
Zpravodaj města
CHODOVA

15. 11.  Západočeské dny zdraví
25. 11.  Zahájení Staroměstského adventu
27. 11.  Vánoční cena města Chodova v karate
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9. 12.
vánocní koncert

CHODOV
kostel sv. Vavrince

Petra Janu
vstupné 320 Kč |předprodej: Chodo scéna   K. Vary: us v: infocen  infocentrum, Globtrum, kino Malá

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

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

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.

K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři,
měsíc listopad je 

typický tím, že vše 
kolem nás se halí do 
podzimního hávu, pří-
roda se pomalu chys-
tá k zimnímu spánku 
a většinu z nás ovládá 

melancholická nálada. Lidé si také na začát-
ku tohoto měsíce připomínají svátkem Všech 
svatých své drahé zesnulé, proto bych chtěl 
věnovat svůj dnešní příspěvek areálu cho-
dovského hřbitova a přilehlému kostelu sv. 
Vavřince. 

V minulém čísle jsme Vás informovali o ote-
vření nového oddělení, které nabízí občanům 
k pronájmu hned několik desítek nových ur-
nových hrobů. Pokud by se kapacita rychle 
vyčerpala, nechali bychom založit v tomto 
oddělení D další řadu. 

Na komplexním řešení revitalizace cho-
dovského hřbitova spolupracujeme již delší 
dobu s architektkou Ing. Kateřinou Tuzaro-
vou. Bohužel realizace plánů postupuje po-
malu, jelikož v poslední době nejsou k této 
problematice vyhlášeny žádné dotační výzvy, 
proto město hradí plánované úpravy pouze 
ze svého rozpočtu.

 Kromě již výše zmíněného otevření nové-
ho oddělení připravujeme rekonstrukci boční 
brány, jejíž součástí bude také vybudování 
nových kolumbárií, integrovaných do zdi po 
obou stranách brány. Zčásti se nám tak podaří 
vyřešit problém dožitých kolumbárií, která se 
nachází vpravo za hlavní bránou.

 Do budoucna by mělo dojít k přestěhování 
všech těchto kolumbárií. Určitě si někteří z vás 
ještě vybaví loňskou listopadovou procházku 
po hrobech známých osobností v doprovodu 
městského historika Miloše Bělohlávka. Letos 
město převzalo patronaci nad 15 hroby, které 
jsou z historického či kulturního hlediska vý-
znamné, a zavázalo se k jejich postupnému 
restaurování.

 Časem by tak měla vzniknout naučná stez-
ka po hrobech známých osobností spjatých 
s naším městem. Jako první hrob určený k re-
staurování byla pro příští rok vybrána hrobka 
rodiny továrníka Gasche.

Dále bych chtěl stručně poreferovat o plá-

novaných investicích v kostele sv. Vavřince, 
kde bychom mohli použít staré rčení – „je 
s tím hodně práce jako na kostele“. V minu-
lých měsících se podařilo vyměnit elektroin-
stalaci a tím kostel lépe osvětlit a ozvučit, také 
již je lépe zabezpečen proti požáru a vlou-
pání, došlo k restaurování zvonu Jan Vilém a 
prvních čtyř obrazů cyklu křížové cesty, byly 
repasovány hlavní a boční dveře do kostela. 
V příštím roce bychom chtěli zrestaurovat 
zbylé obrazy křížové cesty, bude pokračovat 
sbírka na zvony a jedna kaple bude upravena 
pro potřeby vystavování.  Zároveň by měla 
být vytvořena koncepce, která navrhne další 
nezbytné investice do této naší hlavní památ-
ky v následujících letech.

Závěrem mi dovolte Vám popřát klidné 
prožití svátku Všech svatých i všedních pod-
zimních dnů.

 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

VZP nově otevřela pobočku 
v budově polikliniky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České re-
publiky (VZP ČR) ve spolupráci s Chodovem od 
letošního října rozšířila klientský servis pro oby-
vatele města. Svou pobočku nově otevřela v bu-
dově polikliniky v Tovární ulici.

Pracoviště poskytuje veškeré služby a infor-
mační servis VZP ČR z oblasti veřejného zdra-
votního pojištění, včetně prodeje cestovního 
pojištění, pojištění pro cizince a jiných pojištění.

Otevřeno je dva dny v týdnu, a to v pondělí od 
8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin a ve čtvrtek od 
8 do 11.30 a od 12.30 do 14 hodin.

„Upozorňujeme občany Chodova a okolních 
obcí na nekalé praktiky některých zdravotních 
pojišťoven. Pokud jste se stali obětí podvodného 
jednání a byli jste neoprávněně přeregistrováni 
od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR k jiné 
zdravotní pojišťovně, pak neprodleně navštivte 
některé z klientských pracovišť VZP ČR,“ pouka-
zuje na možné problémy pojišťovna.  (mák)
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Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. 

Školáky uchvátili opeření dravci

Celá škola ve Školní ulici si v průběhu října odnesla krásné zážitky z naučného pořadu Odchov orlů a sovy, kde jsme 
měli možnost prohlédnout si Mařenku, samici majestátního orla mořského (na snímku), kterou si pár vybraných 
jedinců i podrželo na ruce, nakrmilo a pouštělo ji prolétnout po tělocvičně. Zaujali nás i Šanti, výr africký, a Xisa, výr 
bengálský, ale nejvíce pozornosti měl Roky. Tento nejmenší dravec, poštolka vrabčí, nás okouzlil svým zbarvením a 
dravostí.  |Text: Arnoštka Fedorková, foto: Martin Polák

Odborníci ocenili Chotes
Letošní titul 

Vodafone Odpo-
vědná firma Kar-
lovarského kraje 
získala v těchto 
dnech společnost 
Chodovské tech-
nicko-ekologické 

služby. Odborná porota ocenila především její 
přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, nezis-
kovým organizacím, ale i vlastním pracovníkům.

„Společnost zaujala porotu angažovaností 
v oblasti zaměstnávání dlouhodobě nezaměst-
naných občanů i programem péče o zaměst-
nance, který není u společností z tohoto oboru 
samozřejmostí,“ zdůvodnila volbu Martina Lešo-
vá z Vodafone Czech Republic s tím, že CHOTES 
se rovněž angažuje v rozvoji místní komunity a 
podporuje lokální neziskové organizace. „Jedná 
se o společnost založenou na principech udr-
žitelného podnikání s výrazným potenciálem 
environmentálního dopadu na region,“ doplnila 

Martina Lešová.
„V rámci spolupráce se sokolovským úřadem 

práce v současné době zaměstnáváme dvacet 
dlouhodobě nezaměstnaných. Jsou mezi nimi 
i osoby ze sociálně vyloučené lokality. Práce 
s těmito lidmi není vždy jednoduchá, je ale pří-
nosná jak pro město, tak pro ně samotné, neboť 
získávají odpovídající pracovní návyky,“ popsal 
současný stav jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan 
(na snímku). „Někteří se následně stávají i našimi 
kmenovými zaměstnanci,“ poznamenal.

CHOTESu není cizí ani tzv. společenská od-
povědnost, kdy i v rámci omezených možností 
podporuje nejrůznější sportovní oddíly, domy 
dětí a další neziskové organizace zaměřené pře-
devším na činnost dětí a mládeže.

 Pro spokojenost svých zaměstnanců společ-
nost využívá firemní benefity například v podo-
bě příspěvků na stravování, pět týdnů dovolené, 
příspěvky na sportovní či kulturní akce, dary při 
životních a pracovních jubileích apod. „Samo-
zřejmostí je také poskytování ochranných pra-
covních prostředků v plném rozsahu,“ doplnil na 
závěr jednatel.  (mák)

Koncert Felixe Slováčka se 
vydařil, sezona pokračuje

Sázka na spojení novorolského big bandu 
Červení panteři a Felixe Slováčka vyšla. Jejich 
vystoupení v chodovském Kulturním a společen-
ském středisku (13. října 2016) sklidilo úspěch a 
dokázalo zcela zaplnit sál.

Letošní kulturní sezona ve městě však vystou-
pením Felixe Slováčka zdaleka nekončí a lidé se 
mohou těšit na další řadu akcí. V listopadu je 
například čeká zábavný pořad sexuologa Radi-
ma Uzla O sexu převážně nevážně (10. 11. 2016 – 
KASS), Staroměstský advent (25. 11. - Staroměst-
ská ulice) nebo divadelní představení Liga proti 
nevěře (30. 11. 2016 - KASS).

Následující měsíc je mimo jiné na programu 
Vánoční ples s Janem Onderem (17. 12. 2016 – 
KASS), koncert Petry Janů (9. 12. 2016 – kostel 
svatého Vavřince) a dětský pořad Taneční ra-
dovánky s Janem Onderem a Lucií Hunčárovou 
(11. 12. 2016 – KASS).  (mák)

Felix Slováček při vystoupení v Chodově. |Foto: M. Polák

Město pomůže potřebným
Chodov opět podpoří Potravinovou banku. Její 

pobočce v Karlovarském kraji pošle na účet 20 
tisíc korun.

„Náš odbor sociálních věcí s Potravinovou 
bankou spolupracuje, jejími klienty jsou i někteří 
obyvatelé Chodova,“ vysvětlil příspěvek starosta 
Chodova Patrik Pizinger. Chodov banku podpořil 
už v minulosti, kdy jí přispěl částkou ve výši 15 ti-
síc korun.

Peníze tentokrát půjdou na nákup nového 
užitkového chladicího automobilu, který bude 
sloužit pro svoz a distribuci potravin.  (mák)

Krajské volby vyhrálo ANO, 
v Chodově bodovalo HNHRM

Vítězem voleb do Zastupitelstva Karlovarské-
ho kraje se přesvědčivě stalo hnutí ANO. Od 
voličů, kteří k volbám (7. a 8. října 2016) dorazili, 
získalo 22,91 % hlasů, což znamená 13 křesel 
v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Na dru-
hém místě skončila ČSSD s 13,91 procenty (8 
mandátů), třetí místo obsadili komunisté s 11,5 
procenty a šesti křesly.

V krajském zastupitelstvu ještě usedne STAN 
s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 (10,09% 
- 5 mandátů), ODS (7,59% - 4 mandáty) a HN-
HRM (6,4 % - 3 mandáty). Nováčky pak jsou ko-
alice SPD a SPO (5,52% - 3 mandáty) a Česká 
pirátská strana (5,46% - 3 mandáty).

Volební účast dosáhla 30,23%, přičemž re-
publikový průměr byl 34,57 procenta. Pro letoš-
ní volby sestavilo své kandidátky dvacet stran, 
koalic a hnutí, což je o čtyři politické subjekty 
více než před čtyřmi lety.

A jak hlasovali obyvatelé Chodova? Ve městě 
s přehledem zvítězilo Hnutí nezávislých za har-
monický rozvoj obcí a měst (HNHRM) s 29,57 
procenta, druhé skončilo hnutí ANO (20,67%), 
třetí místo obsadili sociální demokraté (11,91%), 
čtvrtá příčka patří komunistům (8,43%) a pátá 
koalici SPD a SPO (6,79%). Ostatní strany v Cho-
dově nepřekročily pětiprocentní hranici potřeb-
nou pro vstup do zastupitelstva.

Účast voličů v Chodově zůstala daleko za 
průměrem České republiky a dosáhla pouze 
24,84%.  (mák)

Volby v Chodově.  |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Půl milionu korun získal od Karlovarského 

kraje minulý měsíc Chodov.  Peníze použil na 
nákup konvektomatu (profesionální kuchyň-
ské zařízení) do školní jídelny. Přístroj tak po-
může zkvalitnit přípravu obědů pro strávníky.

