i my se sejdeme 9. 11. 
v 18:00 před domem PČR ve Staroměstské 
ulici, abychom vyčištěním kamenů a společ-
nou vzpomínkou uctili památku rodiny Eduar-
da Kronbergera.  (mák)

Kam s ním?
Zalaminovaný papír nepatří do papíru 

stejně jako papír povoskovaný, znečištěný či 
mokrý. S těmi vždy do směsného odpadu.

Chodaublick se dostal na 
turistické známky

Nově vyrobené turistické známky jsou už v prodeji. Zájemci je mohou zakoupit v chodovském informačním centru. 
Cena jedné známky je 30 korun.  |Foto: Martin Polák

Na prestižní seznam míst, která mají vlastní 
turistickou známku, se nově zařadila obnovená 
vyhlídka Chodaublick. K úspěchu jí pomohlo na-
pínavé internetové hlasování, kde se rozhodlo až 
v samém závěru ankety.

Snaha je o to cennější, že ze strany výrobce 
podléhá zhotovení nových známek velmi přísné-
mu procesu schvalování. „Máme z toho samo-
zřejmě obrovskou radost. Turistické známky jsou 
ideální formou pro zviditelnění našeho hornické-
ho regionu,“ uvedla Jitka Hloušková z chodov-

Projekt Bojovníci proti násilí na ženách, který 
bude probíhat na území Karlovarského kraje až 
do dubna příštího roku, se zastaví i v Chodově. 
V podkroví místní knihovny se tak uskuteční 23. 
listopadu od 17 hodin jedna z besed.

Tématem bude domácí násilí a nebezpečné 
pronásledování neboli stalking. „Domácí násilí 
je z hlediska výskytu nejrozšířenější trestný čin. 
Proto je nutné podpořit preventivní a následné 
služby,“ uvedl k projektu jeho PR manažer Milan 
Hloušek z obecně prospěšné společnosti Pomoc 
v nouzi.

Bojovníci proti násilí budou besedovat v knihovně
„Bojovníci proti násilí“  besedují s veřejností 

i školáky už několik týdnů. A právě ke studentům 
bude mířit chystaný komiks, který formou dva-
nácti příběhů přiblíží reálné životní situace.

„V tomto ohledu vítám i užší spolupráci,“ řekl 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že boj 
proti domácímu násilí by se mohl stát hlavním 
tématem tradičního Dne pro sociální služby, kte-
rý se koná v Chodově každý rok v létě. 

Pořadatelé besedy zvou širokou veřejnost. 
Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno. Vstup  
zdarma. (mák)

ského infocentra.
Známky jsou zpravidla kulaté, dřevěné, vy-

palované plakety, jež jsou suvenýrem a zároveň  
jakýmsi potvrzením o dosažení turisticky atrak-
tivního místa. 

Vyhlídka Chodaublick na skalním výběžku 
leží nedaleko Tatrovic na Liščím vrchu, v dobách 
minulých bývala častým cílem nedělních výletů. 
O její obnovu se v loňském roce zasloužili za 
podpory Chodova především členové hornické-
ho spolku Solles.  (mák)

Osvědčení o odboji dorazilo 
po dlouhém čtvrtstoletí

Plných 25 let neúnavně bojoval za svou plnou 
rehabilitaci jednasedmdesátiletý Ladislav „Frank“ 
Nykl z Chodova. Teprve teď mu jeho snaha při-
nesla ovoce.

Ministerstvo obrany mu totiž v těchto dnech 
vydalo osvědčení, kde potvrzuje, že Frank byl 
v době nesvobody účastníkem odboje a odporu 
proti komunismu.

„V průběhu první poloviny roku 1977 aktivně 
vyvíjel protikomunistickou činnost spočívající 
v rozmnožování a šíření Prohlášení Charty 77 

a dalších materiálů zaměřených proti totalitnímu 
režimu Československa,“ píše se v dokumentu.

V nemilost tehdejší tajné policie (StB) upadl už 
v mladistvém věku, kdy se jako sedmnáctiletý stal 
členem skupiny Psanci. S kamarády pak o víken-
dech cestoval po kraji a patrně tam se zrodil ná-
pad na útěk za hranice nesvobodné země.

K akci nakonec nikdy nedošlo, přesto se skupi-
na dostala na seznam „vyvrhelů“ s cílem rozvra-
cet socialistické soužití. Následoval trest v podo-
bě podmínky.

„Čekali pak na každé sebemenší zaváhání 
a hledali záminky,“ vysvětlil Frank, proč ho nako-
nec pro porušení podmínky soud poslal na téměř 
tři roky do vězení.

Pobyt v něm Frankovi podlomil zdraví, které 
mu později neumožnilo vykonávat pořádné za-
městnání. Důsledkem toho byla i nízká penze 

a velmi skromné živobytí. „Snad se to nyní zlepší,“ 
věří Ladislav Nykl.

Dobrý konec letité snahy potěšil i starostu 
Chodova Patrika Pizingera. „Byl první, kdo mi 
blahopřál,“ poznamenal Frank.

Ladislav Nykl je mimo jiné známý jako publicis-
ta, je redaktorem časopisu Stopař, patří k zakla-
datelům trampingu v regionu, pomáhal zakládat 
několik trampských osad a hrdě se hlásí k oceně-
ní Čestný Marshal Západočeského kraje, jehož je 
nositelem.

Za jeho práci ho v roce 2014 ocenila i Rada 
města Chodova.  (mák)

Ladislav „Frank“ Nykl doma u stěny plné trampských 
vlajek.  |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Více než 40 tisíc korun věnovali lidé na opra-

vu zvonu v kostele svatého Vavřince. Na speciál-
ním účtu byla koncem září částka ve výši 41 833 
korun. Zatím největší sumu, deset tisíc korun, 
věnoval hornický spolek Solles, který má nad 
kostelem patronát.

Pietní akt u příležitosti Dne válečných vete-
ránů se uskuteční 11. listopadu 2015 v Městském 
parku v Chodově v 11 hodin.

Tradiční turnaj ve volném desetníkovém 
mariáši se bude konat v restauraci v penzionu 
U Sotonů ve Staré Chodovské. Pořadatelé už 
16. ročník připravili na 21. listopad. Prezentace 
zájemců je od 8.30 do 9 hodin. Startovné činí 
130 korun a je v něm započítán oběd. Drobné 
lze vyměnit přímo na místě. Podrobné informa-
ce lze získat na telefonních číslech 352 675 238 
nebo 732 685 652.

Dne 24. 11.  se koná ve 13.30 hodin v penzio-
nu v jídelně schůze Svazu postižených civilizač-
ními chorobami. Budou se  projednávat různé 
plány na příští rok a rekondiční pobyty. Zájemce 
o rekondiční pobyty prosíme, aby se dostavili do 
penzionu dne 5. 11. 2015 mezi 10. - 11. hodinou. 

 Počet lidí bez práce v Chodově pomalu kle-
sá už několik měsíců v řadě.  Letos v září dosáhla 
míra nezaměstnanosti ve městě 8, 8 %, což je o 
0,1 procentního bodu méně než v předchozím 
srpnu.  (mák)

Senioři se bavili i sportovali

Tradiční dny věnované seniorům připravil na říjen chodovský odbor sociálních věcí. Program zahrnul kulturní, spole-
čenské, ale i sportovní akce a začal společenským plesem 1. října, kdy se slaví Mezinárodní den seniorů. Pozvání na něj 
tentokrát přijalo pěvecké duo Eva a Vašek, jež si snadno získalo zaplněný sál v Kulturním a společenském středisku. 
Seniorské dny pokračovaly i v následujících týdnech, kdy měla starší generace možnost si vyslechnout několik před-
nášek a besed, zahrát si šipky či bowling nebo zajít do kina na filmové představení.  |Foto: Martin Polák

Svateb v Chodově přibývá
Nepříznivý trend ohledně svateb v Chodově se 

obrací. Zatímco za celý loňský rok jich bylo 30,  
ten samý počet párů dorazil letos před oddáva-
jícího už 8. srpna.

Matrika má v tomto roce do konce října na-
hlášeno nejméně 43 obřadů, tedy tolik, kolik jich 
celkově bylo naposledy před třemi lety. V roce 
2013 si „ano“ v Chodově řeklo 40 dvojic.

Radnice už připravila termíny obřadů na prv-
ní pololetí příštího roku. Bude jich dohromady 
sedm, z toho jeden netradičně připadá na pon-
dělí 6. 6. 2016. Právě o tuto kombinaci čísel je 
mezi snoubenci zájem.

„Obřad nemusí být jen v síni, ale také v krás-
ném prostředí zahrady u síně. Jsme schopni po 
domluvě oddávat i na jiných místech, musí se ale 
jednat o důstojné prostředí,“ upozornil starosta 
Chodova Patrik Pizinger. 

Termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 
2016: 30. ledna, 27. února, 12. března, 23 . dub -
na, 21. května, 6. června a 18. června.  (mák)

Stacionář slaví v KASSu
„V pondělí 5. listopadu 1990 bylo v Chodově za 
účasti místopředsedy ONV Ing. M. Pulkerta, 
ředitele Okresního ústavu sociálních služeb 
T. Křesáka a předsedy MěNV v Chodově Ing. 
J. Smolky otevřeno v naší republice první 
výchovně-rehabilitační zařízení jako denní 
stacionář pro mentálně postižené děti...“

První novinová zpráva v místním tisku vyšla 
v den zahájení činnosti denního stacionáře. Byl to 
velký krok do neznáma, neboť podobná zařízení 
neexistovala, a nebylo tedy kde se učit. Z dnešní-
ho pohledu lze konstatovat, že klíčové bylo roz-
hodnutí porevolučního starosty města Chodova 
Jana Smolky, který záměr podpořil nabídkou 
budovy nevyužívaných městských jeslí i ročním 
financováním provozu. Mnozí na samém začát-
ku nevěřili a někteří si i nepřáli, aby měl tento so-
ciální „experiment“ úspěch. Mateřídouška se ale 
za 25 let svého trvání stala organickou součástí 
Chodova. V úterý 3. listopadu se od 10 hodin 
bude v chodovském KASSu oslavovat i vzpo-
mínat. Moderování se ujal Aleš Cibulka a záštitu 
nad celou akcí převzal Patrik Pizinger starosta 
města Chodova. Klienti denního centra usilovně 

nacvičují, takže se návštěvníci oslav mohou těšit 
na zajímavý kulturní program, a o zajímavá pře-
kvapení rozhodně nebude nouze.

  Ing. Pavel Bráborec

Vzpomínky
Dne 24. listopadu 

uplyne 5 let, kdy nás 
opustil pan Václav 
Suchan, skromný, 
pracovitý a všestran-
ný člověk, který mi-
loval život a mnoha 
lidem jej osobně za-
chránil. Dlouholetý 

profesionální hasič na Vřesové a ve volném 
čase ochotný taxikář. Byl usměvavý tatínek, 
milující manžel a dobrý přítel. Za vzpomínku 
vám děkují Květoslava, Jan, Klárka, Marie, Jar-
ka a bývalí kolegové.

