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Koncert k poctě sv. Mikuláše 15.12.2012 kostel sv. Vavřince

Vánoční koncert ZUŠ 20.12.2012 kostel sv. Vavřince

Zpravodaj
města

Chodova

Ukončení adventu a Staroměstské vánoční trhy 16.12. 2012

Přejeme Vám krásné 

  a pohodové Vánoce
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info o službách, produktech a   SOS služba otevírání dveří  
                                        775 262 263
Máte problém s vchodovými dveřmi:   My Vám tento problém vyřešíme: 
  
 nedovírají se nastavení zavírače,oprava ,výměna zavírače 
  
 bouchají nastavení zavírače,oprava ,výměna zavírače 
  
 drhnou nastavení pantů dveří 
  
 špatně se odemykají výměna zámku 
  
 lámou se vám klíče oprava vložky,výměna vložky 
  
Chodí Vám do vchodu “bydlet ” nezvaní hosté? 
Najdeme řešení,  aby se tam nedostali 

Akční nabídka na prodejně Svět zámků a klíčů,  
Karlovarská 1155: 
  
Hrabla FISKARS     1100,- Kč sleva na  799,- Kč 

interierové dveře od 899,- Kč 

Vložka CES, 3. bezp. třída, 27/36   550,-  sleva na  430,-Kč
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AKCE 
e-cigareta s echomizerem od 500 Kč 

liquid 10 ml od 80 Kč

M-PRAKTIK
Karlovarská ul., Chodov

svět klíčů a zámků

Tel. 775 262 263
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K věci …
  Vážení spoluobčané,
vstupujeme do posledního měsíce roku 2012, 
kterým končí první poločas funkčního období  
současného zastupitelstva města. Hodnocení 
práce členů zastupitelstva, úředníků a zaměst-
nanců společností a příspěvkových organiza-
cí města se dá vždy vyjádřit pozitivně nebo 
negativně. Jen namátkou, za velký úspěch  
je možné považovat trvající trend v získávání 
dotačních prostředků. Zajištění  úpravy vstu-
pu na hřbitov, vybudování nového sběrného 
dvora, vybudování multifunkčního hřiště ve 
Staré Chodovské a výstavba nové sportovní 
haly v areálu Spartaku z ROP jsou aktiva, kte-
rá znovu přispěla ke zlepšení vzhledu měs-
ta či rozšířila nabídku pro sportumilovnou  
chodovskou veřejnost. Mezi jednoznačně  
kladně hodnotitelné výsledky patří vyhlášení  
a vyhodnocení soutěže na nového provo-
zovatele teplofikačního majetku města  
a výběr Sokolovské uhelné, právní nástupce, 
a.s. rozhodným poměrem hlasů členů zastupi-
telstva - ze 17 přítomných členů zastupitelstva  
15 členů hlasovalo pro SU, právní nástupce, 
a.s., 1 se zdržel a 1 nehlasoval.
  Mezi negativa uplynulého dvouletého obdo-
bí patří to, že společnosti Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a.s. nebyla Energetickým 
regulačním úřadem doposud udělena licence 
k provozování rozvodného tepelného zařízení, 
včetně přetrvávajícího neoprávněného pro-
vozování tohoto energetického zařízení spo-
lečností MARSERVIS, s.r.o. Společnost MAR-
SERVIS v těchto dnech pod zjevně nepravdivou 
záminkou odstraňování havárie na horkovod-
ním přivaděči Vřesová - Chodov, řeší v průbě-
hu topné sezóny evidentně zanedbanou údržbu. 
Provedená kontrola technického stavu přiva-
děče dokazuje, že je přivaděč v nevyhovujícím 
technickém stavu, že opravy měly být řešeny 
okamžitě po skončení topné sezóny 2011/2012, 
nikoliv v průběhu nové topné sezóny. Je ne-
přijatelné, aby havarijní propojka byla v topné 
sezóně zneužívána na provádění běžné údržby. 
Město Chodov na začátku roku 2012 zpochyb-
nilo kalkulaci ceny tepla pro Chodov na rok 
2012 a až 12. 11. 2012 nám ředitel odboru ERÚ 
pan Ing. Večeřa odpověděl, že se nám k výši 
ceny navržené MARSERVISEM na rok 2012 
může vyjádřit až po skončení topné sezóny 

