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Den veteránů    Městský park 11.11. 2011
Výstava betlémů      Městská galerie v DDM Bludiště 15.11.-1.12. 2011

Zahájení adventu   Staroměstská ulice 25.11. 2011

Zpravodaj
města

Chodova
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Pro chytrý telefon 
a rychlý internet 
do prodejny Vodafonu
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Info a vystavené dveře v prodejně Svět zamků a klíčů
Karlovarská ul., Chodov

prodejna Nejdecká ul. 465, tel. 724 031 321

Tel. 775 262 263

Akce!!!!!! 
bezpečnostní a protipožární dveře (olše, třešen, dub, buk)   4000,-Kč 
bezpečnostní kování s vložkou GUARD (3.bezp. třída)        2200,-Kč 
Montáž a Doprava                                                                   1500,-Kč

CELKEM                                                                   7700,-Kč

AKCE prodloužena do konce roku 5999,-Kč

Po předložení kuponu sleva 20% 
na veškeré zboží FISKARS

%

Posypová sůl 67 Kč/10 kg
Hrabla od 120 Kč
Speciální akce hrablo FISKARS 1239 Kč  880 Kč 

Železářství a zahradnické potřeby

Jste připraveni na zimu?

AKCE
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K věci …  

Vážení spoluobčané.
Podzim je tu a s ním vrcholí i většina staveb 

a investičních akcí v našem městě.  Rád bych 
se v mém příspěvku věnoval jedné z nich, a to 
chodníku na hřbitově, a doplnil i další infor-
mace, které s naším hřbitovem souvisejí. Měs-
to Chodov  nechalo v loňském roce zpracovat 
celkovou studii regenerace městského hřbito-
va, která kromě cest a infrastruktury řeší také 
celkově nové uspořádání. V budoucnu by mělo 
dojít k úpravě travnaté plochy za kostelem 
(směrem k  „Ungrům“ ), kde vznikne nová za-
hrada pro epitafní hroby, vybudováním nových 
a zejména zastřešených kolumbárií v jiné části 
hřbitova, se uvolní prostor před smuteční síní, 
kde město plánuje vhodnou parkovou úpravu 
tak, aby zejména pozůstalí, čekající na obřad, 
měli důstojné podmínky. V zadní části hřbito-
va bude vybudována nová vsypová louka a tzv.  
Zeď smíření, do které budou umístěny artefakty 
ze starých, opuštěných hrobů, které bude, vzhle-
dem k jejich technickému stavu, nutné odstra-
nit. Jsem si plně vědom citlivosti tohoto kroku 
a věřím, že takto bude památka těchto zesnulých 
na chodovském hřbitově zachována. 

Celý projekt je velmi rozsáhlý a tudíž i finanč-
ně náročný. Po konzultaci s projektanty byl 
rozložen do několika etap tak, aby postupnými 
kroky byl chodovský hřbitov opraven. A právě 
výměna vstupní brány a oprava zdi u brány, 
které proběhly v srpnu letošního roku, jsou prv-
ními kroky. Teď následuje již zmiňovaná oprava 
cesty ke kříži. Kříž samotný byl opraven a znovu 
usazen. Podél cesty budou ještě osazeny lam-
py veřejného osvětlení, čímž dojde ke zlepšení 
přístupu na hřbitov a to zejména v podzimních 
a zimních měsících, kdy se stmívá opravdu brzy. 

 Město se snaží tuto, v podstatě historickou, 
část Chodova zlepšit a zkrášlit a toto nebudou 
poslední práce na našem hřbitově. Ke zlepšení 
mohou přispět i samotní návštěvníci hřbitova. 
V první řadě je potřeba respektovat a dodržovat 
Řád městského pohřebiště, který je platný od 
roku 2002. Ten řeší veškeré záležitosti týkající 
se užívání jednotlivých hrobových míst, sázení 
dřevin u hrobů a podobně.  V souvislosti s ním 
bych chtěl, s ohledem na  bezpečnost a údrž-
bu pořádku, upozornit na skutečnost, že není 

dovoleno umisťovat vedle hrobových míst (tedy 
i kolumbárií) žádné květináče, truhlíky, vázy 
a podobné předměty. Není výjimkou, že jsou 
u kolumbárií přibetonovány tvárnice, které mají 
sloužit jako truhlík na květiny. Pokud správa 
hřbitova takové předměty u kolumbárií zjistí, 
budou odstraněny. 

Další zásadní změna ve správě hřbitova na-
stane od 01.01.2012. Od tohoto data bude jeho 
správu zajišťovat městská organizace, CHOTES 
s.r.o. Sídlo správy hřbitova zůstane tam,  kde 
jsou návštěvníci zvyklí, v kanceláři u smuteční 
síně. Zde i nadále vyřídíte veškeré náležitos-
ti spojené s pronájmem a užíváním hrobových 
míst. Společnost CHOTES nebude poskytovat 
pohřební služby, tyto bude od nového roku po-
třeba sjednávat v kancelářích jednotlivých spo-
lečností, které tyto služby nabízejí. 

Jak vidíte, snažíme se o postupné, ale trvalé 
zlepšování našeho městského historického hřbi-
tova a věřím, že to na něm bude vidět.
	 Patrik	Pizinger, místostarosta
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3D film o Chodově
Návštěvníci 15. setkání hornických měst   a obcí 
si jistě všimli „zvláštních“ kamer rozmístěných 
po městě. Mohu prozradit, že se jednalo o na-
táčení, jehož výsledkem je přibližně pětiminu-
tový klip v technologii 3D, který bude v těchto 
týdnech promítán v našem kině před každou 
projekcí filmů ve 3D. Obsahem klipu je setkání 
samotné, doplněné o zajímavé záběry z našeho 
města.   Kdo ví, třeba až půjdete příště do kina, 
tak se na plátně uvidíte. 
	 Patrik	Pizinger, místostarosta

   

 
Ohlédnutí

 Vážený pane starosto, 
družení hornických a hutnických spolků České 
republiky chce tímto Vám a Vaším prostřednic-
tvím i všem organizátorům 15. setkání hornic-
kých měst a obcí České republiky vyslovit velké 
poděkování za jeho uspořádání. 
Ohlasy na jeho průběh, nutno podotknout samé 
kladné, byly zaznamenány již v jeho průběhu. 
Nyní, s malým časovým odstupem (podle pří-
sloví „ráno moudřejší večera“) lze zcela jed-
noznačně konstatovat, že pořadatele můžeme 
ohodnotit známkou „výborně“. Jejich ohromné 
nasazení, nápady i samotná péče o vytvoření 
atmosféry pro účastníky setkání ale i obyvatele 
a návštěvníky města Chodova přispělo k tomu, 
že cíle všech setkání – sejít se s profesními ka-
marády a i „s pouze přihlížejícími“, dát veřejně 
najevo hlavní smysl setkání – přátelství, kole-
gialitu obou těžkých povolání – byly beze zbyt-
ku naplněny. 

Ještě jednou vřelé díky Vám, všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem na organizaci podíleli, 
zástupcům církví, sponzorům i obyvatelům měs-
ta Chodov – těm všem za nás poděkujte. 
S pozdravem Zdař Bůh! 
	 Ing.	Miroslav	Šťastný,
perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků

Připomínáme
Dotace z rozpočtu města Chodova na rok 2012
Město Chodov podporuje činnost zájmových 
a sportovních organizací pracujících s mládeží, 
konání jednorázových akcí ve městě, ale také 
jednotlivé sportovce reprezentující město na 
vrcholové úrovni. Je zde pamatováno také na 
dotace, kterými město může podpořit účast 
jednotlivců či kolektivů na různých typech sou-
těží či akcí. Podle schválených zásad lze také 
dotovat aktivity v oblasti  sociální péče a zdra-
votnictví nebo protidrogové prevence.  
Pro podání žádosti je nutné použít NOVÉ  for-
muláře a přílohy, které jsou  k dispozici, spolu 
s kompletním zněním zásad pro rok 2012,  na 
webu města (www.mestochodov.cz), ale také 
na odborech MěÚ Chodov (OŠKV nebo OSV, 
podle charakteru žádosti .
Termín pro podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu města Chodova na rok 2012 
je 30.11.2011 a týká se:

1) sportovců na vrcholové úrovni
2) konání jednorázových akcí
3) sociální oblasti

	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí OŠKV

Cena Rady města Chodova
Město Chodov vyhlásilo v březnu letošního 
roku výzvu k předání návrhů na ocenění osob-
ností z nesportovních oblastí našeho života. 
Po vyhodnocení došlých návrhů byl Cenou RM 
oceněn Radek Šíp, 18letý plastikový modelář, 
člen KIT klubu Chodov. Radek Šíp vzorně re-
prezentuje již řadu let nejen svůj klub, ale také 
město Chodov a v roce  2010 získal na MS po-
řádaném v anglickém Telfordu titul mistra svě-
ta v kategorii 91 (diorámy). Toto ocenění bylo 
Radku Šípovi předáno na vernisáži výstavy 
Chodovské památky objektivem dne 18.9.2011.
	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí OŠKV
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Co v kostele sv. Vavřince
neuvidíte (zatím?)

Byl rok sedmdesát tři, 
když tento mladý 
Bernhardt Unruher
opustil tento svět, 
ve čtyřicátém druhém týdnu
svého života,
Bůh mu dopřej
Abrahamovu milost

To je překlad textu náhrobního kamene, který  
se v kostele sv. Vavřince skrývá za bedněním 
varhanního ventilátoru. Do zdi věže kostela 
sv. Vavřince byl tento náhrobní kámen přenesen 
z původního vyhořelého kostelíku, spolu s dal-
šími, které byly použity jako stavební materiál 
ve věži nového kostela. Jako jediný je umístěn 
viditelně, avšak na místě běžnému návštěvníko-
vi nepřístupném.
	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí OŠKV

    
              Raná péče

Raná péče je jednou z dvaatřiceti  sociálních  
služeb podléhajících registraci podle zákona 
o sociálních službách. Pro objasnění co to 
vlastně raná péče je,  použijeme citaci přímo 
ze zákona.