Dne 4. 10. 2015 nás v 95 letech navždy 
opustila paní Borislava Kasíková. Za 70. let 
života v Chodově ovlivnila mnoho našich osu-
dů. Kdo jste ji znali, vzpomínejte. Přátelé.

Blahopřání
V listopadu oslaví své 85. narozeniny man-

želé Marie a Václav Vaňkovi. Přejeme jim pev-
né zdraví do dalších let a hodně spokojenosti.

Dcera s rodinou, vnoučata Hanka, Péťa, Lu-
káš a pravnoučata Matýsek, Klára - Marie a 
Laura.

Chodov vítal nové občánky

Už podruhé v tomto roce Chodov slavnostně 
přivítal mezi své obyvatele další nově narozené 
děti. Pozvánky radnice tentokrát rozeslala na 17 
adres. Vítání občánků se tradičně konalo v cho-
dovské obřadní síni (16. 10. 2015), kde na rodiče 
čekal krátký program a drobné pozornosti od 
města.  (mák)

Rodiče s dětmi v obřadní síni.  |Foto: Martin Polák

Počet strávníků ve školní 
jídelně roste

Počet strávníků, kteří navštěvují jedinou školní 
jídelnu v Chodově, k letošnímu září meziročně 
mírně vzrostl. Zatímco před rokem jich bylo 712, 
letos jich je už 727.

Se začátkem školního roku zároveň zača-
la pracovat skupina, jež se zabývá záležitostmi 
právě kolem jídelny. V takzvané stravovací komisi 
jsou také zástupci rodičů dětí, které chodí do jí-
delny na obědy.

Komise se v těchto dnech zabývala mimo jiné 
plánovým propojením blízké školy s jídelnou, kdy 
bude třeba zajistit efektivní provoz a optimální 
střídání žáků. 

V souvislosti se školním stravováním potvrdi-
li chodovští radní doplatek ve výši přibližně pět 
a půl tisíce korun pro ZŠ J. A. Komenského na 
obědy v době ředitelského volna při nedávném 
stěhování škol.  (mák)
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ZŠ Nejdecká ulice

ZŠ J. A. Komenského

Ekologická výchova
Naše škola od začátku školního roku opět žije 

ekologickou výchovou. Učitelé se zaměřují na bu-
dování vztahu dětí k jejich okolí a přírodě. Zapo-
jili jsme se do ekologické soutěže „Recyklohraní“, 
ve které jsme byli v předchozích letech úspěšní. 
Pokračujeme ve sběru papíru, plastových víček, 
drobného elektroodpadu, tonerů a baterií. Nyní 
jsme sběr rozšířili i o kaštany a suché pečivo pro 
lesní zvěř.  

Zpestřením ekologické výchovy byly také vý-
jezdy, které žáci absolvovali v září a v říjnu. 

Na začátek školního roku připravilo město 
Chodov pro starší žáky přírodovědnou poznáva-
cí exkurzi na zahradní výstavu v německém Oel-
snitz. Z naší školy se výstavy zúčastnilo šest žáků 
z 8. a 9. třídy. Do školy se vrátili nadšeni a plni 
nápadů, jak zkrášlit školní zahradu, o kterou se 
v rámci pracovního vyučování starají.    

Děti z přípravných tříd a žáci 1. a 2. třídy na-
vštívili Malou farmu v Chebu, kde se seznámili se 

Postup na republiku
V mrazivém ránu posledního zářijového dne 

se na atletickém stadionu v Chodově sešlo šest 
nejlepších družstev starších žáků, aby změřila své 
síly v atletickém čtyřboji. Naše družstvo ve slože-
ní Jan Gurban, Martin Tonhauser, Jakub Süssen-
beck, Petr Macák a Jiří Olšan se do soutěže vý-
razně zapsalo hned prvními disciplínami, kterými 
byl skok vysoký a skok daleký. Ve skoku vysokém 
se velmi zadařilo Petru Macákovi, který v této 
disciplíně zvítězil a připsal si i nový osobní rekord 
170 cm, a také Janu Gurbanovi, který výkonem 
160 cm obsadil druhé místo.

 Také dálkaři připsali družstvu mnoho cenných 
bodů, když se na celkovém 3. místě umístil Jakub 
Süssenbeck (506 cm) a mezi hodnotné výkony 
patřil i skok Jiřího Olšana (479 cm). Po běhu na 
60 metrů se před nás do čela soutěže vyhoup-
lo družstvo ze ZŠ Sokolov, Pionýrů, kterému se 
v této disciplíně dařilo lépe. Ale nebyl by to na-
pínavý závod, kdyby se nebojovalo o nejvyšší 
stupeň až do samého konce. Hned předposlední 
disciplíny, kterými byly hod kriketovým míčkem 
a vrh koulí, přepsaly průběžného vítěze.

 Díky kvalitním výkonům Petra Macáka (56,83 
m) a Jirky Olšana (54,32 m) na míčku přibyly na 
konto družstva další cenné body. Zlatou disci-
plínou čtyřboje pro nás byl bezesporu vrh koulí, 
kde se celkovým vítězem stal Martin Tonhauser 
(11,34 m), druhý skončil Jakub Süssenbeck (10,94 
m) a třetí Jan Gurban (10,11 m). Před poslední dis-
ciplínou čtyřboje byli kluci na průběžném prvním 
místě. Od konečného vítězství je v tuto chvíli dě-
lil jen pomyslný pouhý krok, kterým byl běh na 
1000 m. 

Nasazení, se kterým se kluci vrhli do všech 
disciplín, se vyplatilo a přineslo úžasné 1. místo 
v krajském finále!

Gratulujeme ke skvělému výsledku a přejeme 
mnoho sil a chuti do dalších soutěží.  
Výlet na krajinnou výstavu

Dne 21. září vyjel autobus vybraných chodov-
ských dětí s jejich učiteli do partnerského města  
Oelsnitz. Vybraní žáci základních škol  měli za cíl  
7. krajinnou zemskou výstavu, která zde probíhá 
v těchto měsících.  Pod vedením koordinátora 
EVVO Mgr. Miloše Volka  a vyučujících přírodo-
pisu  se tak vybrané děti mohly seznámit nejen 
s touto ojedinělou výstavou, ale i s partnerským 
městem Oelsnitz.  Z naší školy vyjelo 10 dětí ve-

dených Mgr. Janem Merunkou.
Výstava je ojedinělou ukázkou toho, jak se 

dá zrekultivovat staré nákladní  vlakové nádraží 
a propojit pozůstatky lidské činnosti zde kdysi 
provozované s přírodou. Byly zde nejen vzdělá-
vací prvky, ale i sportoviště a volnočasové záze-
mí. Zajímavý byl i program o životě plazů s pre-
zentací i živými ukázkami. Děti zaujal především 
krásný, velký chameleon.

Poděkování patří městu Chodov, které neslo 
veškeré finanční náklady spojené s touto pozná-
vací a vzdělávací akcí, stejně tak místostarostovi  
Mgr.  Luďku Soukupovi,  který  se ujal role tlu-
močníka.  Mgr. Miloš Volek

Desítky klientů prošly 
chodovským denním 
stacionářem Mateří-
douška. Ten letos slaví 
významné jubileum, 
pětadvacet let od své-
ho vzniku. Jeho ředi-
telka Věra Bráborcová 
v rozhovoru  říká, že 
důležitější než čísla je 
vykonaná práce.

Vzpomenete si na první dny po otevření Ma-
teřídoušky, co se tehdy odehrálo?

V prvních dnech po otevření denního stacionáře 
se řešily především praktické věci. Jaký bude režim 
dne, jaké vybavení bude vhodné pro děti s posti-
žením, jak spolupracovat s rodinami klientů. První 
dny stacionáře byly ve znamení hledání vhodné 
cesty a o získávání důvěry. První společné vycházky 
po městě se „těšily“ zvýšené pozornosti, výsledkem 
bylo anonymní občanské rozhořčení nad skuteč-
ností, že do budovy sousedící s normální školkou 
chodí nějaké, mírně řečeno, divné děti.

Jaká situace byla pro stacionář za uplynulé 
čtvrtstoletí nejkritičtější?

Na začátku roku 2007 jsme se dozvěděli, že 
kraj nadále nechce být zřizovatelem denního sta-
cionáře a my byli postaveni před zásadní rozhod-
nutí, zda budeme stacionář provozovat sami jako 
nestátní nezisková organizace. Vzhledem k tomu, 
že jsme nechtěli zklamat klienty i jejich rodiny, tak 
vznikla obecně prospěšná společnost Denní cen-
trum Mateřídouška, o.p.s. Postavení se na vlastní 
nohy rozhodně nebylo lehkým rozhodnutím, ne-
boť úspěch nebyl vůbec jistý.

Co považujete za největší úspěch?
Dlouhodobou spokojenost našich klientů i jejich 

rodin. Podařilo se nám zlepšit osud několika de-
sítek lidí s postižením a nabídnout jim individuální 
podporu ve snaze spokojeně žít ve vlastní rodině. 
Klienti stacionář rádi navštěvují a rodiny důvěřují 
péči, kterou jim nabízíme. To považujeme za nej-
větší úspěch. 

Kolik klientů za dobu existence stacionářem 
prošlo?

Od založení denního stacionáře v listopadu roku 
1990 prošlo stacionářem zhruba 72 klientů. Důle-
žitější než počet klientů je skutečnost, že někteří 
klienti s vážným postižením ve stacionáři dospěli a 
stále žijí ve svých rodinách, které s pomocí stacioná-
ře zvládají každodenní náročnou péči.

Jaké plány máte se zařízením do budoucna 
a co Mateřídoušce popřejete do dalších pěta-
dvaceti let?

V prvé řadě plánujeme otevření nového praco-
viště denního stacionáře v Sokolově, kde jsme pro 
tento účel od města Sokolova získali darem vhod-
nou budovu. Rodiče našich klientů se pomalu do-
stávají do seniorského věku a my bychom jim rádi 
pomohli vyřešit palčivou otázku, kterou si klade pře-
vážná většina rodičů pečujících o děti s postižením: 
Co bude s našimi dětmi, až se o ně nedokážeme 
postarat? 

Zde by se Mateřídouška chtěla cíleně angažovat 
a nabídnout rodičům naději i přijatelné řešení těžké 
situace, která musí zákonitě nastat.