Dětského lékaře MUDr. Josefa Fidlera, kte-
rý v sedmdesátých a osmdesátých letech mi-
nulého století ordinoval v Chodově zhruba 15 
let, připomíná v chodovské poliklinice busta. 
Podrobnější příběh oblíbeného lékaře si pře-
čtěte na jiném místě zpravodaje.

Den válečných veteránů si tradičně při-
pomene i Chodov. Pietní akt za účasti vedení 
města a dalších hostů se uskuteční v pátek 
11. listopadu v Městském parku u Památníku 
obětem válek. Začátek je v 11 hodin.  (mák)

Rybáři zahájili výlovy rybníků

Stovky kilogramů ryb se podařilo slovit rybářům z MO Božičany na kaskádách mezi Chodovem a Božičany. Atraktivní 
podívanou si nenechaly ujít desítky přihlížejících, kteří se k rybníku vydali v polovině října. Patrně nejvíce pozornosti 
si získal tradiční obyvatel tamních rybníků, sumec albín se jménem Venoušek. Letos dosáhl váhy 39 kilogramů a délky 
171 centimetrů.  | Foto: Martin Polák

Chodov představuje 
historické osobnosti

Dvanáct životních osudů významných Chodo-
váků, které do stručných, ale výstižných medai-
lonků shrnul městský historik Miloš Bělohlávek, 
vyšlo i v tištěné podobě. Brožura na kvalitním 

křídovém papíře s názvem Zapsali se do dějin 
Chodova je k prodeji v chodovském infocentru 
za 25 korun.

Její autoři se nechali inspirovat loni vydaným 
stolním kalendářem, oproti němu je však novin-
ka v českém a německém jazyce. Útlá knížečka 
s unikátními fotografiemi připomíná historické 
osobnosti Chodova, jejichž jména postupem 
času upadla v zapomnění.

Brožuru doplňuje i takzvaná časová osa na zdi 
v městském parku, která přehledně řadí jména 
podle data narození. Radnice ještě nechá v místě 
nainstalovat informační tabuli s QR kódem, jenž 
bude odkazovat na zmíněnou publikaci.  (mák)

Časová osa na zdi u městské knihovny.  |Foto: M. Polák

Nový technický 
kroužek při Základní 
škole J. A. Komenského 
v těchto dnech naplno 
zahájil svou činnost. 
Otevřený je všem ško-
lákům v Chodově, kteří 
mají zájem se sezna-

movat se základními technickými dovednostmi, 
principy a technickými aplikacemi.

„Otevřeli jsme ho díky spolupráci s chodovskou 
firmou SKF, která částkou padesát tisíc korun 
sponzorovala nákup vybavení. Hlavní osobou 
kroužku je pan učitel inženýr Kováč, který bude 
firmou rovněž financovaný,“ uvedla ředitelka Zá-
kladní školy J. A. Komenského Iva Šípová s tím, že 
do kroužku je možné se ještě přihlásit.

„Náplň je zaměřená na problematiku manuál-
ní zručnosti a tvořivosti mládeže. Reagujeme na 
požadavek doby, kdy je nedostatek technických 
pracovníků. Snažíme se v našich dětech, hlavně 
v osmých a devátých ročnících, probudit zájem 
o technické obory,“ popsal cíl kroužku jeho ve-

doucí Jozef Kováč. Dodal, že škola za sponzorský 
dar nakoupila stavebnice Merkur, pájky, kleště, 
kladiva a ochranné pomůcky.

„Zájem mezi dětmi není tak velký, jak jsem 
očekával, podařilo se získat deset žáků. Chodí 
i jedna dívka, myslím, že časem jich ale bude 
více,“ odhaduje Jozef Kováč. Podle něj bude úvod 
kroužku patřit především výuce čtení ve výkre-
sech a jejich tvorbě.

„Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha ško-
lami, naším záměrem je podpora technické-
ho vzdělávání. Chceme, aby si děti našly vztah 
k práci v technických oborech,“ zdůvodnila fi-
nanční dar Kateřina Švajdlerová ze společnosti 
SKF.„Předpokládáme, že vybrané výrobky dětí 
umístíme u nás v showroomu,“ doplnila.

Spolupráci si chválí i starosta Chodova Patrik 
Pizinger. „Firma v Chodově roste a hledá nové 
zaměstnance. Rádi bychom je pomohli vycho-
vat. Máme žáky základních škol, ale potřebujeme 
oporu průmyslu a právě SKF jako jedna z prvních 
firem nastoupila do spolupráce s Chodovem a se 
základními školami,“ řekl starosta.  (mák)

Škola J. A. Komenského otevřela nový technický kroužek

Město připomene zimní 
tradice Podkrušnohoří

Jak se kdysi žilo a slavilo v době adventu, Vánoc 
a masopustu v česko-německém Podkrušnohoří, 
chce lidem přiblížit Chodov. Formou tištěné pu-
blikace a oboustranných návštěv v partnerském 
městě Oelsnitz/Erzgebirge představí obyvatelům 
místní tradice.

„Na zahájení našeho Staroměstského ad-
ventu 25. listopadu přijede autobus z Oelsnitz/
Erzgebirge. S tamním starostou nakrojíme pra-
vou krušnohorskou štolu, kterou podle tradiční 
receptury vyrobí pekaři právě z Oelsnitz/Erzge-
birge. Je to jeden z vánočních zvyků v Krušno-
hoří,“ popsal část adventního programu starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že v následujících 
dnech Chodováci návštěvu svým partnerům 
oplatí. „Obyvatelům obou měst chceme dát 
možnost seznámit se s tradicemi svých sousedů 
a ochutnat zase něco jiného,“ doplnil starosta.

Město si na rozsáhlou akci, jež bude pokračo-
vat masopustním veselím v příštím roce, požá-
dalo o dotaci z fondu malých projektů Euregia 
Egrensis. Pokud bude úspěšné, pořídí i deset 
nových prodejních stánků, které chce využívat 
při dalších příležitostech. Náklady na celý projekt 
jsou spočítány na zhruba 492 000 korun, dotace 
může pokrýt až 85 procent.

„Nově bude k prodeji svařené víno v hrnečcích 
s chodovským motivem, který se bude každý rok 
měnit. Půjde o hezkou vzpomínku na advent,“ 
upozornil starosta na novinku s tím, že město 
v rámci zahájení adventu chystá pro návštěvníky 
také malé překvapení.  (mák)

Organizace si rozdělí statisíce
Rovných 400 tisíc korun si mezi sebou rozdělí 

chodovské organizace, které pravidelně pracují 
s dětmi a mládeží. Částku na návrh Výboru pro 
volný čas odsouhlasili zastupitelé.

„Jako každý rok se podařilo v rozpočtu najít 
finance pro tyto individuální dotace. Podělí se 
o ně celkem devatenáct nejrůznějších organiza-
cí. Volejbalisté, junáci, tanečníci, karatisté, hasiči, 
ochránci přírody a řada dalších,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že výplatu dotací 
umožňuje výborné plnění letošního městského 
rozpočtu.  (mák)
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Za vyhozený nábytek na 
ulici hrozí vysoká pokuta

S neuvěřitelnou lidskou lhostejností se setká-
vají v posledních týdnech pracovníci Chodov-
ských technicko-ekologických služeb (CHOTES) 
v ulicích města, kde odklízí pohozené kusy ná-
bytku a další nepotřebné věci. Chodov má při-
tom vypracovaný efektivní systém sběru a odvo-
zu komunálního odpadu.

„Trend posledních dvou tří let je, že množství 
kusového odpadu se navyšuje,“ uvedl jednatel 
CHOTESu Rudolf Pocklan.

Podle něj se náklady na odstranění tohoto typu 
nepořádku ročně šplhají do statisíců korun. „Od-
had na příští rok je 350 tisíc,“ upřesnil jednatel.  

„Ukládání rozměrného odpadu mimo určené 
nádoby je přestupek,“ upozornila Ilona Nehy-
bová z chodovského odboru správy majetku 
s tím, že lidem hrozí v krajním případě pokuta až 
50 000 korun. „Při opakovaném přestupku to je 
až 75 000 korun,“ doplnila.

„V minulých letech byl v Chodově vybudován 
moderní sběrný dvůr, kde mohou občané naše-
ho města bezplatně uložit jakýkoliv odpad, dále 
pokračuje přistavování velkokapacitních kontej-
nerů v různých částech města a přes všechna 
tato opatření se nám v poslední době množí 
případy, kdy bezohlední spoluobčané zanechá-
vají starý, vystěhovaný nábytek na ulici,“ nechápe 
jednání některých Chodováků místostarosta Lu-
děk Soukup.

„Myšlení některých lidí se změní asi teprve 
tehdy, až budou řešeni městskou policií,“ pozna-
menal místostarosta.

Chodovský sběrný dvůr má jako jeden z mála 
v regionu otevřeno sedm dní v týdnu, k dispozici 
jsou navíc velkokapacitní kontejnery. Rozpis je-
jich umístění je uveden na webových stránkách 
města, CHOTESu a pravidelně také ve Zpravodaji 
města Chodova.  (mák)

Snímky chodovských ulic z posledních týdnů.  |Foto na stránce: Martin Polák, Jan Kurčík, Gabriela Volková 

Galerie u Vavřince hostí 
výstavu Chvála putování

Netradiční výstavu s názvem Chvála putování připravila chodovská Galerie u Vavřince. Svá díla v ní od konce září 
představuje malířka, grafička a výtvarná pedagožka Bohdana Holubcová (* 1944). Výtvarnice, jež má na svém kontě 
řadu společných i samostatných výstav a ocenění, žije a tvoří ve Valech nedaleko Mariánských Lázní. Do Chodova 
přivezla Bohdana Holubcová linoryty a obrazy nezvykle velkých rozměrů. Výstava potrvá do 3. listopadu 2016. 
Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 13 do 17 hodin. |Foto: Martin Polák

Opakování dušičkové 
procházky z října 2015

 Chodovský hřbitov prošel ve své historii mno-
ha změnami, dějiny 20. století, lidská neúcta a 
nenechavost se na něm tragicky podepsaly. Lidé, 
kteří pro město často obětovali své životy, dnes 
leží zapomenutí a bez náhrobků. Mnohé hrobky, 
navrhované a tvořené slavnými sochaři a umělci, 
jsou dnes zarostlé a zničené. 

 Pojďme se tedy společně podívat na místa, 
kde odpočívají lidé, díky kterým je Chodov ta-
kový, jaký je. Ukažme si osudy lidí, kteří v našem 
městě žili před námi.

 Sraz účastníků asi hodinové procházky bude 
v neděli 6. listopadu 2016 v deset hodin před 
kostelem svatého Vavřince.  (mb)

M. Hanáček a M. Losekoot 
představí své knihy v Chodově

Jedinečnou příležitost poznat a poslechnout si  
dva autory knih pocházející z Chodova dostanou 
lidé v městské knihovně. V rozmezí zhruba dvou 

týdnů ji navštíví Mario Hanáček, bývalý ředitel 
Kulturního a společenského střediska, a  originál-
ní autorka Michelle Losekoot.

První jmenovaný pokřtí v knihovně své dílo 
s názvem Kino v hlavě. Jedná se o autorské spo-
jení textů Mario Hanáčka a obrazů Jana Samce. 
Jejich práce se vyznačují velkou mírou fantazie,                                        
odvahy experimentovat a odhalovat své citové 
prožitky.

Křest a autorské čtení se budou konat ve čtvr-
tek 10. listopadu v 18 hodin.

Autorské čtení čeká návštěvníky také 1. prosin-
ce od 19 hodin, kdy do knihovny přijede před-
stavit svou nedávno vydanou knihu Bez jablka 
Michelle Losekoot. Kniha, kterou napsala společ-
ně s Milošem Říhou a doplňují ji skvělé ilustrace 
Barbory Balgové, vychází z úspěšného blogu 
Bezjablka.cz.