„Raná péče je terénní služba, případně dopl-
něná ambulantní formou služby, poskytovaná 
dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které 
je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je 
ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního 
stavu. Služba je zaměřená na podporu  rodi-
ny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho 
specifické potřeby.“ Jak z uvedeného vyplývá, 
tato služba je určena pro rodiny  se  zdravot-
ně postiženým  dítětem – např. nevidomým, 
neslyšícím, s mentálním postižením, či jinak 
zdravotně postiženým. Služba pomáhá rodi-
čům m.j. s uplatňováním jejich práv, při jedná-
ní u lékařů, na úřadech, či dalších institucích. 
Radí rodičům    při výchově dítěte, při výběru 
hraček, kompenzačních pomůcek, při zapojení 
dítěte do kolektivu a v neposlední řadě, jak  ce-
lou situaci zvládat ve vztahu k ostatním dětem, 
k širší rodině či okolí. Zapojuje a podporuje ro-
dinu při zvyšování úrovně vývoje dítěte. Služba 
je poskytována bezplatně a sociální pracovník 
dojíždí do rodiny. Dítě tak zůstává ve svém 
přirozeném prostředí.    

V našem regionu se touto sociální službou 
zabývají dva subjekty. Jedním je Středisko pro 
ranou péči Plzeň, o.p.s , které se v našem měs-
tě představilo i na letošním  zářijovém Dni pro 
sociální služby.  Toto středisko má jako cílovou 
skupinu registrované rodiny s dětmi se zrako-
vým a kombinovaným postižením. Středisko 
sídlí v Plzni na Tomanově ulici 5 a můžete je 
kontaktovat na telefonním čísle 377 420 035 
nebo 724 400 811. Další informace o jejich 
činnosti  naleznete na webových stránkách 
www.ranapece.eu.

V červnu letošního roku si službu rané péče 
zaregistrovala i Správa zdravotních a sociálních 
služeb Cheb, p.o.. Služba sídlí  v Chebu v  Dře-
vařské ulici 13.  Jejich cílovou skupinou jsou 
rodiny s dětmi k mentálním a kombinovaným 
postižením. Bližší informace o službě získáte 
na telefonním čísle 354 694 560 nebo  na webo-
vých stránkách  www.szss-cheb.cz/ranapece
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Při pochůzkové činnosti v lokalitě U Porcelánky 
zjistili strážníci chovatelku psa, která při venče-
ní svého čtyřnohého svěřence nezajistila úklid 
exkrementu . Po projednání přestupku byla ne-
čistota z veřejného prostranství chovatelkou od-
straněna do koše, kam patří. Chovatelé psů, berte  
prosím ohled na své okolí a čistotu města…

V nočních hodinách se v ul. Karlovarská vra-
celi z bujarého večírku dva  muži, kteří zpěvem 
a hlasitým křikem rušili noční klid. Na místo byla 
přivolána hlídka strážníků, která jim důrazně vy-
světlila v jakém časovém období se nyní nachází 
a zjednala klid…

Zdravotní služba byla přivolána do ul. ČSM 
poté, co zde strážníci poskytovali první pomoc 
28leté ženě, která při hádce se svým přítelem ne-
ovládla své emoce a pěstí mu rozbila zpětné zrcát-
ko na vozidle a tím si způsobila řezná poranění. 
Náhrada majetkové škody nebyla  požadována…

Velkým rabujícím nájezdům musí ve městě ne-
ustále odolávat velké přistavené kontejnery nejen 
na velkoobjemový odpad, ale už i na textil a elek-
troodpad naproti restauraci Luna. Bezdomovci se 
dokáží protáhnout neuvěřitelně tenkými škvírami 
a již zde strážníci museli i některé „lidské hou-
senky“ doslova dolovat, protože se zde zaklínili 
a hrozilo poškození jejich zdraví. Naposledy zů-
stal v kontejneru viset 26letý muž, kterému do 
vzduchu trčely jen nohy a jen s velkými obtížemi 
se jej podařilo dostat ven  …

Hlídka asistovala při poskytování první pomoci 
v ul. Vančurova, kde dle oznámení 18letý mladík 
spolykal větší množství tablet a na místo byla při-
volána Rychlá zdravotní služba…

V ul. Čapkova byl strážníky odchycen psík, kte-
rého někdo vyhodil ve městě z auta a přitom si 
zřejmě zlomil nohu. Nešťastník byl ošetřen u ve-
terináře a předán do psího útulku…

Před restaurací Bohemia na náměstí ČSM došlo 
ke konfliktu mezi hostem restaurace a zasahující 

hlídkou, kdy muž v podnapilém stavu nereago-
val na výzvu hlídky a vzápětí se dokonce pokusil 
hlídku fyzicky napadnout a ta byla nucena použít 
donucovací prostředky. Muž byl poté předveden 
na oddělení policie, kde muž opětovně napadl 
i policisty na oddělení. Muž byl převezen na pro-
tialkoholní stanici a případ šetří policie…  

Neuvěřitelných drzostí jsou schopni někteří 
lidé, tak jako např. 47letý muž, který byl majite-
lem provozovny Tipo při prohlížení kamerových 
bodů na  provozovně zjištěn, jak si při nákupu na 
provozovně strká kuřecí, uzená stehna za kalho-
ty a do košíku dává pouze rohlíky. Při průcho-
du pokladnou byl zadržen a požádán o vyndání 
odcizeného zboží, kdy před svědky z kalhot zboží 
vyndal, ale tvrdil, že dokud neuvidí kamerový 
záznam, své jednání o úmyslném odcizení ne-
přizná…

Při kontrolní činnosti v ul. Nádražní byl hlíd-
kou zjištěn muž v celostátním pátrání, který se 
v místě pohyboval na jízdním kole. Při kontrole 
totožnosti tento muž náhle na strážníky zaútočil 
a to pokusem o úder a poté na strážníky hodil své 
kolo a začal utíkat. Muž byl následně za pomo-
cí donucovacích prostředků na místě zajištěn a 
předveden na oddělení policie ČR. 

…  a dál to znáte, samé botičky, opilci,  
     vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Provoz vozidel v zimním období …
Vážení řidiči, jistě jste zaznamenali novelizaci 

zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích s účinností od 1.8.2011, která 
mimo jiné do paragrafovaného znění vkládá i 
nové ustanovení §40a, který řeší provoz vozidel 
v zimním období. Nyní je nově stanovena povin-
nost v období od 1. 11. do 31. 3. každého roku pře-
zout na zimní pneumatiky a to u vozidel do 3,5t 
na všech kolech a u vozidel nad 3,5t 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 komuni-
kaci nachází souvislá vrstva 
sněhu, ledu či námrazy, 
nebo lze vzhledem k pově-
trnostním podmínkám tyto 
skutečnosti předpokládat.

Ladislav	Staněk,velitel MP Chodov
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Souhrn událostí jednotky PO
V období od 19. září 2011 do 17. října 2011 cho-

dovští hasiči zasahovali u tří požárů. V jednom 
případě se jednalo o plastový koš za poliklinikou 
v Chodově, další případ požáru v komínovém 
tělese v novostavbě rodinného domu v Jenišově 
a požár dvou zahradních chatek v Těšovicích.

Pět zásahů se týkalo likvidace následků při úni-
ku ropného produktu z náplní vozidel na komu-
nikaci. V jednom případě byla jednotka nasazena 
na vyhledávání pohřešované osoby v Habarto-
vě. Tato akce složek IZS byla úspěšná, seniorka 
byla nalezena živá a předána záchranné službě. 
Ve dvou případech byla jednotka v rámci odbor-
né přípravy prověřena při cvičeních (požár bytu 
v 10. patře věžového domu U Koupaliště, požár 
střechy věže kostela sv. Vavřince). Další informa-
ce o zásahové činnosti najdete na našem webu 
www.sdhchodov.cz. K datu 17. října 2011 jednot-
ka absolvovala celkem 122 událostí.

Informace SDH
Toto období patřilo zejména sportovcům. 

V kategorii dospělých byl zakončen 6. roč-
ník Karlovarské krajské ligy dospělých 2011 
na tradiční pohárové soutěži v Nejdku. Cho-
dovské družstvo žen obsadilo celkové šesté 
místo v této celoroční soutěži. Taktéž byl 
ukončen 7. ročník Karlovarské krajské ligy 

mládeže 2011 taktéž tradičně v Březové (SO). 
Družstvo mládeže svou celoroční aktivitou 
a průběžnými výsledky obsadilo celkové tře-
tí místo v lize.
	 Ing.	Jiří	Kiss, za SDH Chodov
	 www.sdhchodov.cz

Požár dvou chat, Těšovice, 15. října 2011

Mladí hasiči, trénink, hasičská zbrojnice Chodov
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                  LYŽOVÁNÍ
              ITÁLIE 2012 

 
TERMÍN 10.-16. ÚNORA 2012
jarní prázdniny.
Nabízíme: Hotel ve středisku oblasti Val di 

Sole. Jde o dynamické a moderně koncipova-
né zimní centrum, kde najdete 65km sjezdovek 
a na své si přijdou i nároční lyžaři. Celou sezonu 
jsou zde vynikající sněhové podmínky, zvláš-
tě na oblíbeném ledovci Presena. Sjezdovky: 
6x černá, 27x červená, 15x modrá. 5 dní lyžování. 
Cena 10.000,-Kč zahrnuje: Dopravu lůžkovým 
autobusem, 4x ubytování s polopenzí, 5 denní 
skipas Passo Tonale a stravování. Záloha 3.000,- 
a doplatek do 20. ledna.

Bližší informace v DDM
a na http://www.ddmchodov.cz

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 také nakreslit svá tajná přání. 

Hotová psaníčka u nás, v Domě dětí, vhodí do 
speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak jen 
zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.

Nejzajímavější, nejzvláštnější, nejkrásnější         
a nejmilejší psaníčko zvlášť odměníme.

VÝROBA SVÍČEK
KDY: ve čtvrtek 10.11.2011 od 17 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
CENA KURZOVNÉHO: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přihlášky je třeba si předem vyzvednout 

v DDM Bludiště Chodov kvůli přípravě materiálu. 

