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Vánoční lať ka     tělocvična 2. ZŠ  16.12. 2011
Vánoční trhy s ukončením adventu   Staroměstská ulice 18.12. 2011

a pohodové Vánoce
Přejeme Vám krásné

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,

končící první rok funkčního období současného zastupitel-

stva města je příležitostí k bilancování, řečeno basketbalovou 

terminologií, první čtvrtiny utkání.  

Tím nejtíživějším  problémem, který nové orgány města do-

staly do vínku od těch předchozích  je zejména pokračující boj o 

kvalitnější spravování teplofikačního majetku Města Chodova 

a cenu tepla a TUV. 

Přes veškerou naši snahu se bohužel stále nedaří dosáhnout 

toho, aby Energetický regulační úřad jako centrální orgán 

státní správy ve věcech teplárenství konal podle energetic-

kého zákona a společnosti MARSERVIS s.r.o. zrušil licenci 

na provozování rozvodného tepelného zařízení v Chodově 

poté, co ztratila zákonné předpoklady pro jeho provozování. 

Pravomocným rozhodnutím Krajského soudu v Plzni z břez-

na minulého roku byla totiž nájemní smlouva z roku 1993, 

na základě které společnost MARSERVIS, s.r.o. rozvodné 

tepelné zařízení provozovala a stále provozuje, označena za 

absolutně neplatnou od počátku. Bohužel ani tento argument 

není pro regulační úřad dostačující k tomu, aby licenci zrušil 

a umožnil městu Chodovu jako vlastníku toto zařízení pro-

najmout Sokolovské uhelné, právnímu nástupci, a.s., která 

byla zastupitelstvem města počátkem prázdnin vybrána za 

nového provozovatele. Orgánům města nejde jen o to, kdo 

bude provozovatelem a kolik bude z provozu dostávat město,  

ale „ve hře“ je zejména cena tepla a TUV pro koncové odběrate-

le. Rozdíl mezi současnou cenou a cenou nabízenou nově vybra-

ným provozovatelem činí cca 20% ve prospěch nás všech, kteří 

toto teplo a TUV odebíráme. A to v současné době není málo. 

  Situace se bohužel dostala až tak daleko, že naše vztahy se 

správními orgány, ale i některými soudy nelze označit jinak než 

za právní válku. Jak jinak si vysvětlit postup Energetického re-

gulačního úřadu, který v září minulého roku licenci společnosti 

MARSERVIS, s.r.o. zrušil, aby  rozhodnutím předsedy tohoto 

úřadu o 3 měsíce později bylo bez vážného důvodu rozhodnutí o 

zrušení licence zrušeno a společnosti MARSERVIS, s.r.o. umož-

něno bez dalšího pokračovat v provozování tohoto zařízení. Jak 

máme rozumět postupu Okresního soudu v Sokolově, který bez 

jakýchkoliv listinných důkazů již dvakrát vyhověl návrhu spo-

lečnosti MARSERVIS, s.r.o. na vydání předběžného opatření, 

kterým se omezuje právo města Chodov nakládat s rozvodným 

tepelným zařízením. První rozhodnutí bylo v odvolacím řízení 

zrušeno Krajským soudem v Plzni pro zásadní pochybení soudu 

prvního stupně, který neváhal a ihned vydal stejné rozhodnutí, 

opakovaně bez důkazů, jen na základě neprokázaných tvrzení 

žalobce. Ačkoliv bych rád na tomto místě ocitoval jednu větu 

z Shakespearova Hamleta o státním zřízení, ponechám si ji až 

na dobu, co ve věci dosáhneme úspěchu, který bude úspěchem 

nás všech občanů Chodova.           

Z toho příjemnějšího co se podařilo v letošním roce nastarto-

vat či dokončit je to jistě zahájení výstavby nové sportovní haly 

za bezmála 90 mil. Kč, na kterou 85 % nákladů přispívá EU, 

zahájení 1. etapy postupné rekonstrukce městského hřbitova, 

rekonstrukce autobusového nádraží, které si sice bude muset 

na vrchní konečnou vrstvu asfaltového povrchu počkat do 

jara příštího roku, ale komfort pro cestující bude už v závěru 

letošního roku plnohodnotný, kvapem dokončovaný Sběrný 

dvůr v areálu CHOTES, s.r.o., 1. etapu víceúčelového hřiště ve 

Staré Chodovské, restauraci Božích muk při vstupu na hřbitov, 

vybudování dalších nových chodníkových těles atd. atd. Dů-

ležité je připomenout, že díky naší aktivní účasti v řadě sdru-

žení a velmi kvalitně zpracovaným žádostem o dotace získalo 

Město Chodov jen pro tyto akce více než 86 milionů Kč. 

Z neinvestičních akcí je vhodné připomenout pořádání 

15. setkání hornických měst a obcí ČR v polovině září. Zda-

řilá organizace tohoto velkého hornického svátku přines-

la Městu Chodovu vysoké uznání nejen horníků českých 

a slovenských. I tady je potřeba říci, že díky sponzorům, a byla 

mezi nimi i řada chodovských podnikatelů, se podařilo v této 

nelehké době získat přes 600 tisíc korun a tak nebylo zdaleka 

potřeba na krytí nákladů čerpat rozpočtovaný objem financí 

ve výši 1.280 tis.Kč. 

Na sklonku roku 2011 je tedy, i přes složitost doby, důvod 

k úspěšnému bilancování 1. roku tohoto funkčního období. 

To ale neznamená, že bychom měli snazší pozici do dalších 

let. Už příprava rozpočtu na rok 2012, který budou členové 

Zastupitelstva města Chodova schvalovat na řádném zasedání 

dne 13. 12. 2011 byla spojena s velmi náročnou prací a složitý-

mi jednáními se správci jednotlivých kapitol, protože na roz-

díl od státu musí obce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 

a to třeba jen při prognózách nižších příjmů nebylo vůbec 

snadné. Jen namátkou uvedu, že daňová výtěžnost pro rok 

2012 je v navrhovaném rozpočtu města na doporučení mi-

nisterstva financí snížena o 7% proti roku letošnímu, což 

činí propad o 8 milionů korun a příspěvek na výkon státní 

správy, kterou města vykonávají za stát, poklesne za srov-

natelné období o 32%, tj. o 3 miliony Kč. Oproti letošnímu 

roku tedy jen na těchto položkách propad pro městskou kasu 

o 11 milionů korun.

Rok 2012 nebude tedy z pohledu hospodaření Města Cho-

dova rokem snadným. Mohu však občany města ubezpečit, že 

jsme návrh rozpočtu připravovali s největší zodpovědností, že 

nejsou nejen ohroženy „životní“ funkce města, ale že trvale pa-

matujeme i na další rozvoj Chodova.

A úplně na závěr mi dovolte, abych Vám všem po-

přál prožití klidného a pohodového závěru roku 2011 

a krásné a požehnané svátky vánoční.

	 Ing.	Josef		Hora,		starosta
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Občanské průkazy
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu 
občanských průkazů končí možnost podání žádos-
ti  na MěÚ Chodov. 
Od ledna  2012 bude žádosti o vydání OP 
přijímat pouze MěÚ Sokolov a vydávat:
• a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 

a s kontaktním elektronickým čipem,
• b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, 

nebo
• c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů.
 

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu 
občanského průkazu (dále jen „OP“) lze požádat
o vydání stávajícího typu OP se strojově 
čitelnými údaji:

na MěÚ Chodov do 30. listopadu 2011
na MěÚ Sokolov do 14. prosince 2011

Od 15. do 30. prosince lze na MěÚ Sokolov 
požádat o vydání OP typu „BLESK“, s dobou 
platnosti na 1 měsíc, bez správního poplatku.

Dosavadní OP zůstávají v platnosti po dobu 
v nich vyznačenou. 

O vydání nového OP se strojově čitelný-
mi údaji lze bez správního poplatku po-
žádat v době dvou měsíců před ukonče-
ním jeho platnosti.  Při podání žádosti o 
vydání občanského průkazu se strojově či-
telnými údaji za průkaz poškozený, ztracený, 
odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávně.

	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí OŠKV

Pozvánka
Město Chodov zve občany Chodova na jednání 
zastupitelstva, které se bude konat 13. prosince 
od 16:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu.

	 Patrik	Pizinger, místostarosta

Zpřístupnění historické památky 
v Chodově občanům  a turistům
Podstatou tohoto projektu bylo od-
borné zrestaurování historické památ-
ky „Boží muka“ a provedení stavebních 
úprav jejich nejbližšího okolí. Byla vy-
robena nová brána na hřbitov a opra-
vena zeď po obou stranách této brány. 
V rámci projektu byla pořízena kamera, 
která se stala součástí městského kamero-
vého systému a monitoruje zhodnocenou 
památku i vstup na hřbitov. Součástí pro-
jektu byla také výstava na téma kulturních 
památek v Chodově, která se uskutečnila 
v Galerii U Vavřince. 
 Akce proběhla ve spolupráci s partnerským 
městem Oelsnitz/Erzgebirge a byla spolufi-
nancována z Fondu malých projektů Cíle 3. 
	 Ing.	Zdeněk	Gaudek, 
       vedoucí odboru rozvoje města

Nejlepší sportovci roku 2011
Konec roku 2011 pomalu končí a s ním se  
uzavírá další sportovní sezóna . Stejně jako 
v předchozích 17 letech chce město Chodov 
ocenit sportovce, kteří jej svými sportovními 
úspěchy vzorně reprezentovali. Žádáme Vás, 
kteří úspěchy chodovských sportovců  sledu-
jete a také  zástupce sportovních organizací, 
abyste nám s výběrem nejlepších sportovců 
opět pomohli. Předejte nám, prosím, své 
návrhy na vyhodnocení nejlepších sportov-
ců města Chodova za rok 2011 do  20. led-
na 2012. V návrhu uveďte jméno a příjmení 
sportovce (jednotlivci - mládež nebo dospě-
lí, kolektivy - mládež nebo dospělí, trené-
ři, osobnost sportu), adresu jeho bydliště 
a krátkou charakteristiku s uvedením spor-
tovních výsledků za rok 2011.  U kolektivů 
uveďte jména všech členů a určete jednoho, 
který v případě ohodnocení převezme cenu 
za kolektiv. Návrhy adresujte odboru škol-
ství, kultury a vnitřních věcí Městského úřa-
du Chodov nebo zašlete e-mailem na adresu: 
schafferova.blanka@mestochodov.cz.

	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí OŠKV

Nový občanský průkaz
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   	              Sedm let chodovského            
     komunitního plánování

Na konci ledna 2004 se na Městském úřadě 
v Chodově sešlo čtrnáct z patnácti „stateč-
ných“, kteří se, bez vidiny snadného zviditel-
nění, pustili do nejistého podniku – komu-
nitního plánování. Začátky byly ve znamení 
hledání nejen formy, ale i obsahu. Zástupci 
městského úřadu, poskytovatelů sociálních 
služeb i samotných uživatelů hledali v prv-
ních letech svého snažení především odpo-
věď na otázky :  Co očekávají občané města 
od sociálních služeb? Je škála sociálních slu-
žeb ve městě dostatečná? Existuje sociální 
služba, kterou občané postrádají? 

Získat odpovědi na výše položené otázky 
nebyl snadný a jednoduchý úkol. Dotazníko-
vá akce, která si kladla za cíl oslovit většinu 
domácností v Chodově, nabídla především 
obraz převládajícího nezájmu občanské ve-
řejnosti o problematiku sociálních služeb. 
Nepotřebuji = nezajímá mě. Tak by se dal ve 
zkratce shrnout  výsledek průzkumu. 

Jako součást veřejné kampaně na podporu 
komunitního plánování ve  městě bylo od-
vysíláno v kabelové televizi několik minire-
portáží o osudech konkrétních lidí, kterým 
sociální služby pomáhají řešit jejich těžkou 
životní situaci. Série reportáží byla zakonče-
na televizní debatou, která se věnovala aktu-
ální situaci v sociálních službách. Debaty se 
zúčastnilo vedení města, v čele s panem sta-
rostou, a zástupci jednotlivých poskytovatelů 
sociálních služeb.