2012/2013. To je zvláštní chování správního 
orgánu, který musí stejně jako ostatní státní 
instituce odpovědět do 30 dnů. Dopis pana ře-
ditele Večeři přišel po 7. urgenci! A to vůbec ne-
hovořím o nedodržení základní povinnosti spol. 
MARSERVIS-oznamovat zamýšlené zásahy či 
opravy na majetku  Města Chodova, kterým 
horkovodní přivaděč Vřesová-Chodov bezespo-
ru je, předem. Slušnost dlouhodobě nepatří do 
výbavy vedení společnosti MARSERVIS. 
Mezi nepříjemné skutečnosti uplynulého obdo-
bí patří i prozatímní neobdržení dotačních pro-
středků z Regionálního operačního programu 
Regionu soudržnosti Severozápad za výstavbu 
sportovní haly ve výši 72 mil. Kč. Osobně jsem 
přesvědčen, že finanční tok z EU do České re-
publiky bude nejpozději na jaře 2013 obnoven  
a finanční dotaci Město Chodov obdrží.
Tolik k běžným denním problémům, se který-
mi se na radnici a v zastupitelstvu potýkáme. 
Z dlouhodobého hlediska se jako další zásadní 
problém jeví hrozba rušení pověřených úřadů 
výkonem státní správy, které by se reálně moh-
lo dotknout i přenesené působnosti výkonu 
státní správy prostřednictvím Městského úřadu 
v Chodově. V ohrožení jsou zejména stavební 
úřad, matrika a možná některé další správní 
činnosti, které by mohly být koncentrovány do 
větších měst než je Chodov. V praxi by to pro 
občany znamenalo, že agendu např. již zmí-
něného stavebního úřadu by převzal stavební 
úřad v Sokolově.
Nechci na Vás přenášet špatnou náladu,  
a proto na závěr mi dovolte několik optimis-
tických vět. Převážná většina všech projektů, 
které mají zlepšit bydlení a využití volného 
času v Chodově se podařila, velká část Cho-
dováků chce a umí pomoci, umí upozornit na 
nedostatky a nabídnout konkrétní pomoc.  
    Za to upřímně děkuji. Děkuji a přeji všem  
občanům města Chodova klidné a příjemné proži-
tí svátků vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti  
a pohody v roce 2013.

Ing. Josef  Hora, starosta 
 
Uzavření úřadu
Dne 31.12.2012 bude Městský úřad Chodov 
uzavřen z provozních důvodů po celý den.  
Pokladna úřadu bude mimo provoz také  
v pátek 28.12.2012.
Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Upozornění
Městský úřad v Chodově informuje, že k datu 
1. ledna 2013 předá k vymáhání exekutorské-
mu úřadu pohledávky za dlužníky místních  
a správních poplatků. 
Vyzýváme tímto neplatiče, aby své závazky vůči 
městu Chodovu uhradili do konce letošního roku 
nebo si na městském úřadě domluvili splátkový 
kalendář u příslušného správce poplatku.

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
 
Oznámení o vyhlášení    
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově vyhla-
šuje dle zákona č. 312/2002 Sb., výběrové říze-
ní na obsazení pracovní pozice 
vedoucí odboru stavebního úřadu. 
Předpokládaný nástup: dle dohody (nejpozději 
dne 1. 3. 2013), doba neurčitá. 
Písemné přihlášky včetně příloh doručí 
uchazeč na adresu:
Městský úřad Chodov, personální oddělení
Komenského 1077, 357 35  Chodov 
nebo osobně do podatelny MÚ Chodov  
nejpozději do 21. 12. 2012
Bližší informace na úřední desce  
na adrese: www.mestochodov.cz
 