Turnaj-C&C GeneralsZeroHour
Přihlášky v DDM do 10.11.2011 do 18,00 hodin
Začátek: sobota 12. 11. 2011 v 9,00 hodin
Ukončení: podle počtu přihlášených
S sebou: přezůvky, svačinu, pití
Startovné: 50,- Kč
Ceny: pro nejlepší generály
Kategorie: bez rozlišení
Pravidla: Omezeny superzbraně, kredit: 10.000,-

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Kurzy konané v Klubu lidové tvořivosti DDM 

Bludiště proběhnou od října 2011 do dubna 
2012 a jsou zcela zdarma. Doba konání kurzů od 
17-20 h Více na http://www.ddmchodov.cz

3.11.2011 ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH
MATERIÁLŮ A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
16.11.2011 ŠITÍ
30.11.2011 PRÁCE S PEDIGEM
Přihlášky: mas.sokolovsko@volny.cz,
bernard.basková@seznam.cz
telefonicky: 352 629 844, 352 676 368

VÝSTAVA BETLÉMŮ
a malá adventní vystoupení žáků ZUŠ
Pořádá Městská galerie v DDM Bludiště každé 
úterý a čtvrtek.
Zahájení výstavy v úterý 15.11.2011 od 16 h.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17 h.
Ukončení výstavy 1.12.2011.

Volné termíny 2012 v městské 
galerii se sídlem v DDM Bludiště 
leden: Volný termín
únor: Volný termín
březen:  Jarní burza dětských oděvů
duben:  „Absolventi 2012“ ZUŠ Chodov
květen:  Volný termín
červen:  Volný termín 
září:  p. Mrázek - Výstava obrazů
říjen:  Podzimní burza dětských oděvů
listopad:  Floder Karel - Výstava olejů
prosinec:  Volný termín
Kontakt: Romana Špačková 775 900 604

Akci Chodovské rekordy letos navštívilo 283 účastníků a 
mezi nimi se našlo 21 nových rekordmanů. Gratulujeme!
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Městská knihovna Chodov 

LISTOVÁNÍ
Straka v říši entropie od M. Baňkové

pondělí  28.11.  18:00
V divadelním představení z cyklu scénického 

čtení Listování si zahraje osobně i autorka, objev 
roku ceny Magnesia Litera 2010, která píše bajky 
pro dospělé. V hlavních rolích uvidíte Věru Hol-
lou a Pavla Oubrama.  

BESEDA S  ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
středa 02.11. 18:00
Beseda s autorem televizních seriálů Ďáblova 

lest, Strážce duší a Planeta záhad..
Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy 

ze svých cest do více než osmdesáti zemí. 
Besedu doplní promítáním unikátních vi-

deozáznamů.

BESEDA IZRAEL
čtvrtek 24.11. 18:00
Zveme Vás na cestopisně-historickou bese-

du Mgr. Jana Nedvěda spojenou s promítá-
ním fotografií.

RODINKA „Kolik barev má duha?“
čtvrtek 03.11.  10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží 

pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 

BÁSNICKÝ DÝCHÁNEK S KYTICÍ
čtvrtek  10.11.  17:00
Čtení z Kytice a povídání o životě K. J. Erbena 

v rámci Dnů poezie 2011.

MOJE STRAŠIDLO – vyhlášení vítězů
pondělí  14.11.  16:00
Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na 

dětském oddělení.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „ZIMNÍ RADOVÁNKY“
14.11. – 12.12.
Své výtvarné či literární výtvory můžete po 

celou dobu odevzdávat na jakékoli oddělení.

SALSA PARTY
středa 23. 11.  17:00-20:00
Taneční večer v rytmu latiny pro jednotlivce 

i páry. Tančí se od 17:00 do 20:00, takže kaž-
dý může přijít podle svých časových možností. 
Společenský oděv není podmínkou.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
aneb Hrátky s čerty

sobota 26.11. 10:00-17:00 
V sobotu od 10:00 je připraven pro celou rodi-

nu Den otevřených dveří. Po celý den budou pro-
bíhat hry, soutěže, loutkové divadlo, prodej knih 
a další aktivity odměněné malou dobrotou.

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 
• 03.11. Podzimní dekorace 
• 10.11. Veselí strašáci
• 24.11. Adventní vyrábění

Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti, 
kteří hledají rady, nápady a inspiraci. 

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY
pondělí  7.11. a 28.11. od 17:00 
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro 

děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 

Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!

Tipy knihkupectví: 
Paulo Coelho - Alef
Robert Fulghum - Drž mě pevně
Zdeněk Svěrák - Nové povídky
Prostřeno 2! - Od Aše po Jablunkov 
Michal Vieweg - Mafie v Praze

Tip pro Vás: 
Lunární kalendář krásné paní 2012

Otevřeno:
Po – Pá  10:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov - knihkupectví
Staroměstská 55, 357 35 Chodov 1
tel.: +420 352 352 257

Infocentrum Chodov
   PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
	 RYTMUS / DJ / STREETDANCE / BMX
  12.11. 20:00 v LD Karlovy Vary

  JOHNNY wINTER 
  16.11. 20:00 v LD Karlovy Vary

  DAVID KRAUS
  19.11. 20:00 v LD Karlovy Vary

  MICHAL PAVLÍČEK
  2.12. 20:00 v LD Karlovy Vary
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stavovali z úlomků nádoby, mohli zkusit tkát 
na primitivních stavech, přiřazovali názvy 
k vystaveným předmětům.

Výstava byla nepochybně přínosem  stejně 
jako seznámení s muzeem či stručnými po-
znatky o městě Karlovy Vary.

ZŠ Husova Chodov
Sportovní soustředění školy

V době od 23.9. do 9.10.2011 se zúčastni-
li žáci třídy 9.A s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy podzimního sportovního soustředě-
ní na Sardinii, v San Teodoro.

Dopoledne probíhal trénink na pláži 
a v moři - běh, plavání, posilování, potá-
pění, jízdy na kajacích. Odpoledne žáci 
vyjížděli na kolech na vzdálenější plá-
že a do vnitrozemí. Během pobytu si také 
zahráli volejbal, nohejbal, tenis, fotbal 
a vyzkoušeli  řízení draka na kiting.

Celkem mladí sportovci naplavali v moři 
10 000 m a na kolech ujeli 250 km. Přispě-
li tak ke zvýšení fyzické kondice a k utužení 
svého zdraví.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Huso-
va opět otevře třída s rozšířenou výukou TV 
pro žáky 6. ročníku. Zájemci se mohou in-
formovat přímo ve škole nebo na tel. školy.
	 Mgr.	Lenka		Hrušková

             ZŠ Komenského
       informuje 

 
Školská rada - poděkování
Děkuji  p. Mgr. Kateřině Rýdlové, Ladě Kamin-

ské, Patriku Pizingerovi, Ing. Vlastě Kociánové, 
Mgr. Monice Mühlhauserové  a Stanislavě Ku-
bíkové za jejich tříletou práci ve Školské radě ZŠ 
Chodov, Komenského 273, okres Sokolov.	 	
	 Mgr.	Iva	Šípová,		ředitelka školy

Ekobesedy
Žáci 4. a 5. ročníků se účastnili opět besed 

v DDM Bludiště Chodov. Tyto besedy pořádá již 
několikátý rok  DDM ve spolupráci s ČSOP Cho-
dov za podpory grantu Karlovarského kraje. Bese-
dy jsou zaměřeny na  problematiku  odpadového 
hospodářství a nesou název  Děti šetří přírodu.

Žáci 5. tříd se po teoretické části a besedě  pokou-
šeli  vyrábět z plastových láhví zajímavé dekorativ-
ní výrobky. Poté se společně vypravili  na skládku 
komunálního odpadu SATER  a  zde se seznámili 
opět v besedě s její důležitostí a chodem.

Žáci 4. tříd pak měli besedy o přírodě o její 
ochraně a o činnosti Ekocenter. Navštívili                
a prohlédli si Ekocentrum v Ostrově nad Ohří. 

Atletický čtyřboj
I v letošním roce se dařilo družstvům našich 

vícebojařů. Mladší žáci ( Frána, Kortus, Lin-
hart, Kraus a Děbnár) vybojovali mezi školami 
okresu Sokolov třetí místo. Ondra Frána i Pavel 
Kortus skončili v desítce nejlepších jednotlivců.

V kategorii starších byly pro změnu úspěšněj-
ší dívky. Ty vybojovaly ve složení Pechoušková, 
Bartošová, Tothová, Konopáčová a Červeňá-
ková též bronzové medaile. Míša Pechoušková 
skončila mezi dívkami na čtvrtém místě. Mezi 
staršími žáky se blýskl vynikajícím výkonem ve 
skoku vysokém Jan Klášterka. Toho zastavila 
laťka až ve výšce 170 cm.

Exkurze do Karlových Varů
Hlavním cílem exkurze do Karlových Varů  

bylo získání poznatků z výstavy 100 let ar-
cheologie na Karlovarsku. Výstava velice pěk-
ně navazovala na učivo z 6. ročníku, žáci ak-
tivně poznávali předměty  z období pravěku 
a středověku, které byly objeveny díky arche-
ologickému bádání v karlovarských lokalitách. 
Vyzkoušeli si s chutí pravěké rozdělávání ohně, 
pokusili se simulovat práci archeologů a se-
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ČSOP Chodov informuje
Svoji činnost opět po prázdninách  rozjeli 
chodovští  ochránci přírody.

V září proběhla  tradiční akci Ukliďme svět. 
Tentokrát se uklízelo v lesoparku, v parku za 
Drobným zbožím a na hrázi rybníka Bahňák. 
 Po této akci následoval tradiční výlet do Svatoš-
ských skal. Mladí ochránci pak měli jednu vý-
pravu do podhradí Hartenbergu  v obci Hřebeny 
do pronajaté víkendové základny. 

V říjnu proběhla brigáda na Smol-
nickém kopci, jejímž cílem bylo vyřezat
a spálit desítky keřů hlohů, napadených spálou 
růžokvětých. 