Bez jablka tak nabízí tematické sloupky, jež 
jsou ironickým povzdechem nad tím, jak by 
dnešní svět vypadal, kdyby Eva tenkrát nepodala 
Adamovi jablko a Adam si do něj nekousl. Jak 
by vypadal svět, ve kterém se žena a muž před 
sebou nestydí a mluví otevřeně o všem, co se 
v jejich životech změnilo.  (mák)
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ZŠ J. A. Komenského

Sportovní den školy
V pátek 23. září se v naší škole uskutečnil 

sportovní den. Byl zaměřený na splnění disciplín 
olympijského víceboje - Olympijský víceboj Saz-
ka.

Byl zde T-běh, měření hlubokého předklonu, 
zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, skok z místa, 
hod basketbalovým míčem a nesměly chybět 
běhy na 60 a 500 m.

Závodili žáci 1.-5. třídy 1. stupně za pomoci 
žáků 9. ročníku. Ti  zajišťovali jednotlivá stanoviš-
tě a samozřejmě také vydatně fandili. 

Den se vydařil, počasí nám naštěstí také přálo 
a všichni si  pořádně zasportovali.
Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní 
družině (vhodná jako zkušebna).

Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň 
(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dis-
pozici.

V případě zájmu se obraťte na vedení ško-
ly (Mgr. Libor Dočkal - tel. 602 459  734, 
352 352 390).

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

Den s Pipi punčochatou ve 3. A 
I ve škole může být někdy veselo. V září jsme si 

užili celý den s Pipi Dlouhou punčochou. Všech-
na děvčata přišla nádherně ustrojená jako Pipi a 

  ZŠ Školní ulice ZŠ Husova ulice

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.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Hlavní pořadatel atletického čtyřboje

Na konci září jsme byli hlavními organi-
zátory dvou závodů okresního finále atle-
tického čtyřboje družstev škol okresu So-
kolov. Na stadionu ŠAK Chodov nejprve 
závodilo 28 družstev mladších chlapců a dívek  
a o den později 30 družstev starších chlapců  
a dívek. Naštěstí nám přálo i počasí, jen teplo 
mohlo být větší. Závody po oba dny proběh-
ly bez problémů. K tomu přispěla vzájemná 
spolupráce při zajištění stadionu a rozhodčích 
se ŠAKem Chodov, s DDM Chodov a s ostat-
ními školami a také výborný výkon pomoc-
níků z řad žáků 9. a 8. tříd naší školy. Bohužel 
totéž se již nedá říci o sportovních výkonech 
našich žáků. Družstva školy skončila ve všech 
kategoriích v druhé části startovního pole. 
Nejlepší z chodovských byla družstva ZŠ Ko-
menského. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem spolupořadatelům za vzornou spolupráci  
a zajištění hladkého průběhu závodů.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Družinové rekordy

Na konci září proběhl druhý ročník „Dru-
žinových rekordů“. Žáci 1. – 3. tříd překo-
návali rekordy z loňského roku. Soutěži-
lo se v disciplínách: trojskok z místa, hod 
plným míčem ze sedu, chůze zručnosti s pálkou  
a slalomový běh. Všechny rekordy se podařilo 
překonat.
The action

Žáci 8.B a 9. A se začátkem října vypravi-
li do Sokolova na „The action“, multimediální 
divadelní představení o prevenci řízení do-
pravních vozidel. Realita dopravních nehod  
a skutečné příběhy lidí, o jejichž životě rozhodlo 

pár osudových vteřin, které se mohou stát kdy-
koliv a komukoliv z nás. Při tomto představení se 
netleská. Naše příběhy nemají happy endy. Divá-
ci většinou mlčí. Není to divadlo. Není to fikce. Je 
to  …The Action…“ Více na http://www.theaction.
cz/THE-ACTION. Mgr. Arnoštka Fedorková

Okresní kolo atletického čtyřboje
V úterý 21.9.2016 se na atletickém stadionu 

v Chodově sešlo 14 škol okresu Sokolov, aby 
změřily své síly v atletickém čtyřboji.

Každý závodník absolvoval běh na 60 m, hod 
míčkem, skok do dálky nebo do výšky a běh na 

600 nebo 800 m. Družstvo našich mladších žáků 
nastoupilo ve složení Josef Terč, Ondřej Sladký, 
Daniel Kleich, Radek Holzer a Marek Jesipčuk. 
Klukům se zadařila již první disciplína, po které se 
vyhoupli do čela soutěže, a své vítězství dotáhli 
do zdárného konce i po závěrečném vytrvalost-
ním běhu. Nejlepším vícebojařem soutěže se stal 
Josef Terč. Do první desítky závodníků se zařadil 
také Ondřej Sladký a Daniel Kleich.

   Děvčata si  vedla také nad očekávání. V po-
lovině soutěže se družstvo dívek ve složení Jana 
Husáková, Eliška Kuglerová, Michaela Kárníková 
a Sára Kosířová pohybovalo v polovině pořadí 
škol. Závěr soutěže v podobě skoků a běhu na 
600 m zvládla děvčata výborně a nakonec ob-

sadila úžasné 3. místo. Také mezi děvčaty figurují 
mezi deseti nejlepšími závodnicemi naše žákyně, 
a to Eliška Kuglerová a Sára Kosířová.

Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci 
školy a za milou odměnu v podobě medailové 
nadílky. Mgr. Miloš Volek

Knihovna zve na další ročník 
Akademie volného času

V loňském školním roce se poprvé v Městské 
knihovně Chodov rozběhl program s názvem 
Akademie volného času, určený pro veřejnost a 
především také pro seniory.

Právě senioři projevili o sebevzdělávání nebý-
valý zájem, a tak se jim 6. 10. 2016 opět otevřely 
dveře do pomyslných školních lavic. Loni bylo 
pro uchazeče studium rozděleno na deset lekcí, 
přičemž polovina se zaměřila na přírodní vědy 
a druhá polovina na historii města Chodova pod 
vedením místního historika Miloše Bělohlávka. 
Letos, v druhém ročníku, tomu není jinak. Opět 
je připraveno deset lekcí, ovšem program již na-
bývá celistvějšího a více vysokoškolsky zaměře-
ného rázu. 

Celý „semestr “ je zaměřen na tvorbu vlastního 
rodokmenu a s tím spjatých dovedností, jako je 
např.: práce s výpočetní technikou, práce se ske-
nerem a úprava fotografií, grafický design, citační 
norma, knihvazačství a vlastnoruční knihvazba a 
další.

Pevně věřím, že závěrečné práce v podobě 
knižních rodokmenů všech zúčastněných budou 
mít pozitivní přínos nejen pro ně samé, ale také 
pro všechny členy jejich rodiny.

Přeji tímto mnoho zdaru v dalším ročníku!
Od 2. 2. 2017 budeme opakovat první ročník 

Akademie volného času, tentokrát však pro nové 
zájemce.

Bližší informace v Městské knihovně Chodov, 
na tel. 352 352 256 či dospele@knihovnacho-
dov.cz. Mgr. Ing. Tereza Mikolášková, Městská 
knihovna Chodov

Ples seniorů 2016
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních 

věcí a senioři města děkují firmě RESPECT, a.s., za 
finanční podporu Plesu seniorů.

 Odbor sociálních věcí

Západočeské dny zdraví
Kdy? 15. listopadu 2016
Kde? KASS Chodov

Jak jste na tom se svým zdravím? Proč je dobré 
nepodceňovat prevenci a preventivní prohlídky? 
Jak o sebe pečovat a být ve formě? 

Na tyto a mnohé další otázky vám rádi odpo-
vědí odborníci ze sokolovské a ostrovské nemoc-
nice a zástupci NEMOS AMBULANCE, kteří pro 
vás připravují preventivně zábavnou akci v rámci 
Západočeských dnů zdraví.

 Součástí programu budou kromě nabídky 
preventivních prohlídek soutěže, bohatý dopro-
vodný program a chybět nebudou ani zajíma-
vé prezentace vybraných oddělení sokolovské 
a ostrovské nemocnice. Akce je určená jak pro 
dospělé, tak pro děti.

Detailnější informace a program naleznete na 
www. kasschodov.cz.  (lg)
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Kulturní servis

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

Souhrn jednotky PO
Chodovští hasiči v září zasahovali celkem u 16 

událostí. Bilance těchto událostí je závažná, byly 
zraněny 4 osoby, 6 osob bylo zachráněno a 1 
osoba byla nalezena již bez známek života. 

Co se týká požáru, v jednom případě šlo o po-
žár kolového nakladače na komunikaci z Jiřího ve 
směru na Lomnici. Nebezpečný byl požár v by-
tovém domě v Božičanech, zde hořelo v kuchyni 
ve 2. patře. Dvě osoby byly zachráněny z kouře 
pomocí vyváděcích masek ze třetího patra, dal-
ší dvě osoby byly evakuovány z prvního patra. 
Vše se obešlo bez zranění. Při požáru zasahovaly 
celkem čtyři jednotky PO. Příčina požáru je stále 
v šetření. Další statistiky zaplnily tzv. „technické 
zásahy“. Dvě dopravní nehody osobních vozi-
del v Mezirolí a Loučkách si vyžádaly jedno lehčí 
zranění. Ve čtyřech případech jednotka nouzově 
otevírala uzavřené prostory (Lipová ulice -   úmr-
tí, Luční ulice - zranění, Jiráskova, Horní - otevře-
ní osobního vozidla - zachráněni dva psi). Byla 
poskytnuta pomoc při spolupráci se zdravotnic-
kou záchrannou službou, snesení zraněné osoby 

do sanity v Hlavní ulici.
Další spolupráce byla s leteckou záchrannou 

službou při zajištění bezpečného přistání vrtulní-
ku na fotbalovém hřišti v Božičanech, odtud byla 
transportována těžce zraněná osoba. Ve třech 
případech byly řešeny likvidace obtížného bo-
davého hmyzu v Jenišově a Božičanech. Čerpala 
se voda ze zatopených sklepů v ulici Tovární, byl 
řešen nález zapáchajících pytlů s neznámým ob-
sahem v prostorách Bílé vody. Byl také odchycen 
zbloudilý papoušek (rozela) za mříží výměníkové 
stanice v Husově ulici.    
Informace SDH

Září je již tradičně „našlapáno“ mnoha akcemi, 
postupně je zveřejňujeme na našem webu i fa-
cebooku. V září byla dokončena oprava plochy 
před hasičskou zbrojnicí. Poté proběhla tradiční 
brigáda a úklid zbrojnice. V září, jako každý rok, 
vrcholí ligové a pohárové soutěže, takže krátký 
souhrn. Karlovarská liga mládeže, Plesná 10. 9. 
2016, mladší žáci – 3. místo, starší žáci – 6. místo, 
ženy v Karlovarském poháru – 2. místo. Karlo-
varská liga mládeže Pila, 11. 9. 2016, mladší žáci 
– 3. místo, starší žáci – 4. místo. Karlovarská liga 
mládeže v Jáchymově 18. 9. 2016, mladší žáci 2. 

Spolupráce IZS, zajištění přistání vrtulníku LZS, Božičany, 24. září 2016.  |Foto: SDH Chodov

Beseda s PhDr. Tomášem Sedláčkem
Dne 27. září 2016 navštívil naši školu známý 

ekonom Tomáš Sedláček. Během pouhých šede-
sáti minut seznámil žáky 7. a 8. ročníku gymnázia 
se základní problematikou současného vývoje 
ekonomie a vědy jako takové.

Velmi poutavě zavedl žáky do tajů transforma-
ce předmětů z fyzického světa v součást světa 
virtuálního. Dále přešel k otázce umělé inteligen-
ce a v závěru představil některé významné osob-
nosti z oblasti technologického vývoje.