Výsledkem několikaletého úsilí pracov-
ní skupiny komunitního plánování pak byl 
první komunitní plán města Chodova. Doku-
ment ne příliš obsáhlý, ale vycházející z re-
álných možností aktuálních potřeb. Odstra-
nění zbytečných bariér ve městě, návrh na 
zřízení dalších potřebných sociálních služeb, 
to jsou zcela konkrétní výsledky sedmileté-
ho komunitního plánování. Někdo by mohl 
namítnout, že na jedno sedmiletí to není 
mnoho. Když k tomu ale přidáme pravidelné 
každoroční prezentace  poskytovatelů soci-
álních služeb, dobrou spolupráci s vedením 
města i jeho zastupitelstvem, pak lze směle 
konstatovat, že komunitní plánování  si na-
šlo své  místo v každodenním životě města. 
Zákon o sociálních službách, který  vstoupil 
v platnost v roce 2006, spustil doslova lavinu 

změn, které budou ovlivňovat dění v sociál-
ních službách minimálně dalších sedm let. 
Přejeme si, aby komunitní plánování pozitiv-
ně napomáhalo těmto změnám a nabídlo po-
skytovatelům  účinnou podporu a občanům 
kvalitní a dostupné sociální služby.  
	 Ing.	Pavel	Bráborec,
		 člen pracovní skupiny komunitního plánování	

Výlet na farmu Kozodoj
O podzimních prázdninách dne  26.10.2011 

uspořádaly pracovnice sokolovské poboč-
ky Člověk v tísni, o.p.s. poznávací výlet pro 
matky s dětmi z Chodova, jež žijí v sociálně 
vyloučené lokalitě. I přes nepříznívé počasí 
přišlo na autobusové nádraží patnáct účast-
níků, s nimiž jel autobus do Nové Role. Dále 
se pokračovalo pěšky po cykolostezce na eko-
logickou farmu Kozodoj.

Tam je čekala tematická exkurze pod ve-
dením zkušeného farmáře, při níž si všichni 
zblízka prohlédli jednotlivé druhy  hospodář-
ských zvířat, například různá plemena ovcí, 
koz, prasat, lamy a různé druhy drůbeže. 
Ještě předtím se však prochladlí výletníci za-
hřáli při výkladu o ekologickém zemědělství 
s názornými ukázkami. Poté si také mohli 
vyzkoušet pečení chlebových placek ze žitné 
mouky a domácího kvásku. Pečené výrobky 
všem velmi chutnaly.

Samotné děti a jejich matky využily příleži-
tost se aktivně zapojit při realizaci této ekolo-
gicky zaměřené volnočasové aktivity. Ukáza-
la se jim jiná možnost, jak lze trávit volný čas 
společně se svými dětmi, než tu, co jim nabízí 
prostředí sociálního vyloučení. Výlet byl do-
plňkovou aktivitou pro rodiny s dětmi,  jimž 
je poskytována sociálně aktivizační služba.
	 Markéta	Kavalíková	a	Nikola	Floriánová
		 Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Sokolov

 Plavání seniorů v roce 2012
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních 

věcí oznamuje seniorům města, že v roce 2012 
se bude do krytého bazénu v Sokolově jezdit 
v těchto termínech: 26.1., 23.2., 22.3., 19.4., 
3.5., 28.6., 6.9., 11.10., 8.11., 6.12.

Odjezd autobusu je z autobusového nádraží 
v Chodově bude vždy v 10:30 hodin.

Dagmar Mohrbachová, odbor sociálních věcí 
telefon: 352 352 114
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
V ulici Luční vzhledem ke špatně zaparko-
vanému vozidlu nemohl ze svého parkovací-
ho místa vyjet řidič osobního vozidla, proto 
se obrátil na tísňovou linku 156 Městské 
policie a ta na místě nařídila odtah vozidla 
tvořícího překážku v silničním provozu. 
 Řidička odtaženého vozidla byla poté řeše-
na v blokovém řízení a navíc musela uhradit 
náklady spojené s odtahem.
Před restaurací Slavia se náhle před okolo 
jdoucími lidmi náhle k zemi sesul 54letý 
muž a nemohl se hýbat. Lidé na místě oka-
mžitě zavolali tísňovou linku Městské poli-
cie a ta zalarmovala Záchrannou službu. Na 
místo byla vyslána i hlídka strážníků, která 
na místě poskytovala první pomoc. Vzhle-
dem ke zdravotnímu stavu postiženého bylo 
podezření na mozkovou  mrtvici a proto 
hlídka zajišťovala i základní životní funkce 
až do příjezdu záchranné služby.
Vzhledem k nepřízni počasí se do vchodů 
panelových domů postupně více stahují 
bezdomovci a různá individua, které lákají 
neuzamčené vchody. Rozhodně doporučuje-
me vchody zamykat a hlídat si, kdo se Vám 
pohybuje po domě. V ulici Zahradní jeden 
z bezdomovců dokonce začal být na obyva-
tele domu hrubý a v okamžiku kdy jej chtěli 
vykázat z domu, hrozil i fyzickým napade-
ním. Na místo byla přivolána hlídka strážní-
ků, která i vzhledem k tomu, že muž byl pod 
vlivem alkoholu, muže převezla na proti- 
alkoholní záchytnou službu.
V ulici Poděbradova v odpoledních hodi-
nách do chodovského potoka, protékající-
ho touto ulicí, najednou skočil 62letý muž 
poté, co přelezl zábradlí. Lidé z obavy o jeho 
zdraví okamžitě přivolali policii. Na místo 
se dostavily obě policejní složky a začal boj 
o záchranu muže z vodního toku, kdy muž 
jevil známky zmatenosti a nesouvisle cosi 
vykřikoval. Poté co byl vytažen, byla přivo-
lána záchranná služba a muž byl převezen 
na pozorování. Jednalo se zřejmě o psychic-
ky narušeného muže, ale naštěstí se jeho 
„rybářský skok“ obešel bez zranění.

O tom, že rodiče by si vždy měli zabezpečit 
léky a podobné věci, jejichž nebezpečnost 
i starší děti ještě často neumí  vždy přesně 
odhadnout, se přesvědčila rodina 15leté dív-
ky z ul. Pod Železným dvorem, kdy si dívka 
před odchodem do školy vzala prášky na 
bolení hlavy, ale neodhadla jejich sílu a po 
požití před školou cítila velkou nevolnost, 
kdy vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
kontaktovala strážníky, kteří prováděli do-
zor na místním přechodu pro chodce v ran-
ních hodinách a ti také ihned kontaktovali 
záchrannou zdravotní službu, která dívku 
převezla do nemocničního zařízení na pozo-
rování.  Situace byla poté řešena i s rodiči 
zmíněné dívky.
Velkou dávkou drzosti se vyznačují místní 
bezdomovci, kteří otravují lidí před nákup-
ními středisky. Hlídky se s nimi setkávají 
denně a  vykazují je z různých částí města. 
Jeden z nich dokonce doputoval i se svými 
igelitkami do místního Kulturního středis-
ka, kde se pohodlně usadil v křesle, opil 
přineseným alkoholickým nápojem a před 
promítáním filmu spokojeně usnul. Ukončit 
jeho filmové představení pak musela přivo-
laná hlídka strážníků. 

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

Víte, že…
Vzhledem k přicházející zimě již jistě všich-
ni zahrádkáři a chataři zazimovali svá 
přechodná letní obydlí a těší se na jaro. 
Důrazně doporučujeme odstěhovat z těch-
to objektů veškeré cennosti ve formě elek-
trických nářadí, televizí, rádií a podobných 
věcí, které již tradičně lákají lapky při po-
tulkách po prázdných zahrádkářských kolo-
niích a opuštěných chatách. Myslete na to, 
že příležitost dělá zloděje! 
	 Ladislav	Staněk,velitel MP Chodov

Chtěl okrást zaměstnavatele 
Chodovští policisté ve spolupráci s krimina-
listy objasnili případ zpronevěry v Chodově. 
Dvěma mužům ve věku 40 a 59 let sdělili 
dne 18.10.2011 podezření ze zpronevěry. 
Čtyřicetiletý muž je zaměstnaný u soukromé 
firmy. V pracovní době, po vzájemné dohodě 
se svým komplicem, naložil na nákladní vo-
zidlo Tatra svého zaměstnavatele 9 960 kg 
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železného odpadu. Bez oprávnění svého za-
městnavatele pak odvezli železo do sběrny 
druhotných surovin v Chodově, kde ho na-
bídli k odprodeji jako vlastní majetek. Při 
tomto jednání byli zjištěni svým nadříze-
ným a železný odpad byl na místě zajištěn. 
Finanční částku ve výši 46 812 Kč tak oba 
muži ani neobdrželi a nemohli ji tak použít 
pro vlastní prospěch. 
Podezřelým nyní hrozí trest odnětí svobody 
až na dva roky, zákaz činnosti nebo propad-
nutí věci nebo jiné majetkové hodnoty. 
	 nprap.	Mgr.	Kateřina	Böhmová,
	 tisková mluvčí Policie ČR

Souhrn událostí jednotky PO
V období od 18. října 2011 do 18. listopa-
du 2011 chodovští hasiči zasahovali u tří 
požárů (požár garáží v areálu VaK Karlovy 
Vary Doubí, nedovolené vypalování kabelů 
za Račákem, odpad za garážemi v Horní uli-
ci). Dále se jednalo o tři dopravní nehody, 
které se naštěstí obešly bez zranění (dva 
osobní automobily na křižovatce Smetano-
va - Školní, železniční nehoda osobní vůz 
a osobní vlak mezi Chodovem a Chranišo-
vem, dva osobní vozy v Mírové). Dva zásahy 
se týkaly úniku nebezpečných látek, z toho 
únik ropných produktů z vozidla na parko-
višti u Penny a únik neznámé kapaliny do 
Novorolského rybníka. Jednotka byla také 
prověřena v rámci takticko-prověřovacího 
cvičení v nové hale LINCOLN CZ s. r. o.. 
     Další informace o zásahové činnosti na-
jdete na našem webu www.sdhchodov.cz. 
K datu 17. listopadu 2011 jednotka absolvo-
vala celkem 131 událostí.

Informace SDH
V tomto zimním období pokračuje sportov-
ní příprava kolektivů v tělocvičně. Koncem 
října započalo první kolo Hry Plamen zá-
vodem požárnické všestrannosti mládež-
nických kolektivů v Krajkové. Chodovskou 
mládež reprezentovala hned tři družstva. 
Svými výkony dosáhla celkově na velmi 
pěkné druhé, dále čtvrté a desáté místo. 
Koncem října si řekli své „ANO“ členové Ro-
man Gareis a Petra Češková. Gratulujeme 
a do společného života přejeme zdraví, lás-
ku a vzájemnou toleranci.

Topná sezóna
Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv 
by lidé neměli podceňovat. Způsobené škody 
při požárech jdou ročně do stovek milionů 
korun a dochází ke zranění i k úmrtím.

Základní desatero bezpečnostních zásad:
• 1. Zajistit umístění spotřebiče paliv ve 

vhodném prostoru
• 2. Zajistit odborné připojení spotřebiče pa-

liv včetně výchozí zkoušky a revize
• 3. Zajistit dostatečný přívod vzduchu
• 4. Nepodceňovat skutečnost, že odvody 

spalin podléhají pravidelné kontrole 
a revizi

• 5. Používat předepsané palivo
• 6. Dodržovat bezpečné vzdálenosti, neurčí-

li výrobce tyto vzdálenosti, jsou všeobecně 
určeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 23/2008 
Sb. a v ČSN 06 1008.

• 7. Používat nehořlavé a izolační podložky, 
nehořlavé podlahy, jejich rozměry, resp. 
velikosti přesahů od stěn topidel, jsou rov-
něž určeny v ČSN 06 1008.

• 8. Dodržovat a respektovat návody k obslu-
ze od výrobce

• 9. Používat schválená topidla
• 10. Pravidelně čistit, kontrolovat a revido-

vat komíny, kouřovody a spotřebiče paliv.