Zajímavou akcí byl Festival ptactva. Ten 
je zaměřen na pozorování migrujících ptáků 
na cestě do zimovištˇ. Pořádala jej chodovská 
ornitoložka Mirka Horáková. Bylo překrásné 
počasí. Na trase kolem Bahňáku, jsme pozo-
rovali kachny divoké. Po cestě nás provázel 
zpěv budníčků menších, střízlíka obecného či  
rehky, domácích, kteří doplňovali úžasnou at-
mosféru podzimního rána. Od Bahňáku jsme 
se přesunuli na Černou vodu, kde jsme po-
zorovali další kachny divoké a 3 lysky černé 
a 3 konipasy bílé. Nad retenční nádrží pak jsme 
zdálky viděli přelet cca 70 exemplářů špačka 
obecného. A u zahrádek se ozývalo z křoví pár 
vrabců polních. Poté jsme se přesunuli na další 
pozorovací bod a tím byla Bílá voda, kde nás 
zaujalo tradiční velké hejno lysky černé v po-
čtu cca 95. Další pozorované druhy labuť velká, 
polák chocholačka, potápka roháč, vysoko nad 
námi přeletěla 2 menší hejna skřivana polního             
a konipasi luční. Se zájmem jsme  fotili  kulíka 
říčního při sběru potravy na břehu pláže. 

Všem účastníkům byly rozdány propagační 
materiály poděkování za účast a přesun na pá-
lení skácených hlohů. 

Celkem bylo pozorováno 34 druhů ve 340 
exemplářích.
V říjnu pak proběhla i další Zpívaná na klubovně.
	 ČSOP	Chodov

VZPOMÍNKA
17.	 listopadu	 tomu	 bude	 již	 rok,	 co	 nás	 na-

vždy	 opustila	 milovaná	 manželka	 a	 maminka	
Dagmar	 Fučíková.	Kdo	 jste	 ji	 znali,	 vzpomeňte	
prosím	s	námi.	Nikdy	nezapomenou	manžel	Jiří	
s	dcerou	Kateřinou.	 					

   
     VČELÍ JED
     věděli jste, že ....

Včelí jed se tvoří v jedové žláze včel  a žiha-
dlem vniká do těla vetřelce. Čím déle nechá-
me žihadlo v ráně, tím více jedu dostaneme do 
tkáně. Nejvíce jedu má včela kolem 20. dne 
života, kdy zastává úlohu strážkyně. Pro včelu 
je to prakticky jediná obrana před vetřelcem, 
který ji chce připravit o pracně nasbírané zá-
soby medu.

Účinky včelího jedu – v místě vpichu způso-
buje včelí jed popraskání buněčných membrán 
a vyvolá zánětlivý proces. Pokožka zrudne, 
dojde k jejímu svědění a otoku. Při větší dáv-
ce dokáže hluboce ovlivnit i látkovou výměnu 
v lidském těle. U citlivých jedinců může dojít 
i k mdlobě, poklesu krevního tlaku a zvýšení 
teploty. Je však třeba připomenout (a již jsem 
o tom psal), že zdravý člověk snese až 200 ži-
hadel bez újmy na zdraví.

Stručně zopakuji zásady první pomoci při 
bodnutí včelou: žihadlo opatrně seškrábnout 
a to tak, abychom nezmáčkli jedový váček na 
konci žihadla. Místo vpichu neutralizujeme 
cibulí, čpavkem nebo medem či Fenistil ge-
lem. Na ránu přiložíme studený obklad. Pokud 
se jedná o alergika, nebo je žihadlo v ústech 
či rohovce oka, snažíme se žihadlo odstranit 
a neprodleně voláme lékařskou pomoc. včelí 
jed nám však nepůsobí jen trápení. V lidovém 
léčitelství byl užíván při kloubních chorobách 
a bolestivých zánětech nervů. Příznivé výsled-
ky byly pozorovány při léčení vleklých kožních 
lišejů, senné rýmy, ischiasu a bolestech v kříži. 
Zkušenostmi mnoha lidí bylo ověřeno, že po 
mnohočetném bodnutí může dojít k „přeladě-
ní“ organizmu a tělo si samo poradí s choroba-
mi jež je sužovaly i mnoho let. Jsou známy 
případy revmatiků, kteří se po náhodném 
pobodání včelami svých potíží zbavili. 
Je možné, že v tomto případě svou roli se-
hrála i skutečnost, že revmatik byl nucen 
rozhýbat své nemocné klouby při útěku před 
útočícími včelami. Určitě ale svou pozitivní 
úlohu sehrál i účinek včelího jedu. V úze-
mích na východ od nás existují celé kliniky, 
které léčí revmatické choroby včelím jedem. 
V každém případě však aplikace včelího jedu 
patří plně pod lékařskou kontrolu!
Antonín	Surý,	včelař
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čtvrtek 14.4.  a pátek 15.4.  v 17 hod., 
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.
RIO 3D
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z 
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.

úterý 26.4.  a středa 27.4.  v 17.00 a 19.30 hod.   
KRÁLOVA ŘEČ /118/
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk potřebu-
je pravého přítele.

pátek 8.4.  v 17 hod., sobota 9.4.  a neděle 10.4.  v 15 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY 3D  /88/
PREMIÉRA animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu 
na záchranu své maminky. Divoké dobrodružství ve formátu 3D.

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.

 

čtvrtek 3.11., pátek 4.11., sobota 5.11., neděle 6.11. v 19:30 h
PERfECT DAyS - I žENy MAJí SVé DNy 
Premiéra české komedie Alice Nellis.
Skvělá premiéra české komedie s I. Chýlkovou, Z. Bydžovskou, B. Kleplem a V. Kot-
kem. Erika má skoro všechno, to jediné po čem ještě touží nemá - dítě. Jenže někte-
ré věci se nalinkovat nedají.
Přístupné od 12 let.  Vstupné 100  Kč

čtvrtek 10.11. v 17 h, pátek 11.11. v 19:30 h a neděle 13.11. v 17 h
MOJE KRáSNá UčITElKA 
Premiéra komedie USA.
Oscarový T. Hanks hraje chlapíka středního věku, který příjde o práci. Ve škole se za-
píše do hodin komunikace a hlavně si chce získat lepší kvalifikaci. Nečekaně se zami-
luje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts). Dostane lekci a objeví důvod proč žít.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Koncert U23D /85/

středa 23.11. v  19:30 h

čtvrtek 17.11. v 17 a 19:30 h
pátek 18.11. v 19:30 a 22:00 h
sobota 19.11. v 19:30 a 22:00 h
neděle 20.11. v 17 a 19:30 h

Vstupné 95 Kč
sobota 12.11. v 17 a 22:00 h

pátek 18.11. v 17 h, sobota 19.11. v 15 a 17 h
neděle 20.11. v 15 h
žRAlOCI NA S(O)UšI
Premiéra animované komedie Malajsie a USA.
Skvělý animák pro celou rodinu. film o tom, když žraloci dostanou chuť na 
kuřecí maso a vypraví se  z moře na souš.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
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pondělí 14.11., úterý 15.11.,
středa 16.11. v 19:30 h
DLUH /114/
Premiéra dramatu USA.
Každý dluh je třeba zaplatit a pokud to neuděláte nakonec Vás to zničí. Každé 
tajemství něco stojí. Skvělé drama o agentech Mossadu, kteří úspěšně vystopovali 
a zabili válečného zločince, ale který se po pár měsících objevil živý a zdravý.
Přístupný od 12 let, titulky.  Vstupné 95 Kč

pondělí 7.11., úterý 8.11., středa 9.11. v 19:30 h

VYMĚŘENÝ ČAS
Premiéra scifi thrilleru USA.
Vítejte ve světě kdy se čas stal poslední měnou. Přestává se stárnout po 
25 letech, ovšem je tu jeden zádrhel život po tomto mezníku trvá jeden 
rok, pokud si nemůžete dovolit vykoupit se...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 10.11. v 19:30 h, pátek 11.11. v 17  h
ALOIS NEBEL /87/ 
Premiéra animovaného dramatu čR-Německo.
Užasné filmové zpracování jak příběhu, tak i grafické. Tuto animova-
nou revoluci Vám můžeme doporučit. film je nominován na Oskara 
za rok 2011. Tak držte palce 24.1.2012.
Přístupné. Vstupné 80 Kč.

sobota 12.11. a neděle 13.11. v 15  h
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ 
Premiéra animovaného fantasy francie.
Třetí Arthur je prostě boží! Jednoznačně nejlepší díl trilogie. Jako 
rodinný animák rozhodně nezklame, děti si užijí napětí a spolu 
s rodiči se zasmějí.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

sobota 12.11. v 17 a 22:00 h

KONCERT U2 3D /85/
Premiéra koncertu.
Opravdová lahůdka pro milovníky U2. Kdy pulsující atmosféra vtáh-
ne diváky do živéhokoncertu. film v původním znění bez titulků.