Přednáška byla velmi zajímavá a my jsme rádi 
za kladné ohlasy, které sklidila ze strany našich 
žáků.
Tourfilm

Partnerskou zemí letošního 49. roční-
ku Mezinárodního festivalu filmů s ces-
tovatelskou tematikou Tourfilm bylo Fin-
sko. A tak jsme využili příležitosti a se 
třídami PEG2 a G8 jsme „Cestovali s Waltarim“.  
Mika Waltari totiž patří mezi nejplodnější a nej-
známější finské autory. Prim hraje bezesporu 
jeho historický román Egypťan Sinuhet. V České 
republice je „dvorní“ překladatelkou Waltariho 
díla Markéta Hejkalová. A právě ona nám před-
stavila jeho život, cesty za hranice snů, část jeho 
díla a rovněž svůj tvůrčí proces při překládání.  
Vyprávění to bylo vskutku zajímavé a možná 
otevřelo cestu ke čtení Waltariho děl. Výtvarní-
ci ze třídy G6 si pak prošli výstavu s názvem – 
O muži, který si koupil svědění. Tato výstava byla 
souborem ilustrací, které vytvořil Luboš Drtina ke 
stejnojmenné knize sámských pohádek a pověs-
tí. Všechny přítomné překvapil způsob tvorby 
těchto ilustrací a zároveň pobavil příběh z jedné 
z Drtinových výstav, kde byl považován za sám-
ského výtvarníka.
Den otevřených dveří

Zveme tímto všechny zájemce o studium na 
naší škole na den otevřených dveří, který pro-
běhne dne 1. 12. 2016 v čase od 14 do 18 hodin.  
Těšíme se na vás. Jitka Čmoková

Výjezd do Ekocentra v Ostrově
Každý rok na podzim pořádá DDM Bludiště 

pro žáky chodovských škol v rámci environmen-
tální výchovy výjezdy do Ekocentra v Ostrově. 

Děti se již dopředu těší, která nová zvířata ve 
zdejší minizoo uvidí. Pracovníci Ekocentra mají 
pokaždé připravený zajímavý a poučný program. 
Letos byl nazvaný „Děti chrání život“ a byl za-
měřený na vyhledávání informací o vystavených 
zvířatech pomocí tabletu a QR kódu. Děti se tak 
mohly interaktivně seznámit se životem chova-
ných živočichů. Druhá část programu byla zamě-
řena na informace o třídění odpadů a ochraně 
přírody. Akce se dětem velice líbila a sluší se tedy 
poděkovat za organizaci jak pracovníkům DDM 
Bludiště, tak Ekocentra v Ostrově.
Výstava Škola 2017

Volba budoucího povolání je velice těžká 
věc. Abychom žákům 2. st. ZŠ alespoň trochu 
usnadnili výběr budoucího povolání, navštívili ve 
čtvrtek 6. října ISŠTE v Sokolově, kde se konala 
výstava „Škola 2017“. Zde střední odborné školy 

představovaly nabídku svých studijních oborů. 
Děti si mohly vybrat a zábavnou formou vyzkou-
šet své budoucí povolání. Z prohlídky výstavních 
stánků různých škol si žáci odnesli plno nových 
informací a spoustu letáků i suvenýrů. Celá akce 
probíhala pod záštitou Karlovarského kraje.

 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

samozřejmě se i rozverně chovala. Všem jim to 
moc slušelo.

 Nechyběli jim ani kamarádi – pan Nilson a kůň 
Alfréd. Četli jsme si knížku a ukázku v čítance, 
učili se násobilku, nikoli nábosilku, zhlédli film 
na interaktivní tabuli a také jsme Pipi popsali a 
nakreslili. Den se nám moc povedl. Žáci 3. A
Poděkování

Rádi bychom poděkovali panu M. Bělohlávko-
vi za velmi poutavou a poučnou komentovanou 
prohlídku kostela sv. Vavřince a Staroměstské uli-
ce. Mgr. Jitka Žemličková a žáci 3.A 
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  Městská policie Chodov

Před třiceti lety, 
v roce 1986, ukon-
čil své působení na 
poliklinice v Cho-
dově dětský lékař 
MUDr. Josef Fidler 
(na snímku), ve své 
době jeden z nej-
respektovanějších 
českých „děckařů“, 
průkopník a de facto 
zakladatel moderní 
pediatrie na Karlo-

varsku a dlouholetý primář dětského oddělení kar-
lovarské nemocnice. V Chodově působil plných 15 
let a způsob, jakým se na zdejší polikliniku dostal, je 
jedním z mnoha set, ba tisíců absurdních příběhů z 
prvních let po srpnové okupaci Československa, jež 
násilně ukončila demokratizační proces známý dnes 
jako pražské jaro 1968.

MUDr. Josef Fidler spatřil světlo světa 7. prosince 
1912 v Chlístově, vesničce o třinácti číslech v podhůří 
Šumavy. Po maturitě na gymnáziu v Prachaticích se 
zapsal ke studiu na Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy v Praze, kde byl 24. března 1939, tedy devět 
dnů po okupaci zbytku Československa nacistickým 
Německem, promován doktorem všeobecného lé-
kařství. Během následujících šesti let okupace absol-
voval postgraduální školení v oborech neurologie a 
infekce v nemocnici Na Bulovce a v oboru dětského 
lékařství u profesorů Brdlíka a Manna na klinice v Krči. 

Po osvobození Československa, na kterém se bě-
hem Pražského povstání podílel jako vedoucí lékař 
lazaretu v Krakovské ulici, byl jmenován primářem 
dětského oddělení Státní oblastní nemocnice v Kar-
lových Varech. Nastupoval zde v době, kdy děti byly 
sužovány chorobami, o kterých si dneska už může-
me jen číst, a kdy například kojenecká úmrtnost (a 
nejenom v pohraničí) dosahovala obludných dvaceti 
procent. Především jeho zásluhou se z pediatrie, 
která byla v prvních poválečných letech pořád ještě 
v plenkách, stal vysoce respektovaný obor, oddělení, 
které budoval téměř „z ničeho“, mělo už v první po-
lovině 60. let renomé jednoho z nejlepších pracovišť 
toho druhu v republice a dětská i kojenecká mortali-
ta se snížily na zlomky procent. 

Ani tak vynikající výsledky a nezpochybnitelné 
odborné a morální kvality neuchránily MUDr. Fidlera 
od osudu, který bolševičtí mocipáni v prvních letech 
tzv. normalizace připravili všem, kdo se nemohli a 
nechtěli smířit s tím, že by se tok dějin v Českoslo-
vensku měl otočit od demokratizace zpátky ke sta-

linismu. Pro své zásadové občanské postoje, proje-
vované veřejně po celá šedesátá léta a především 
v době sovětské okupace a bezprostředně po ní, byl 
v listopadu roku 1970 téměř „na hodinu“ vyhozen 
z místa primáře dětského oddělení a dva roky před 
dovršením důchodového věku „potrestán“ převede-
ním na místo obvodního lékaře do více než 40 km 
vzdálené Toužimi. 

Štěstím v neštěstí té neblahé doby bylo, že ve-
dení tehdejšího OÚNZ Sokolov nebylo tak zoufale 
zkostnatělé a mstivé jako vedení OÚNZ Karlovy Vary, 
které se jen na úseku zdravotní péče o dítě brutálně 
zbavilo hned tří špičkových odborníků, když kromě 
dr. Fidlera byli vyhozeni i dr. Vichnar a dr. Marková. 
Nedokážu dnes posoudit, a v pozůstalosti dr. Fidlera 
není žádný doklad o tom, zda to bylo dílem něčí sta-
tečnosti, čísi intervencí „shůry“ nebo jen prostě proto, 
že na tehdy neatraktivním Sokolovsku byla o lékaře 
větší nouze než na Karlovarsku. Vím ale zcela jistě, že 
nabídku pracovat jako řadový obvodní dětský lékař 
v Chodově nebral jako ponížení, nýbrž jako úkol, se 
kterým se musí vypořádat se stejnou odpovědností, 
s jakou se předtím celé čtvrtstoletí věnoval budování 
dětského oddělení karlovarské nemocnice.

O tom, jak se dr. Fidler se svým angažmá v Cho-
dově skutečně vypořádal, by jistě lépe než já mohli 
podat svědectví jeho tehdejší pacienti. I ti nejmlad-
ší, z nichž jsou dneska už dávno dospělí, s mnoha 
z nich i s jejich rodiči se dodnes více či méně pravi-
delně potkávám. Přestože většina z nich o mém pří-
buzenství s dr. Fidlerem nemá tušení, nikdy jsem od 
nich na jeho adresu neslyšel křivého slova. Naopak, 
ze vzpomínek na „laskavě přísného pana doktora 
s rukama obra Dobroděje“ či na jeho ordinaci, v níž 
spoustě rozmanitých a pro děti obrovsky zajímavých 
cingrlátek vévodila signální baterka se třemi různo-
barevnými světýlky, tak z takových vzpomínek bych 
mohl (kdybych to uměl) napsat knihu. 

O tom, že práce v Chodově nebyla pro dr. Fidle-
ra potupou ani trestem, koneckonců svědčí i to, že 
ve své zdejší ordinaci přesluhoval dobrých čtrnáct 
let. Na odpočinek odešel až v okamžiku, kdy ze 
zdravotních důvodů už opravdu musel, nicméně o 
řadu svých dětských pacientů pak jako důchodce 
pečoval ještě dalších pár let. Dožil se ještě pádu 
režimu, který se marně snažil srazit jej na kolena, 
bohužel už se nedožil veřejného uznání, které mu 
za jeho patnáct chodovských let město Chodov 
udělilo v roce 1994. Nebyl člověkem, který by bažil 
po světských poctách, z tohoto ocenění by ale měl 
zcela jistě radost.

 Jiří Linhart

Perličky z činnosti MP Chodov
Velmi překvapivou dohru měla situace, se 

kterou se setkala dozorčí služba městské policie. 
Lidé občas ztrácí své věci a cennosti, a pokud se 
to navíc stane někde na ulici, velmi často se již 
se svými věcmi neshledají. U nákupního středis-
ka ve spěchu jeden muž vytratil z kapsy mobilní 
telefon a bez povšimnutí této ztráty nasedl do 
svého vozu. Toho si povšiml jiný muž, a i přesto, 
že na vlastníka telefonu volal, že telefon ztratil, 
tento nastartoval vozidlo a odjel. Naštěstí se 
jednalo o poctivého nálezce, který nelenil a te-
lefon odevzdal na služebně MP, tímto mu moc 
děkujeme. Vstup do telefonu nebyl nijak bez-
pečnostně zajištěn, proto bylo hračkou zalovit 
v telefonním seznamu, kde byl uveden kontakt 
„máma“. Službu konající dozorčí pak tomuto 
rodinnému příslušníkovi zavolal radostnou novi-
nu, s doporučením o ponaučení syna k většímu 
dohledu nad svými věcmi. Následné překvapení 
však absolutně nikdo nečekal, neboť se dozor-
čí od milé mamky dozvěděl, že telefon jim byl 
jejich nezbedným synem před časem odcizen a 

tímto okamžikem již mamka věří v Prozřetelnost 
a na Boží mlýny. Telefon si na stálé dozorčí službě 
proti protokolu převzala a na proradného syna 
podala oznámení.  

Uplynul nějaký ten čas a opět tu máme vý-
jezd záchranných složek města k místnímu in-
focentru. Ne že by byli jeho zaměstnanci či sa-
motná budova v nějakém ohrožení, ale v přízemí 
se opět „odborně“ přivolával výtah jedním z ná-
vštěvníků budovy. Na vině je nevhodně umístěné 
tlačítko nouzového poplachu a tlačítka výtahu, 
které jsou v těsné blízkosti, i když nouzové tla-
čítko je výrazně odlišeno, a navíc zaskleno v rá-
mečku, přesto některým návštěvníkům, zvláště 
těm starším, je to úplně jedno.  Po zmáčknutí 
tlačítka tak místo výtahu k návštěvnici doklusa-
lo několik uniformovaných složek, na rukou do 
schodů by ji však asi nevynesly.