Nejlepší sportovci roku 2012

Konec roku 2012 pomalu končí a s ním se  
uzavírá další sportovní sezóna . Stejně jako 
v předchozích 18 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 ná-
vrhy na vyhodnocení nejlepších sportovců 
města Chodova za rok 2012 do  18. ledna 2013. 
V návrhu uveďte jméno a příjmení sportovce 
(jednotlivci - mládež nebo dospělí, kolektivy - 
mládež nebo dospělí, trenéři, osobnost sportu), 
adresu jeho bydliště a krátkou charakteristiku 
s uvedením sportovních výsledků za rok 2012. 
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 úřadu 
Chodov nebo zašlete e-mailem na adresu:  
klasterkova@mestochodov.cz. 

Mgr. Ivana  Sarkányová, vedoucí OŠKV

Poděkování
Dne 25.10.2012 se konal v KASSu ples seniorů. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu 
Orlichovi z firmy Pekosa Chodov, s.r.o. 
a firmě Proxima gastro, s.r.o., že poskytli 
seniorům zdarma mini zákusky a slané pečivo. 

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru soc. věcí

Člověk v tísni, o.p.s.   
Rozšíření působnosti služby Terénní programy
Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni - 
pobočka Sokolov, působí v Karlovarském kraji 
již od roku 2001. Organizace poskytuje několik 
služeb v rámci tzv. Programů sociální integra-
ce, mezi které patří sociálně aktivizační služ-
ba pro rodiny s dětmi, terénní programy pro 
jednotlivce, předškolní klub v Sokolově nebo 
program podpory vzdělávání a kariérní pora-
denství. Posláním Programů sociální integrace 
je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat 
míru sociálního vyloučení jednotlivců nebo ro-
din  prostřednictvím kvalitních a profesionál-
ních terénních sociálních služeb. Klademe důraz 
na individuální pomoc, podporu a poradenství.  
Od roku  2007 sokolovská pobočka poskytuje 
své služby i v Chodově, kde aktuálně nabízí so-
ciální služby pro rodiny i jednotlivce a v součas-
né době jsou Terénní programy pro jednotlivce 
určeny i  klientům v Novém Sedle, Vintířově  
a Vřesové. Tato služba je součástí individuálního 
projektu Karlovarského kraje.
V rámci terénní sociální práce nabízíme:
▪ základní sociální poradenství
▪  doprovod a asistenci při jednání na úřadech 
▪  pomoc s listinami (sepisování žádostí, atp.)
▪  pomoc při vyřizování potřebných dokladů
▪  pomoc při zlepšování bytových podmínek
▪  asistenci při vyřizování dávek soc. zabezpečení
▪  zprostředkování kontaktu s dalšími 
 institucemi a organizacemi
▪  zprostředkování bezplatného právního    
 poradenství
▪  pomoc při vytváření podmínek pro pravidel-
nou školní docházku dětí a školní přípravu
Naše služby jsou bezplatné!
Kontaktní místo spol. Člověk v tísni, o.p.s:  
Školní ul. č. p. 736, Chodov (Centrum Plzeňka). 
Konzultační hodiny jsou zde každou středu od 
9:00-15:00 hod. Kontakt: Bc. Nikola Florianová, 
tel.: 739 220 598, 351 130 101 (po-pá 8:30-17 h)
nikola.florianova@clovekvtisni.cz

Více informací: www.integracniprogramy.cz, 
www.clovekvtisni.cz
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          Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov
 

  Dozorčí stálé služby Městské policie 
obdržel telefonát o pohybu podivně se 
chovající dívky v okolí restaurace Duk-
la v odpoledních hodinách. Poznávacím 
znamením měla být fialová barva vlasů. 
Na místě byla poté kontrolována hlídkou 
17letá osoba, která odpovídala popisu 
osoby v pátrání policie. Na místě dívka 
mylně uváděla smyšlené údaje totožnos-
ti, ale po předvedení na policejní oddě-
lení přiznala, že utekla z výchovného  
zařízení.