Mateřídoušce bych chtěla popřát do dalších let 
spokojené klienty, lidsky i profesně kvalitní zaměst-
nance a nové nápady, aby se kytice Mateřídoušky 
rozrůstala o další voňavé kvítky. (mák)

Mateřídoušce je rovných 25 let

Věra Bráborcová

Klienti Mateřídoušky se v říjnu předvedli se svým pásmem písní v rámci dne otevřených dveří. Návštěvníci měli mož-
nost prohlédnout si i terapeutické dílny (snímek vpravo).  |Foto: Martin Polák
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ZŠ Husova ulice

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Školní ulice
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v září zasahovali celkem u 18 
událostí. Opět byl zaznamenán oproti loňskému 
roku nárůst počtu událostí. Jednotka zasahovala 
při 5 požárech, které způsobily „jen“ materiální 
škody, vše bez zranění (kontejner v Nejdecké uli-
ci, les v Nových Chalupách, technologie hradla 
na SU, právní nástupce, a. s., zahoření potravin 
v bytě v Revoluční ulici a požár elektroinstalace 

v bytě Boženy Němcové).
 V jednom případě jednotka zasahovala u do-

pravní nehody nákladního vozidla v potoce 
v Novém Sedle, událost se obešla bez zranění. 
Bohužel další technické pomoci byly i tragické. 
Celkem bilance 8 zachráněných osob, z toho 3 
byly zraněné, předány do péče zdravotníků, dvě 
osoby byly nalezené bez známek života. 

Například se jednalo o spolupráci se zdravot-
nickou záchrannou službou - snesení pacientů 
do sanity během poskytování neodkladné první 
pomoci, další technické zásahy se týkaly padlého 
stromu na drátech elektrických rozvodů v Lesní 
ulici, čerpání vody po havárii potrubí v Roosevel-
tově ulici, nouzového otevření zaseklých osob ve 
výtahu. V jednom případě šlo o únik PB láhve ve 
sklepě domu v Poděbradově ulici, událost byla 
rychle vyřešena a nedošlo k žádným škodám ani 
zranění.

 I přes nárůst počtu zásahů byla jednotka pro-
věřena při dvou požárních cvičeních v prostorách 
Městského úřadu v Chodově a Domu dětí a mlá-
deže v Sokolově. V rámci vzdělávání absolvovala 
naše členka Martina Svobodová školení tzv. „KIP“ 
týmu, jde o Komunitní intervenční psychosociální 
tým. Tento speciální výcvik organizovala ve spo-
lupráci i s Hasičským záchranným sborem Karlo-
varského kraje společnost ADRA, o. p. s.

Spolupráce IZS, Luční, Chodov, 24. září 2015

Zveme všechny zájemce o studium na naší 
škole na den otevřených dveří, který se uskuteční 
26. listopadu od 14 do 18 hodin.
� Bc.�Jitka�Čmoková

Hledáme učitele Aj
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.
Hlavní pořadatel atletického čtyřboje

V druhé polovině září jsme byli hlavními or-
ganizátory dvou závodů okresního finále atle-
tického čtyřboje družstev škol okresu Sokolov. 
Na stadionu ŠAK Chodov nejprve závodilo 31 
družstev mladších chlapců a dívek a o den poz-
ději 33 družstev starších chlapců a dívek. Naštěstí 
nám přálo i počasí a déšť přišel až po skončení 
akce. Závody po oba dny proběhly bez problé-
mů. K tomu přispěla vzájemná spolupráce při 
zajištění stadionu a rozhodčích se ŠAKem Cho-
dov, s DDM Chodov a s ostatními školami a také 
výborný výkon pomocníků z řad žáků 9. a 8. tříd 
naší školy. Bohužel totéž se již nedá říci o spor-
tovních výkonech našich žáků. Družstva školy 
skončila ve všech kategoriích v druhé části star-
tovního pole. Nejlepší z chodovských bylo druž-
stvo ZŠ Komenského v kategorii starších žáků, 
které zvítězilo. Po úspěchu okresních kol jsme 
o týden později stejně úspěšně uspořádali i kraj-
ské finále této soutěže a všech 11 zúčastněných 
družstev odjíždělo z Chodova spokojeno. Samo-
zřejmě nejvíce spokojené bylo vítězné družstvo 
ZŠ Chodov, Komenského, které dokázalo zvítě-
zit v kategorii starších žáků a vítězné družstvo 
starších žákyň Gymnázia Sokolov. Obě družstva 
postupují do celostátního finále. Závěrem bych 
chtěl poděkovat všem spolupořadatelům za 
vzornou spolupráci a zajištění hladkého průběhu 
všech závodů.� Mgr.�Milan�Kovářík, ředitel školy
Šípkový týden

5. - 9. října se některé třídy zcela nebo čás-
tečně zapojily do týdenního projektu, který měl 
za cíl integrovat téma šípkové růže do všech 
předmětů. Byl vypracován podpůrný metodický 
dokument pro pedagogy na prvním i druhém 
stupni. Ti pak mohli čerpat ze studnice nápa-
dů, jak danou tematiku proplést do jednotlivých 
předmětů obou stupňů. Nejjednodušší cesta se 
samozřejmě ukázala při aplikaci projektu v ho-
dinách výtvarné výchovy či praktických činností 
(malby, kresby, navlékání či lepení šípků, míchá-

ní růžové barvy apod.). Ale také jiné předměty 
nabízejí spoustu možností. V matematice jsme 
tvořili slovní úlohy, kde se počítaly a vážily šíp-
ky, pracovalo se se čtvercovou sítí, převáděly se 
jednotky týkající se rybníka Rožmberk (objem, 
hloubka, výška hráze, vodní plocha, vzdálenost 
od Třeboně aj.). V českém jazyce se četla Šípková 
Růženka, Seifertova Šípková růže, tvořily se sou-
větí i věty jednoduché, ba celé příběhy se šípko-
vou tematikou. 5.B se např. nechala líbat múzou 
a vymýšlela oslavné básně na růži šípkovou. Ve 
vlastivědě se pracovalo s informacemi o Rožm-
berku a Rožmbercích, popisoval se městský znak 
i rodový erb, pracovalo se s mapou. Jinde si třída 
vyšla natrhat šípky a následně pracovali s plánem 
města a lokací nalezišť. V přírodovědě se nejčas-
těji analyzoval odborný text o samotné rostlině. 
Některé třídy si vařily šípkový čaj, u páťáků se 
dokonce vařila šípková marmeláda s následnou 
společnou svačinou. A hudební výchova? Zná-
te Svěrákovu Šípkovou Růženku? Prvňáci – díky 
šípkovému týdnu – ano. Jiní poslouchali Schelin-
gerovu Šípkovou Růženku. Jen na Válku růží od 
Spirituál kvintetu už nedošlo. Tak snad příště…

Fotky je možné prohlédnout zde na adrese 
http://nasetrida12.rajce.idnes.cz/sipkovy_tyden/

Mgr. Miroslava Exnerová, autorka projektu
Celorepublikový projekt 72 hodin

 Dne 9. 10. se děti 3. A, B a 4. A pod vedením 
učitelky I. Urbanové zúčastnily projektu „72 ho-
din – Jdu do toho“. Děti se převlékly a vyrazily 
na Skalku za potokem, kterému říkáme Potůček. 
Třída 3. A zůstala ve školním areálu a zvelebovala 
školní hřiště. My ostatní jsme v rámci celorepub-
likového projektu 72 hodin šli na pomoc přírodě. 
Nejdříve jsme si s dětmi povídali o odpadcích 
a o jejich třídění. Děti si tipovaly, jak dlouho se 
příroda trápí s rozkladem některých odpadků 
odhozených mimo popelnice nebo kontejnery. 
Pak si děti vzaly rukavice a šli jsme prohlédnout 
les. Dětičky mne velmi překvapily svou aktivitou a 
elánem, s jakým se pustily do práce.  Měla jsem 
s sebou 6 pytlů a myslela jsem si, že je nenapl-
níme. Ale ejhle, ony nám ani nestačily. Děti byly 
prostě naprosto vzorné a úžasné.

 Mgr. Irena Urbanová

Příprava odborných učeben zeměpisu 
a přírodopisu

Po nezbytných stavebních úpravách, které 
proběhnou v období podzimních a vánočních 
prázdnin, přebudujeme současné 2 třídy školy na 
odborné učebny zeměpisu a přírodopisu. Vyba-
víme je speciálním nábytkem, interaktivní tabulí 
a pomůckami. Věříme, že podnětné prostředí 
vzbudí v žácích školy zvýšený zájem o uvede-
né předměty. Výuku v nových učebnách bychom 
chtěli zahájit od 1. února 2016.
Vieste 2015

V době od 18.9. do 4.10. absolvovala část naší 
třídy sportovně-ozdravný pobyt v Itálii na polo-
ostrově Gargano. Bydleli jsme na okraji města 
v 6lůžkových apartmánech s velkou terasou a vý-
hledem do krásné palmové zahrady.  V areálu se 
nacházela hřiště na kopanou, košíkovou, volejbal 
a tenis a také velký plavecký bazén. K moři se 
chodilo podchodem pod silnicí přímo na píseč-
nou pláž s pozvolným vstupem do moře. Během 
pobytu jsme kromě sportovního areálu a bazénu 
využili kola a poznali tak další místa při pobřeží 

i ve vnitrozemí Gargana. Nechybělo každodenní 
plavání v Jadranu podél pobřeží a také jízda na 
kajaku. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli surfování 
ve vlnách na padlle boardu. Jedno odpoledne 
bylo věnováno výletu lodí podél skalnatého po-
břeží s množstvím vysokých vápencových stěn, 
krásných útvarů a jeskyní. Moc jsme si pobyt užili 
také díky M. Považajovi a R. Tvarůžkovi. Těšíme  
se  na další společnou akci.  Žáci�9.�A�

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz. 

 Mgr. Lenka Hrušková

životem domácích a hospodářských zvířat.  Pro 
páťáky zorganizovalo DDM Bludiště výjezd do 
ekocentra v Ostrově.  Zde byl pro žáky připraven 
zajímavý program s ukázkou exotických zvířat.

Závěrem bychom chtěli touto cestou poděko-
vat všem pořadatelům a organizátorům výjezdů.   
� Mgr.�Iva�Jurnečková, ředitelka školy 
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Kulturní servis

Městská policie Chodov

Děti se snažily zlomit chodovské 
rekordy

Desítky dětí i dospělých přišly v závěru září do areálu  Domu dětí a mládeže Bludiště, aby se v rámci 15. ročníku 
Chodovských rekordů pokusily překonat výsledky z minulých let. Soutěžilo se v netradičních disciplínách jako 
žonglování míčem, vzpřímené chůzi s knihou na hlavě či člunkovém běhu. Výsledky a další fotografie najdete na 
www.ddmchodov.cz.  |Foto: Martin Polák

Přezouvání pneumatik
Vážení řidiči, připomínáme znění zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích s odkazem na § 40 a, který řeší provoz 
vozidel v zimním období, od 1. 11. do 31. 3. pře-
zout na zimní pneumatiky a to u vozidel do 3,5 
t na všech kolech a u vozidel nad 3,5 t na všech 
kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hna-
cí síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka, 
kdy tato povinnost se uplatňuje jen v případě, 
kdy se na pozemní komunikaci nachází souvislá 
vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze vzhle-
dem k povětrnostním podmínkám tyto skuteč-
nosti předpokládat.