Bohužel, tak jako i jiná města i to naše se 
často potýká s bezdomovci a podnapilci, kteří 
obtěžují na veřejnosti a budí veřejné pohorše-
ní. Strážníci ze své služby znají mnoho ošklivých 
životních příběhů těchto osob a bohužel máme 
v našem městě i místního rekordmana, který 
byl v minulém roce jubilejně 100krát umístěn 
na protialkoholní záchytné stanici. Přestože jde 
o jasnou závislost na alkoholu a tento člověk se 
neustále dopouští přestupků, stojí mimo systém 
a bez jeho souhlasu mu není možné nařídit pro-
tialkoholní léčbu. Je bez oficiálního finančního 
příjmu, tudíž ani nemá z čeho platit uložené blo-
kové pokuty ani dluh na protialkoholní stanici. Je 
s podivem, že i přesto je schopen vyžebrat od 
lidí drobné částky, které mu lidé v klidu před ná-
kupním střediskem darují, za které si poté opět 
koupí alkohol a vše se opakuje.  V nedávné době 
byl v jeden jediný den dokonce na záchytce 
umístěn dvakrát.
Přezouvání pneumatik

Vážení řidiči, připomínáme znění zákona 
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích, s odkazem na §40a, který řeší provoz 
vozidel v zimním období. od 1. 11. do 31. 3. pře-
zout na zimní pneumatiky, a to u vozidel do 3,5 t 
na všech kolech a u vozidel nad 3,5 t na všechna 
kola hnacích náprav s trvalým přenosem hnací 
síly. V ustanovení je však zmíněna i podmínka, 
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

Družstvo chodovských žen, soutěž o plaketu sv. Floriána, 
Nejdek, 24. září 2016.  |Foto: SDH Chodov 

místo, starší žáci 7. místo, dařilo se jednotlivcům 
při běhu na 60 m překážek, Jiří Dočkal 1. místo, 
Jakub Hataš 3. místo.  Karlovarský pohár, dospělí 
,Nejdek 24. 9. 2016, soutěž „O plaketu sv. Floriá-
na“ – ženy 2. místo. 

Závěrem děkujeme všem sportovním týmům a 
jejich trenérům za super výsledky. Členům zása-
hové jednotky patří velký dík za náročnou práci 
při zásahové činnosti.

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

Patnáct chodovských let MUDr. Josefa Fidlera
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Chodov byl v době první republiky výrazně 
levicovým městem - většinu voličstva tvořili hor-
níci a dělníci z porcelánek a strojíren. Ve volbách 
zde pravidelně drtivě vítězila sociální demokracie 
a komunistická strana. Koncem října 1929 měly 
proběhnout parlamentní volby a v nich levice 
očekávala velký triumf. I z tohoto důvodu pozva-
la československá komunistická strana na několik 
volebních setkání představitele německé komuni-
stické strany Wilhelma Piecka, který měl přednést 
projevy v Chodově, v Praze, v Brně nebo v Bra-
tislavě.

Wilhelm Pieck byl v Československu osoba vel-
mi známá - a nutno říct, že ze strany představitelů 
státu byl znám především jako osoba nežádoucí. 
Republiku již dvakrát navštívil a při druhé návštěvě 
byl obžalován z podvracení republiky, neboť „na 
komunistické schůzi v Brně 23. července 1929 
vyzýval k protistátním činům (ponoukal brněn-
ské dělnictvo, aby i u nás pořádalo demonstra-
ce)“. Jeho další návštěva tedy byla českosloven-
skými úřady bedlivě sledována a byl vydán rozkaz 
pokusit se mu zabránit ve vstupu do Českosloven-
ska za každou cenu. Když se proto okresní četnic-
ký velitel dozvěděl, že má Wilhelm Pieck vystoupit 
na volebním shromáždění v Chodově, okamžitě 
kontaktoval zemské velitelství a připravil se k akci.

Wilhelm Pieck dorazil do Chodova pozdě od-
poledne 22. října 1929 a byl zde přivítán delegací 
místních komunistů, vedenou Josefem Würkne-
rem (pozdějším starostou Chodova). Ve večerních 

hodinách odešel do budovy čerstvě dokončené-
ho městského kina, které bylo zcela naplněno, a 
měl v plánu tam pronést přednášku o „programu 
pracujícího lidu a krizi kapitalismu“. Ve chvíli, kdy 
vystoupil na pódium, se však v sále objevil okres-
ní četnický velitel se svými muži, prohlásil setkání 
za rozpuštěné a předal Pieckovi dekret, kterým jej 
vyhostil z území Československa. Zatímco jedna 
část četníků vyklízela sál, druhá odvedla komuni-
stického poslance k připravenému vozu, kterým 
jej dopravila na státní hranice do Bublavy, kde jej 
oficiálně vyprovodili z území republiky. Oběžník 
prezidia zemského úřadu v Praze celou událost 
shrnul takto: „Vilém Piecka, narozen 3. ledna 1876 
v Německu, říšskoněmecký komunistický po-
slanec, přijel v říjnu 1929 do ČSR, aby tu mluvil 
na různých volebních schůzích komunistických 
(v Chodově, v Brně aj). Dne 22. října 1929 dopa-
den byl tento na voličské schůzi v Chodově a byl 
okresním úřadem v Lokti vyhoštěn a dopraven 
přes hranice do Německa.“

Wilhelm Pieck se v roce 1949 stal prvním prezi-
dentem Německé demokratické republiky (NDR) 
a zůstal jím až do své smrti v roce 1960. Pouhé 
dva dny poté, co mu československé úřady zaká-
zaly hovořit o krizi kapitalismu, došlo ke krachu na 
newyorské burze, který znamenal začátek velké 
hospodářské krize. Do Československa se Wilhelm 
Pieck znovu podíval až v roce 1951, kdy na inci-
dent v Chodově vzpomínal.
 Miloš Bělohlávek, městský historik

Bývalé chodovské kino. Na malém snímku Wilhelm Pieck.  |Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Jak byl v Chodově zatčen 
německý prezident

Vanocni

tanecní
radovanky
s Luckou a Honzou

Neděle 11. prosince 
15.00 společenský sál KASS Chodov

Bude se tančit, smát, soutěžit, prostě řádit a dovádět… 
Těšíme se nejen na vaše děti!

Vstupné 150 Kč - předprodej kino a infocentrum Chodov

KASS Chodov vás zve 

ˇ
ˇ
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Zahájení Staroměstského

ADVENTU
Pátek

 25. 11.

od 16 hod.

16:00 h zahájení 

16:05 h skupina Alison a pěvecký sbor ZUŠ Chodov 

16:05 h vánoční čaj a štola

16:45 h rozsvícení vánočního stromu

18:00 h koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v kostele sv. Vavřince

30. 11. 2016  Chodov  19.00 hod. kino Malá scéna

vstupné 370 Kč | předprodej: kino Malá scéna, infocentrum Chodov

KASS Chodov

Čtvrtek 10. listopadu od 19 h

230 Kč

Vánoční ples 
taneční školy Jana Ondera

17. prosince
Chodov

20 hodin

společenský sál

Hraje skupina 

Griff
Hosté večera 

Emanuel Ridi
něk PiškulaZde

Vstupné 240 Kč

Smolnice a Stará Chodovská

rakticky na dosah od Chodova se po stovky let rozkládaly dvě 
vesnice, jejichž život byl pevně spjatý s naším městem. Ve P

dvacátém století však byly obě zničeny důlní činností a dnes je 
nepřipomíná v krajině nic. Pojďme si je proto připomenout formou 
přednášky alespoň my.

 přednášku Miloše Bělohlávka
v kině Malá scéna

Úterý 15. listopadu 17:30 h 
vstupné 50 Kč

KASS Chodov vás zve na

zasypané vesnice
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1. 11. (út) 19.30 h
ZILIONÁŘI /94/
Premiéra /  Akční krimi komedie / USA
Válečný veterán, pracující jako noční ostraha ve firmě za-
bývající se výrobou obrněných vozidel, zorganizuje jednu z 
největších bankovních loupeží v amerických dějinách. Je však 
podveden svým týmem, který ho nechá napospas osudu v 
Mexiku, odkud musí s plánem pomsty prchat před zákonem… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 11. (st) 19.30 h, 3. 11. (čt) 17 h
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ /123/
Romantická komedie / USA, VB, Francie
To by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba 
početí, neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je 
otcem. Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey. 
Přístupné od 15 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

3.-5. 11. (čt-so) 19.30 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Premiéra / Romantický / ČR
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. 
Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný 
telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobod-
ná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka 
svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. V hlavních rolích příbě-
hu o lásce a naději – Ondřej Vetchý a Aňa Geislerová. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

4.-5. 11. (pá-so) 17 h, 6. 11. (ne) 15 h
TROLLOVÉ 3D /92/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze 
všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost 
na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být 
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

5. 11. (so) 15 h
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ /87/
Animovaný rodinný film / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč 

6. 11. (ne) 17 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D /128/
Fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

6. 11. (ne) 19.30 h
MISS SAIGON /195/
Premiéra / Záznam z muzikálu / GB
Tragický milostný příběh vypráví o mladé servírce Kim, 
sirotkovi z války, která se zamiluje do Američana Chrise. 
Jejich milostné pouto je ale pádem Saigonu přetrháno… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 190 Kč

7.-8. 11. (po-út) 19.30 h
ZÚČTOVÁNÍ /128/
Premiéra / Drama / USA
Christian Wolff (B. Affleck) je matematický génius, který 
má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod zástěrkou ma-
loměstské účetní kanceláře pracuje jako nezávislý účetní 
pro několik nejnebezpečnějších zločineckých organizací na 
světě. S postupným stahováním smyčky ze strany oddělení 

pro boj s organizovaným zločinem ministerstva financí, v 
jehož čele stojí Ray King (J. K. Simmons), Christian přijme 
legálního klienta: dobře zavedenou společnost zabývající 
se robotikou, ve které účetní (Anna Kendrick) zjistila účetní 
nesrovnalosti ve výši miliónů dolarů. Ale s tím, jak Christian 
rozkrývá účetní záznamy a přibližuje se k odhalení pravdy, 
začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

9. 11. (st) 19.30 h
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON /96/
Drama / USA
V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece 
Hudson“, když kapitán „Sully“ Sullenberger (Tom Hanks) 
nouzově přistál s poškozeným letadlem na ledových vo-
dách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na 
palubě letadla. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

11. 11. (pá) 17 h
MŮJ KAMARÁD DRAK 3D /103/
Rodinný, dobrodružný / USA
Pete je záhadný desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu, 
ani domov a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným 
drakem jménem Elliot… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

11.-13. 11. (pá-ne) 19.30 h
PŘÍCHOZÍ /117/
Premiéra / Sci-fi / USA
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, do-
jde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvis-
tiku. Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké 
mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje 
na pokraji globální války, Banksová se společně se svým 
týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi … 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

12. 11. (so) 15 h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL /84/
Animovaná komedie / USA
Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho 
instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jed-
ním z nich je strach. A když jednou Elliot u táboráku přidá 
k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních 
lesů, Boogovi začne být les trošku nepohodlný… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

12.-13. 11. (so-ne) 17 h, 14. 11. (po) 19.30 h
DOCTOR STRANGE 3D /115/
Akční dobrodružný fantasy / USA
Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat 
uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na mystické, od-
loučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-
-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s 
temnými silami, jež chtějí zničit naši realitu. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