Změny ve lhůtách čištění komínů s účinností 
od 1. 1. 2011 naleznete na   http://www.hzscr.
cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-komi-
nu.aspx
Zdroj: www.pozary.cz
	 Ing.	Jiří	Kiss, za SDH Chodov
	 www.sdhchodov.cz

Hasičská svatba, Chodov, 29. října 2011
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            DDM Chodov 

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA
pro děti a mládež od 10 let.
Kde: vinárna Sparta
Kdy: sobota 3. prosince 2011 od 17 do 20 h
Vstupenky v DDM, členové ZÚ 20,-Kč,
ostatní 40,-Kč, děti v maskách zdarma.
Program: tanec a soutěže.

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
KDY:  8.12.2011 od 17 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
CENA: 150,- Kč 
S SEBOU: přezůvky  
Přihlášky v DDM Bludiště Chodov
Přijďte si vlastnoručně vyzkoušet tuto kouzel-

nou techniku.

KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
  KDY: ve středu 14.12. 2011 od 17 hodin
  KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
  CENA KURZOVNÉHO: 150,- Kč
  S SEBOU: přezůvky 
Přihlášky předem v DDM Bludiště Chodov.
Přijďte se nadýchat voňavé pohody.

SPOLEČNÝ ADVENTNÍ VÍKEND
Ve dnech 2.–4.12.2011 hostí DDM 

Bludiště 20 německých přátel z Diako-
nie Stollberg.

Německé a české děti společně prožijí 
besídku s čertem a Mikulášem, sportovní 
turnaj a čertovskou diskotéku. Vyzkouší si 
adventní aranžování, zdobení vánočních per-
níčků a také navštíví statek Bernard, kde se 
seznámí s tradicemi doby Adventu. Dále je 
čeká návštěva ekocentra v Ostrově nad Ohří 
a poznávání historie města Loket. 

Na tuto akci bude navazovat pobyt cho-
dovských dětí v německém Tabakstanne 
v létě roku 2012.

Městská knihovna Chodov
RODINKA „Čekání na Vánoce“

čtvrtek 01.12.  10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží 

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

MIKULÁŠSKÉ ŘÁDĚNÍ
čtvrtek 1.12.  16:00-17:30
Hry a soutěže spojené s Mikulášskou nadílkou.
Pro děti od 2 do 6 let.
Pro registrované čtenáře.

Vánoce, Vánoce přicházejí
pondělí  19.12.  17:00
Povídání o vánočních zvycích a tradicích 

v podkroví knihovny.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

Veselá vánoční nadílka
středa 21.12.  16:30
Přijďte si vybrat dáreček z naší Vánoční sbírky 

drobností.
Pro registrované čtenáře.

SILVESTR V KNIHOVNĚ
středa 28.12. 13:00-16:00
Výroba silvestrovských dekorací a různé zá-

bavné kvízy a soutěže.
V 16:00 Silvestrovský přípitek!
Pro veřejnost, vstup zdarma.

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 
od 14:00 do 17:00 hodin
01.12. není 
08.12. Vánoční dekorace
15.12. Vánoční přáníčka a ozdoby
22.12. Silvestrovské dekorace
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti, 

kteří hledají rady, nápady a inspiraci. 

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY
pondělí  05.12. / 12.12. / 21.12. 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. 

Tipy knihkupectví
I. Toušlová, M. Podhorský, J. Maršál 
- Toulavá kamera 13
Terry Pratchett – Obléknu si půlnoc
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Jackie Collins – Bohyně pomsty
Felix Francis - Hazard
Tip pro Vás: Guinnessova kniha světových 

rekordů 2012 – nabitá novými úžasnými rekordy 

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:

MICHAL PAVLÍČEK
02.12. 20:00 v LD Karlovy Vary

LUNETIC TOUR 2011
3.12. 19:00 v KASS Chodov

SUPPORT LESBIENS
09.12. 20:00 v LD Karlovy Vary

VÁNOČNÍ KONCERT Š. MARGITY
09.12. 19:30 MD Karlovy Vary

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
17.12. 19:30 MD Karlovy Vary

         
                       ZUŠ CHODOV

Základní umělecká škola Chodov srdeč-
ně zve na třídní přehrávky:

7.12.    17:00    p.uč.M.Plitz, DiS. 
8.12.    16:30    p.uč.J.Kaprová 
14.12.  17:00    p.uč.J.Kubricht 
                       a p.uč.J.Hraničková 
15.12.  17:00    p.uč.L.Smetanová 
                        a p.uč.E.Petrlíková

Vánoční koncerty – prosinec 2011
4.12.          neděle    14:00
Mikulášský  koncert/Malá scéna KASSu
13.12.        úterý        17:00      
Vánoční  koncert  žáků/Sál ZUŠ
20.12.         úterý       18:00      
Vánoční koncert učitelů/Evengelický kostel

				 PhDr.Ilona	Juhásová,	ředitelka ZUŠ

      Slyšte! Slyšte, lidé milí, 
     co vše jsme pro Vás
     připravili

Pojďte slavit spolu s námi! Ptáte se co? Inu, dva-
cáté výročí založení školy. Že se ptáte jaké školy? 
Přeci té naší - Gymnázia a obchodní akade-
mie Chodov. Jsme moc rádi, že Vás, místní ale 
i přespolní, můžeme pozvat na dvě akce, které 
se v rámci oslav uskuteční. Dne 15.12. proběhne 
v prostorách KASSu velkolepá show, kterou 
jsme nazvali: Akademie žáků GaOA Cho-
dov. Představí se Vám žáci jednotlivých ročníků
a předvedou Vám svá vystoupení, na kterých 
nyní usilovně pracují. První představení začne 
v 11:00 h. a bude věnováno bývalým pedago-
gům, absolventům, současným studentům, 
vybraným žákům a pedagogům chodovských 
škol. Druhé, které bude odstartováno v 16:00 
h, bude přístupno rodičům, rodinám a přáte-
lům současných studentů. Tímto Vás všechny 
srdečně zveme. Pokud jste jakkoliv spřízněni 
s naší školou, nebo máte doma dítko, které stojí 
před volbou střední školy, neváhejte a přijďte se 
podívat. Vstupné je dobrovolné. Na místě bude 
probíhat i vánoční tržnice, kde budete mít jedi-
nečnou možnost zakoupit si, za speciální ceny, 
výrobky žáků naší školy. Druhou akcí, kterou 
oslavíme 20. výročí založení školy, bude dne 
17.12. – Den otevřených dveří. Proběhne
v čase od 11:00 do 14:00 h. Všichni jste zváni! 
 A to nejen potencionální zájemci o studium, 
ale i široká veřejnost. Přijďte si prohlédnout 
prostory školy, vstupte do našich odborných 
učeben a prohlédněte si výukové materiály 
a pomůcky. Pedagogové budou připraveni zod-
povědět Vaše případné dotazy. Doufáme, že po-
kud navštívíte některou z pořádaných akcí, bu-
dete odcházet spokojeni a s úsměvem na rtech. 

Neb se nám také nezadržitelně blíží čas vá-
noční, přejeme Vám, abyste jej prožili bez ja-
kéhokoliv shonu. Jménem školy přejeme 
všem našim studentům, jejich rodinám, 
ale i Vám, pohodové Vánoce a především 
šťastný vstup do Nového roku! 

Další účast v republikovém finále
To, že se naši studenti pravidelně zúčastňují 

soutěží různého charakteru, se stalo u nás ve 
škole pravidlem. To, že se velmi často umisťují 
na předních příčkách, je pro nás  milou zprávou 
a příslibem do budoucnosti. Z každého takové-
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Dějepisná exkurze do Chebu
Ve středu, dne 19. října, se uskutečnila již tra-

diční dějepisná exkurze do Chebu. Žáci 8. roč-
níků navštěvují Cheb každoročně v souvislosti 
s výukou Třicetileté války a s neblahým kon-
cem významného českého šlechtice Albrechta 
z Valdštejna. Letos nás boužel zklamaly provoz-
ní změny a navýšení vstupného. Přesto žákům 
byla zprostředkována prohlídka muzea s odbor-
ným výkladem a procházka po historických za-
jímavostech Chebu (hrad, kostel sv. Mikuláše). 
Ačkoliv nám letos počasí vůbec nepřálo, pevně 
věřím, že si žáci z exkurze odnesli hluboký kul-
turní zážitek.

Mistrovství České republiky
Dne 12. listopadu 2011 se vybraní žáci naší 

školy zúčastnili zájezdu na Mistrovství ČR 
v Praze ve sportovním tanci s akrobatickými 
prvky „cheerleaders“. Jedná se o sportovní od-
větví, které původně vzniklo jako způsob skupi-
nového povzbuzování se složitou choreografií. 
Jde o většinově ženský sport (česky se cheerlea-
ders označují jako roztleskávačky), ale v menší 
míře ho provozují i muži. V cheerleadingu se 
používají různé prvky: pohyby rukou, skoky, 
výkopy, akrobacie, pokřiky a pyramidy, velmi 
důležitá je proto taneční, gymnastická či jiná 
pohybová průprava.

Junák Chodov 
Činnost skautského střediska se rozjela na 

plné obrátky. V říjnu jsme se jako jedna z mála 
chodovských organizací pracujících s dětmi 
a mládeží účastnili pietního aktu pořádaného 
městem k výročí vzniku naší republiky. Ke stej-
né příležitosti jsme 28. října uspořádali 11. roč-
ník lampiónového průvodu. Zde byla opravdu 
rekordní účast Chodováků, což je pro nás velký 
impuls v této tradici dále pokračovat. Lampió-
nový průvod byl tradičně ukončen zpěvem naší 
státní hymny u pomníku obětem válek v parku 
u evangelického kostela. Děkujeme městské po-
licii za koordinaci dopravy v průběhu průvodu.

 Skautské oddíly uspořádaly několik výprav. 
Skauti a skautky se zúčastnili slavnostního pře-
dání skautských stezek, nejmladší Medvíďata 
přespávala na klubovně „U potůčku“, aby při-
pravila představení Živý Betlém, se kterým se 
všem představí při ukončení chodovského ad-
ventu (18. prosince 2011). Nechyběl ani výlet do 
bazénu ve Františkových Lázních nebo na karlo-

ho úspěchu máme obrovskou radost, o kterou se 
s Vámi nyní podělíme.

 Výborný výkon podala žákyně třídy G6 - Lucie 
Dušková, když si v krajském kole logické olym-
piády vybojovala druhé místo a přímý postup do 
celostátního kola. Vzhledem k tomu, že to není 
Lucčin první úspěch, pevně věříme, že se neztra-
tí ani v obrovské konkurenci, která ji v celore-
publikovém finále čeká.  Toto finále se uskuteční 
28. listopadu v Poslanecké sněmovně v Praze. 

Lucko! Držíme pěsti a ať už to dopadne jakko-
liv, jsi naší hvězdou!
	 Jitka	Čmoková

Poděkování žáků 2. ZŠ 
Dne 15.11.2011 navštívili naší školu zástupci 

TERA SPOLEČNOSTI CORALLUS – Jan 
Lauermann a Karel Svoboda.

V příjemné atmosféře, kterou besedující 
vytvořili, se žáci dozvěděli spoustu zajímavé-
ho o plazech (užovkách, krajtách, hroznýších 
aj.). Ti nejodvážnější zjistili, jak je příjemné, 
pohladit si hada. 

Moc děkujeme a těšíme se na příští setkání.
	 Žáci	a	učitelé

       ZŠ Komenského
        informuje

Z prvního stupně
Během října si žáci 2.B vyrobili krásného dra-

ka z přírodních materiálů. Drak byl součástí mi-
niprojektu naší třídy. Učili jsme se o podzimu, 
o přírodě, zvířatech a o podzimních radovánkách. 
Celou akci jsme zakončili pouštěním draků. 

Žáci 3. ročníků navštívili  městskou knihovnu 
v rámci svého projektu Moje město Chodov. Prv-
ní zastavení bylo v čítárně městské knihovny, 
kde se žáci seznámili s historií svého města, pro-
hlédli si vystavené historické předměty a zjistili, 
co znamenají všechny obrázky na znaku města. 
Potom už se odebrali do městských ulic. Zde jim 
paní z knihovny velice poutavě představila veš-
keré historické památky, které jsou k vidění pře-
devším na náměstí Staroměstské ulice. Dále se 
již děti odebraly do kostela sv. Vavřince, kde byly 
seznámeny s celou jeho historií.Všechny poznat-
ky pak děti použily ve své práci i při prezentaci 
svého projektu Moje město Chodov.
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varskou rozhlednu Diana. 
V prosinci Vás zveme na několik akcí, 

které Vám mohou zpříjemnit předvánoční 
dobu a navodit tu správnou vánoční atmosféru. 
18. prosince od 16:00 do 17:00 hodin budeme na 
náměstí rozdávat Betlémské světýlko. V závěru 
akce odehrajeme po roční pauze pro veřejnost 
„Živý Betlém“. 24. prosince srdečně zveme na 
tradiční „Vánoční zpívání“, které se uskuteční 
opět od 22:30 hodin na Náměstí Míru (u budovy 
Infocentra a Galerie „U Vavřince“).