  Ladislav�Staněk, velitel MP Chodov

Střípky z činnosti MP Chodov
O nezodpovědnosti majitelů psů ke svým 

svěřencům bychom mohli vyprávět ze své praxe 
dlouhé historky. Na vlastní kůži se o tom přesvěd-
čil i 42letý muž, který v podvečer v ul. U Koupa-
liště směrem k lesíku u garáží venčil svého psí-
ka malé rasy. Bohužel se ten den tímto místem 
rozhodl projít i další muž, kterého doprovázel na 
vodítku stafordšírský bulteriér a okolo pobíhající 
pitbul na volno. 

Tito psi mají samozřejmě dominantnější po-
vahu a bohužel pes, který byl na volno, nere-
spektoval pokyny svého pána a na psíka, kterého 
42letý muž venčil, okamžitě zaútočil. Muž, ve 
snaze zachránit svého psa před těžkým zraně-
ním, jej uchopil do náruče a tento pitbul se mu 
zakousl s výskokem do paže. Majitel staforda se 
snažil udržet na vodítku alespoň druhého psa, 
který se chtěl k útoku také připojit, ale situa-
ci moc nezvládal. Napadený majitel psíka volal 
o pomoc a snažil se všemi silami odrážet nebez-
pečné útoky pitbula. Na místě se naštěstí v té 
chvíli objevil 17letý mladík, který šel ze své gará-
že a okamžitě odhadl hrozící nebezpečí a nabí-
dl se, že běsnícího staforda na vodítku na chvíli 
podrží, aby majitel útočícího pitbula jej mohl tě-
lem zalehnout a ukončit tak jeho útoky. Mladík 
odtáhl vzpouzejícího se staforda za garáž, aby 
pes nebyl dále rozrušován situací, ale i tento pes 
vzápětí napadl obětavého mladíka a zaútočil na  
jeho nohy, poté se z vodítka vytrhl a připojil se 
k útočícímu pitbulovi.  Tento mladík se však i přes 
tuto zkušenost nevzdal a staforda doběhl, srazil 
k zemi a svou vahou těla jej zalehl a nedovolil 
dále psovi útočit. Majitel běsnících psů  měl poté 
již prostor oba psy  zpacifikovat, připnul je  na 
vodítko a z místa okamžitě odešel, aniž by se za-
jímal o zraněného muže. Na místo v té chvíli byla 
přivolána i hlídka městské policie, která nalezla 
zraněného muže i jeho zachránce. Muži byla po-
skytnuta první pomoc a poté byla v daném okolí 

prováděna prověrka za účelem zjistit totožnost 
muže se psy. Tento byl později zjištěn a případ 
dále šetří Policie ČR. Tímto chceme vyzdvihnout 
vynikající obětavost 17letého mladíka, který ne-
váhal pomoci druhému člověku v tak závažné 
chvíli bez ohledu na vlastní bezpečí. Zároveň 
apelujeme na všechny majitele psů, kteří nemají 
své psy pod kontrolou, aby je nikdy na prostran-
ství mezi ostatními psy a lidmi nepouštěli z vodí-
tek bez dozoru a nezapomněli, že jsou za jejich 
chování i právně odpovědní. 

S kuriózním oznámením se na městskou po-
licii ve večerních hodinách obrátil oznamovatel 
z ul. Vítězná, že mu jeho syn právě z mrazáku 
odcizil maso a utekl s ním ven. Maso prý neby-
lo zrovna levné a mělo být na zítřejší oběd pro 
celou rodinu. Službu konající strážník si nejdříve 
myslel, že jde o nějaký žertovný telefonát, ale 
oznamovatel trval na svém. Hlídka tedy ozná-
mení prověřila a skutečně po několika minutách 
dotyčného synáčka zajistila v blízkosti bydliště, 
jak se pokouší kolemjdoucím zmrzlé maso pro-
dat za účelem získání peněz pro svou potřebu. 
Maso bylo vráceno do mrazáku a syn do mateř-
ské náruče. 

S nekontrolovatelným volným pohybem di-

vokých prasat má v současné době problém asi 
každé město v blízkosti zalesněných pozemků, 
polí a luk. Nejinak je na tom i město Chodov, kdy 
se nám štětináči procházejí kolem areálu Drob-
ného zboží, prohánějí se před prostranstvím 
KASSu, a jeden z nich se dokonce odvážil vtrh-
nout i do areálu mateřské školy v ul. Nerudova, 
kde z obavy o bezpečnost dětí výborně zarea-
govaly zaměstnanci školky a s vlastním nasaze-
ním divočáka z pozemku hnali vidlemi.

Hasičská svatba, Tomáš a Lucie Weissovi, Dolní Částkov, 
12. září 2015.

Mládež, ženy, muži, soutěž Plesná, 12. září 2015

Informace SDH
Září je již tradičně „našlapáno“ mnoha akcemi, 

postupně je zveřejňujeme na našem webu i fa-
cebooku.

 Jednou z nich byla hasičská svatba Tomáše 
Weisse a Lucky Jašové, nyní již manželům gra-
tulujeme a přejeme jen vše nejlepší na společné 
cestě životem.

Také jsme navštívili první akci nově vzniklých 
jenišovských hasičů při dětském sportovním dni, 
předvedli jsme naši výškovou techniku. Nechy-
běly hasičské soutěže zařazené do Karlovarské 

ligy mládeže a dospělých. Nyní souhrn výsledků 
ze soutěží: 

Mládež: 
6. září - Pila, 2. místo mladší, 9. místo starší žáci
12. září - Plesná, 5. místo mladší, 8. místo - starší
žáci
28. září - Jáchymov, 3. místo mladší, jednotlivci 
60 m překážek Petr Kuřák vybojoval 3. místo 

Ženy: 
3. září - Mírová - 4. místo
12. září - Plesná - 2. místo
19. září - Nová Role - 2. místo
26. září - Nejdek - 3. místo
Muži-dorost:
12. září Karlovarská liga - Plesná – 4. místo 
smíšený tým s dorostem.
�Ing.�Jiří�Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Ve dnech, kdy se vám dostává do rukou 
toto číslo zpravodaje, si připomínáme pa-
mátku věrných zemřelých (2.11.). Tento den 
(lidově zvaný Dušičky) je každoročně při-
pomínkou těch, kteří již nejsou mezi námi, 
a kroky mnohých z nás vedou na hřbitovy. 
Podoba městského hřbitova hodně vypoví-
dá o městu, kterému náleží. Staré náhrobky 
ukazují slavnou minulost obce a obyvatele, 
kteří zde žili.

 Na hřbitovech v pohraničí, odkud bylo po vál-
ce nuceně vysídleno německé obyvatelstvo, pak 
ukazují, jak radikálně byla přetrhána historická 
paměť.

Smrt byla po stovky let samozřejmou součás-
tí lidského bytí a lidé k ní směrovali velkou část 
svých myšlenek. Pro křesťany byla smrt kon-
cem jejich pozemského života a vnímali ji jako 
odchod do „onoho světa“. Lidé umírali doma, 
mezi svými blízkými a smrt byla prakticky veřej-
nou záležitostí. I proto byly hřbitovy zřizovány ve 
středech obcí, nejčastěji kolem církevních staveb. 
Věřilo se, že půda kolem kostela je sama o sobě 
posvátná, a lidé tak chtěli být pohřbeni co nejblí-
že kostelu. Zakladatelé a patroni kostela pak měli 

tu výsadu, že byli pohřbíváni přímo v kostelech. 
V Chodově jsou takto v kryptě pod kostelem ulo-
ženy rakve s ostatky pánů z Plankenheimu, pře-
devším zakladatele kostela Franze Flamina a jeho 
otce Jana Viléma.
Jámy na vápno ukrývaly kosti

Nejstarší nám známý chodovský hřbitov se 
nacházel jižně od kostela v místech dnešního 
parkoviště. Spodní ( jižní) část hřbitova byla teh-
dy ohraničena budovou staré chodovské fary, na 
severu hřbitov hraničil s kostelem a na západě 
s budovou školy (dnešní dům U Vavřince je čás-
tečně postaven na pozemku původního hřbito-
va). Když byla v roce 1875 škola přestavována, 
našli dělníci při hloubení jam na vápno v pravém 
rohu tehdejšího Kostelního náměstí lidské kostry. 
Do věci se proto vložil chodovský farář Franz Fis-
cher, který nechal jámy okamžitě zasypat, „aby 
nebyl rušen posvátný klid zde pohřbených“. Když 
se o několik let později kopaly základy pro pře-
sun božích muk ke zdi farní zahrady, byly opět ze 
země vykopány i lidské kosti.

V roce 1784 nařídil císař Josef II., aby se všech-
ny hřbitovy přesunuly pryč z centra obcí, neboť 

se z hřbitovů šířily nemoci a infekce. V roce 1790 
nařídil krajský lékař, aby byl chodovský hřbitov 
přeložen na sever od kostela, kde nebude tak 
blízko zástavbě. Magistrát města Lokte, který 
by přesunutí hřbitova musel zaplatit, však vydal 
dekret, ve kterém tvrdil, že hřbitov je zdravotně 
zcela nezávadný a zůstane tam, kde je. K přesu-
nutí hřbitova na pozemek Antona Fischera (dnes 
na tomto pozemku stojí kolumbária, smuteční 
síň a vsypová loučka) tedy došlo nakonec až 
v roce 1802. Nikdo tam ale nechtěl být pohřbí-
ván, neboť většina obyvatel si přála být pochová-
na vedle svých předků na starém hřbitově. Místní 
farář proto 21. ledna 1803 vydává přísné nařízení, 
že všechny pohřby musí dále probíhat jen na no-
vém pozemku.
Z každého domu jeden muž

Nechuť k novému hřbitovu panovala také 
proto, že celý pozemek byl velmi podmáčený 
a držela se na něm voda. Proto se v roce 1828 
rozhodl farář Georg Schön tuto situaci radikálně 
vyřešit. Z každého domu v obci se musel k práci 
dostavit jeden muž a během následujících dvou 
roků bylo na hřbitov navezeno několik sáhů 
nové hlíny, byly vybudovány odvodňovací strou-
hy a ochranné valy. V roce 1830 pak patronátní 
město Loket nechalo kolem hřbitova vystavět 
kamennou zeď a o šest let později byl konečně 
zrušen a zavezen původní hřbitov před koste-
lem. Tím vzniklo tzv. Kostelní náměstí, které bylo 
upraveno a byly zde vysázeny stromy.