Přístupné.  Vstupné 151 Kč

středa 23.11. v 19:30 h

KONCERT U2 3D /85/
Premiéra koncertu.
Skvělá podívaná ve 3D formátu, spolu se sorround  zvukem 
5.1. film byl natočen během Turné ,,VERTIGO“ v Mexiku, 
v Brazílii a Argentině.
Přístupné.  Vstupné 151 Kč

sobota 5.11. a neděle 6.11. v 15:00 h

ŠMOULOVÉ 3D
Premiéra rodinné fantasy USA a Belgie.
filmové oprášení malých modrých potvůrek.
Kombinace hraného a animovaného  filmu. Kam jinam je poslat 
než do fenoménu zvaného ,,Nuúúú Jork“...
česky mluveno, přístupné.  Vstupné 130 Kč

úterý 1.11. a středa 2.11.v 19:30 h
ELITNÍ ZABIJÁCI / /100/ 
Premiéra akčního thrilleru USA.
Motto: Nejlepší přežije. Ti nejlepší nájemní zabijáci proti 
příslušníkům elitní vojenské jednotky. Thriller G. McKendryho sli-
buje  vyjímečný zážitek.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 3.11., pátek 4.11., sobota 5.11.,
neděle 6.11.  v 17:00 h
SPY KIDS 4 3D /89/
Premiéra akční dobrodružné komedie USA.
Rebecca a Cecil dvojice superšpionů se vrací s novým dobrodružstvím. Musí 
zachránit stroj času. Podaří se jim zachránit šíleného padoucha před ovlád-
nutím světa? A navíc se těšte na 4. rozměr, který budete mít díky aromakartě.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 17.11. v 17 a 19:30 h, pátek 18.11. v 19:30 a 22:00 h, 
sobota 19.11. v 19:30 a 22:00 h, neděle 20.11. v 17 a 19:30 h
TwILIGHT SÁGA: ROZBŘESK, ČÁST 1. /135/
Premiéra romantického thrilleru USA.
čtvrtý díl začíná velkolepou svatbou Belly a Edwarda. Bella ale stále miluje 
Jacoba. Novomanželé odjíždí na svatební cestu. K velkému údivu obou zjistí, 
že je Bella těhotná. Jak na to zareaguje smečka vlkodlaků?
Přístupné od 12 let, titulky.  Vstupné 95 Kč

čtvrtek 3.11., pátek 4.11., sobota 5.11.,
neděle 6.11. v 19:30 h
 Premiéra české komedie Alice Nellis.
Skvělá premiéra české komedie s I. Chýlkovou, Z. Bydžovskou, B. Kleplem a 
V. Kotkem. Erika má skoro všechno, to jediné po čem ještě touží nemá - dítě. 
Jenže některé věci se nalinkovat nedají.
Přístupné od 12 let. Vstupné 100  Kč

pátek 18.11. v 17 h, sobota 19.11. v 15 a 17 h, 
neděle 20.11. v 15 h
ŽRALOCI NA S(O)UŠI
Premiéra animované komedie Malajsie a USA.
Skvělý animák pro celou rodinu. film o tom, když žraloci dostanou chuť na 
kuřecí maso a vypraví se  z moře na souš.
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 90 Kč

čtvrtek 24.11. v 17 h, pátek 25.11. v 19:30 h,
sobota 26.11. v 17 h a neděle 27.11. v 17 h
VÁLKA BOHŮ 3D
Premiéra akčního dramatu USA.
Staletí poté, co bohové zvítězili v bájné válce proti Titánům, ohrožuje zemi 
nové zlo. V hlavní roli Mickey Rourke..
Přístupné od 12 let, titulky.  Vstupné 130 Kč

čtvrtek 10.11. v 17 h, pátek 11.11. v 19:30 h                
a neděle 13.11. v 17 h
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Premiéra komedie USA.
Oscarový T. Hanks hraje chlapíka středního věku, který příjde o práci. Ve 
škole se zapíše do hodin komunikace a hlavně si chce získat lepší kvali-
fikaci. Nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts)...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

sobota 12.11. a neděle 13.11. v 19:30 h
MUŽI V NADĚJI /115/ 
Komedie čR.
Tato komedie rozesměje celé kino. Skvělé duo Macháček-Polívka. 
Vtipné dialogy, všudy přítomna nevěra a jako bonbonek navrch 
krásná Vica Kerekes.
Přístupné od 12 let.  Vstupné 85 Kč

pondělí 21.11., úterý 22.11. v 19:30 h

LIDICE /126/
Premiéra českého válečného dramatu.
film popisuje nejotřesnější tragedii v našich novodobých dějinách - 
lidice, co předcházelo a následovalo. V hlavní roli K. Roden.
Přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč
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44. týden 2011
1. 11. úterý a 3. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00,  4. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

MAGAZíN STAlO SE U NáS
Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)

lOUPEžNíCI NA CHlUMU 1. část 
záznam  divadelního představení f. R. čECHA (repríza)

TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

45. týden 2011
8. 11. úterý a 10. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 11. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

lOUPEžNíCI NA CHlUMU 2. část
záznam  divadelního představení f. R. čECHA (repríza)

TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

46. týden 2011
15. 11. úterý , 18. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině
AfRICKá POHáDKA
záznam  divadelního představení pro nejmenší (premiéra)

TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

47. týden 2011
22. 11. úterý a 24. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 25. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

lEGENDA V+W
záznam  divadelního představení (premiéra)

ROCKPARáDA
rocková hitparáda (premiéra)

TÝDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

čtvrtek 24.11. v 19:30 h, pátek 25.11.  v 17 a 22 h,
sobota 26.11. v 19:30 a 22:00 h, neděle 27.11. v 19:30 h
VENDETA /90/ 
Premiéra  thrilleru čR.
Jedna pomsta v jednom dni. Doslova během pár hodin se rozhoduje 
o životě a osudu hned několika lidí. A kdo z nich je vlastně vrah a kdo 
oběť? Hrají O. Vetchý, O. Kaiser.
Přístupné od 12 let.  Vstupné 95 Kč

sobota 26.11. a neděle 27.11. v 15 h
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D 
Premiéra animovaného rodinného filmu USA.
Tintin neohrožený mladý reportér, jehož neúnavné hledání dobrého 
příběhu ho dovede do světa velkého dobrodružství.
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 145 Kč

pondělí 28.11., úterý 29.11. a středa 30.11. v 19:30 h
NÁKAZA /105/ 
Premiéra  akčního scifi thrilleru USA.
film sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, 
který nemocné zabijí během několika dnů.
Přístupné od 12 let, titulky.  Vstupné 85 Kč

ZADÁNO PRO ŠKOLY

Divadelní představení pro I. st. ZŠ a MŠ
VÁNOČNÍ KOUZLO
Divadlo Kuba Plzeň. Vstupné 35 Kč.

22.11. úterý 9:00 h  jedna 3. tř.+4. tř. I. Zš, Zš Vintířov,  
  Spec. a Stac.
 10:30 h  1.+2. tř. a jedna 3. tř. I. Zš 
23.11. středa  8:00 h 1.-4. tř. II. Zš
 9:30 h  1.-.8. Mš
 11:00 h 1.-4. tř. III. Zš

Divadelní představení pro I. st. ZŠ a MŠ
O ČISTÉ PLANETĚ
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Vstup zdarma.

2.11. středa 9:30 h 1.-.8. Mš
 11.00 h 1.-3. tř. II. Zš, Spec. a  Stac.
3.11. čtvrtek 9:30 h 1.-2. tř. III. Zš, 1. tř. I. Zš
 11:00 h 2.-3. tř. I. Zš, 3. tř. III. Zš

Filmové představení pro ŠD
RIO /96/
Vstupné 40 Kč

4.11. pátek 13:15 h 
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KASS Chodov, sobota 3.12. 19:00 h, 
vstupné 240 Kč

předprodej
KASS Chodov, Infocentrum Chodov
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Beseda s Arnoštem Vašíčkem  02.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
záhadologem  18:00 h 
Středeční soutěže  02.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Lampióny pro dušičky  02.11.  sraz u Nautilusu  DDM Chodov
průvod  sraz v 17:30 
Rodinka  03.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Kolik barev má duha?  10:00 h 
Výtvarná dílnička Podzimní   03.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
dekorace  14-17:00 h
Řemeslo má zlaté dno  03.11.  DDM Bludiště  DDM Chodov
pro veř. - zpr. přír. materiálů  17-20:00 h
Vernisáž výstavy výtvarných prací  31.10.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
žáků G a OA Chodov  17:00 h  výstava potrvá do 4.11.
Ukončení výstavy a hlasování  07.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
soutěže Moje strašidlo
Výkup zlata  07.11.  předsálí kina  KASS Chodov
  10-17:00 h  Malá scéna
Knižní hrátky   07.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
aneb hurá do pohádky  17:00 h
Středeční soutěže  09.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Výtvarná dílnička Veselí   10.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
strašáci  14-17:00 h
Básnický dýchánek s Kyticí  10.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
v rámci Dnů poezie 2011  17:00 h
Prodejní trhy levného textilu   10.-11.11.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h  sál 
Den veteránů – pietní akt  11.11.  Městský park  Město Chodov
  11:00 h
Vyhlášení vítězů soutěže  14.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Moje strašidlo  16:00 h
Prodejní trhy levného textilu   14.-16.11.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h  sál
Výtvarná a literární soutěž  14.11. – 12.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Zimní radovánky
Výstava betlémů  vernisáž 15.11.  Městská galerie –   DDM Chodov
zapůjčených veřejností  16:00 do 01.12.  DDM Bludiště
Středeční soutěže  16.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Řemeslo má zlaté dno  16.11.  DDM Bludiště  DDM Chodov
kurz pro veřejnost – šit  17-20:00 h

Listopad 2011
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Prodejní trhy levného textilu   17.-18.11.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h  sál
Středeční soutěže  23.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Vernisáž – Krajská kolekce  23.11.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
přehlídky výtvarných prací ZUŠ  17:00 h do 30.12.
Salsa party – latinsko-americké   23. 11.  MěK - podkroví  MěK Chodov
tančení v knihovně  17-20:00
Řemeslo má zlaté dno  23.11.  DDM Bludiště  DDM Chodov
kurz pro veřejnost – paličkování  17-20:00 h
Výtvarná dílnička Adventní   24.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
vyrábění  14-17:00 h
Izrael – cestopisně-historická   24.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
beseda Mgr. Jana Nedvěda  18:00 h
Zahájení staroměstského   25.11.  Staroměstská ul.  KASS Chodov
adventu  15:30 – 17:00
Den pro dětskou knihu aneb  26.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Hrátky s čerty  10-17:00 h
Oslavy 20. výročí ŠAKu   26.11.  Mírová – společ. sál  ŠAK Chodov
Chodov  20-2:00 h
Knižní hrátky aneb hurá   28.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
do pohádky  17:00 h
Listování – scénické čtení  28.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Markéta Baňková  - Straka v říši...  18:00 h
Prodejní trhy levného textilu   29.-30.11.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h  sál
Středeční soutěže  30.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Třídní přehrávky  30.11.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
I. Juhásová, Z Hranička  17:00 h
Řemeslo má zlaté dno  30.11.  DDM Bludiště  DDM Chodov
kurz pro veřejnost – pedig  17-20:00 h

II. liga ženy – Chodov –   5.11.  tělocvič. II. ZŠ  BVC Chodov
SF Praha – šestky  10:00 h / 14:00 h
I. liga kadetek – Chodov –   5.11.  Tělocvič. II. ZŠ  BVC Chodov
Sokolov – šestky  10:00 h / 14:00 h
II. liga ženy – Chodov –   12.11.  Tělocvič. II. ZŠ  BVC Chodov
Mělník – šestky  10:00 h / 14:00 h
Krajský turnaj ml. žáků   19.11.  Tělocvična G+OA  TJ Batesta 
ve stolním tenisu  9:00 h    Chodov

Sport
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KARATE KLUB GORENJE CHODOV
EVROPSKÝ POHáR MláDEžE A M čR čABK
NyMBURK 2011

Borci z Karate Klubu Gorenje Chodov se zú-
častnili prestižního turnaje v Nymburce pod hla-
vičkou České Asociace Budo Karate.