V závěru roku dovolte poděkování těm, kte-
ří nás podpořili během celého roku (například 
pomohli se zajištěním skautského tábora nebo 
s pracemi na skautské klubovně). Jsou to firma 
Karea s.r.o., Chotes Chodov a Chezak (p. Komí-
nek), dále Město Chodov a samozřejmě spoustu 
dalších přátel chodovského Junáka, kterým pa-
tří také velký dík. 

Všem Chodovákům přejeme do nového 
roku, ať jejich kroky vedou tím správným smě-
rem, nechybí jim tolik důležité zdraví a na-
jdou cestu třeba i k nám na klubovnu. Více 
informací o činnosti střediska najdete na 
www.skaut-jestrab.webz.cz 
	 Jan	Zapf,	středisko Junák
 
  Z MEDOVÉHO
  RECEPTÁŘE ...

Chléb namazaný máslem a medem je nejen 
chutný, ale i sytý doplněk snídaně nebo svačiny

výhodné je připravit si medové máslo: dobře 
utřeme 20 dkg čerstvého másla a za stálého mí-
chání přidáme 30 dkg tekutého medu. Když se 
med a máslo řádně spojí, dáme směs do nádoby a 
uložíme v chladu, dlouho vydrží.

Přidáním medu zlepšíme tvarohovou, makovou 
nebo jinou náplň do buchet nebo mazání na kolá-
če. Kynuté pečivo zůstane déle vláčné, přidáme-li 
do těsta med. Ovocné knedlíky, polité kromě más-
la ještě medem, jsou velice chutné.

Děti mají rády sladké pomazánky  a uvítají, bu-
de-li pomazánka každá jiná. Základem bude med, 
máslo nebo tvaroh, obměnu dosáhneme přidáním 
různých přísad: přimícháme např. zavařeninu, ka-
kao, strouhanou čokoládu, strouhané ořechy, příp. 
rozmačkané měkké ovoce, nebo jiné přísady, které 
máme právě doma. Med dáváme na krupicovou, 
rýžovou nebo vločkovou kaši.

Dětem chutná mléko nebo kakao s medem, do-
spělí si mohou osladit medem i černou kávu, do-
sáhneme velmi lahodné chuti.

MEDOVNÍČKY
55 dkg hladké mouky, prášek do pečiva, 

40 dkg moučkového cukru, lžička koření, 3 lžíce 
tekutého medu, (skořice, hřebíček, nové koře-
ní), 5 vajec.

Vejce, cukr a med dobře ušleháme, po troš-
kách vmícháme mouku s práškem do pečiva. 
Těsto necháme několik hodin odpočinout.  
Vykrajujeme různé tvary, pomažeme rozšleha-
ným vejcem, ozdobíme půlkou ořechu n. mandle 
a upečeme v mírnější troubě.

LINECKÉ PEČIVO
50 dkg hladké mouky, 12 dkg moučkového 

cukru, 18 dkg másla, 4 žloutky, 12 dkg tekutého 
medu, citrónová kůra

Vše dobře zpracujeme, rozválíme, vykrájíme 
tvary a v horké troubě upečeme do bleděžluta. 
Slepujeme marmeládou.

TEPLÝ MEDOVÝ KOKTEJL 
V půl litru horkého mléka rozpustíme 6 dkg 

medu, přidáme 1/20 koňaku. Chvíli mixujeme                
a hned podáváme.

VAJEČNÝ MEDOVÝ LIKÉR
Svaří se ¾ litru mléka s luskem vanilky. 

Po varu se v mléce rozpustí 40 dkg tekutého 
medu, pak se postupně vmíchá 6 žloutků a šlehá 
se, až směs vychladne. Nakonec se vmíchá ¼ l 
čistého lihu nebo 0,4 l rumu či koňaku.

Zdroj: Dagmar Brožová
učitelka medového pečiva

Vážení čtenáři chodovského Zpra-
vodaje, přeji Vám i Vašim rodinám 
krásné a pohodové prožití vánočních 
svátků , vše nejlepší a hodně zdraví do 
nového roku 2012.

Zároveň Vám chci poděkovat za všechny 
ohlasy na články o včelích produktech. Na část 
dotazů jsem již odpověděl, na druhou část od-
povím v únorovém vydání, kdy také končí náš 
seriál o včelích produktech.

Doufám, že těchto pár „medových receptů          
a tipů“ Vám vánoční svátky zpříjemní.

	 Antonín	Surý,	včelař
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AUTORSKÁ DÍLNA
Nikdy nebyl jako většina lidí. Sice se 

 o to snažil, ale prostě byl jiný. Pohled 
na pravou dlaň s výstupky na prstech 
mu vždy připomněl, kdo je. Většinu času 
si je přelepoval náplastmi, nebo nosil 
rukavice, aby si jich nikdo nevšiml.Tady 
si však nemusel na nic hrát, byl doma. 

Lehké mravenčení kolem žaludku mu 
připomnělo, že bude potřebovat svo-
ji dávku. Došel k oknu a začal se sám 
se sebou vsázet, u koho by asi nejlépe 
uspěl. Ještě, že jde na noční. Nemusí ni-
kam spěchat, jeho kořist mu bude naser-
vírována přímo pod nos. Jeho spotřeba 
cizích vzpomínek byla čím dál tím větší. 
Chtěl víc a ukojení jeho touhy mu mohla 
poskytnou jen nemocnice. Už minule se 
na něj sestry divně dívaly, když se v noci 
přišel podívat na ARO. Jediné štěstí, že 
se mohl vymluvit na zapomenutý pager. 
Jednu noc ho ale načapala vrchní sestra. 

Naříkající mladík byl jako magnet. 
Moc naděje na přežití mu nikdo nedá-
val-kluk na motorce po střetu z náklaďá-
kem, se není co divit. Pomalu si stáhnul 
pravou rukavici a výrůstky se dotkl jeho 
spánku. Mladík přestal naříkat. Všechny 
vzpomínky, které ukrývala mysl oběti, 
mu vířily v hlavě, jako by právě vypil na 
ex celou láhev rumu.

„Co tu děláte?“ Ozvalo se mu za zády. 
Prudce se otočil. Vrchní ho plácla pra-
vítkem přes ruku.

„Chtěl jsem se jen podívat, jak na tom 
je.“ 

Okamžik trvalo, než se mu podařilo za-
ostřit na navztekanou sestru. Odpověděl 
a rychle si navlékl rukavici .

„Už minule jste tu byl. To vás tak fas-
cinuje smrt, nebo....“ Šeptala důrazně 
a strkala ho z místnosti plné přístrojů. 

„Počkejte na mě na chodbě a ne, že mi 
někam utečete. Já si vás najdu!!“ 

Chytla ho za bundu a sundala mu jme-
novku. Utéct byla první varinta, co ho 
napadla, ale ta sakramentská ženská si 
vzala jeho jmenovku. Budou vědět, kdo 
je a kde ho mají hledat. Náhle ho napadl 
způsob, jak zabránit prozrazení identi-
ty. Nikdy to sice nezkoušel, ale vše je 
jednou poprvé. 

Čekal, čas běžel a sestra stále nepři-

cházela. Chtěl vychutnat ten pocit z ci-
zích myšlenek, než se vypaří do prázdna.

„Tak jsem tu. Povídejte, pane Tureč-
ku,“ opět mu bafla za zády.

„Co mám říkat? Byl jsem se jen podí-
vat, u záchranáře opravdu pozoruhod-
né.Chtěl jsem vědět, jak na tom ten 
klučina je. Na tom přeci není nic špat-
ného?“Snažil se mluvit jako člověk, 
co si uvědomuje svou chybu. 

„No to není, ale za prvé ... nemáte tam 
co dělat-vy nám je sem jen vozíte-a za 
druhé, to není poprvé, co vás tu vidím. 
Teď zmizte, nebo vás nahlásím. Máte 
štěstí, že to ten klučina možná přežije.“ 

Odcházel jako zpráskanej pes. Opojný 
pocit z cizích vzpomínek byl pryč. Stála 
a dívala se na něj dokud neodešel.

Když se probudil, hlava ho bolela jako 
střep a prsty na pravé ruce pálily, jako 
by přes ně dostal prutem. Došel se ospr-
chovat, pustil si studenou vodu, aby 
se probral. Náhle si vzpomněl na svojí 
mámu a její slova. Málokdy si vzpomněl 
na to, co bylo dřív. Cizí vzpomínky mu 
postupně splývaly s vlastními. Někdy už 
v tom měl zmatek a nevěděl, co prožil on 
sám a co někdo cizí. Tahle vzpomínka 
byla jeho a jeho mámy. Všichni v rodi-
ně měli na ruce tyhle výstupky. Někoho 
přemohla zvědavost a zkusil, co vlastně 
umí a navždy podlehli hladu po cizích 
vzpomínkách a někdo se zase držel zuby 
nehty. I on podlehl. Matka ho varova-
la, ale kdo by poslouchal. Náhle ho ze 
vzpomínek vytrhl zvonek. Před domem 
stála sestra, co ho vyhodila z ARA. 
Co asi chce.

 „Halo, jste doma? Já vím, že tam 
jste.“ Hulákala u vrátek, jako by byla na 
tržišti.

Oblékl se a sešel dolů. Taková náhoda. 
„Dobrý den. Stalo se něco?“ V hlase mi 

zazněly obavy.
„Dobrý, pozvěte mě dál, nebo se bu-

deme bavit tady.“ Spustila sestra zase 
zhurta. 

„Ale jistě, pojďte dál.“ Otevřel jí vrát-
ka. „Dáte si kávu, nebo čaj?“ Zeptal se, 
když vešli do domu.

„To bydlíte v tak velkým domě sám?“ 
Zeptala se zvědavě. 

„Ano, mám rád kolem sebe prostor. 
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Tak co jste mi přišla říct?“ 
„Dám si kávu, děkuji.“ Nesnášel, když 

mu někdo na otázku odpovídal otázkou 
a ještě k tomu na to, na co se ptal před 
půl hodinou. Šel postavit vodu na kávu. 
„Ten chlapec umřel,“ dodala tiše. „Jest-
li jste mu něco udělal, tak to řekněte 
hned, než se na to přijde při pitvě.“ 

„Já mu opravdu nic neudělal. Byl jsem 
se na něj jen podívat.“

Nikdy nevzal vzpomínky zdravému 
člověku, ale tahle ženská ho k tomu pří-
mo vybízela. Sáhl do skřínky a upustil 
do hrnečku z kávou prášek na spaní. 
Usnula dříve, než dopila poslední lok 
kávy. Opatrně se dotknul jejího čela.

Bylo to jako smršť,v hlavě mu vybu-
chovalo tisíc ohňostrojů. Prožil si její 
první krůčky, vstup do školy, její první 
lásku, první sex i zklamání. Když se ko-
nečně uklidnil, bylo už dávno po půlno-
ci. Náhle si uvědomil, co to vlastně udě-
lal. Vzal vzpomínky člověku, co mohl 
ještě spoustu let žít. Mohla mít děti a já 
jí odsoudil k životu člověka bez minu-
losti a možná i bez budoucnosti. Musel 
vymyslet způsob, jak ji odtud nenápad-
ně odnést. Ležela na kanapi, prázdným 
pohledem se dívala do tmy. Zkontrolo-
val tep. Byl sice slabý, ale byl. Nesl jí 
do auta jako hadrovou panenku a pře-
mýšlel. Musel najít místo, kde by se jí 
nechal. Nakonec jí odvezl do nějakého 
města. 