13. 11. (ne) 15 h
JÁ, KOCOUR /87/
Rodinná komedie / USA
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitel-
ně bohatý a blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na 
severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obě-
tovat cokoliv. I lásku své rodiny.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

Kino Malá scéna Chodov

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

3.-5. 11. (čt-so) 19.30 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Premiéra / Romantický / ČR
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho 
dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v 
případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. 
Přístupné. Vstupné 125 Kč

4.-5. 11. (pá-so) 17 h, 6. 11. (ne) 15 h
TROLLOVÉ 3D /92/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou 
vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud 
budou mít Trolla v žaludku…  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

20.-21. 11. (ne-po) 19.30 h
OSTRAVAK OSTRAVSKI /90/
Premiéra / Komedie / ČR
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání 
spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby.
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

17.-18. 11. (čt-pá) 17 a 19.30 h, 19. 11. (so) 19.30 h,    
20. 11. (ne) 17 h

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
6. 11. (ne) 19.30 h

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 190 Kč
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KASS Chodov
6. 11. (ne) 17.30-21.30 h 
Taneční kurz s Janem Onderem a Lucií Hun-
čárovou
společenský sál

10. 11. (čt) 19 h 
O sexu vážně nevážně 
zábavný pořad s Radimem Uzlem (vstupné 230 Kč)
kino Malá scéna

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

11. 11. (pá) 11 h 
Den válečných veteránů
městský park

15. 11. (út) 13-17 h
Západočeské dny zdraví
společenský sál

15. 11. (út) 17.30 h
Smolnice a Stará Chodovská - zasypané 
vesnice
Přednáška Miloše Bělohlávka. Prakticky na dosah od Cho-
dova se po stovky let rozkládaly dvě vesnice, jejichž život 
byl pevně spjatý s naším městem. Ve dvacátém století však 
byly obě zničeny důlní činností a dnes je nepřipomíná v 
krajině nic. Pojďme si je proto připomenout formou před-
nášky alespoň my. Vstupné 50 Kč

15. 11. (út) 19.30 h
PRÁZDNINY V PROVENCE /95/
Komedie / ČR
Tři kamarádi a členové kapely se z minuty na minutu roz-
hodnou utéct z koloběhu práce a před svou přísnou ma-
nažerkou do slunné Francie k tetě jednoho z nich. Hrají: 
Vojtěch Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

16. 11. (st) 19.30 h
INFERNO /122/
Mysteriózní thriller / USA
Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) se 
tentokrát ocitá v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit 
záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největ-
ších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

17.-18. 11. (čt-pá) 17 a 19.30 h,                          
19. 11. (so) 19.30 h, 20. 11. (ne) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Premiéra / Rodinný fantasy / USA
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhad-
ným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzác-
ných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může 
stát, když jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) unik-
nou z kufříku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy 
kouzelnického světa!
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

19. 11. (so) 15 h
KUBO A KOUZELNÝ MEČ /101/
Rodinný animovaný / USA
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život 
v rodné vesnici. Jenže pak mu zaklepou na dveře temní dé-
moni ze záhrobí a zaplašit je může jen Kubova mimořádná 
odvaha a kompletní magická zbroj jeho otce, což, jak Kubo 
s překvapením zjistí, býval legendární samuraj… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

19. 11. (so) 17 h
OBR DOBR 3D /117/
Rodinný fantasy / USA
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr 
Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

20. 11. (ne) 15 h
TROLLOVÉ /92/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

20.-21. 11. (ne-po) 19.30 h
OSTRAVAK OSTRAVSKI /90/
Premiéra / Komedie / ČR
Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole 
bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kama-
rádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život 
obrátí naruby. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

22. 11. (út) 19.30 h
JACK REACHER: NEVRACEJ SE /116/
Akční krimi thriller / USA
Bývalý vojenský vyšetřovatel Jack Reacher (Tom Cruise) při-
jíždí na svou bývalou vojenskou základnu, kde je ke svému 
překvapení obviněn, že je zodpovědný za vraždu, která se 

na základně stala před mnoha lety. Aby dokázal svou nevi-
nu, pustí se Reacher do vlastního vyšetřování.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

23. 11. (st) 19.30, 24. 11. (čt) 17 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC /85/
Smutná komedie / ČR
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice 
Tuchlovice u Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, 
žádné práce se nikdy nezalekne. Všechny jeho pokusy o 
kontakt se ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží,
aby syn konečně získal partnerku...
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

24.-25. 11. (čt-pá) 19.30 h
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY /131/
Premiéra / Válečné drama / USA
V březnu 1945 vypukla krvavá bitva o Okinawu. Dossova 
rota měla za úkol dobýt 120 metrů vysoký útes. Když vojáci 
vyšplhali s pomocí lan na vrchol, dostali se do těžké dě-
lostřelecké, minometné a kulometné palby. Vojín Doss se 
odmítl ukrýt a zůstal uprostřed krvavého pekla. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25. 11. (pá) 17 h, 26.-27. 11. (so-ne) 15 h
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA 3D
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Příběh o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na 
nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potká-
vá kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát 
se zkušenou mořeplavkyní… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

26. 11. (so) 17 h
LICHOŽROUTI /86/
Rodinný animovaný / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

26. 11. (so) 19.30 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Premiéra / Romantický / ČR
Přístupné.  Vstupné 125 Kč

27.-28. 11. (ne-po) 19.30 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU /97/
Komedie / ČR
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek 
milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří 
Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyři-
cítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když 
nový život, tak od základů!  
Přístupné. Vstupné 115 Kč

neděle 27. 11. v 19.30 h
ANTHROPOID /120/
Historický válečný thriller / VB, ČR, Fr
Operace Anthropoid se stala iniciačním momentem pro 
mnoho odbojových aktivit ve 2. světové válce a pomohla 
- bez ohledu na tragické následky - posílit pocit národního 
sebevědomí, vlastenectví i osobní statečnosti jednotlivců. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 29. 11. v 19.30 h
PŘÍCHOZÍ /117/
Premiéra / Sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

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

25. 11. (pá) 15.30-17 h
Zahájení Staroměstského adventu
Staroměstská ulice

25. 11. (pá) 18 h
Koncert Hudby Hradní stráže a Policie České 
republiky
kostel sv. Vavřince

25. 11. (pá) 20 h 
Rybářský ples Dolovná
společenský sál

28.-29. 11. (po-út) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží 
společenský sál

30. 11. (st) 19 h
LIGA PROTI NEVĚŘE
Divadelní představení  s Ivo Šmoldasem (vstupné 370 Kč)
kino Malá scéna

25. listopadu
Chodov

Místní organizace Českého rybářského svazu v Božičanech
pořádá taneční zábavu

začátek 20.00 hod. 
společenský sál KASS Chodov

Vstupné 150 Kč | Předprodej: KASS Chodov - kino Malá scéna, infocentrum Chodov

Doprava  z Nové Role je zajištěna „ZDARMA“
odjezd autobusu v 19:15 h od trafiky ve Školní ul. naproti ZŠ (u vývěsní skříňky MO) a zpět dle dohody účastníků v cca 2:00 h!!!

V případě zájmu bude zajištěna i doprava „Z“ a „DO“ Mezirolí.

k tanci a poslechu hraje KV Band

Připravena je i šupinatá tombola, 
ve které můžete ulovit kromě kaprů 

i jiná překvapení.

DNY ZDRAVÍ
pořádají

15. listopadu
KASS Chodov

13-17 hodin

společenský sál
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3. 11. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

3. 11. (čt) 16 h
Prevence rakoviny prsu
V rámci přednášky pořádané organizací Mamma HELP, z.s., 
se dozvíte více o způsobu léčby a prevence či o preven-
tivním screeningovém vyšetření. Součástí přednášky je i 
nácvik samovyšetření na fantomovém modelu.

3. 11. (čt) 18 h
Zadarmo vs. Nadarmo
„Ani kuře zadarmo nehrabe“, ale lidé dělají zadarmo mno-
ho věcí. A nebývá to  nadarmo. Jak to? Na mystické veli-
konoční téma oběti, nezištnosti a očištění. Beseda s panem 
Tomášem Kábrtem.

8. 11. (út) 17 h 
Stop
Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. 
Stopnul 250 aut, aby se dostal přes Sibiř, Aljašku, nebez-
pečnou Střední Ameriku nebo peruánskou poušť až do 
střediska Ushuaia v Ohňové zemi. Divadelní představení z 
cyklu Listování.

Městská knihovna Chodov

ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov nabízí několik volných míst ve 
výtvarném oboru se specializací na počítačo-
vou grafiku a animaci.
Kontakt: p. uč. Milan Exner:
mob. 731 204 859, tel. 352 352 354

ZUŠ Chodov se během listopadu zapojí do 
Festivalu tvorby ZUŠ Karlovarského kraje
Více informací na www.zus-chodov.cz

10. 11. (čt) 18 h
Večer hudby a poezie
Umělecký přednes Saša Rašilov, hudební doprovod: Vítěz-
slav Podrazil - klavír

22. 11. (út) 17 h
Barvy podzimu
Žákovský koncert v sále ZUŠ Chodov.

Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště             
Chorvatsko 10.-19.8.2017
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4-5 osob, věk dětí 8-15 let. Cena poukazu: 7.400,- Kč (uby-
tování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby kem-
pu, pobytová taxa, pedagogický dozor). Splatnost zálohy 
3.000,- Kč do 28.2.2017. Doplatek 4.400,- Kč do 31.5.2017. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.

Nová indiánská výprava Lhenice 2017
DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky 
Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou 
v létě hrát. Přihlášky si včas vyzvedněte v kanceláři DDM.
Kdy: od neděle 2. 7. do pátku 14. 7. 2017, kde: Lhenice u 
Prachatic, penzion Ingrid, věk dětí: 6–10 let, cena: 5.500,- 
Kč, (záloha 2.000,- Kč do 31.1.2017, doplatek do 31.5.2017). 
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží… Náplň 
tábora: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, 
výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká, …)
tel.: 352 352 280/281; 602 944 989. Foto z minulých let na 
www.ddmchodov.cz

2. 11. (st) 17 h
Lampiony pro dušičky 
Půjdeme terénem (možná blátivým) lampiónovým průvo-
dem na ŠAK, kde chystáme krátký program skupin Discor-
dia Junior a Fireshow ERERE TAKU POI. Nebe na závěr roz-
září malý ohňostroj. Sraz v 16:45 h u Nautilusu.

13. 11. (ne) 12 h
Mia league Preliminari – Chodov 
DDM BLUDIŠTĚ Chodov ve spolupráci s taneční skupinou 
RYTMUS pořádá za podpory města Chodov taneční sou-
těž v seriálu Děti fitness ve sportovní hale Chodov. Styly: 
aerobic, rokenrol, zumba, břišní tance, cheerleading, ma-
žoretky, disco, hip hop, break dance, street dance a další. 
Přijďte se pobavit skvělými výkony.

5. 12. 
Mikulášská nadílka 
Mikulášská nadílka v pekle sklepa DDM Bludiště. Čert, an-
děl a Mikuláš předají dětem vaše balíčky. Trénujte básničky 
a písničky. Nutno zajistit předem časové vstupenky (denně 
od 10 – 18 h, v pátek do 16 h).

Dopis Ježíškovi 
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. Mohou svá přání také 
nakreslit. Hotová psaníčka u nás, v domě dětí, vhodí do 
speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak jen zbývá těšit se, 
jak to všechno dopadne.

DDM Bludiště Chodov 9. 11. (st) 17 h
Dobrodružná cesta po uzavřeném a tajem-
ném Bhútánu
Vlastimil Křeček povypráví o cestě do Bhútánu, kterou 
absolvoval společně se známým extrémním cestovatelem 
Rudolfem Švaříčkem. Vyprávění doplní poutavé fotografie 
tohoto uzavřeného království v podhůří Himálají. 