V této době se stalo zvykem, že v centru 
každého hřbitova je umístěn kříž. Také v Chodově 
byl 21. června 1843 zřízen a vysvěcen železný 
kříž na velmi mohutném žulovém soklu. Tento 
sokl najdeme na dnešní vsypové loučce a je od 
tohoto léta osazen nádobou s věčným ohněm. 
Vzhledem k náročnosti přesunu zůstal tento 
kamenný monolit na svém místě i poté, co byla 
tato část hřbitova v roce 1887 opuštěna. Stalo se 
tak z důvodů kapacitních, neboť malý hřbitov 
nedostačoval potřebám velmi rychle rostoucí 
obce. Byl proto na nově zakoupeném pozemku 
táhnoucím se severovýchodním směrem založen 
nový, moderní hřbitov. Sahal přibližně do dvou 
třetin dnešní rozlohy městského hřbitova a na 
jeho konci byl vystavěn domek č.p. 261, kde byl 
zřízen byt hrobníka. K vysvěcení hřbitova došlo 
30. října 1887.
Dobře placené místo: hrobník

O pozici hrobníka (v té době dobře placené 
zaměstnání se služebním bytem) byl v Chodově 
velký zájem, nakonec ze všech uchazečů zůstali 

jen pánové Fink a Richter, ze kterých mělo zvolit 
obecní zastupitelstvo. Starosta Wenzl Hoffmann 
nakonec po poradě s farářem rozhodl, že se oba 
zájemci musí podrobit zkoušce ve čtení a psa-
ní před obecní radou. Zatímco Fink četl plynule, 
ukázaly se čtenářské schopnosti pana Richtera 
jako nevalné. Zastupitelstvo proto drtivou větši-
nou 11 hlasů zvolilo hrobníkem Finka. Na témže 
zasedání také farář Wilhelm Matschak referoval 
o tom, že na novém hřbitově bude oddělené 
pohřebiště po sebevrahy a nepokřtěné děti. 

K poslednímu velkému rozšíření hřbitova došlo 
v letech 1902/03, kdy dosáhl své dnešní rozlo-
hy. Další úpravy pak proběhly po první světové 
válce. Do té doby běžný zvyk, že mrtví zůstávali 
až do vypravení pohřbu ve svých domovech, se 
začal pomalu opouštět, a město proto nechalo 
v letech 1924 - 1925 vybudovat síň pro uchová-
vání nebožtíků. Dnes se tato hala využívá pro 

smuteční obřady, ale po necitlivých přestavbách 
v druhé polovině 20. století zmizelo mnoho z její 
původní architektury.

Po druhé světové válce a vysídlení původních 
obyvatel začal hřbitov rychle pustnout, došlo ke 
zničení nebo rozkradení řady původních náhrob-
ků a soch. I přesto je dodnes na chodovském 
hřbitově mnoho hrobů a hrobek, které připomí-
nají slavné obyvatele našeho města z přelomu 
19. a 20. století.

  Miloš�Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Hřbitov, nepsaná kronika 
města

Podoba smuteční síně v roce 1924.   |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Snímek hrobky uhlobaronů Ritterů na chodovském 
hřbitově.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7. 11. (so) 15 h, 8. 11. (ne) 17 h
SNOOPY A CHARLIE BROWN. 
PEANUTS VE FILMU 3D /88/
Premiéra�/�Animovaná�komedie�/�USA
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže 
ze svého tak trochu hodně mimózního páníčka Charlieho Browna udělat největšího hrdinu.
Přístupné�od�15�let.�Vstupné�115�Kč

19.-21. 11. (čt-so) 19:30 h
HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 2. ČÁST 3D /135/
Premiéra�/�Akční�dobrodružný�/�USA
V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�115�Kč

26.-27. 11. (čt-pá) 17 h, 28.-29. 11. (so-ne) 19:30 h
VICTOR FRANKENSTEIN /109/
Premiéra�/�Horor,�drama�/�USA
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein (James McAvoy) a jeho pomocník Igor 
(Daniel Radcliffe) mají společnou vizi o uměle stvořeném životě, který může 
změnit svět. 
Přístupné�od�12�let,�titulky.�Vstupné�115�Kč

5.-7. 11. (čt-so) 19:30 h

12.-13. 11. (čt-pá) 19:30 h, 14. 11. (so) 17 h

1. 11. (ne) 15 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D /97/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Zdá se, že hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula ko-
nečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu 
pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

1. 11. (ne) 17 h
PAN 3D /111/
Premiéra / Rodinné dobrodružné fantasy / USA
Pan je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského 
sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového 
chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou v noci Pan opustí 
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, 
válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

1. 11. (ne) 19:30 h
MARŤAN 3D /134/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na 
Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky 
planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale Watney přežil a 
ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

2. 11. (po) 19:30 h
PURPUROVÝ VRCH /119/
Gotický horor / USA
Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se vy-
hnout. Nezvané návštěvníky odrazuje zlověstnou krvavou 
barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, jež prosakují 
z jeho bortících se zdí. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

3.-4. 11. (út-st) 19: 30 h
ZTRACENI V MNICHOVĚ /105/
Premiéra / komedie, drama / ČR
Vzácného papouška za dramatických okolností unese český 
novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních 
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

5.-6. 11. (čt-pá) 16:30 h
STRAIGHT OUTTH COMPTON /147/
Premiéra / Hudební drama / USA
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebez-
pečnějších míst v Americe. Právě tady, v místě, jehož život 
řídily drogové gangy a pravidelné policejní šťáry, se narodi-
la pětice kluků, kteří odsud dokázali vypadnout. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

5.-7. 11. (čt-so) 19:30 h
SPECTRE /150/
Premiéra / Akční thriller / USA, UK
Daniel Craig je zpět jako agent 007. James Bond dostane 
záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu ne-
chvalně známé zločinecké organizace. Postupně musí roz-
plétat složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou 
pravdu o SPECTRE. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

6.-7. 11. (pá-so) 22 h
LOVE 3D /130/
Premiéra / Erotický / Francie, Belgie
LÁSKA je vzrušující příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE… 
Přístupné od 18 let, titulky. Vstupné 90 Kč

7. 11. (so) 15 h, 8. 11. (ne) 17 h
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE 
FILMU 3D /88/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kama-
ráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže 
ze svého tak trochu hodně mimózního páníčka Charlieho 
Browna udělat největšího hrdinu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

7. 11. (so) 17 h, 8. 11. (ne) 15 h
UUUPS! NOE ZDRHNUL… /86/
Premiéra / Animovaný / Německo, Belgie
Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na 
Noemovu archu na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky 
a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní 
omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve začíná… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

8. 11. (ne) 19:30 h
MARŤAN 3D /134/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

9. 11. (po) 19:30 h
WILSONOV /115/
Detektivní komedie / ČR
Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dy-
kem v hlavních rolích. 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

10. 11. (út) 19:30 h
Paranormal Activity: 
The Ghost Dimension 3D /83/
Horor / USA
Děsuplná, úspěšná série přináší další pokračování plné ne-
vysvětlitelných a strašlivých událostí. Tentokrát i ve 3D! 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

11. 11. (st) 19:30, 12. 11. (čt) 17 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2 /115/
Komedie / Německo
Opět se můžeme potkat s hodně netradičním učitelem 
Zeki Müllerem, jeho tak trochu potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich studenty všeho druhu. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov

16 17Zprávy z města Informační servis



12.-13. 11. (čt-pá) 19:30 h, 14. 11. (so) 17 h
CELEBRITY S. R. O. /103/
Premiéra / Komedie / ČR
Vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby 
režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným ná-
padem. Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje posta-
vu, která je inspirována reálnou postavou lobbisty - mafiána. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

13. 11. (pá) 17 h, 14. 11. (so) 19:30 h
LAPUTA /93/
Milostné drama / ČR
Johanka (Tereza Voříšková) tráví veškerý čas ve své kavárně 
Laputa. Má tolik možností, jak prožít svůj život. Přesto jí 
tato svoboda přináší pocit úzkosti a osamocení. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

14.-15. 11. (so-ne) 15 h
MRKÁČEK BILL /93/
Premiéra / Animovaný / Austrálie
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly 
Mrkáčka Billa a jeho přátel. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

15. 11. (ne) 17 h
PIXELY 3D /106/
Akční sci-fi komedie / USA
Mezigalaktičtí mimozemšťané si vyloží obrazové záznamy 
klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

15.-16. 11. (ne-po) 19:30 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC /92/
Akční fantasy / USA
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic v nové 
akční fantasy ukáže, že čarodějnice nejsou jen pouhá pověra. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

17.-18. 11. (út-st) 19:30 h
DOKONALÝ ŠÉF /100/
Premiéra / Komedie / USA
Známý šéfkuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší 
restauraci na světě. 
Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

19.-20. 11. (čt-pá) a 22. 11. (ne) 17 h
HUSÍ KŮŽE 3D /104/
Premiéra / Hororová komedie / USA
I v těch nejprosluněnějších končinách občas slunce zajde 
za mraky a ty Zachovy se objevují ve chvíli, kdy zjišťuje, že 
Hannah má tajemného otce
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

19.-21. 11. (čt-so) 19:30 h
HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 2. ČÁST 3D /135/
Premiéra / Akční dobrodružný / USA
V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojo-
vat o budoucnost obyvatel celého Panemu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

21.-22. 11. (so-ne) 15 h
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 3D/95/
Premiéra / Rodinný animovaný / Francie
Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale 
vždy tomu tak nebývalo. Především v dobách, kdy jsme byli 
teprve na půli cesty mezi opicí a člověkem… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

21. 11. (so) 17 h
PAN 3D /111/
Rodinné dobrodružné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

22.-23. 11. (ne-po) 19:30 h
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA /123/
Premiéra / Kriminální drama / USA
Skutečný příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo 
kontrole a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu posti-
hu, upevnit si mocenské postavení a stát se jedním z nejbez-
ohlednějších a nejmocnějších gangsterů v historii Bostonu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

24. 11. (út) 19:30 h
GANGSTER KA /100/
Kriminální thriller / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

25. 11. (st) 19:30 h
LEGENDY ZLOČINU /133/
Kriminální thriller / Velká Británie
Film vypráví příběh gangsterů, dvojčat Reggieho a Rona 
Krayových, jedněch z nejznámějších neblaze proslulých 
zločinců v historii Velké Británie. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

26.-27. 11. (čt-pá) 17 h, 28.-29. 11. (so-ne) 19:30 h
VICTOR FRANKENSTEIN /109/
Premiéra / Horor, drama / USA
Radikální vědec Dr. Viktor Frankenstein (James McAvoy) a 
jeho pomocník Igor (Daniel Radcliffe) mají společnou vizi 
o uměle stvořeném životě, který může změnit svět. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

DDM Bludiště Chodov
2. 11. (po) 17 h
Lampiony pro dušičky 
Sraz v 16:45 h u Nautilusu. Půjdeme terénem (možná bláti-
vým) na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discor-
dia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr roz-
září malý ohňostroj. 

4. 12. (pá) 
Mikulášská nadílka
Opět jsme pozvali do „pekla“ ve sklepě DDM Bludiště čerta, 
anděla a Mikuláše, kteří předají dětem vaše balíčky. Trénujte 
básničky a písničky. 
Vstupné 20 Kč za dítě. Nutno předem v DDM 
zajistit časové vstupenky. 