Začalo svítat, musel si pospíšit, než ho 
někdo uvidí. Tam jí položil na lavičku 
kousek od autobusového nádraží. Dou-
fal, že jí brzo někdo najde. Nemohl spát. 
Kdykoli se o to pokusil, viděl ty prázd-
né oči a poprvé v životě okusil výčitky 
svědomí. Sledoval dění, které se kolem 
toho rozběhlo. Celé noci, když nemohl 
spát, se třásl, kdy někdo zaklepe. Nako-
nec ale z nemocnice odešel, dům prona-
jal a zmizel. A sestra kdo ví asi skončila 
v nějakém rehabilitačním ústavu kde se 
pomalu vracela do života. 

 Touhy po cizích vzpomínkách se ale 
nezbavil. Zkusil dělat všechny možné 
profese, ale nakonec začal vozit nebož-
tíky. Tam už nikomu vzpomínky chy-
bět nebudou, mohl si ukrást aspoň ten 
zbytek, co v nich ještě zůstal. Pokud se 

mu povedlo natrefit na ještě čerstvého 
zemřelého, bylo to o něco lepší.

Ale takhle ukradené vzpomínky byly 
vyčpělé jako staré víno, po kterém vám 
v puse zůstane jen pachuť, žádné opojné 
pocity. Zvykl si. Za několik let se roz-
hodl dům prodat. Zpátky se mu moc 
nechtělo, ale kupec trval na tom, že se 
s ním chce setkat. A tak mu nezbylo nic 
jiného, než se vydat zpátky tam, kam 
už se vrátit nikdy nechtěl. Usadil se 
v prázdném kupé a vyndal si knihu. Pra-
videlné pohupování vlaku ho uspalo. 
Ještě zaslechl, že k němu do kupé někdo 
vstoupil. Náhle ucítil na spánku dotek 
prstů.

 Dana Blinovová

VZPOMÍNKA
6.12. uplynulo 5 let od tragického úmr-

tí jediného syna Miroslava Nováka, kdo 
jste ho znali, věnujte mu prosím  tichou 
vzpomínku. 

Stále vzpomínají rodiče, dcera Lucka          
a ostatní příbuzní.

22. prosince uplyne 5 let, co dotlouk-
lo srdéčko našeho jediného milovaného 
syna Jiřího Anjela. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte si s námi. Moc to 
bolí, nikdy nezapomeneme.

Rodiče

Dne 17.1.2012 uplyne 5 let, co nás na-
vždy opustil pan Štefan Černo. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami
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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 8.12., pátek 9.12., sobota 10.12. a neděle 11.12. vždy v 17 h
VElKá VáNOčNí JíZDa 3D 
Premiéra animované komedie USa.
Film odhaluje nezodpovězenou otázku každého dítěte:,,Jak to, že Santa 
stihne nadělit všechny dárky za jedinou noc?“
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

pátek 9.12., sobota 10.12., neděle 11.12. vždy v 19:30 h
PERFECT DayS - I žENy maJí SVé DNy 
Komedie čR.
Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím 
chci být až vyrostu. Existenciální   otázku hlavní hrdinky představila a. Nellis 
v originální komedii.
Přístupné od 12 let.  Vstupné 95 Kč

pátek 16.12. v 17 h, sobota 17.12. v 19:30 a neděle 18.12. v 17 h
mISSION ImPOSSIblE: GHOST PROTOKOl
Premiéra akčního thrilleru USa.
Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi než je tahle. Ve filmu hraje 
opět Tom Cruise.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 1.12. v 17 h, pátek 2.12. v 17 h, sobota 3.12. a neděle 4.12. v 15 a 17 h,
středa 28.12. v 17 h, čtvrtek 29.12. v 15 h

3D
Premiéra animovaného filmu USa.

Skvělá samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek.
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 130  Kč



Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2011 Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2011

KinoProsinec 2011

pátek 16.12. v 17 h, sobota 17.12. v 19:30
a neděle 18.12. v 17 h
MISSION IMPOSSIBLE: GHOST PROTOKOL
Premiéra akčního thrilleru USa.
Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi než je tahle.
Ve filmu hraje opět Tom Cruise.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 8.12., pátek 9.12., sobota 10.12.
a neděle 11.12. vždy v 17 h

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D
Premiéra animované komedie USa.
Film odhaluje nezodpovězenou otázku každého dítěte:,,Jak to, že Santa 
stihne nadělit všechny dárky za jedinou noc?“
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 165 Kč

sobota 10.12. a neděle 11.12. vždy v 15 h 
MICIMUTR 
Premiéra pohádky čR.
Výpravný pohádkový příběh pro celou rodinu. Film je v kino dis-
tribuci jen omezenou dobu a to do 31.12.2011, po tomto datu již 
nebude v kinech uváděn.
Přístupné. Vstupné 85 Kč

pondělí 12.12. a úterý 13.12. vždy v 19:30 h
MISTROVSKÝ PLÁN 
Premiéra akční komedie USa.
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Nejsou to žádní Dannyho parťáci, 
ale obyčejní zaměstnanci luxusního hotelu. Hrají: Eddie murphy, 
ben Stiller a alan alda.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 15.12. a pátek 16.12. v 19:30 h, sobota 
17.12. v 17 h a neděle 18.12. v 19:30  h

POUPATA /100/
Premiéra dramatu čR.
Film byl natáčen v Novém Sedle a na Vřesové a vypráví o postupném 
rozkladu rodiny, žijící na malém městě.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 22.12. v 17 a 19:30 h

PARANORMAL AKTIVITY 3 /84/
mysteriozní horor USa.
Rozhodně nejlepší lekačky ze všech dílů, rozhodně určitě 
poskočíte v sedačce.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

středa 7.12. a čtvrtek 8.12. v 19:30 h

OCELOVÁ PĚST /127/ 
Premiéra akčního dramatu USa.
Odvaha je silnější než ocel. Otec se synem postaví robota
a promění ho v boxerského šampiona.
Přístupné od 12 let, č.mluveno. Vstupné 110 Kč

čtvrtek 1.12. v 17 h, pátek 2.12. v 17 h, sobota 3.12. 
a neděle 4.12. v 15 a 17 h

KOCOUR V BOTÁCH 3D
Premiéra animovaného filmu USa.
Skvělá samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek.
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 130  Kč

čtvrtek 1.12., pátek 2.12., sobota 3.12.
a neděle 4.12. vždy v 19:30 h
HRANAŘI
Premiéra krimi thrilleru čR.
Thriller Hranaři je sice filmovou fikcí, avšak nápadně blízkou dnešní realitě. 
Kontroverzní krvavý závěr lze tedy brát také pouze v rovině filmového 
příběhu, ale, kdo ví…?
Přístupné od 12 let. Vstupné 110 Kč

sobota 17.12. v 15 h
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D /107/
animovaný rodinný film USa.
Spousta nápadů, skvělá animace, fajn humor a plno dobrodružství. Je to 
prostě Tintin. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pondělí 5.12. a úterý 6.12. vždy v 19:30 h

KONCERT U2 3D
Skvělá podívaná pro ty, kteří koncert ještě neměli možnost vidět 

anebo pro Ty, kteří se chtějí podívat  znovu.
Přístupné. Vstupné151 Kč

neděle 18.12. v 15 h
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ /101/
animovaný dobrodružný film Francie.
atrhur je prostě boží, jednoznačně nejlepší díl trilogie.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

Pátek 22.12 až pondělí 26.12 náš biásek nehraje.

Přejeme Všem naším divákům veselé vánoce
a hezké  prožití v kruhu rodinném a po svátcích
opět nashledanou u nás v biásku.

pátek 9.12., sobota 10.12., neděle 11.12.
vždy v 19:30 h
PERfECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY 
Komedie čR.
Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím 
chci být až vyrostu. 
Přístupné od 12 let.  Vstupné 95 Kč   

středa 14.12. v 19:30 h a čtvrtek 15.12. v 17 h
RUMOVÝ DENÍK /110/
Premiéra dobrodružného dramatu USa.
Skvělý Johnny Depp v roli novináře na volné noze který si chce vy-
dobýt své místo na slunci čím víc se snaží, tím má menší úspěch. 
Zvolí si za přítele toho nejspolehlivějšího-láhev rumu.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

pondělí 19.12., úterý 20.12.
a středa 21.12. vždy v 19:30 h

TwILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. ČÁST
Romantický thriller USa.
Repríza úspěšného filmu. Sága se stala jak v knižní, tak filmové podobě 
skutečným fenoménem. V hlavní roli opět R. Pattinson.
Přístupné. Vstupné 85 Kč



Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2011

Kino Prosinec 2011

49. týden 2011
6. 12. úterý a 8. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 9. 12. pátek od 18:00

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

PO ŠKOlE
pořad o zájmových kroužcích v Chodově a okolí (premiéra)

ZNOUZECNOST 
záznam koncertu z ROCK CHODOV (repríza)

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

50. týden 2011
13. 12. úterý , 15.12 čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 16. 12. pátek od 18:00

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

JEVIŠTĚ bEZ líčIDEl S m. ZOUNaREm 1.část
talkshow Štěpána Škorpila s populárním hercem (repríza)

ROCKPaRáDa
rocková hitparáda (premiéra)

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

51. týden 2011
20. 12. úterý, 21. 12. středa a 22.12. čtvrtek od 10:00 a 18:00

CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOmIX
o aktuálních novinkách v našem kině
NENí DRaK JaKO DRaK
pohádka pro nejmenší (repríza)
JEVIŠTĚ bEZ líčIDEl S m. ZOUNaREm 2.část
talkshow Štěpána Škorpila s populárním hercem (repríza)
bEST OF mICHal DaVID
záznam  koncertu (repríza)
TÝDEN V KRaJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

52. týden 2011
27. 12. úterý, 28. 12. středa a 29.12. čtvrtek od 10:00 a 18:00
CHODOVSKé VTEŘINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOmIX
o aktuálních novinkách v našem kině
čERTŮV ŠVaGR
pohádka (repríza)
JEVIŠTĚ bEZ líčIDEl S m. ZOUNaREm 1.část
talkshow Štěpána Škorpila s populárním hercem (repríza)
aby bylO JaSNO
zábavný pořad s a. Náhlovský a J. mladým (repríza)
TÝDEN V KRaJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

středa 28.12. v 17 h, čtvrtek 29.12. v 15 h 
KOCOUR V BOTÁCH 3D 
Premiéra animovaného filmu USa.
Skvělá samostatná dobrodružství kocoura z  filmu Shrek. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

středa 28.12. a čtvrtek 29.12. v 19:30 h
MUŽI V NADĚJI /115/ 
Premiéra animovaného rodinného filmu USa.
Tato komedie rozesměje celé kino. Skvělé duo macháček - Polívka. 
Vtipné dialogy, všudy přítomná nevěra a jako bonbonek navrch 
Krásná Vica Kerekes.
Přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč  

pátek 30.12. v 19:30 h
KONCERT U2 3D /85/ 
Premiéra animovaného rodinného filmu USa.
Opravdová lahůdka pro milovníky U2. Kdy pulsující atmosféra vtáh-
ne diváky do živého koncertu. Film v původním znění bez titulků.
Přístupné. Vstupné 151 Kč

čtvrtek 29.12. a pátek 30.12. vždy v 17 h
ALVIN A CHIPMUKOVÉ 3 
Premiéra animované  komedie USa.
Příběh začíná v lese, kde chipmunkové žijí,  jejich strom je pokácen 
a i s jeho obyvateli poslán do hudební firmy, kde objeví jejich talent 
ve zpěvu. Skvělá hudebně nadaná zvířátka uvidíte u nás v biásku.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

ZADáNO PRO ŠKOLY

Filmové představení pro II. stupeň ZŠ 
SUPER 8 /112/
Vstupné 50 Kč.

21.12. středa   8:00 h 5. tř. I.-III. ZŠ, Spec.,Stacionář                                                              
 10:30 h 6.-8. tř. I. ZŠ 

22.12. čtvrtek   8:00 h 6.-9. tř. III. ZŠ a 9. tř. I. ZŠ
  10:30 h 6.-9. II. ZŠ

Filmové představení pro I. stupeň ZŠ  
V PEŘINĚ 3D /103/
Vstupné 50 Kč

 15.12 čtvrtek   8:00 h 1.+2. a jedna 3. tř. I.ZŠ
 10:15 h 4. tř. a jedna 3. tř. I. ZŠ, Spec.
 Stacionář, ZŠ Vintířov

 16.12. pátek   8:00 h 1.-4. tř. III. ZŠ
 10:15 h 1.-4. tř. II. ZŠ 

Filmové představení pro MŠ a ŠD   
MEDVÍDEK PÚ /60/
Vstupné 40 Kč

2.12. pátek 9:30 h 1.-.8. mŠ
 13:15 h ŠD 

Pátek 30.12., sobota 31.12. až pondělí 2.1.
 náš biásek nehraje.