10. 11. (čt) 18 h 
Kino v hlavě
Křest a autorské čtení knihy, která vychází Chodovákovi 
Mariovi Hanáčkovi. 

11. 11. (pá) 17 h
Hmyz na talíři
V chodovské knihovně budete moci opět ochutnat hmyzí 
speciality šéfkuchaře Petra Ocknechta. Vstupné 249,- Kč. 
Vstupenky je možné zakoupit v oddělení pro dospělé 
městské knihovny a v infocentru.

14. 11. (po) 9-18 h
Burza knih
V čítárně knihovny bude připraven velký výběr knih. 

21. 11. (po) 18 h
Chebská pátrací stanice zasahuje
Závažné kriminální případy první republiky v západních 
Čechách vám přiblíží PhDr. Vladimír Bružeňák.

23. 11. (st) 18 h
Poezie a jazz – Jiří Suchý
V rámci Dne poezie vystoupí poetická skupina Drahomíra 
a Jazz Apetite.

24. 11. (čt) 18 h
Moc a síla hypnózy
Beseda s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. Dozvíte se 
informace o osobnostech hypnózy v ČR a ve světě, co je 
hypnóza, zda může být hypnóza nebezpečná. Součástí 
programu budou také praktické ukázky sugesce a hypnózy.

29. 11. (út) 17 h
Jak si chránit své zdraví, celostní medicína
Psychoenergetik, bioauditor a Mistr Reiki Václav Vít  dr. h. 
c. vás seznámí například s tím, jak užívat různé minerály a 
doplňky, jak na boleti zad, kloubů a hlavy. Dále se dozvíte, 
jak si poradit s ekzémy, lupénkou a spoustu dalších zajíma-
vých informací týkajících se zdraví.     

30. 11. (st) 18 h
Marcebila se probouzí a navždy změní váš 
vztah ke Krušným horám
Můžete se těšit na krátké filmy a povídání Petra Mikšíčka o 
Marcebile a Krušných horách.

Pondělí 16 h
Herní klub
7. 11. Pexeso, 14. 11. Domino, 21. 11. Koho znáte z večerníčků

Středa 15 h
Výtvarná dílnička
2. 11. Lucerničky a lampiónky, 9. 11. Tvoření z listů, 16. 11. 
Minecraft stojánky na tužky, 23. 11. Dárkové taštičky, 30. 11. 
Adventní dekorace

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní

TV Studio Chodov

1. 11. (čt) až 4. 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)

8. 11. (út) až 11. 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 1. polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY - 2014
Záznam z představení MŠ (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

15. 11. (út) až 18. 11. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
SVĚTÁCI - I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

22. 11. (út) až 25. 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 2. polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
SVĚTÁCI - II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

29. 11. (út) až 2. 12. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA ZUŠ
Záznam z vystoupení ZUŠ Chodov (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Výborný vstup do sezóny

TJ Plamen Chodov - oddíl florbalu vstoupil do nové sezóny s týmy dorostenek a mladších žáků úžasně. Dívky v pres-
tižním turnaji FBC Plzeň CUPS 2016, kde se utkaly s nejlepšími týmy v republice, jako je Tatran Střešovice, vybojovaly 
bronzové medaile. V prvním krajském ligovém kole se holky semkly a po skvělém kolektivním výkonu celý turnaj 
vyhrály se skórem 27:6. Mladší žáci ovšem nezůstali pozadu a své první krajské ligové kolo také vyhráli, a to se skórem 
19:4. Děkujeme všem hráčkám a hráčům za vynikající reprezentaci našeho klubu a města. Velký dík patří i našim po-
mocníkům Miroslavu Červenkovi a Jiřímu Pécovi, kteří nám pomáhají při přípravě a organizaci na turnajích. 
Zveme všechny fandy florbalu na Turnaj Tomáše Kafky v sobotu 15.11. od 9 h do chodovské sportovní haly.
 Radek Buchtel a Richard Parth, trenéři florbalu

Setkání ŠAKu po 25 letech, 
vstupenky jsou již v prodeji

Setkání atletů ze ŠAKu po dlouhých 25 le-
tech se uskuteční 5. listopadu 2016.

Akce se bude konat ve společenském sále 
ve Vintířově, začátek je v 19 hodin. Pořada-
telé zajistili autobusovou dopravu z Chodova 
do Vintířova a zpět.

K tanci a poslechu bude hrát KV BAND a 
připravené je i kolo štěstí.

Cena vstupenky na sezení je 120 korun. 
Předprodej lístků lze zajistit přes facebook 
Denisa Dočkalová, e-mail: dockalovadenisa@
centrum.cz, tel.: 734 313 404. Výdej vstupe-
nek je na stadionu ŠAK Chodov a v DDM Blu-
diště.  ŠAK Chodov

Fotbal

Výsledky Spartaku Chodov
A muži
1. 10. Spartak Chodov - Hvězda Cheb 0:2
8. 10. Nové Sedlo - Spartak Chodov 2:1
Branky: Bečvář Michal 10 m
15. 10. Spartak Chodov - Toužim 3:1
Branky: Macák J., Laur, Kočí
B muži 
25. 9. Bukovany - Spartak Chodov 0:7
Branky: Laur 3x, Gergely 2x, Smolka, Kruliš
28. 9. Spartak Chodov - Bukovany 7:2
Branky: Laur 3x, Gergely 2x, Hopf, Fojtík
1. 10. Baník Svatava - Spartak Chodov 4:6
Branky: Frána 3x, Benda, Pinc, Jesipčuk
9. 10. Spartak Chodov - Krásno 8:2
Br. Laur 2x, Kůrka 2x,Smolka, Frána, Benda, Rau
15. 10. Stará Chodovská - Spartak Chodov 3:1
Branky: Jesipčuk 2x, Jankovský

Po těchto odehraných utkáních je A mužstvo na 
průběžném 7. místě a B mužstvo na 2. místě.

 Ing. Alfons Skokan

Městská galerie v DDM Bludiště

Ostatní akce

Galerie u Vavřince
9. 11. (st) 17 h
Fotografie Milana Martinka
Vernisáž výstavy fotografií. Hudební doprovod Jazzové trio 
Jana Horycha. Výstava potrvá do 6. 1. 2017
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

22. 11. (út) 16 h
45 let turistiky v Chodově
Výstava potrvá do 1. 12.

2. 11. (st) 8.30 h
Vycházka turistů
Sokolov, Svatava, Vránov, cca 10 km. Sraz na vlakovém nádraží.

6. 11. (ne) 10 a 14 h
II. liga volejbalu žen – soupeř TJ EME Mělník
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

9. 11. (st) 8.30 h
Vycházka turistů
Dalovice - naučná stezka, cca 10 km. Sraz na autobus. nádraží.

12. 11. (so) 8:30 h
Podzimní turnaj ve florbalu
sportovní hala Chodov

15. 11. (so) 9 h
Florbalový turnaj Tomáše Kafky
sportovní hala Chodov, pořádá TJ Plamen Chodov

16. 11. (st) 10 h
Vycházka turistů
Okolím Chodova, cca 10 km. Sraz u Penny Marketu.

23. 11. (st) 8.00 h
Vycházka turistů
Boží Dar, Ježíškova cesta, cca 13 km. 
Sraz na autobusovém nádraží v Chodově

26. 11. (so) 9 a 13 h
II. liga volejbalu žen – soupeř TJ Rumburk
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

26. 11. (so) 11 a 15 h
Extraliga volejbalu kadetek – soupeř Tatran 
Střešovice
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

27. 11. (ne) 9.30 h
Vánoční cena města Chodova v karate
sportovní hala Chodov, pořádá Karate klub Chodov

Sport

2. 11. (st) 15 h
Halloweenská párty 
Dílničky, disko, soutěž o nejlepší masku, vstup děti 80 Kč 
Nutná rezervace předem na facebooku herničky nebo na 
tel. 724 096 561. Pořádá Hernička Bublina Chodov 

9. 11. (st)
Pietní akt u kamenů zmizelých

13. 11. (ne) 15 h
Divadlo z bedny - Kocour v botách 
Vstupné děti 75 Kč, dospělí 55 Kč
Nutná rezervace předem na facebooku herničky nebo na 
tel. 724 096 561. Pořádá Hernička Bublina Chodov
Hernička Bublina - volná místa v kroužcích
Batolátka 2-3 roky - pondělí od 15.00, Tvořeníčko - úterý 
od 16.30 a Vařeníčko - čtvrtek od 17.00. Více informací na 
facebooku hernička bublina nebo na tel.721 769 326

Fotografie Milana Martinka

GaLerie u VavRince vernisaz 

Staromestska 39

Chodov vystava trva do 6. 1. 2017

streda 9. 11. v 17 hodin

v

v v

v

10. 11. Příběhy ze života hraček, 24. 11. Medvídek Míša a 
cesta kolem světa

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Žofie Kanyzová – Lunární kalendář krásné paní 2017
J. K. Rowlingová - Harry Potter a prokleté dítě
Harry Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepraco-
vaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří 
školáků, to má ještě těžší. 
Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
mail :  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
www.kamposokolovsku.cz
Informujeme o spuštění nového regionálního webu Kam po 
Sokolovsku na adrese: www.kamposokolovsku.cz. Můžete zde 
najít tipy na zajímavá místa, výlety, cyklotrasy, kulturu i sport z 
našeho regionu.
Suvenýry k prodeji
V prodeji nově také: magnetka smolnická kaplička a dřevěný 
betlém s kostelem sv. Vavřince.
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Noc boje K1, MMA a mistrovství 
Německa kyokushin karate

Tvůj boj je můj boj, bojujeme společně …
Dva týmy samurajů vyrazily na dvě akce. První 

tým, reprezentanti ČR Jana Petříková a Johny Ko-
lář, vyrazili do německého Naunhofu na mistrovství 
Německa juniorů v kyokushin karate. Mistrovství 
se zúčastnilo více jak 200 závodníků z celé Evropy 
i světa – Německo, Španělsko, Maďarsko, Holand-
sko, Pakistán. První nastoupil Johny Kolář, který byl 
nemocný a síly mu nakonec chyběly. V prvním zá-
pase nastoupil s Němcem, pozdějším vítězem tur-
naje, kterého od začátku tlačil a měl lehce převahu, 
ale vzhledem k domácímu prostředí zápas skončil 
nerozhodně. Ve druhém zápase nastoupil s dalším 
Němcem a i zde byl lepším závodníkem. Jak už jsme 
si na tomto turnaji zvykli, tak domácí měli u rozhod-
čích podporu a z nepochopitelných důvodů zvítězil 
Němec a Johny skončil pod stupni vítězů na 4. místě. 
Druhá reprezentantka Jana Petříková jako nasazená 
nastoupila v prvním zápase rovněž proti domácí 
soupeřce. I přes nepřízeň rozhodčích rychle rozhod-
la a zvítězila před časovým limitem. Ve finále ji čekala 
zarputilá Holanďanka, se kterou zvítězila v prodlou-
žení a stala se šampiónkou mistrovství Německa.