Z Chodova vyrazilo 11 borců od zkušených 
závodníků až po začátečníky a předvedli soupe-
řům, že se  s nimi musí počítat.

Mezi dívkami 6-8 let (bílý - žlutý pás) si 
Žanetka Dognerová vybojovala v kata pěkné 
3. místo. V téže disciplíně získala Veronika Ja-
kubů v kateg. kata (bílý - žlutý pás) 11-12 let 
2. místo a mezi chlapci v kata (bílý - žlutý pás) 
11-12 let si také Lukáš Hérák odnesl stříbro, 
druhou stříbrnou medaili získal v kateg. kumite 
chlapci 11-12 let. V kata dívky 9-10 let (zelený - 
fialový pás) se nedařilo Janě Novákové 4. místo 
a Anně Lojdové 5. místo. Zato si to obě vyna-
hradily v kumite dívky, kde se ve finále utkaly 
o zlato a to si po vyrovnaném boji odnesla Jana 
Nováková a na Aničku zbylo „jen“ stříbro. V ku-
mite dívky 6-8 let se nenechala zahanbit Žanetka 
Dognerová a odnesla si stříbrnou medaili.

V kateg. chlapci 11-12 let zelený a fialový pás 
zvítězil Jiří Šejba a dorostenec Míša Galla rov-
něž získal zlato v kateg. -60 kg. Dorostenka 
Andrea Lochschmidtová měla těžký los a ve váze 
+55 kg obsadila třetí místo. Kateřina Střimelská 
si v seniorské kateg. +60 kg vedla dobře a získala 
2. místo. Kateg. muži -75 kg byla plná vynika-
jících borců a náš Miroslav Link zde vybojoval 
pěkné 3. místo. Podobně se vedlo Miroslavu 
Boguskému, který získal v kateg. muži -80 kg 
rovněž 3. místo. V kumite tým se našim borcům 
vedlo o něco lépe, ve složení Link, Boguský a Pe-
kuniak získali stříbrné medaile.

GORENJáCI NA NARAMě

V neděli 9.10.2011 se družstvo nováčků karate Klu-
bu Gorenje Chodov zúčastnilo turnaje začátečníku 
pořádaném TJ Narama Plzeň.

Sjelo se na 130 borců  od bílého do zelené-
ho pásu (označení technické vyspělosti borců).  
Třináctičlenná výprava z Chodova se zapojila do 
bojů o medaile jak v kategorii Kata (souborná cviče-
ní) tak i ve sportovním zápase Kumite.

Lukáš Boči, Matěj Brož a Lukáš Vyčichlo se tro-
chu zalekli atmosféry turnaje a jejich výkony ne-
dosáhli na medaile. Čtvrtá místa v kata obsadili 
Veronika Jakubů a mezi chlapci Martin Růžička. 
V kategorii Kata starší žákyně 8. kyu si odnesla 
zlato Nela Rambousková. Mezi mladšími žáky-
němi 7.-6. kyu vybojovala  stříbro Jana Nováko-
vá a bronz Anička Lojdová. V Kata mladší žáci 
zvítězil Lukáš Hérák. V Kumite dívek +40 kg na 
sebe narazily ve finále soutěže Janička Nováko-
vá a Anička Lojdová a tentokrát zvítězila Anička 
a Janička odešla „jen“ se stříbrem. Mezi chlapci 
 +40 kg mile překvapil Vítek Krupička, který ve finá-
le porazil svého oddílového kolegu Lukáše Héráka. 
Stříbro získal ve váze -50 kg Jiří Šejba a Radek Skopec 
obsadil ve váze -40 kg bronzovou příčku. Nejmladší 
člen naší výpravy Žanetka Dognerová obsadila ve 
váze -35 kg pěkné čtvrté místo. 4x zlato, 4x stříbro 
a 2x bronz to byl pěkný výsledek, který náš oddíl posu-
nul na žebříčku regionální tabulky hodnocení oddílů.
	 Ludoslav	Hronek,		trenér

STUDIUM MEIBUKAN KARATE
Již pátým rokem otevírá KLUB MEIBUKAN 

KARATE-DO GOJYU-RYU CHODOV kurz tra-
dičního karate okinawského stylu Meibukan 
Gojyu-ryu. Nábor nových studentů  provádíme 
každý čtvrtek od 16:00 hodin do 17:30 hodin 
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v termínu od 1. října 2011 do 31. prosince 2011 
v Chodově, ul. Dukelských hrdinů v malé tělo-
cvičně 1. Základní školy. 

Klub vede Mgr. Jiří Matouš, 5. Dan. Kurz je 
zpoplatněn částkou 300 Kč měsíčně. Meibukan 
karate je bojovým uměním a účinnou sebeobra-
nou, které je vhodné pro všechny zájemce ve 
věku od 6-ti do 100 let. Pro začátek Vám postačí 
volné tepláky a tričko. Neprovozujeme karate 
jako soutěžní sport.  

Další informace lze vyžádat na telefonu 
č. 724 227 617 nebo získat

na ww.meibukan.cz či www.imgka.com.
Na nové studenty se těší sensei 
 Mgr.	Jiří	Matouš, 5. Dan

O PUTOVNÍ POHÁR - SOKOLOV
V sobotu 8.10.2011 se uskutečnil v Sokolově již 

13. ročník šachového turnaje „O putovní pohár“, 
který v minulosti dokázal 6 krát vyhrát náš od-
chovanec Lukáš Vlasák. Tentokrát se mu mohl 
přiblížit Patrik Frai (foto uprostřed), který v den 
svých narozenin bojoval až do posledního kola 
o první místo. Horší pomocné hodnocení jej při 
shodě bodů odsunulo na druhé místo, byl však 
nejlepší z Karlovarského kraje. 

Vedle pěkného výsledku Páti, který nás kon-
cem měsíce bude reprezentovat na mistrovství 
Čech, se můžeme těšit z bronzu Michaela Srby 
v mladší kategorii a stříbra Lenky Gárské mezi 
dívkami. Lenka tím udělala důležitý krok k no-
minaci na únorovou Olympiádu mládeže v Os-
travě. Potěšili i ostatní včetně Petra Čalouna, 
který jako neregistrovaný dokázal vybojovat 
4 cenné body. 

Týden po víkendovém šachovém soustředění 
Nové Město 2011, tak naši hráči o sobě zase dali 
vědět a v krajském přeboru mládeže určitě bu-
dou bojovat o příčky nejvyšší.

Výsledky starších žáků:  
1. Bruna Martin ŠK DDM Planá 
2. Frai Patrik TJ Spartak Chodov 
3. Lipták Zdeněk TJ Baník Sokolov 
další naši: 8. Stuška Jan, 9. Čaloun Petr!, 11. 

Harašta Ivan

Výsledky mladších žáků:
1. Brunová Blanka ŠK DDM Planá
2. Randák Richard ŠK K. Vary
3. Srba Michael   TJ Spartak Chodov
další naši: 7. Srba Stanislav, 10. Gárská Lenka, 

13. Gárský Pavel

Nejlepší dívky:
1. Brunová Blanka ŠK DDM Planá
2. Gárská Lenka TJ Spartak Chodov
3. Beranová Karin ŠK K. Vary
 Marcel	Vlasák,		předseda ŠO

CZECH OPEN V KICKBOXU
Praze již mnoho let. Mezi kickboxery je 

úspěch na tomto turnaji ceněn velmi vysoko. 
Trenér Kickboxu Chodov M. Černý oslavil prá-
vě zde 18 let, kdy poprvé v Karlových Varech 
vybojoval své první vítězné zápasy. Oslava  se 
vydařila a ziskem 2 pohárů za vítězství se za-
řadil mezi nejúspěšnější bojovníky. Výsledky 
členů oddílu. M. Černý 1. lightkontakt - 79 kg, 
1. americké karate-79 kg, Veronika Blažková 3. 
lightkontakt ženy - 55 kg, Adam Kavan 3. juni-
oři - 79 kg am. karate, Vašek Kavan 3. lightkon-
takt junioři - 70 kg.
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Dorostenci ŠAK Chodov ve finále 
M ČR družstev šestí!
 Po vítězství v OMD Karlovarského a Plzeňského kraje, 
čtvrtém místě při Mistrovství čech, vyválčili dorosten-
ci šAKu konečné 6. místo mezi všemi družstvy doros-
tenců  české republiky v roce 2011.

Oporou týmu byl opět zejména Tomáš Skála (koule,-
disk,oštěp–24b),  Milan  Mňatinoha (koule, disk-17b) 
a Honza Berg (dálka, 400m-11b)! Ostatní bodový zisk 
zajistili: Marek Ptáček (800 m), Jan Mikeska (2000 m 
př.), Jakub Horák (1500 m), Filip Litavský (oštěp),  Milan 
Šochman (koule, oštěp),  David Čavajda (kladivo) . Pro 
zranění ve finále nestartovali Dan Misak a Dan Hruška.

STARší DíVKy SE PROBOJOVAly DO SEMIfINálE M čR
Nejvíce bodujícími závodnicemi byly Michaela Pechouš-

ková, Nikola Nemčeková  a hostující Michaela Kýnová.