Těšíme se na Vás v novém roce 3.1.2012.
Přejeme Všem našim divákům v novém roce hodně 
štěstí a zdraví a také hodně skvělých filmových trháků.
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KASS Chodov, sobota 3.12. 19:00 h, 
vstupné 240 Kč

předprodej
KASS Chodov, Infocentrum Chodov

  



Nenechte si ujít v roce 2012

 Divadelní představení Světáci,
divadelní společnost Háta Olgy Želenské 12.3.2012

Tomio Okamura
host Vítězslav Vávra

29.3.2012

Lístky již v prodeji

Ples města                          Lístky již v prodeji
sobota 14.1.2012, 20:00-04:00 h, vstupné 300 a 350 Kč
   Program plesu uvádí Aleš Cibulka, na uvítání zahaje cim-
bálovka Alexandra Vrábela, taneční vystoupení - Taneční škola 
Best Karlovy Vary, k tanci a dobré náladě zahraje Funny Or-
chestra, k tanci i poslechu zazpívá Josef Laufer, zazní melodie 
z muzikálu Pomáda, chybět nebude velká tombola

Erotický ples                                Lístky již v prodeji
pátek 27.1.2012, 20:00-03:00 h, vstupné 250 Kč
 Erotický ples se svým tradičním programem
a hlavním hostem Robertem Rosenbergem.
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Prodejní trhy obuvi  01.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
  9-18:00 h
 
Rodinka – Čekání na Vánoce  01.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  10:00 h
 
Mikulášské řádění   01.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:30 h

Čertovská diskotéka  03.12.  Restaurace Sparta  DDM Chodov
  17-20:00 h 

Mikulášská jízda  03.12.  Chodov-Hřebeny  ZO ČSOP 
Chodov

LUNETIC TOUR  03.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
  19:00 h

Mikulášský koncert ZUŠ  04.12.  KASS – Malá scéna  ZUŠ Chodov
  14:00 h

Vánoční besídka  05.12.  Klub důchodců  MěÚ Chodov
  
Knižní hrátky aneb hurá do   05.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
pohádky  17:00 h

Výkup zlata  06.12.  KASS – předsálí  KASS Chodov
  10-17  kina Malá scéna

Společenský večer seniorů  06.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
Chodos  17:00 h 

Středeční soutěže  07.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h

Výtvarná dílnička Vánoční   8.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
dekorace  14-17:00 h

Malování na hedvábí  8.12.   DDM Chodov  DDM Chodov
Prodejní trhy lev .tex. a spotř. zb.  9.12.  10-18:00 h  KASS – spol. sál  KASS Chodov 

Vánoční revue s Dádou 2011  10.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
zadáno pro SU a.s.  17:00 h

Prodejní trhy levného textilu   12.-13.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h

Vánoční koncert ZUŠ  13.12.  ZUŠ – konc. sál  ZUŠ Chodov

Prosinec 2011
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Prosinec 2011

Vánoční koncert ZUŠ  13.12.  ZUŠ – konc. sál  ZUŠ Chodov

Vánoční besídka  14.12.  Klubovna ZO ČSOP  ZO ČSOP

MERPEX Trade  14.12.  Restaurace Bravo
prezentační akce  9-12:00 h

20. výročí OA Chodov   15.12.  KASS – spol. sál  OA Chodov
  8-18:00 h

Výtvarná dílnička Vánoční   15.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Přáníčka a ozdoby  14-17:00 h
 
Vánoční ples firmy Lincoln CZ   16.12.  KASS – spol. sál  Lincoln 
Chodov  19:30 h

Betlémské světýlko  18.12.  U vánočního stromu  Junák Chodov

 
VÁNOČNÍ TRHY s ukončením   18.12.  Staroměstská ulice  KASS Chodov
Staroměstského adventu  8-17:00 h

Prodejní trhy levného textilu   19.-21.12.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-18:00 h     

Vánoce, Vánoce přicházejí  19.12.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17:00 h

Vánoční koncert  20.12.  Evangelický koncert  ZUŠ Chodov

Veselá vánoční nadílka  21.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16:30 h

Výtvarná dílnička Silvestrovské  22.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
dekorace  14-17:00 h

Vánoční zpívání  24.12.  U vánočního stromu  Junák Chodov

Silvestr v knihovně  28.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  13-16:00 h

Vánoční turnaj v karate  15.12.  Tělocvična   Karate klub 
      Husova ulice

Vánoční laťka  16.12.  Tělocvična  ŠAK Chodov
26. ročník  16:00 h  2. ZŠ
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      TJ PLAMEN INfORMUJE

Na závěr cyklistické sezóny 2011 přišla výbor-
ná zpráva ze SCM (sportovní centrum mládeže) 
Cheb, že náš odchovanec Martin Kubík je pro 
příští rok nominován do juniorského reprezen-
tačního kádru pro silniční a dráhové závody. 
Pokud to tak skutečně dopadne, bude Martin re-
prezentovat ČR na takových vyhlášených závo-
dech jako je Paris-Rubaix, Tour of Istria, Závod 
míru juniorů a dalších světově známých závo-
dech mládeže. 

Pro naši TJ to je nebývalý úspěch, který potvr-
zuje známou věc, že práce s mládeží je sice ná-
ročná, ale občas přináší i radost. Ta je vykoupe-
na tvrdou dřinou v tréninku, odříkáním, finanční 
a časovou zátěží rodičů, kteří v sezóně každou 
sobotu a neděli jezdí po závodech a nesou větši-
nu nákladů za materiál.

Jsme rádi, že jsme, jako mateřský oddíl, mohli 
alespoň částečně Martinovi pomoci a od samého 
začátku mu vytvářeli co nejlepší podmínky pro 
jeho sportovní růst. 

Díky jeho působení v oddílu můžeme nyní mezi 
školními dětmi a mládeží pozorovat zvýšený zá-
jem o cyklistiku a o členství v TJ Plamen Chodov. 

Máme z toho radost, protože do tréninkové 
skupiny mládeže s množstvím přichází i další ta-
lentované děti, jako letos teprve devítiletý Kája 
Macán, který na regionální úrovni ve své věko-
vé kategorii dokáže porazit všechny konkuren-
ty, ale důležitější než všechna vítězství, kterých 
zatím dosáhl  je jeho příkladná tréninková píle, 
která dává velký příslib do budoucnosti.

Za všechny činovníky TJ Plamen Chodov přeji 
Martinovi, ať se mu v reprezentaci daří a ať má 
v Chodově následovníky.
	 František	Nádvorník,	tajemník

STOLNÍ TENIS
DalŠí úSPĚCH PRO CHODOVSKé TalENTy

V Kynšperku nad Ohří se 8.10.2011 konal bodovací 
turnaj mladších žáků, kde chodovský pingpongový 
potěr nesměl chybět. Jak je již zvykem, v základních 
skupinách naše mládež své soupeře jednoznačně 
přehrává a tak mají zajištěný postup do vyřazova-
cích bojů ve II. stupni turnaje. Naše očekávání splnil 
v současné době velmi kvalitně hrající Tomáš Par-
tyngl, který bohužel opět smolně prohrál až ve finá-
le s plzeňským Stopkou. Jeho 2. místo, v tak dobře 
obsazeném turnaji nejlepších žáků z Karlovarského 
a Plzeňského kraje, ukazuje jeho talent a svědomi-
tou píli při tréninku. Stejným způsobem musíme 
hodnotit i 4. místo Jakuba Visingera, který bojoval 
do posledního balónku, nicméně velmi těsně prohrál 
taktéž s plzeňským Vladykou. Nutno dodat, že oddíl 
stolního tenisu Sokol Plzeň je jediným konkurenč-
ním oddílem naší Batesty v rámci KV a PL kraje. 
Další chodovská naděje, Petr Mora, obsadil 9. místo, 
i tak z celkových 40 hráčů je to chvályhodný výsle-
dek. Stanislav Hanzálek a Adam Glaser sbírali na 
turnaji hlavně zkušenosti, které se jim budou hodit 
do dalších zápasů, tak jako tak za sebou zanechali 
dobrý dojem. Souběžně probíhala i kategorie mlad-
ších žákyň, kde se blýskla Natálie Morová a obsadila 
krásné 7. místo. Určitě to bude pro ni odrazový můs-
tek do budoucna.

Dne 16.10.2011 pořádal bodovací turnaj starších 
žáků mateřský oddíl stolního tenisu TJ BATES-
TA CHODOV, který po celou dobu bezchybně řídil 
trenér Gabriel Kalanyos. Domácího prostředí mu-
sela využít většina našich nadějí. I přes skutečnost, 
že je náš nejlepší hráč Tomáš Partyngl ještě mladším 
žákem, obsadil krásné 2. místo (které je mu snad 
už souzené), prohrál v napínavé bitvě poměrem 
1:3 s plzeňským Hudcem. Jakub Visinger tentokrát 

m. Kubík při časovce jednotlivců čP v Kynšperku.

Kája macán, trénink při letním soustředění mladých 
cyklistů v Jedlové u m. lázní
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neprošel branami čtvrtfinále a tak obsadil 5. místo, 
přestože porazil favorizované hráče. Chodovské pro-
středí velice dobře sedlo Stanislavu Hanzálkovi, kte-
rý svou bojovností vybojoval hezké 9. místo. Ukázal 
tak, co v něm skutečně je, a konečně prodal to, co 
v tréninku nakoupil. Růžky vystrkují v kategorii star-
ších žáků už i Petr Mora, Radovan Netík, Jiří Šedi-
vec, Daniel Schmid     a Adam Glaser, kteří svými vý-
konu rozhodně nezklamali  a ukázali svou bojovnost. 
Doplatili pouze na špatný los díky svému nasazení. 

Již tradiční karlovarský turnaj Velká cena Karlo-
vých Varů v kategorii dospělých se odehrál v sobo-
tu 22.10.2011, kam odjela pouze část chodovského 
„áčka“. Nejlépe skončil Pavel Kovačič, který velmi 
těsným výsledkem prohrál v boji o finále a obsadil 
tak konečné 3. místo. Ve čtvrtfinále tentokrát skon-
čili i Jan Kořínek a Jaroslav Plaček, kteří doplatili 
na domácí prostředí karlovarských hráčů a spíš než 
se soupeřem, bojovali s kluzkou podlahou (turnaj se 
konal v kulturním domě v Sadově, kde nedávno byla 
společenská zábava a tanečním párům se tak vosko-
vala podlaha). Tento boj bohužel prohráli a obsadili 
ve vyřazovacích bojích 5.-8. místo. Spravili si chuť 
ve čtyřhře, kde nestačili pouze na dvojici z K. Varů 
ve finále a 2. místo brali jako satisfakci. Chodovské 
dospěláky doprovázeli mladší žáci – Mora, Visinger, 
Partyngl a dorostenec Kožuškanič, kteří měli za úkol 
především získat zkušenosti    a nadýchat se atmosfé-
ry kvalitních turnajů. I tak se někteří do svých sou-
peřů doslova zakousli a značně je potrápili. O těsné 
prohry 2:3 nebyla nouze. 