KASS Chodov
3. 11. (út) 10 h
25 let výročí denního centra Mateřídouška 
společenský sál 

7. 11. (so) 19 h
Katapult - koncert
společenský sál

13.  11. (pá) 20 h
Ples rybářů Dolovná 2015
společenský sál 

18.-20. 11. (st-pá) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál 

26.-27.  11. (čt-pá) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál

27. 11. (pá) 15:30 h
Zahájení Staroměstského adventu 
Staroměstská ulice

30.11.-1.12. (po-út) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál 

TV Studio Chodov
3. 11. (út) až 6. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

10. 11. (út) až 13. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce října (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PÍSNIČKA PRO DRAKA
Záznam z divadelního vystoupení pro děti (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

17. 11. (út) až 20. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
KONCERT – ELVIS PRESLEY, LASER SHOW
Záznam z Vavřinecké poutě (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26.-27. 11. (čt-pá) a 30. 11. (po) 19:30 h
GANGSTER KA: AFRIČAN /98/
Premiéra / Kriminální thriller / ČR
Druhá část kriminálního thrilleru.
Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

28. 11. (so) 15 h 
MIMONI 2D /91/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

28.-29. 11. (so-ne) 17 h
MARŤAN 3D /134/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

neděle 29. 11. v 15 h
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 2D /97/
Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

24. 11. (út) až 27. 11. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce října (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SVATÝ VÁCLAV
Záznam z divadelního představení žáků ZŠ v městské 
knihovně (premiéra) 
VAŠO PATEJDL
Krátký záznam z koncertu v Chodově (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Městská knihovna Chodov
Pondělky od 16 h 
Pohádkohraní 
2. 11. Strýček Ludvík, 9. 11. Popelka, 16. 11. Hurvínek, 23. 11. 
Včelí medvídci, 30. 11. Čertovské pohádky

Středy od 15 h
Herní klub
4. 11. Bludiště, 11. 11. Město, rostlina…, 18. 11. Zlaté Česko, 25. 
11. Velká dinosauří soutěž

Čtvrtky od 14 h
Výtvarné dílničky
5. 11. Podzimní dekorace, 12. 11. Veselé kolíčky, 19. 11. Cho-
botničky z vlny, 26. 11. Adventní dekorace

4. 11. (st) 17 h
Trénování paměti II 
Tento kurz je pokračovací. Absolventi kurzu Trénování pa-
měti I si v 8 lekcích mohou osvěžit získané vědomosti a 
dozvědět se další zajímavé informace týkající se paměti a 
jejího procvičování. 
Cena kurzu je 250,- Kč. Přihlásit se můžete osobně 
v dětském oddělení u M. Valentové nebo telefonic-
ky na čísle 352 352 255. Pro veřejnost.

5. 11. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky. 

12. 11.  (čt) 17 h
Čtení z Bible a duchovní písně
Duchovní písně a vyprávění romské křesťanské skupiny 
Devleskere čhave aven ze Sokolova, jejíž název v překladu 
zní: Boží děti přicházejí. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

18. 11. (st) 18 h 
Býti básníkem
Protagonisté cyklu Poezie & Jazz tentokrát představí 
v rámci festivalu Den poezie dílo nositele Nobelovy ceny za 
literaturu z roku 1984 Jaroslava Seiferta. Účinkuje Poetická 
skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

19. 11. (čt) 18 h
V zapomnění - 3. odboj na Sokolovsku
Přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka o komunistické per-
zekuci a protikomunistických akcích na Sokolovsku. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

23. 11. (po) 17 h
Projekt Bojovníci proti násilí na ženách
Beseda na téma domácí násilí a stalking v podkroví knihovny.

25. 11. (st) 17 h
Thajské čaje a Angkor Wat - dvě perly Indočíny
Beseda Ing. Z. Nepustila nejen o největší náboženské stavbě 
na světě - komplexu chrámů v oblasti Angkor Watu - a souvis-
lostech. Vše samozřejmě proloženo čerstvými čaji a nějakou 
zajímavou pochutinou. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

26. 11. (čt) 18 h
Ježíš a ženy
Pozoruhodné ženy v Ježíšově rodokmenu, životě a myš-
lení. Setkání s panem Tomášem Kábrtem z České biblické 
společnosti. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

2. 12. (st) 19 h
Mé dětství v socialismu
Protagonisté cyklu scénického čtení Listování Věra Hollá a 
Pavel Oubram představí mozaiku příběhů, emocí a vzpomí-
nek známých osobností na dětská léta v období socialismu. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Tipy knihkupectví v Městské knihovně Chodov
J. K. Rowlingová - Harry Potter a kámen mudrců
Nové, ilustrované vydání.
Aleš Cibulka - Cibulkův kalendář pro televizní a filmové pamětníky
Kalendáře na rok 2016 již v prodeji.

Otevřeno: Po - Pá 10-12 13-17
mail:  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

ZUŠ Chodov
10. 11. (út) 17 h
Žákovský koncert Barvy podzimu
Koncertem Vás provede p. uč. Valeriya Moiseeva. V sále ZUŠ.

11. 11. (st) 18 h 
Dr(o)bečky jedné herečky
Talk show divadla Hnedle vedle. Účinkují: Naďa Konvalinková 
a Tomáš Barták. 
V koncertním sále ZUŠ Chodov. Vstupné dobrovolné.

Nově nás také najdete na facebooku:
www.facebook.com/zuschodov.

Dopis pro Ježíška
Hurá, už je to tu zase. DDM Bludiště Chodov dává vědět, 
že všechny šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis 
pro Ježíška, na který napíšou či namalují, co by nejraději 
našly pod vánočním stromečkem. Hotová psaníčka u nás, 
v domě dětí, vhodí do speciální Ježíškovy schránky. Dětem 
pak jen zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.

Hurá na koně… do Lhenic 2016 
DDM Bludiště pořádá letní tábor od neděle 3.7. do pátku 
15.7.2016 pod vedením p. Libušky Heroldové. Přihlášky si 
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště. Cena 5500 Kč

Evangelický kostel
27. 11. (pá) 18 h
Koncert Hudby Hradní stráže 
Vstupné 50 Kč
Pořádá KASS Chodov

neděle 9:15 h
Bohoslužby

středa 19 h
Biblické hodiny

Kostel sv. Vavřince
Pobožnosti na hřbitovech: 
31. 10. 14:30 Chodov 
01. 11. 14:00 Tatrovice 
01. 11. 15:30 Nové Sedlo

Sport
4. 11. (st) 8:45 h
Vycházka turistů
Nejdek - Pajndl, nebo křížová cesta, dle počasí (10 km). 
Sraz na vlakovém nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

7. 11. (so) 9 h
Karlovarská liga trojkového volejbalu minižákyň
Chodov - Baník Sokolov, K. Vary
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

14. 11. (so) 9 h
Krajský přebor mladších žákyň v šestkovém 
volejbalu - 2. kolo
Chodov A, B - Baník Sokolov, K. Vary
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

14. 11. (so) 9 h a 13 h
Extraliga kadetek
Chodov - ČEZ České Budějovice
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

14. 11. (so) 11 h a 15 h
I. liga juniorek
Chodov - VK Šanov Teplice
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

14. 11. (so) 9 h
Krajský přebor starších žákyň v šestkovém 
volejbalu - 2. kolo
Chodov B, C - Baník Sokolov, K. Vary A, B
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

15. 11. (ne) 8 h
Florbalový turnaj Tomáše Kafky
2. ročník turnaje pro mladší a starší žáky a žákyně. 
Info na www.plamenchodov.cz
Sportovní hala Chodov. Pořádá TJ Plamen Chodov

18. 11. (st) 14 h
Vycházka turistů
Bílá voda - Stará Chodovská - Vintířov - Chranišov (8 km). 
Sraz na autobusovém nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

19. 11. (čt) 17 h
Krajský přebor kadetek - 2. kolo
Chodov - Karlovy Vary
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

28. 11. (so) 9 h
Turnaj ve florbalu
Kategorie elévů. 
Sportovní hala Chodov. Pořádá TJ Batesta Chodov

Galerie u Vavřince
11. 11. (st) 17 h 
Vernisáž výstavy kreseb „Sebranosti“ 
Autor František Steker. Úvodní slovo Mgr. Božena 
Vachudová, hudební doprovod Jiří Dolanský - kláve-
sy a Antonín Týnek - saxofon, klarinet. 
Konec výstavy 31. 12. 2015

Pokud máte zájem o e-mailové zasílání informačního 
servisu: žádejte na adrese infocentrum@mestochodov.cz

Městská galerie v DDM Bludiště
8. 11. (ne) 15 h
Andělské z(a)vonění 
Městská galerie v DDM Bludiště pořádá prodejní výstavu vá-
noční výzdoby paní Neumanové  a patchworku paní Góčové. 
Ti, kteří už znají náplň této výstavy, vědí, že prostě musí přijít 
včas. Je z čeho si vybírat, vyzdobíte si svůj domov, kancelář, 
nakoupíte originální dárky kamarádkám i rodičům. 
Konání výstavy 8.-13.11. 2015 
Prodej denně od 9-12 a 14-17 h, v pátek do 12 h

Známka Chodaublick
Sběratelská turistická známka a nálepka Chodovská vyhlídka - 
Chodaublick je již v našem infocentru v prodeji.

9. 11. (po) 18 h
Pietní akt u Kamenů zmizelých
Staroměstská ulice, před domem Policie ČR.

11. 11. (st) 11 h 
Den válečných veteránů 
Pietní akt v městském parku.

21. 11. (so) 8:30 h
Turnaj ve voleném desetníkovém mariáši
Prezentace 8:30 - 9 h, startovné 130 Kč vč. oběda.
Restaurace penzion U Sotonů, Stará Chodovská
Informace na tel. 352 675 238, 732 685 652

28. 11. (so) 9-11 h
Prodejní a výměnné trhy holubů, exotů, 
drůbeže a králíků
Areál ZO ČSCH Chodov, Nádražní ul.