Druhý tým nastoupil v profesionálních zápasech 
v K1 a MMA na galavečeru NOC BOJE v Mariánských 
Lázních. První bojovník Marcel Klik nastoupil ve váze 
do 81 kg v K1 proti chomutovskému bojovníkovi z Žak 
Teams – Michalu Geršimu. Marcel nastoupil svůj první 
profesionální zápas. V prvním kole se soupeř Marcela 
snažil přejet, ale tlak vydržel a tvrdými kombinacemi 
zápas otočil a zvítězil na body. Druhý bojovník Michal 
Šarkán nastoupil v MMA do 93 kg proti chomutov-
skému Bálkovi z MMA Chomutov. Tento zápas byla 
odveta z MČR, kde zvítězil Michal a stal se mistrem 

Bojové sporty

V sobotu 2. července v Klášterci nad Ohří a 
27. srpna v Sokolově se konaly tenisové turnaje 
v babytenisu. Náš oddíl TJ Batesta Chodov repre-
zentovala Terezka Krejčová (na snímku), a i když 
hraje s o rok staršími soupeři, vede si úspěšně. 
Na obou turnajích postoupila až do závěreč-
ných vyřazovacích bojů. Z Klášterce si přivezla 

V 1.kole letošního ročníku dorostenecké extraligy porazily hráčky BVC Chodov na domácí palubovce loňského mistra 
České republiky PVK Olymp Praha 3:0, po setech 25:19,25:23 a 25:23!  Štěpán Javůrek

Úspěšná výhra BVC Chodov

Turistika

Letos si připomínáme 45 let KČT Chodov. Za-
ložen v listopadu 1971, nejprve pod hlavičkou TJ 
Vřesová, zakladatel Oťan Mayer.

Pořádal výlety nejen pro dospělé, ale i pro 
děti. Různých srazů se účastnila pestrá paleta lidí. 
Akce například: Poslední puchýře, srazy mládeže, 
Chodovské pochody a další. Mnohé byly i celo-

státní. Přibližně od roku 1991 již spadá Chodov 
pod Klub českých turistů.

Po odstěhování Oťana M. z Chodova v roce 
1991 se pořádání ujali manželé Štěpánkovi. Nyní 
pořádá turistické vycházky paní Štěpánková 
sama, po úmrtí p. Štěpánka v 2016. S pořádá-
ním jí pomáhají i někteří pravidelní účastníci 
procházek.

K výročí KČT se uskuteční výstava v cho-
dovském DDM, a to v termínu od 22.11.2016 - 
1.12.2016. Zahájení se koná 22.11.2016 v 16 hodin

Srdečně zveme všechny k návštěvě této vý-
stavy, bude nač se dívat.  Růžena Štěpánková

Tenis

Liga mládeže
Na začátku září odstartovala v Nepomuku 

1. liga mládeže. Náš tým má především záchra-
nářské ambice. V prvních čtyřech utkáních získali 
chodovští hráči i bez nemocné Moniky Kučíkové 
4 body, přičemž nejvíce mrzí těsná porážka od 
favorizovaných Litoměřic. Šestice Standa Srba, 
Kuba Kůsa, Ríša Randák, Jirka Ulč, Vašík Vojíř a 
Tomík Wildhaber svou úvodní misi splnila.
Míša vyrazil všem dech

V sobotu 15. října se chodovští šachisté zú-
častnili Podzimního turnaje v Karlových Varech. 
V nejstarší kategorii vybojoval R. Randák stříbro, 
S. Srba bral bronz. V kategorii U14 získal bronz J. 
Ulč před kolegou H. Kurčíkem. Kategorie U12 sice 
kov nepřinesla, ale výkon celkově čtvrtého J. Čer-
venky byl více než sympatický. Naprostou bom-
bu pak „odpálil“ Míša Pech (na snímku), který na 
svém prvním turnaji vybojoval hned v nejmladší 
kategorii zlato.  Marcel Vlasák, trenér

Šachy

ČR. Tentokrát se ale utkali pod profesionálními pravi-
dly bez chráničů. První kola byla jasně taktická Bálek 
nechtěl na zem a Michal postupně likvidoval soupeře 
tvrdými kopy na nohu. Ve třetím kole došlo k prolo-
mení obrany Bálka a Michal již jasně začal devastovat 
svého soupeře, který nakonec s vypětím sil vydržel 
všechna tři kola. Vítězem se stává jasně Michal Šar-
kán a pro SAMURAI FIGHT CLUB přidává třetí vítězství 
dne.  Václav Kolář

pohár za 3. místo, v Sokolově postoupila až do 
samotného finále a vybojovala pěkné 2. místo. 
Děkujeme za předvedené výkony a přejeme další 
tenisové úspěchy.  Milan Hajduk, trenér mládeže
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Uzávěrka 
prosincového čísla 

14. listopadu 2016

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

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

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

mobil: 602 190 602

Anglictina pro deti 

Tel.  602 976 443

ˇ ˇ

zábavnou a efektivní formou
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

Gymnázium
a střední odborná škola Chodov

Komenského 273
357 35 Chodov

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:

79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

ve čtvrtek 1. 12. 2016 a v úterý 24. 1. 2017 (14 – 18 h)
Dny otevřených dveří:

Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447

e-mail: sekretariat@gasos.cz
www.gasos.cz | Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková

Vážení zákazníci, vážení obyvatelé města Chodova,
pro zpříjemnění sychravých podzimních dní jsme pro Vás připravili dárek v podobě zno-
vuobnovení vysílání programu Film+ v HD kvalitě. Navíc pro Vás do HD kvality převedeme 
i programy AMC, SPORT 1 a SPORT 2.
Opět jsme zavedli na našem testovacím kanálu R8 (frekvence 198,5MHz) ochutnávky pro-
gramů z rozšířené televizní nabídky.
Slovenská televizní společnost Magical roof s r. o. oznámila přejmenování programu JOJ 
HD na JOJ Family HD. Ke změně dojde během měsíce listopadu.
Pro více informací navštivte www.catr. cz nebo pobočku v ul. Staroměstská 377, Chodov.

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24 498 Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Prima Comedy Central
K25 506 Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26 514 Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
K38 610 JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39 618 JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43 650 AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44 658 AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45 666 Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47 682 Sport 1, Sport 2, TV Paprika

TV Základní
K51 714 HBO HD
K54 738 HBO 2, HBO 3
K55 746 Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57 762 CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS

TV Rozšířená

Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno

-5-
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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

Karlovy Vary, Rosnice www.drevoobchod.cz
353 542 069

CENAbez DPH
K&C
J E D I N E Č N Á  P Ř Í L E Ž I T O ST

Využijte 
jedinečnou šanci
nakoupit u nás v řijnu 
a listopadu 2016 
výrobky SOLODOOR
v povrchách CPL a 3D 
za cenu bez DPH
* Neplatí pro velkoobchod, 
   slevy se nedají sčítat.

nakupte dveře a zárubně 
BEZ DANĚ

AKCE
říjen - listopad 
        

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

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

DoDání, MonTáž, ServiS

Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

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

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 
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➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

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

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700 Po-ne 8.00-20.00 h

Zveme Vás na zahájení nejmodernějšího měření 
3D – GEOMETRIE – VAS 701 001, 

dle posledních požadavků VW
V prostorách firmy Auto Sael s.r.o.

Zaváděcí cena 300 Kč – měření + protokol

Geometrie VAS 701 001 nabízí 
na rozdíl od ostatních 3D geometrií VAS:

- ACC kameru pro nastavení jízdních asistentů
- Zcela samokalibrační systém 
- Automatické výškové nastavení kamer
- Měření rovinnosti pracoviště při každém kroku měření
- Nové upínací držáky s garantovanou přesností dle VW 
- Terče pro měření výšek vozidla     

geometrie
3D

NOVINKA
pro VW koncern

ˇ ˇ

Auto Sael , Karlovarská 140, Chodov
Tel.: 777 625 903, 352 666 987 
email: servis.chodov@sael.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu – Team Auto Sael

merení
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

•  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

 diagnostika a léčba všech běžných gynekologic-
kých onemocnění 

 ultrazvukové vyšetření

 veškeré dostupné metody antikoncepce 

 očkování proti rakovině děložního čípku

 odběry přímo v místě, objednání na čas

 péče o ženy v peri- a postmenopauze

 základní diagnostika a léčba neplodnosti + spo-
lupráce s centry IVF

 prekoncepční příprava, návaznost na rehabilitaci 
(cvičení dle Mojžíšové)

 komplexní prenatální péče, prenatální screeningy 
ve spolupráci s Institutem reprodukční medicíny  
a genetiky v KV

 skupinové i individuální předporodní kurzy 

 návaznost na Gynekologicko – porodnické oddělení 
Nemocnice Ostrov – objednávání přímo v ordinaci

 onkologická prevence - vyhledávání a léčba před-
nádorových afekcí, kolposkopie, cytologie včetně 
nadstandardní LBC cytologie do tekutého média 
a testů na humánní papilomaviry (HPV) – detekce 
vysoko rizikových kmenů virů.

ROZSAH SLUŽEB:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY

Gynekologická ambulance NEMOS
ambulance NEMOS

NOVĚ OTEVŘENA

GYNEKOLOGICKÁ 

AMBULANCE
ZAČÍNÁME 1. 11. 2016

POKLINIKA ČANKOVSKÁ 
Železniční 887/1, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, Tel.: 730 803 313

Ordinační hodiny: 
pondělí 8-13 hod.  -   MUDr. Markéta Draská 
úterý 8-13 hod.  -   MUDr. Jindřich Koudela 
čtvrtek 8-13 hod.   -   MUDr. Vladimír Velický 

www.nemosambulance.cz
www.facebook.com/nemosambulance

MODERNÍ PRACOVIŠTĚ • PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY • LIDSKÝ PŘÍSTUP

inz NEMOS A5 148x210.indd   1 10/12/16   1:55 PM
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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

Vykupujeme: 

železný šrot, barevné kovy,
některé druhy papíru

VÝKUP KOVOVÉHO 
ODPADU 

so   9-12
st, pá 10-16

Výkupna Limnická Nejdek (pod garážemi)

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek 362 21

Nabízíme: 

brikety (srn),
uhlí (mostecké, bílinské)
dřevo pytlované

PALIVA VACHEL
AUTODOPRAVA

Pytlovaná paliva 353 925 558
Písek, štěrk 607 761 131, 602 191 239

Paliva vážena na elektronické váze
Skládání pásovým dopravníkem

Wi-Fi síť na doma i na chatu 

Datový tarif
Připojení bez kabelu+

449Kč
měsíčně

Modem Huawei
Huawei LTE CPE B310

377Kč
+100 Kč × 24 měsíců

= 2 777 Kč

wei
310

síců

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, jsou zaokrouhleny na celé koruny směrem dolů a platí při podpisu smlouvy s Minimálním 
měsíčním plněním na 2 roky.

Vytvořte si Wi-Fi síť vždy tam, kde jste vy. S naším připojením
bez kabelu+ je to snadné.

Vyhrajte  Apple iPhone SE 16GB
Pořiďte si jeden z našich výhodných tarifů, zodpovězte soutežní tipovací otázku. 
Více u prodejního týmu. 

Trvání souteže od 1.11. - 20.12.2016.

Tato soutěž probíhá pouze v prodejně Zeyerova 277/13, Karlovy Vary, 360 01
Otevírací doba prodejny: Po - Pá - 09:00 -18:00, So - 09:00 - 12:00, Ne - zavřeno

Nově : Firemní poradce
Na této prodejně si můžete rezervovat poradce, 
který vám pomůže vytvořit nabídku pro vaší
firmu přesně podle vašich potřeb.

Radek Šochman
Zeyerova 277/13,

Karlovy Vary, 360 01
722 119 336, radek.sochman-irs@vodafone.com

Rodinný tarif Red+
4 neomezené tarify pro celou rodinu.

Neomezené volání pro 4 členy

Neomezené SMS pro 4 členy

2 GB sdílených dat
1 499Kč

celkem měsíčně

Tarif pro mladé Tarif 26
Bav se s tarifem pro mladé.

600 minut volání

Neomezené SMS

1,2 GB sdílených dat
   494Kč

měsíčně bez závazku

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

letak-vodafone-karlovy-vary-zpravodaj-a5-119mmX190mm.pdf   1   15/10/2016   18:29
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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 2016 | Uzávěrka tohoto čísla: 17.10.2016 
| 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
inzerce: zpravodaj@kasschodov.czRe
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