Tímto bych chtěl všem poděkovat za kvalitní 
výsledky, svědomitý přístup k tréninku, reprezen-
taci oddílu TJ Batesta Chodov a do dalších zápasů 
popřát štěstí.
	 Jan	Kořínek, jednatel oddílu

SK BOX CHODOV
Dne 4. až 6. listopadu se v polské Bydgosci, konal 

mezinárodní turnaj boxu. Za Chodovský boxerský 
oddíl startoval Petr Brodský, ve váhové katego-
rii do 70 kg. První soupeř, na kterého Petr narazil, 
byl polský reprezentant, několikanásobný medailis-
ta z mistrovství Polska kadetů. Soupeř měl obrovské 
problémy, aby vůbec zápas neskončil před časo-
vým limitem. Přesto všechna čest polskému borci, 
že vydržel až do konce. Utkání skončilo jednoznač-
nou výhrou pro Petra. Druhý soupeř, rovněž polský re-
prezentant, účastník mistrovství Evropy, byl o poznání 
lepší. Petr s ním odboxoval hezký zápas, ale to k výhře 
nestačilo. Celkově se Petr umístil na druhém místě.
	 Patrik	Hruška, trenér

  BVC wITTE Chodov
HEROICKÝ VÝKON žáKyň bVC WITTE POmOHl 
K POSTUPU DO čESKéHO POHáRU

Sedm statečných děvčat BVC WITTE Chodov 
se díky výbornému kolektivnímu výkonu do-
kázalo probojovat z litvínovské sedmadvaceti-
členné kvalifikace do druhé osmičky Českého 
poháru žákyň. A to všechno i přesto, že slibo-
vané posily ze Sokolova, kam odešla nejlepší 
chodovská děvčata, aby pomohla vybojovat pro 
náš region extraligu kadetek, nedorazily. A kdo 
se o postup postaral? Kristýny Vršecká a Kono-
páčová, Katky Vodáková a Kloudová (10 let!!!), 
Anička Lauermannová, Adélka Tůmová a Ter-
ka Červeňáková, když v základní skupině po-
razily Duchcov a Mikulovku 2:0 a podlehly po 
boji Liberci i Českému Krumlovu shodně 1:2.  
Ve čtvrtfinále si vyšláply na Slavii Kometa Pra-
ha a vyhrály v dalším dramatu 2:1. V semifi-
nálové skupině pak sice nestačily na velmi sil-
né týmy Lokomotivy a 15. ZŠ Plzeň a Olympu 
Praha, kterým podlehly 0:2, ale postup mezi 
šestnáct nejlepších českých týmů si přesto vy-
bojovaly. Trenéři ostatních týmů obdivovali, 
že turnaj v podstatě v šesti dokázaly vůbec ode-
hrát, a proto... „Holky děkujem!!!“

žENy bVC V DRUHé lIZE ZaTím VE ŠPIčCE
I v druhé druholigové sezóně se chodovské vo-

lejbalistky perou o nejvyšší příčky a zatím  jim 
po odehrání dvanácti kol patří vynikající druhá 
příčka, když zvítězily devětkrát a jen třikrát od-
cházely ze hřiště poraženy. Navíc se postaraly 
o první a jedinou porážku dosavadního lídra 
soutěže družstva VŠTJ Stavební fakulta Pra-
ha! Čeká nás však ještě pořádná porce zápa-
sů, tak přijďte a svými hlasy se staňte naším 
sedmým hráčem!

KaDETKy SE ZáPaS OD ZáPaSU ZlEPŠUJí
Věkem většinou žákyně se starají svými výkony 

o velké překvapení soutěže, byť výhry příliš ne-
přibývají, každý odehraný balón v soutěži naše 
děvčata posouvá nahoru. Držte palce i jim!

Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

	 Zdeněk	Malich
	 BVC WITTE Chodov
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ŠACHY: Lenka Gárská potěšila
Harrachov hostil ve dnech 4.-6.11.2011 mis-

trovství Čech těch nejmenších. V kategorii dívek 
do 8 let nás potěšila Lenka Gárská, která vybojo-
vala skvělé 4. místo, přičemž od medaile ji dělilo 
až pomocné hodnocení. Lenka začala hrát šachy 
v loňském roce a patří mezi chodovské naděje.
	 Marcel	Vlasák,
	 předseda šachového oddílu 

MEDAILOVÁ SKLIZEň GORENJÁ-
KŮ POKRAČUJE
Listopad je pro borce z Karate Klubu Goren-
je měsíc plný soutěží. Z  North Bohemie v Ústí 
nad Labem, kde se zúčastnilo na 500 borců z ČR 
a z dalších 7 zemí Evropy přivezla Andrejka Loch-
schmidtová stříbro za kumite Juniorek do 60 kg. 
 Hned druhý den se konala soutěž NARAMA 
SEITO Plzeň. Zde startovali naši borci od bílého 
pásu výše. Na této soutěži soutěží mladší borci 
v kategorii řízené kumite, v této kategorii borci 
předvádí útok na předem určené pásmo a urči-
tou technikou a obránci předepsanou obranu 
a určený protiútok. Je to takzvaná příprava na 
volný zápas Kumite. Další disciplínou byla sou-
borná cvičení KATA.

V kata mladší žákyně 8. kyu bílé pásy zvítězila 
Nela Rambousková, kata  mladší žákyně 7. kyu 
žluté pásy si zlato odnesla Žanetka Dognerová. 
Mezi mladšími žáky 8. kyu bílé pásy mile pře-
kvapil Pavel Bubelini, který si odnesl zlato.

V kategorii mladší žákyně od 6. kyu (zelené 
pásy) Anička Lojdová podlehla ve finále borkyni 
z Pardubic a odnesla si stříbro. Mezi mladšími 
žáky Lukáš Hérák získal 3. místo.

Starší a zkušenější borci startovali v kategorii 
IPON SHOBU KUMITE, kde Andrejka Loch-
schmidtová vybojovala stříbro a zlato získal Mi-
roslav Boguský.

Poslední soutěž v listopadové sérii které se 
naši borci zúčastnili byla Velká Cena Města Plz-
ně, kterou pořádal dne 12.11.2011 Plzeňský oddíl 
Škvrňany. Sjelo se na 120 borců z oddílů Plzeň-
ska, Karlovarska, Jihočeského a Středočeského 
kraje.

V Kategorii KATA zabodovali jen Anička Lo-
jdová 2. místo mladší žákyně od 6. kyu a Lukáš 
Hérák, který získal bronz v kategorii mladší žáci 
7.-8. kyu. 

V KUMITE se nám dařilo o poznání lépe. 
Anička Lojdová se ve finále kategorii mladší žá-

kyně +35 kg střetla se svojí oddílovou kolegyní 
Janičkou Novákovou. Zvítězila Anička a Janča 
si odnesla stříbro. Lukáš Hérák zvítězil v kate-
gorii mladší žáci –45 kg. Mile překvapil Lukáš 
Vyčichlo, který ve váze mladší žáci –30 kg získal 
bronz a stupínek za ním, to je na 4. místě, zůstal 
Daniel Chod.

V kategorii starší žáci –55 kg zvítězil Jiří Šej-
ba a dorostenec Michal Galla si poradil se svý-
mi soupeři ve váze –57 kg a rovněž zaslouženě 
zvítězil. To nejlepší na konec. Souboje mužů byli 
opravdovou turnajovou lahůdkou. Miroslav Bo-
guský své soupeře doslova převálcoval a ve váze 
–80 kg a také v kategorii OPEN suverénně zví-
tězil.

Absolvovali jsme několik soutěží za sebou 
a bez finanční podpory sponzorů bychom si to 
nemohli dovolit. Proto bychom tímto chtěli po-
děkovat firmě Gorenje, Městu Chodov a Soko-
lovské uhelné.
	 Ludoslav	Hronek, trenér

            
           ŠAK CHODOV

Slavkovský kros 
V neděli 30.10. proběhl v Horním Slavkově 

další ročník tradičního Slavkovského krosu.
Pořadatelé z atletického klubu ŠAK Chodov 

přivítali na startu přesně 150 závodníků. Toto 
číslo nás příjemně překvapilo.  

Na tradičních tratích byly nejvíc vidět děti 
z AK Sokolov, Triatletu Karlovy Vary a ŠAKu 
Chodov. Mezi medailisty se ale prosadili běžci 
i z dalších klubů, včetně domácích běžců z Hor-
ního Slavkova. 
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Z Chodovských závodníků si vítězství ve svých 
kategoriích vybojovali: Petr Kuřák /2004/, 
Adam Bauer /2002/, Jiří Stark /2000/ a Bo-
huslav Václavek /1937/.

Vánoční laťka 
Školní atletický klub v Chodově ve spolupráci 

s DDM Bludiště Chodov pořádá pouze pro kate-
gorie žactva .

26. ročník mítinku ve skoku vysokém 
„Vánoční laťka“

Místo: pátek 16.12. 2011 v tělocvičně
2. ZŠ ve Školní ulici Chodov – začátek 
závodu je ve 14:00 h. 

Povrch: dřevěná palubovka – nutno pou-
žívat čistou sportovní  obuv bez hřebů !!!!

 Startovné: členové ŠAK Chodov a žáci základ-
ních škol z Chodova a Vintířova zdarma. Cizí 
žactvo 30 Kč,  ostatní 50 Kč.

Akce je podpořena finančními granty Města 
Chodova a obce Vintířov.

ŠAK Chodov přeje krásné prožití svátků vá-
nočních  všem svým členům i příznivcům. 
	 Miloš	Volek,	trenér

 

Termín uzávěrky
lednového čísla

 16.12.2011

CATR spol. s r.o.
Vážení obyvatelé města Chodova, 
s blížícími se vánočními svátky, bychom 

Vás rádi informovali o nové nabídce služeb, 
kterou jsme pro Vás připravili na příští rok.  
Ti z Vás, kteří si již objednali nebo do Vánoc ob-
jednají službu IPTV navíc minimálně do konce 
roku získávají možnost sledovat úplně nové TV 
programy v nabídce naší společnosti. Přesvědčte 
se sami! Jako štědrovečerní předkrm podáváme 
nové tarify datových služeb, následuje SLEVA 
u vybraných tarifů EKONOM a jako zlatý hřeb 
nabízíme zbrusu novou platformu pro sledová-
ní televizních programů. Tzv. IPTV platforma 
umožňuje celou řadu velmi významných změn, 
které povedou k nárůstu Vašeho uživatelské-
ho komfortu. Nově Vám přinášíme kompletní 
portfolio programů kabelové televize vysílaných 
v digitální kvalitě většinu z nich pak v tzv. HD 
(vysokém) rozlišení. S IPTV již také nezmeškáte 
jedinou minutu Vašeho oblíbeného seriálu či fil-
mu, zajímavost, zprávu či celé zprávy nebo roz-
hodující bod či gól, neboť obraz můžete zastavo-
vat, vracet nebo dokonce sledovat celý pořad od 
začátku, ať je již v jakékoli fázi nebo již skončil. 
S koncem roku si dovolíme i pár pohledů do 
velmi blízké budoucnosti. Pokud při svátečním 
obědě nebo večeři, obchodním jednání nebo jen 
tak posezení s kamarády, koutkem oka v tele-
vizi zahlédnete pořad, který byste si rádi doma 
v klidu vychutnali znovu, není nic snazšího 
než přihlásit se přes internet k Vašemu set top 
boxu a program si na dálku nahrát. Doufáme, 
že Vás naše novoroční menu uspokojí a budete 
nebo stanete se našimi spokojenými zákazníky 
 i v novém roce.

 V této souvislosti si Vás dovolujeme upozor-

nit, že z důvodu velkého zájmu nabízíme speci-
ální dárkový certifikát, který oprávněného maji-
tele certifikátu opravňuje k čerpání libovolných 
služeb z našeho portfolia až do hodnoty uvedené 
na dárkovém certifikátu. Podmínkou je dostup-
nost našich služeb v místě požadavku spuštění 
služby. Bližší informace i možnost zakoupení 
dárkové poukázky, díky které můžete originálně 
potěšit své blízké, získáte na naší provozovně.

Z novoročního menu pro Vás vybíráme:
tarif datových služeb MINI 12 již od 280 Kč/

měsíc, s rychlostí 10Mbs/10Mbs, tarif datových 
služeb Optimal 12 s rychlostí 30Mbs/15Mbs od 
450 Kč/měsíc cenově zvýhodněnou úplnou na-
bídku našich služeb s časovým úvazkem, zahr-
nující kompletní nabídku všech TV programů 
v digitální kvalitě kombinovanou s tarifem da-
tových služeb OPTIMAL 12 za 890 Kč/měsíc! a 
mnoho dalšího!

Bližší informace o všech našich nabídkách se 
dozvíte na našem webu www.catr.cz. Navštívit 
nás můžete i osobně a to na adrese naší pro-
vozovny: Staroměstská 377, Chodov nebo 
nás kontaktujte telefonicky na tel.č.: 
352 665 298. 