Ostatní akce Infocentrum Chodov
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Mistrovství ČR v plážovém 
volejbalu

Volejbal

Šachy
MČR v rapid šachu

Sedmým místem vstoupila do nové sezó-
ny naše nejlepší šachistka Lenka Gárská, která 
v Doksech bojovala na MČR v rapid šachu mlá-
deže. Medaile sice naší hráčce necinkla, ale sed-
mička by mohla být šťastným signálem v sezóně 
s velkými očekáváními.
Šachy a ti nejmenší

Stejně jako Šachová školička vstupuje do třetí-
ho roku svého života, tak i projekt Šachy do škol 
již má svoji premiéru za sebou a letos pokračuje 
druhým rokem. Děti ze třídy paní učitelky Vlasá-
kové (ZŠ J. A. Komenského) se šachové hře věnují 
jednou týdně. Kromě šachu si děti osvojí i prak-
tické dovednosti, které využijí ve škole. 
1. liga zahájila

V Karlových Varech na začátku října odstarto-
vala úvodními 4 koly 1. liga mládeže. ŠK Spartak 
Chodov vysílá do bojů sestavu Stanislav Srba, Ri-
chard Randák, Pavel Gárský, Lenka Gárská, Jakub 
Kůsa a Monika Kurčíková. Jeden z nejmladších 
týmů má za cíl zachovat ligovou příslušnost i pro 
další sezónu. Vstup do soutěže tak splnil očeká-
vání. Prohru s lídrem soutěže Buštěhradem „A“ 

Famózní víkend volejbalistek
Bodové hody BVC Chodov v první lize juniorek 

i extralize kadetek. Domácí prostředí chodovské 
haly přineslo o víkendu 3. a 4. října své ovoce. 
Tohle se nedá popsat, ale musí se zažít, koření 
volejbalového života hráček, fandů i realizačního 
týmu, 11 z 12 možných bodů, o které během ví-
kendu naše ligové hráčky usilovaly do průběžné 
tabulky, zůstalo po konečném hvizdu rozhodčích 
na kontě BVC Chodov. Podrobnější informace na 
www.bvc-chodov.cz.�� Jiří�Kudrle

Žákyně, kadetky a juniorky s trenéry BVC Chodov.

kompenzovali naši výhrou nad buštěhradskou 
rezervou a nováčkem soutěže Louny. V klání 
s domácím celkem jsme sahali po překvapivém 
vítězství. Smůla však zapříčinila těsnou porážku. 

První soustředění sice odhalilo nějaké rezervy, 
ale průběžné šesté místo je výborným vykroče-
ním do záchranářské sezóny. Nejvíce potěšila 
Lenka Gárská, která získala 3 ze 4 bodů. 

Naše motto: Chodov, město šachu.
Marcel Vlasák, trenér

Turistika
Turistické léto

Turisté KČT Chodov a Hroši Chodov přes léto 
nezaháleli. V červenci byli dospělí turisté na tý-
den ve Vsetíně, kde probíhal MTTV. Naše parta 
byla nejvzdálenější. Akce se zúčastnilo 250 turistů 
a prošly se beskydské kopečky, jeden den se jelo 
na výlet i na Slovensko. Další akcí byl sraz A-TOM 
ve Volarech, kde mezi 150 účastníky nechyběli 
naši chodovští Hroši, kteří prošli kus Šumavy. 

Příští rok se sraz bude konat na Ostravici a 
chodovská turistika oslaví 45 let trvání, za tu 
dobu se toho uskutečnilo dost, tak neváhejte a 
přidejte se k nám.  Růžena�Štěpánková

Fotbal
Výsledky podzimní části

V podzimní části mistrovských utkání hrají 
všechna naše družstva jako na houpačce. Jeden 
týden září a příští týden přijde propadák. Věříme, 
že přes zimní přestávku poctivým tréninkem při-
praví pro naše diváky více radostí dobrou hrou 
a výsledky.
A muži
19. 9. Lomnice - Chodov 1:2
Branky: Šustr,  Parth
27. 9. Chodov - Kynšperk 7:1
Branky: Šteg 4x, Klubal, Parth, Dutz 10 m
3. 10. Nejdek - Chodov 5:1
Branka: Šteg
11. 10. Chodov - Královské Poříčí 2:2
Na penalty zvítězilo Královské Poříčí
B muži
19. 9. Svatava - Chodov 1:3
26. 9. Chodov - Dolní Rychnov 3:0 
Kontumačně, hosté se k utkání nedostavili.
4. 10. Lomnice B - Chodov 6:0
11. 10. Nové Sedlo B - Chodov 0:0
Na penalty zvítězilo Nové Sedlo B
� Ing.�Alfons�Skokan

Nejmenší děti na startu Běhu Smolnickým kopcem 2015. |Foto: Martin Polák

Na startu 24. ročníku Běhu Smolnickým kop-
cem, který byl letos vybrán v mistrovských kate-
goriích žactva, dorostu, juniorů a dospělých jako 
oblastní mistrovství  jednotlivců, se představilo 
463 závodníků.

Chladné ale slunečné počasí postupně prová-
zelo jednotlivé kategorie na jejich tratích.

První kategorie předžactva postupně odstar-
tovali chodovský starosta Patrik Pizinger a mís-
tostarosta Luděk Soukup. 

Poté už startovní pistole přešla do rukou star-
téra závodu Lukáše Kopeckého a na náročné a 
kopcovité tratě se vydávaly další a další katego-
rie.

Pro tituly mistrů Karlovarského kraje si v jed-
notlivých kategoriích doběhli:
Muži: Pavel Procházka, AK Sokolov      
Ženy: Ivana Sekyrová, AK Sokolov
Junioři: Vojta Kočí, Triatlet Karlovy Vary 
Dorostenci: David Vondrášek, Triatlet K.Vary
Dorostenky: Tereza Poncová, AK Sokolov
Starší žáci: Miroslav Vdoviak, Triatlet Karlovy Vary    
Starší žákyně: Kristýna Sedlecká, MDDM Ostrov
Mladší žáci: Martin Plha, MDDM Ostrov
Mladší žákyně: Kristýna Nová, Triatlet K. Vary

Miloš Volek

Běh Smolnickým kopcem

Florbal
Pozvánka na florbalový turnaj T. Kafky

TJ Plamen Chodov srdečně zve všechny star-
ší a mladší žáky a žákyně, rodiče a fanoušky na 
druhý ročník florbalového turnaje pod záštitou 
české i světové brankářské špičky Tomáše Kafky. 

Akce se uskuteční v neděli 15. listopadu od 8 ho-
din v chodovské sportovní hale. Kromě Tomáše 
Kafky přijedou i další čeští florbaloví reprezentanti, 
kteří budou v přestávkách mezi jednotlivými utkání-
mi předvádět svůj um a předávat rady a zkušenosti. 
Podrobné informace na www.plamenchodov.cz 
� Richard�Parth�

Uzávěrka
prosincového čísla
16. listopadu 2015
lednového čísla
11. prosince 2015
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Bojové sporty

Tenis
Batestacup v babytenisu

Dne 12. září se na našich  tenisových kurtech ko-
nal první ročník Batestacupu v kategorii babytenis 
(7-9 let). Turnaje se zúčastnilo 16 dětí z Chodova, 
Sokolova a Karlových Varů, a turnaj měl už tedy vel-
mi dobrou úroveň. Za domácí oddíl statečně bojo-
vali Martin Grillo, Honzík Psota, Terezka Čadková, 
Petra Stehnová, Barča Šoupalová a Terezka Krejčo-
vá. K radosti domácích celý turnaj nakonec ovládl 
náš svěřenec Honzík Psota. Všem tenistům děku-
jeme za předvedený výkon a rodičům za podporu. 
Turnaj v Kadani

V sobotu 26. září se uskutečnil tenisový turnaj v Ka-
dani. Turnaje se zúčastnili 3 zástupci tenisového oddílu 
TJ Batesta Chodov: Barbara Šoupalová,  Jan Psota a 
Tereza Krejčová. Všichni tři postoupili ze základních 
skupin do vyřazovacích bojů. Po vyrovnaných zápa-
sech Jan Psota a Barbara Šoupalová skončili ve čtvrt-
finále. Tereza Krejčová po velmi kvalitních výkonech 
postoupila až do samotného finále a z Kadaně při-
vezla velmi pěkné 2. místo. Všem třem zúčastněným 
děkujeme za předvedené výkony.  Milan Hajduk

Stolní tenis
Úvod sezóny v dobrém světle

První zkouškou v úvodu nové sezóny 2015/2016 
byla účast našich nadějí na republikovém turnaji 
v Praze na začátku září. Turnaje se zúčastnili Ma-
těj Brož, Jiří Nykl, Lukáš Boči, Samuel Pušman a 
Martina Hubená. Kvalita tréninků ze soustředění 
se na turnaji projevila a bylo vidět znatelné zlep-
šení. Statečně bojovali a podařilo se vyhrát hned 
několik zápasů. Mezi nejlepších 32 v republice to 
ještě nestačilo, i tak byli trenér i přítomní rodiče 
s výkony našich borců spokojeni. 

Následoval turnaj dospělých v Sokolově a Lu-
bech, kde enkláva Chodováků naprosto zaujala 
svými výkony. Součástí turnajů pro dospělé je 
i přítomnost naší mládeže, která se učí na lepších 
hráčích, sbírá zkušenosti a čerpá atmosféru kva-
litních turnajů. Velkým překvapením byl postup 
Tomáše Partyngla ze základní skupiny, ten v sou-
časné době hraje velmi dobře. Ostatní mládeži 
se ze skupiny postoupit nepodařilo, ovšem jdou 
ve šlépějích svých předchůdců a zlepšují se kaž-
dým okamžikem (zejména Jiří Nykl, Matěj Brož, 
Lukáš Boči, Natálie Morová).

Všem mnohokrát děkuji za reprezentaci měs-
ta i oddílu při turnajích a gratuluji k dosaženým 

Vítězný den Samurai Fight Clubu
3. října čekal náš klub dlouhý den. Mladí re-

výsledkům. Zároveň bych chtěl na tomto místě 
poděkovat Šárce Vojtové ze společnosti Šárka 
reality za sponzorský dar, Vaší podpory si ne-
smírně vážíme. 

 Mgr.�Jan�Kořínek, předseda oddílu

Champions team mistry světa
Ve dnech 14.–19.10. probíhalo ve slovinském 

Koperu mistrovství světa UWK dorostu, seniorů a 
veteránů v karate, kterého se zúčastnila i výprava 

Champions team, reprezentantů ČR startujících 
pod hlavičkou České asociace okinawského ka-
rate a kobuda. Tohoto šampionátu, který poprvé 
v historii spojil všechny světové asociace v karate 
se zúčastnilo 47 států světa a přes 2000 startu-
jících, kteří se po 4 dny utkávali o světové tituly. 

Reprezentanti Champions si v této konkurenci 
vedli opravdu výborně. Dorostenky ve složení A. 
Lojdová, V. Jakubů, M. Budajová (všechny Cham-
pions team) doplněné o E. Týlovou (KK Lichnice) 
jsou mistryněmi světa. Další výsledky na našich 
webových stránkách.

Celková bilance ČR: 4x zlato, 1x stříbro, 5x 
bronz z této akce opět jen potvrzuje, že závod-
níci z CAOKK jsou opravdu velmi profesionálně 
vedeni a připravováni a fungují jako skvělý team. 
Z celkového počtu 10 světových medailí pro ČR 
jich má na svědomí 7 Champions team.