ANKETA - NEJlEPší ATlET V HISTORII šAKU CHODOV
Součástí oslav 20 let ŠAK CHODOV je i anketa, ve které 

veřejnost může zvolit atletku nebo atleta, který nejlépe re-
prezentoval klub i město ve dvacetileté historii klubu. Mezi 
návrhy se objevila jména: Lucie Čepilová, Vladimíra Kono-
pásková, Pavla Kováříková, Jan Dočkal, Manfréd Krassa, 
Miroslav Pohůnek, Miroslav Pudivítr a Václav Zich. 

Hlasování probíhá od 1. října 2011 od 00:00 hodin do 
čtvrtka 24. listopadu 24:00 hodin. Hlasovat můžete na 
stránkách ŠAK Chodov: www.sak-chodov.cz. Výsledky 
budou vyhlášeny na slavnostním večeru ŠAKu Chodov 
v sobotu 26. listopadu 2011 v Mírové.
	 Miloš	Volek,		trenér

BVC wITTE Chodov
VÝBORNÝ VSTUP žEN I KADETEK DO lIGy
1. a 2. kolo 2. ligy žen: BVC WITTE – Sp. Ústí 
n. L. 3:1 (17, 16,-17, 22) a 3:1 (-17, 22, 24, 24) 1. 
a 2. kolo 1. ligy kadetek: BVC WITTE – Ro-
kycany 3:1 (22, 19, -21, 21) a 3:2 (29, 20,-24, -18, 7)

NEKOMPlETNí TÝM BVC WITTE ZTRATIl
NA PůDě NOVáčKA

3. a 4. kolo 2. ligy žen: VKM Stadion Ústí 
nad Labem – BVC WITTE 3:2 (18, 23, -15, -16, 
14) a 2:3 (18, -19, 28, -19, -19, -9)
žENy UDRžEly DRUHé MíSTO, KADETKy PROHRály 
5. a 6. kolo 2. ligy žen: BVC WITTE – T. Střešo-
vice B 3:1 (-24, 24, 21, 22) a 3:1 (17, 19, -20, 16) 5. 
a 6. kolo 1. ligy kadetek: BVC WITTE – Kralupy 
0:3 (-21, -11, -15) a 0:3 (-14, -16, -14)

Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php

	 Zdeněk	Malich,		BVC WITTE Chodov

SK BOX Chodov
14. až 16.10. v polské Svidnici, se konal mezi-
národní turnaj boxu. Českou republiku repre-
zentovalo 12 borců, mezi nimi nesměl chybět 
chodovský Petr Brodský.
Petr postoupil do finále, kde se utkal s polským 
reprezentantem Orkonskim, který už ve třetím 
kole byl počítán po Petrově tvrdé výměně, pře-
sto polský borec pokračoval a snažil se vydr-
žet do konce kola. Velmi dlouhé kolo to bylo 
pro Poláka a hodně těžké. Polský borec skon-
čil se zlomeným nosem. Petr ho jednoznačně 
převálcoval, ale i soupeř si zaslouží obdiv, 
že vydržel až do konce. Petr si domů veze prv-
ní místo. Z celé 12 členné české výpravy pouze 
dva reprezentanti donesli zlatou medaili, Petr 
je jedním z nich. 
	 Hruška	P.,		trenér SK Box Chodov

CATR spol. s r.o.  
Vážení obyvatelé města Chodova, rádi byste využívali in-
ternet? Zvažujete kterého poskytovatele oslovit a kterou 
službu si vybrat? Právě pro Vás máme nyní speciální na-
bídku! Pokud si vyberete z našich tarifů a sepíšete smlouvu 
s úvazkem na 12 měsíců, získáte od nás 1 měsíc kvalitního 
internetového připojení dle Vašeho výběru ZDARMA! V 
naší nabídce najdete základní tarify, např. tarif MINI 11 již 
od 300 Kč/měsíc, s rychlostí 4Mbs/2Mbs nebo tarif Opti-
mal 11 s rychlostí 20Mbs/10Mbs od 590 Kč/měsíc, ale také 
je samozřejmě možné zařídit balíček přímo na míru Vašim 
potřebám. Profesionální instalace internetového připojení 
je v rámci hromadné výstavby ve Vašem domě zcela zdar-
ma a to v období od 1.10. do 16.12.2011. Zajišťujeme také 
hromadné smlouvy TKR. Dále naše společnost nabízí 
služby kabelové analogové televize nebo digitální televize 
prostřednictvím platformy IPTV, s možností sledování 
televizního vysílání v HD kvalitě. Také s možností kombi-
novaných balíčků datových služeb a TV, se zvýhodněnou 
cenou v porovnání se samostatnými produkty.
V nejbližší době do svých schránek dostanete náš nový 
ceník, ve kterém naleznete veškeré podrobnosti o všech 
službách, které nabízíme. Bližší informace se dozvíte na 
našem webu www.catr.cz. Navštívit nás můžete i osob-
ně a to na naší provozovně na adrese: Staroměstská 
377, Chodov. A kontaktovat nás můžete samozřejmě 
také na tel. č.: 352 665 298.  
 

Termín uzávěrky
prosincového čísla

 18.11.2011
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TEL.: 777 682 634
www.kovomatik.cz

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
                            So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)
POBOČKA v LOKTI u kolejí

Pohlcovač vlhkosti ceresit 

- znáte z tV -

P ř i j ď t e  s i  v y b r a t  p r a k t i c k ý  v á n o č n í  d á r e kz

• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• zahradní a ruční nářadí
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• spojovací materiál
• barvy
• spreje
• profi lepidla

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

Prodám cihlový byt v OV 1+3+komora+půda 
v Lokti v atraktivní lokalitě, 

s výhledem na hrad, les a řeku. 
Možnost půdní nástavby a zřízení zahrádky. 

Před domem parková úprava zámková dlažba, hřiště 
a pískoviště pro děti 

a zajištěné parkovací místo. 
Kontakt: 732 205 943  nebo: 723 573 778 

Cena: dle dohody

Firma FE-DO (fekální doprava) 
                       Zdeněk Sič  

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

nabízí :

Zveme Vás do nově otevřených prostor restaurace MIPO 

Nabízíme polední menu od 11 : 00 h  - 13 : 00 h  59,- Kč
od 17 h minutky dle nabídky.

Posezení v oddělených kuřáckých 
a nekuřáckých prostorech.

Těšíme se na Vás
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Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

www.sael.cz

Auto Sael s.r.o.
Truhlářská 14
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 551
servis.cheb@sael.cz

Auto Sael s.r.o.
Karlovarská 140
357 35  Chodov
Tel.: 352 666 987
servis.chodov@sael.cz

Výměna předních
brzdových destiček

Fabia
Octavia Tour

již od 1 371 Kč
již od 1 375 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku

Fabia
Octavia Tour

již od 2 655 Kč
již od 3 271 Kč

Dobrý servis potěší i cenou

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Výměna sady rozvodů
Octavia Tour 1,6 již od 4 282 Kč

Výměna brzdové kapaliny
Fabia již od 526 Kč

Paketove_Ceny_V2_CZ_DYN_5a7270af127446049dbfb78ac8bcf1c2_indd   1 10/22/2011   1:01:26 AM
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mobil: 602 190 602

Po - Pá   9-11 hod.   15-17 hod.

Nebankovní půjčky 
se zástavním právem
Půjčky na družstevní byt
Vyplacení exekuce
Splátky až na 20 let
Garance možnosti 
kdykoliv půjčku doplatit
Vykoupení Vaší nemovitosti
před dražbou
Výkup bytů zadlužených 
i v exekuci

volejte:  723 012 302
e-mail: mojzis@avalfinancial.cz

Chcete mít jistotu slušného jednání 
u nebankovního zdroje?

w
w

w
.a

va
lf

in
an

ci
al

.c
z

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”
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NÁKLADNÍ 
DOPRAVA

728 784 440

Peugeot BOXER

náklad do 1,8 t

ZAJISTÍME 

NÁKLADKU I VYKLÁDKU

d: 3,70 - v: 2,50 - š: 1,40

p.Šimek -  1/4

Diagnostiku øídící

jednotky vozu

Opravy osobních a

dodávkových

automobilù

Seøizování geometrie

náprav a svìtel

Mìøení emisí

Pøípravy vozu na STK

Otvírací doba: 

každý všední den od 7:20 do 17:30

Autoservis Šimek

 Pro automobily

 s klimatizací

 Èištìní klimatizací

 Plnìní klimatizací

 Opravy klimatizací

  NOVINKA !!!

Telefon: 352666070, 

Mobil: 602157191

Husova 101,

Chodov  357 35

SKUPINA „B“

KOMPLET

6 800,-6 800,-+420 775 20 30 90
info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

Okamžité přijetí do kurzu
bez čekací doby!

Řidičák „B“ i do 24 dní.
 U nás v ceně kurzu učebnice,
  výukové CD, technika a zdravověda.