Závěrem nám dovolte popřát Vám spokojené 
prožití vánočních svátků, mnoho obchodních i 
osobních úspěchů a hlavně zdraví, štěstí a osob-
ní pohodu v novém roce!
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mobil: 602 190 602

Po - Pá   9-11 hod.   15-17 hod.

N a b í z í  k  p r o d e j i  v  C h o d o v ě  a  o k o l í :

Více na w w w.imbreal.cz 
Bližší informace na tel. 604 202 967

Byt 2+1, ul. Budovatelů 599 000 Kč 
Byt 2+1, ul. Jiráskova 559 000 Kč        
Byt 2+1, ul. Revoluční 690 000 Kč 
Byt 2+1, ul. Školní  510 000 Kč 
Byt 3+1, ul. Tovární 710 000 Kč 

Byt 3+1, ul. Budovatelů 699 000 Kč 
Byt 3+1, ul. Hlavní  599 000 Kč 
Byt 2+1, Sokolov 435 000 Kč 
Byt 3+1, Sokolov 650 000 Kč   
Byt 2+1 N. Role 580 000 Kč

Poptáváme pro naše klient y byt y 1+1, 2+1 a 3+1 v lokalitě  
Čapkova, U Porcelánky, ČSO, nám. 9. Května, Luční a Husova.

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

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)

- 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

Vedení účetnictví
Vedení účetnictví a daňové evidence

Zpracování mezd a personální evidence
Úzká spolupráce s daňovým poradcem

Lenka Kovářová
tel.: 739 743 354   
e-mail: lenkovarova@email.cz
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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   

 
 
 
  

Darujte vzdělání!  
Poukaz na výuku cizích jazyků v libovolné hodnotě. 
Zábavná výuka pro začátečníky i pokročilé. 

 
Angličtina na 2.zš: 2.800,-Kč za pololetí 
Začátečníci I. PO 16.30 
Začátečníci II.  ČT 17.30 
Mírně pokročilí  ÚT 17.30 
Mírně pokročilí   PO 18.00 
Středně pokročilí ÚT 19.00 
+ nový kurz začátečníků a dětí od února 
+ nové kurzy němčiny, ruštiny,.. 

 
Přijďte osobně 9. nebo 16.12. mezi 17.30-18 h. 
Budova 2.zš Chodov 
Eva Tomášková DiS. 
Tel. 602 211 889 
 
www.enigmaskola.cz 
 
 

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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MÁTE PROBLÉM S VÝFUKEM?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

MONTÁŽ NA POČKÁNÍ!     NEJVĚTŠÍ SKLAD V KRAJI!
Nabízíme výfuky všech cenových kategorií 
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL  
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI

Naše další služby pro Vás:

AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYCHLOSERVIS

602 464 050
351 105 390-1

e-mail: 
autoesta@quick.cz

www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61  Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá   7.00 - 16.00

Sobota po dohodě

FotoslužbyFotoslužby
ComputerComputer

TEL.: 777 682 634
www.kovomatik.cz

ke každé tónovací barvě váleček zdarma

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

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 k

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

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

ZDE JE MÍSTO 
PRO VAŠI INZERCI

tel. 352 352 422
721 657 791

zpravodaj@kasschodov.cz
ceník inzerce na 

www.kasschodov.cz
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AUTOSERVIS KRAUS

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov 
tel.: 775 931 797

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

AKCE 

NA MĚSÍC PROSINEC • oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů všech značek
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• opravy klimatizací, jejich čištění a plnění
• renovace autolaků a čištění interiérů vozů
• montáž tažných zařízení

 SERVISNÍ PROHLÍDKA 

VAŠEHO VOZU ZDARMA!!!

Tel:352 676 664, 734 522 842 

Poskytneme 

Vám 

kompletní služby 

v oblasti 

pojitění

AKCE!
Přijďte si 

pro svojí novou 

platební kartu Cetelem
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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?
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PO EBUJETE
PRODAT

BYT I D M?

ové 
REALITNÍ KOMORY R

www.CHODOVSKE-REALITY.cz

FÉROVÉ JEDNÁNÍ  kryté podmínky
  - reklama v p ímo v regionu

ZDARMA NOTEBOOK!!!!  - za ka kut n rodej
 rost ednictvím 

SAM MOSTÍ JE U N ÁS ZDARMA - znaleck k, tr
posudek a posudek pro banku ZDARMA  a zv hypotéka 
bez poplatk racování !!!!

KONTAKTY:
777 11 33 44  a 777 70 44 77

MOBILITY

REALITY

TIPY NA DOBRÉ BYDLENÍ od nás:
Rodinný dům v Chranišově 1 740 tisíc Kč
0+1  U Porcelánky 450 tisíc Kč
3+1  Dukelských hrdinů 778 tisíc Kč
 př i  r ychlém jednání  SLE VA J ISTÁ!
3+1 Tovární 700 tisíc Kč
1+1  s balkónem v Novém Sedle za  krásných  228 tisíc Kč
4+1  v Novém Sedle po rekonstrukci 470 tisíc Kč

Dále nabízíme: 2+1- Školní od 500 tisíc Kč, 4+1 - Luční  a Duk.hrdinů, 
3+1 - Budovatelů a Hlavní od 600 tisíc Kč

NEJNIŽŠÍ  PROVIZE  -  NEÚČTUJEME VÁM DPH!

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954
603 786 056

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

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

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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diagnostika řídících jednotek
výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd
opravy brzdových systémů
výměna tlumičů, spojek
nástřik podvozku a dutin
příprava na STK ...

A U T O S E R V I S
B R AC E K  -  T E L . :  7 7 7  5 9 0  6 8 6

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Po-Pá  8.00 - 13.00   14.00 - 17.00       SO  po dohodě

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:

NÁKLADNÍ DOPRAVA
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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% 

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”

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 :

M A S Á Ž E 
· nejlepší lymfoven na trhu - LYMFOJETT-6 

· relaxační, lymfatické, regenerační, sportovní 

K O S M E T I C K É  S LU Ž B Y 
· celkové ošetření pleti  · úprava obočí, liftingová masáž 

· ošetření profi-přístroji - ultrazvuková špachtle, iontový nástroj krásy, 
ruční softlaser, relaxační masážní přístroj ramen a šíje s nahříváním ... 

! !  PRODE J  DÁRKOVÝCH POUK A ZŮ Z AHÁ JEN ! ! 

! !  PRAVIDELNÉ AKCE NA SLE VOMATU ! !

SALÓN WENDY (FITNESS KAMA) 
KARLOVARSKÁ 37, MOBIL 607 994 484 

salon-wendy.webnode.cz

nabízíme: 

PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN
DĚTSKÝ KOUTEK 

AKCE 1.12. 2011 - 31.1. 2012
 120 MIN ODPOČINKU ZA 450 Kč  (30min masáž dle výběru, 

90min kosmetické ošetření pleti), ušetříte 300 Kč !!
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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

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

Sázková kancelář

5.00-23.00 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
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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

.  Nabízíme polední menu od 11-15 h  65 Kč     

.  Možnost rozvozu jídel firmám, nad 10 jídel menu 59 Kč

.  Rozvoz jídel od 11 do 20:30 h 

Akce až do února 
4 večeře - 5. zdarma     2 večeře - palačinky zdarma

Otvírací doba v zimním čase: po-pá 11-22 h, neděle zavřenoObjednávky na tel.: 737 225 119 nebo 737 225 128

(bývalá Čína)

Silvestr ve stylu 80-90 let

vstup 300 Kč za osobu 

(šampus + večeře – panenské taštičky s oblohou 

a příloha dle výběru, chlebíčky, jednohubky),

tombola

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

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY 
Pro uvolnění relaxaci 

a ozdravení těla 
nabízí pro Vaši spokojenost 

Salon Lera
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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

pp.doprava
Petr PEER

nosnost do 1,5t
certifikace  A D R

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

SALON 

MARIKA

SALON 

MARIKA

                  Kadeønictví dámské, pánské, dìtské

Osadní 669, Chodov 

kadeønictví, kosmetika, 

pedikúra, manikúra

Kosmetika celková  

ošetøení pleti 350 Kè

prodlužování øas 1500 Kè

chemický pealing

žehlièka na oblièej

 

Líèení Permanentní make-up   150-200 Kè                           od 1500 Kè

- barevné variace, trendy, støihy

- prodlužování, zhušování vlasù

- permanentní make-up

- tøpytivé tetování na 1-3 týdny

- líèení, spoleèenské a svatební úèesy

- prodej profesionální vlasové kosmetiky

Módní barvení: 

žlutá, rùžová, modrá, zelená.....

brazilský keratin: regeneraèní kùra, vrátí

vlasùm hydrataci, lesk, zkrotí neposlušné vlny
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Manikúra doplnìní Pedikúra  350 Kè                                           170 Kè 

Všem zákaznicím 

pøejeme pøíjemné 

prožití svátkù.

provozní doba:

po-pá 9-19 h

sobota dle dohody

tel. 736 451 984

607 593 900
• Kompletní zpracování účetnictví, 

mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce

• účetní poradenství

Ú etní slu by
Denisa Hlou ková

denisahlouskova@seznam.cz

jedenáct let

praxe a zkušeností

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
INDECO CZ®

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Cheb, Svobody 51, tel.: 354 435 279

e-mail: info@manipul.cz
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Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné, 

známé i firemní zaměstnance.

PRONAJMU LEVNĚ 
PĚKNÝ BYT I. kat

KRASLICE DLOUHODOBĚ 608 222 200

PŮJČKY NA ZÁSTAVU  
(auta, byty, pozemky) 

POMOC PŘI ODDLUŽENÍ  
- máte dluh na bytě?(městský, družstevní) 

VYPLACENÍ EXEKUCE  
- nečekejte na exekutora, až Vám zaklepe na dveře 

DLUŽÍ VÁM NĚKDO PENÍZE? 

VOLEJTE NAJDEME ŘEŠENÍ  605 478 399
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Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

Nový obchod – Školní  734,  věžák vedle Slavie

Plus mnoho dalš ího,pestrý výběr dětské kosmetiky 
a výživy,  i  krmení pro zvířecí  mazl íčky

Velmi  n ízké ceny!

PŘIJĎTE   

 UŠETŘIT! 

Aviváž Lenor, Vernel, Softlan   1 l ...42 Kč    2 l ...79 Kč
Schauma 400 ml... 39 Kč
Milka 300 g    … 49 Kč
Ritter Sport    … 21 Kč 

       
     

         
       

                              
   

 

 

                  

Štastné a veselé Vánoce

&

PF 2012
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NOVÝ

SALON RELAX

areál HARMONIE

ø

i

t

e

s

 

m

 

o

d

p

o

i

n

o

P

j

ï

 

i

 

k

n

á

è

u

t

PROVIDENT

NOVINKA

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

×veškeré zednické práce  
×rekonstrukce koupelen i celých bytů 

×obklady ×malování ×zateplování fasád  
×zajistíme elektro a vodoinstalační práce

mobil: 723 184 873, 607 842 010
pec-jirka@seznam.cz

Zednictví JP a JG
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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

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ
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
(21.12. -1.1.  zavřeno)

Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz

 733 531 322

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

Zdarma zpětný odběr použitých 
náplní k ekologické likvidaci.

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

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700

Ivo Husinecký-AUTOMEGA, Toužim

Volejte denně

Zdarma ekologicky zikvidujeme, 
případně i odvezeme vaše auto 
a vystavíme protokol pro odhlášení.

353 220 460, 736 224 108
vrakovistehusinecky@volny.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.sael.cz

AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
350 02  Cheb
Tel.: 354 431 551

AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
357 35  Chodov
Tel.: 352 666 987

Staňte se skutečnými pány svého času s novým vozem ŠKODA Citigo.
Užívejte si prostor, komfort a bezpečí velkého vozu při nízké spotřebě
a překvapivé manévrovatelnosti. Do centra, na nákupy nebo do přírody
se tak nyní můžete vydat, kdykoliv chcete a potřebujete.

Na předváděcí jízdu Vás zve Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.

Nová ŠKODA Citigo 
Život v pohybu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu ŠKODA Citigo: 4,5-4,7 l/100 km a 105-108 g/km
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