Tímto velmi děkujeme našim štědrým přispě-
vatelům a podporovatelům, dále celému reali-
začnímu teamu a všem závodníkům především. 
Chcete-li se stát i vy Championem, navštivte 
www.karate-champions.cz, nebo se přijďte osob-
ně podívat. � Miroslav�Boguský
Karate Klub Chodov 

Po letní přestávce se cvičenci našeho oddílu 
zapojili do intenzivního tréninku a na výsledky 
jsme nemuseli dlouho čekat. V neděli 11. října 
v Plzni proběhlo finálové kolo Krajské ligy mláde-
že do 14 let a naši borci zde nemohli chybět. Elen 
Pešanová po delší zdravotní přestávce předvedla 

svým soupeřkám, že umí a v kata ml. žákyně ob-
sadila 2. místo a v kumite ml. žákyně -41 kg suve-
rénně zvítězila. Alča Zdráhalová v kata st. žákyně 
získala stříbrnou medaili, v kumite však neměla 
ve své kategorii soupeře, a tak postoupila do vyš-
ší váhy. Zde statečně odolávala podstatně těžším 
soupeřkám a vybojovala si zasloužený bronz. Lu-
káš Vyčichlo si hravě poradil se svými soupeři ve 
váze ml. žáci +41 kg a suverénně zvítězil. V této 
kategorii Kubovi Kissů o chloupek utekla repasáž 
a skončil na 4. místě.

Po několikaleté pauze se vrátil do oddílu Vítek 
Krupička a hned na svých prvních závodech si 
vybojoval zlato ve váze st. žáci +60 kg. V součtu 
všech tří kol KLM se Elen Pešanová umístila na 
celkovém 4. místě v kategorii ml. žákyně. V kate-
gorii KLM st. žákyně zvítězila Alena Zdráhalová.

Týden nato 17.10. náš borec Daniel Chod vyra-
zil do Ústí nad Labem, kde proběhl již 21. ročník 
mezinárodního turnaje North Bohemia Cup, 308 
borců z 50 klubů se utkalo o pěkné ceny. Danek 
startoval v kateg. kumite -39 kg kde předvedl 
velmi pěkný výkon, a ve finále mu jen o chloupek 
uteklo první místo, a tak si vezl domů „jen“ stří-
brnou medaili. 

Podzimní sezona začala pro Karate klub Cho-
dov velmi slibně. Přejeme našim borcům mnoho 
dalších úspěchů a zároveň bychom také chtěli 
poděkovat všem, kteří náš klub v jeho činnosti 
podporují. Všichni ti, kdo si chtějí tento sport vy-
zkoušet, jsou srdečně zváni, najdete nás každé 
pondělí a středu od 17 h v tělocvičně 3. ZŠ, Hu-
sova ul. (vchod ze zahrady). Ludoslav Hronek

Mistryně světa.

prezentanti Jana Petříková, Johny Kolář a Pavel 
Jelínek vyrazili v ranních hodinách do Prahy na 
další kolo SaP ligy v kickboxingu, kde obhajují 
medailové pozice. 

V první disciplíně light-contact nastoupili ve 
stejné váhové kategorii Pavel Jelínek a Johny Ko-
lář. Dostali se až do finálové eliminace, kde těsně 
podlehli svým soupeřům a rozdali si to společně 
o 3. místo, kde zvítězil Johny Kolář. Jana Petříková 
jasně porazila ve finále svou soupeřku a zvítězi-
la. Disciplína kick-light měla stejné pokračování a 
Johny Kolář rovněž získal 3.  místo a Jana Petří-
ková jasně zvítězila. 

Získáním 4 medailí den neskončil, výprava se 
přesunula do Žatce, kde se připojila k ostatním. 
Čekal nás galavečer Souboj G-Titánů.

Zde pokračoval ve svém tažení Johny Kolář, 
který zde zápasil v superfightu v disciplíně kick-
boxing 2x2 min. s místním borcem viditelně těžším. 
Nezalekl se této situace a na začátku gala večera 
jasně zvítězil a získal své první vítězství. Vrcholem 
galavečera, ale byly superfighty ve večerních 
hodinách, kde byly na pořadu profesionální zápasy 
v K1 a Muay-Thai. Za Samurai Fight Club nastoupil 
již zkušený borec Pavel Pilný proti místnímu borci 
Slávovi Špácovi v disciplíně K1 3x3 min. V bouřící 
atmosféře začal zápas hned od začátku zostra. 
Tvrdé výměny ukončil Pavel hned v 1. kole tvrdým 
kolenem a soupeř byl poprvé počítán a s velkým 
tlakem nakonec 1. kolo přežil. V druhém kole hned 
od začátku Pavel diktoval tempo zápasu a krátce 
po jeho začátku knokautoval svého soupeře 
tvrdým kopem na hlavu, kdy soupeř dostal velmi 
tvrdé k.o. a zápas skončil nástupem doktora. 
Pavel Pilný vítězí a odváží si vítězství v prvním 
profesionálním zápase.  Václav�Kolář
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•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

Listopad – měsíc mimořádných cen 
a moravského vína

Nemáte od nás žádnou službu? Přijď-
te na provozovnu a vyberte si z našich 
bezkonkurenčních služeb internetu a tele-
vize. Jako dárek si od nás odnesete láhev 
výborného moravského vína od firmy 
BISENC, s r. o.

Tato akce platí do konce listopadu.

Pravidelně měníme programy na tes-
tovacím kanálu č. 29. Pánové se mohou 
těšit na sportovní přenosy a vyberou si 
zde i dámy.

Pro více informací volejte 352 665 298 
nebo nás navštivte v provozovně na adre-
se Staroměstská 377, Chodov.

Provozní doba:
Po, Út, Čt – 8-11, 13-15, St  8-11, 13-17.30, 
Pá - zavřeno

Hana Ernestová
Rodinný bankéř
tel.: 777 821578
Náměstí ČSM 1074, Chodov
(v prostorách trafi ky vedle pekárny)
PO a ST – 9.00–12.00, 13.00–16.00

ZVEME VÁS DO NOVÉHO 
PORADENSKÉHO CENTRA 
V CHODOVĚ

Navrhneme vám kombinaci
fi nančních produktů tak, abyste
měli svá přání a cíle na dosah.

• Spoření a investování
• Financování bydlení
• Pojištění
• Bankovní služby
• Půjčky na cokoli

inzerce pobocka babicka 15279 (v3).indd   1 01.10.15   17:13

SERIOZNÍ 
PŮJČKA

pro klienty s pravidelným příjmem

> zaměstnancům ( do 150 tisíc )
> důchodcům      ( do 150 tisíc )
> podnikatelům   ( do 300 tisíc ) 

 měsíční splátky 
 žádné poplatky
 neručíte směnkou 
    ani nemovitostí
 seriozní jednání

 732 170 454

Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu · Zábaly 

na celulitidu · Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,
Thajská olejová masážI  · ndická masáž hlavy, Ušní svíce

Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž 

Thajská olejová  masáž,  Japonská masáž Shiatsu
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž, 

Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
masáž z Mrtvého moře  ·  japonská masáž shiatsu

Biolampa Solux
Revoluční 601, 357 35  Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka
Taping

1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování 150 Kč        Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč

Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč          Solárium 1 min. 5 Kč

Jana Gajdošová  tel. 606 256 112
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč             Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč (nohy), 150-200 Kč (ruce)

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
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R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ  DOBA
PO - ČT  11.00 - 22.00
PÁTEK  11.00 - 24.00
SOBOTA  12.00 - 24.00
NEDĚLE  12.00 - 22.00

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE 
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -  
 KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
ROZVOZ AŽ DO DOMU 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )
z a h r á d k a  i  s  d ě t s k ý m  k o u t e m  v e  d v o ř e

MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

PŘÍMO OD VÝROBCE
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma
844 158 746
KVALITA - NÍZKÁ CENA
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

DROGERIE

Lakoz CZ   Vintířov 169 357 44   lakozpr@seznam.cz
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kyNABÍZÍME :
• Drogistické zboží
• Kosmetické zboží
• Školní potřeby
• Prací prostředky ( dovoz DE )
• Bio a bezlepkové pot.
• Malířské potřeby
• Sezónní zboží
• Zahrádkářské  potřeby 

VEDLE VETERINÁRNÍ ORDINACE +420 774 104 145 
Po – Pá  08:00 – 13:00  14:00 – 17:00
So           08:00 – 12:00

• Obuv
• Textil
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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

dámské

KADEŘNICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

kolní 7
34

Tel.: 6
04 425 845

Voda, to
pení, v
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oupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní 7
34

dle objednávek

I N
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L A T É R
S T V Í 

Radek KOPŘIVA

raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

mobil: 602 190 602

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ 

VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

Bendlova 572, 356 01  Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem
certifikátu

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

MACHEX KV  
Stará Kysibelská 602, Karlovy Vary, IÈ 252 02 383

Správa a údržba nemovitostí

Poskytování poradenství a právních služeb pro SVJ 
v souvislosti s NOZ (zmìny stanov, 
úpravy dokumentù, prohlášení vlastníkù aj.)

Oceòování vìcí movitých a nemovitých

s.r.o.

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

DrMax_Chodovsky_zpravodaj_inz_119x92_FINAL.indd   1 7.10.2015   15:18:36

najdete nás: U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem) 

Prodlužované řasy metodou řasa na řasu: 350,-
Doplnění řasy 300,-

Kompletní kosmetika 250,- + zdarma speciální kůra na vyhlazení pleti
žehlička, jehličková masáž, mechanický peeling, sérum)

Kosmetické přípravky s hadím jedem, 
kozím mlékem, čertův dráp, mořské bahno

Barvení řasy a obočí + úprava obočí za 100,-Kč
TIP:  N o v i n k a  -  n o v á  H o l l y w o o d s k á  m e t o d a  n a  p r o d l o u ž e n í

a  z h u š t ě n í  ř a s  !   J E N  Z A   3 5 0 , - K č

KO S M E T I C K É  S T U D I O  “ K K ”

Každá naše zákaznice dostane zákaznickou kartu 
na slevu nebo služby zdarma!

AKCE:

OBJEDNÁVKY:  725 946 873
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422

zpravodaj@kasschodov.cz
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice…

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

tel.: 736 473 444

perlinka VERTEX - role 50m 
Prodej i na metráž: 20Kč/m2

814,- Kč  
včetně DPH

OTEVŘENO

Každý den

7 - 19 hod.

perlinka WEBER - role 55m 
Prodej i na metráž: 25Kč/m2

1099,- Kč  
včetně DPH

AKCE

AKCE

Připravujeme pro Vás 

od 1. ledna 2016 

PŮJČOVNU NÁŘADÍ

A ELEKTRO SORTIMENT
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Zpravodaj města Chodova (měsíčník)
Vydává: KASS Chodov s.r.o.
nám. ČSM 1022, P.O. Box 47, 357 35 Chodov
Zdarma | Registrace MKČR: E 12596 | Náklad: 6.500 kusů | Datum vydání: 1. LISTOPADU 2015 | Uzávěrka tohoto čísla: 16.10.2015 
| Za obsah, formulaci a původnost příspěvků ručí autor. | Tisk: Tiskárna Median s.r.o. www.tiskarna-median.eu

tel./fax: 352 352 422
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz

Mgr. L. Soukup předseda red. rady
Mgr. I. Sarkányová  tel.: 352 352 101
J. Spěváček  tel.: 352 352 420
M. Polák šéfredaktor  tel.: 352 352 422
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