Učebny: Chodov, Ostrov

Přihlášky si vyzvedněte na „kruháči“ v Chodově.
Dukelských hrdinů 1126

Chodov 357 35

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek
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 -  opravy vozů VW-AUDI-ŠKODA-SEAT 
-  výměny rozvodových řemenů                                             
-  diagnostika vozů                                                                 
 -  opravy elektroniky vozů a elektroinstalace                            
-  servisní prohlídky a výměny olejů                                    
-  příprava vozu na STK                                                                
-  opravy klimatizací-plnění-čištění
-  montáže autoalarmů, dálkového startování,
 park. senzorů, opravy nezávislých topení
-  klempířské a lakýrnické práce                                                  
-  výměny autoskel                                                                        
-  montáže tažných zařízení
-  ruční mytí a čištění interiéru vozu
-  vyřízení pojistných událostí
-  poskytujeme slevové kupony na služby,
    v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd              

AU T O S E R V I S
Hrnčířská 1176     357 35  Chodov

Více info na 
www.automaxx44.cz

 Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

Tel. 608 983 360   

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% 

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI
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Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má 
úmysl nebo povinnost se jí zbavit např. z důvodů ohrožení 
životního prostředí nebo lidského zdraví.
Rozlišujeme celou řadu odpadů:
- komunální (veškerý odpad vznikající na území obce 
při činnosti fyzických osob, živnostníků a malých firem, 
které jsou zapojeny do odpadového hospodářství obce)
- domovní (vznikající v domácnostech)
- objemné (nelze ho vzhledem k jeho rozměrům nebo 
hmotnosti odkládat do běžných sběrných nádob)
- nebezpečné (mají jednu nebo více nebezpečných 
vlastností, například hořlavost, žíravost, dráždivost, 
toxicita)
- využitelné (získané odděleným sběrem, které lze 
přímo nebo po úpravě recyklovat nebo jinak využít
 - jedná se o odpady z papíru, plastů, kovů, skla, nápo-
jových kartonů a případně textil, zvláštní podskupinou 

jsou biologicky rozložitelné odpady - bioodpady)
- výrobky s ukončenou životností podléhající 
zpětnému odběru (výrobce či dovozce a distributor 
mají zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr použitých 
výrobků)
- směsný komunální (zůstává po vytřídění využitelných 
a nebezpečných složek, je pak dále využíván ve spalo-
vnách nebo odstraňován na skládkách).

Zásady správného třídění odpadů
• Dodržujte pokyny uvedené na nádobách. Pokud na   
   nich nejsou, vyžadujte informace od obce, případně 
   od svozové firmy.
• Odkládejte odpad jen do příslušných nádob.
• Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin       
   nebo chemikáliemi.
• Zmenšujte objem odpadu.

Zásady správného třídění odpadů

Nejsme pobočka mega-realitních
kanceláří bez jasného původu a vedení !!!
VOLEJTE:  777 11 33 44 nebo 777 70 44 77
www.chodovske-reality.cz

MOBILITY

REALITY

Potřebujete prodat byt ?

MOBILITY

REALITY

VOLEJTE: 777 11 33 44
www.chodovské-reality.cz

AKCE: NOTEBOOK ZDARMA

Dvougenerační domek v Chranišově 1 790 000 Kč
Byt 0+1 U Porcelánky 450 000 Kč

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

novinka:  obnova vlasu keratinem

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

tel.:  776 616 029
tel. 720 105 332

e-mail: urban10@email.cz 

HODINOVÝ MANŽEL
 práce 

    všeho 

druhu
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FITNESS GYM
” LARRY”

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

  PERMANENTKY:
11 vstupů  400 Kč
Měsíční  450 Kč
Čtvrtletní  1 250 Kč
Půlroční  2 400 Kč
Roční  3 900 Kč

U  N Á S  J S T E  V Ž D Y  V Í T Á N I .

FotoslužbyFotoslužby
ComputerComputer

COMPUTER ”K”:
Mobil:  608 024 618

PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ - NOTEBOOKŮ A TABLETŮ
SESTAVY PC NA ZAKÁZKU - PRODEJ KOMPONENTŮ

ODVIROVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ POČÍTAČŮ, ZÁLOHOVÁNÍ A ZÁCHRANA DAT
PŘESTAVBY A MODERNIZACE PC

FOTOSLUŽBY ”K”:
Mobil: 777 024 618

ATELIÉROVÉ A FOTO NA DOKLADY, 
DĚTI, JEDNOTLIVCI, ZVÍŘATA, SKUPINOVÉ, RODINNÉ,

SVATEBNÍ, TĚHOTENSKÉ FOTO A AKTY.
TABLA A BOOKY

SAMOOBSLUŽNÝ FOTOTERMINÁL - DIGI FOTO IHNED
TISK DIGITÁLNÍCH FOTO NA POČKÁNÍ AŽ DO FOTMÁTU A3+

Husova 786 (areál TIPO), 357 35 Chodov
Tel.: 352 67 60 27
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Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

p. Jindra - 1/8

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, ŽALUZIE
PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
REKONSTRUKCE BYTÙ A KOUPELEN

INTERSTAR - V. JINDRA 352 669 489, 605 591 316
e-mail: interstar@seznam.cz

CHODOV JAN FAST
geodetické služby

·  g e o m e t r i c ké  p l á ny
·  v y t yčová n í  h ra n i c  p oze m ků
·  p o d k l a d y  p ro  p ro j e k tová n í
·  j e řá b ové  d rá hy

Z a m ě řová n í  i  o  v í ke n d e c h .
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Vedle restaurace Patriot, Rooseveltova ul. 

M.MAXOVÁ – E.WIEDERMANOVÁ 
Provozní doba: 

Dámské:  
Po-Pá    8 -17.00 hod bez objednání 

Pánské: 
Po-Pá   8-11.30 hod    13-17.00 hod bez objednání  

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ  
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“

N O V I N K A ! ! !  
Po –Pá  od 20.00 hod – 22.00 hod

 Na objednávku otevřeno pro zákazníky, kteří nemohou do 17.00 hod 

Objednávky na tel. čísle  608 536 981

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, 
ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ  450 Kč
DOPLNĚNÍ             350 Kč
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová 606 256 112
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Hornická ul. 2047, Sokolov

Budova bývalého Telecomu nad nemocnicí, 

vedle POLICIE, u høbitova.

777 560 671

POTØEBUJETE?

- nový pomník?

- opravit nebo vyèistit starý hrob?

- pøipsat jméno, opravit písmo?

- desku z èerného skla?

- novou lucernu nebo vázu?

- krycí desky?

KAMENICTVÍ

SOKOLOV

Provozní doba:  PO 10-12   ST 10-12   SO 11-13
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Pro pøípadné dotazy, sjednání jiného

 termínu volejte nebo pošlete SMS.

Sázková kancelář
8.00-24.00 hodin
SÁZKOVÝ TERMINÁL

V ý k u p  a  z á s t a v a  z l a t a

te l . :  739 253 737
GARANCE NEJVYŠŠÍ VÝKUPNÍ CENY
VYKUPUJEME ZLOMKOVÉ ZLATO, DENTÁLNÍ ZLATO A ŠPERKY

•  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

e-mail: martin.hejna@centrum.cz

Pracovní doba dle objednávek 
na tel. 7 3 6  4 4 4  8 5 4
Příční ul. 636 , Chodov
http://maserskysalon.webnode.cz

nově  otevřeno otevřeno

klasická, částečná 
a celková masáž
baňkování
reflexologie plosky nohou
hot stones (lávové kameny)
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Manikúra, pedikúra, masáže
U Porcelánky 266, Chodov, 1. patro           tel.: 777 704 477

Manikúra, parafínová maska na ruce, masáž rukou
Pedikúra, parafínová maska nohou
Vibrační masáž zad a šíje na uvolnění, odblokování páteře
NOVĚ  kineziotaping- pomáhá při bolestech páteře, kloubů,     
             šlach a svalů  již od 90,-Kč

Jana Pitáková

M asáž lávov ými kameny 
Indická masáž hlav y 
M asáž chodidel

Dornova metoda, masáž na celulitidu a formování postavy, 
medová masáž.

M a s á ž e

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

pp.doprava
Petr PEER

nosnost do 1,5t
certifikace  A D R

tel.: +420 733 386 945, ppdoprava@email.cz

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
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 )

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

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

těšíme se na vás .

polední menu 

 již od

65,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

K O S M E T I K A
 DAGMAR
Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

mob.: 606 852 893RD 417
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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

605 478 399

PÙJÈKY NA ZÁSTAVU

(auta, byty, pozemky)

POMOC PØI ODDLUŽENÍ

- máte dluh na bytì?

(mìstský, družstevní)

VYPLACENÍ EXEKUCE

- neèekejte na exekutora, 

až Vám zaklepe na dveøe

DLUŽÍ VÁM NÌKDO PENÍZE?

VOLEJTE NAJDEME ØEŠENÍ
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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,,

Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

japonská masáž shiatsu
Revoluční 601, 357 35  Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

PROVIDENT

NOVINKA
Pro firmy individuální nabídka

a dovozy zboží ZDARMA.
Poskytujeme náhradní plnění.

Kontakt: Karel Hampl
739 017 412

karlovyvary@tekotechnology.cz

Originální i alternativní náplně
do všech typů tiskáren, kopírek a faxů.

Prodej a servis tiskáren.

PO - PÁ   8:00 - 16:30 hodin

Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz

 733 531 322

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

REKONSTRUKCE KOUPELEN

zednické práce
rekonstrukce koupelen 

sádrokartony

zateplení fasád
vodoistalace, elektropráce
úprava interiérů

tel.: 608 060 197 
e -mail :simekjosef@volny.cz     www.koupelnysimek.cz

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
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Šarman Leoš, tel. 604 238 922
email: sarman.l@seznam.cz

oficiální přestavby kotlů Viadrus U26 a U22 
z originálních dílů, vč. záruční doby
montáž, záruční a pozáruční servis

náhradní díly na veškeré výrobky Viadrus 

PŘESTAVBY

Tel:352 676 664, 734 522 842 

Poskytneme 

Vám 

kompletní služby 

v oblasti 

pojitění

AKCE!
Přijďte si 

pro svojí novou 

platební kartu Cetelem

AUTOSERVIS KRAUS

www.autoserviskraus.cz tel.: 775 931 797

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

• oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• vlastní odtahová služba (16 Kč - 1 km - 400 Kč naložení a složení)
• montáž tažných zařízení

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

NOVINKA:
Čištění interiérů
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
INDECO CZ®

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Najdete nás na adresách:
e-mail:
info@manipul.cz

Karlovy Vary
Sokolovská 63
tel.: 353 222 844

Cheb
Svobody 51
tel.: 354 435 279

prodejna 
stáčených i lahvových vín 

z Moravy 

Školní ul. 736 – Plzeňka

   otevírací doba: 

 pondělí - sobota

         14-20 h 

VINOTÉKA

nově otevřeno 

od 1.10.
tel. 777 313 309

Ceny od 

60 Kč/l 

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz
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Zdarma

vydává  KASS Chodov. s.r.o.
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e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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Mgr. I. Sarkányová tel.: 352 352 101
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sazba a tisk:
Leben, www.leben.cz