Ve večerních hodinách se kolem auto-
busového nádraží pohybovala partička 
mladíků, která pod vlivem alkoholických 
nápojů opustila jedno z restauračních  
zařízení a přesouvala se za další zábavou. 
Cestu si zpestřila tím, že začala v prosto-
ru nádraží rozbíjet skleněné lahve. Toto 
jednání neuniklo hlídce Městské policie, 
která na místě vyzvala skupinku k úkli-
du veřejného prostranství do původního 
stavu a aktérům udělila blokovou pokutu.

V brzkých ranních hodinách si hlídka 
strážníků v ul. Okružní během hlídkové 
činnosti povšimla podivné dvojice dvou 
mladíků, kteří nesli krabici. Při přiblí-
žení se k nim ve snaze provést kontrolu  
osob, se tyto daly okamžitě na útěk  
a krabici odhodily. Na místě bylo zjiště-
no, že se jedná o rostliny květeny obsa-
hující psychotropní látky a začala dvojici 
stíhat. Do honičky se postupně zapojila 
i hlídka policie ČR a společnou taktikou 
zákroku se podařilo mladíky zadržet. 

Strážníci provedli v rámci několika dní 
prověřovací akci na zvýšenou kontrolu 
využitelnosti platebního automatu na 
parkovišti v ul. Karlovarská u pěší zóny, 
kdy nastavený kamerový bod zaznamená-
val, zda si řidič po zaparkování vozidla 
vyzvedne parkovací lístek dle platných 
předpisů a zároveň na místě ihned řešila 
pěší hlídka strážníků. Zjištěné přestupky 
byly na místě vyřízeny udělením bloko-

vé pokuty.     
  V ul. U Porcelánky nalezl občan města 
ztracenou peněženku a okamžitě nález 
oznámil policii. Na oddělení pak bylo 
zjištěno, že se v peněžence nachází 500 
Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možno 
zjistit majitele věci, byl nález po řád-
ném zadokumentování předán oddělení 
ztrát a nálezů při MÚ Chodov. Poctivému  
nálezci děkujeme za příkladné chování. 

V podvečerních hodinách strážníci  
zasahovali při poskytování první pomo-
ci v rámci vyproštění 13letého chlapce,  
který se zřítil do výtahové šachty v ul. 
Hlavní a způsobil si závažná zranění.  
Situaci na místě zajišťoval výjezd Měst-
ského záchranného systému.

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

 
Víte, že…   

Vážení občané, v rámci nadcházejí-
cí zimy a blížících se vánočních svát-
ků chceme připomenout chatařům  
a zahrádkářům doporučení k zajištění 
bezpečnosti svého majetku na opuště-
ných zahrádkách a odvozu cenných věcí  
z místa.

Dále bychom chtěli připomenout dě-
tem vzhledem k blížícím se oslavám  
Nového roku, že Zábavná pyrotechnika  
je zábavou pouze za dodržení bezpeč-
nostních pravidel a použití pyrotechniky   
II. a vyšší třídy je pro osoby do 18let  
zakázáno. Doporučujeme rodičům dětí, 
aby je v zájmu ochrany života a zdraví  
o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám šťastné a klidné prožití 
Vánoc.
       

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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v ulicích ČSO a Karlovarská (u benzínky po 
krádeži nafty). Celkem jednotka absolvovala 
dva plané poplachy při oznámení požáru ve 
Vintířově a po prověření signálu elektric-
ké požární signalizace (EPS) v obchodním 
domě Tesco Chodov. Jednou byla jednotka 
prověřena v rámci výcviku při simulovaném 
požáru objektu nové spisovny MÚ Chodov.     
  Další bližší informace včetně fotogalerie  
o zásahové činnosti najdete na našem webu  
www.sdhchodov.cz     

Informace SDH - říjen 2012
 V říjnu pomalu končila stávající sportovní 

sezóna, nicméně družstvo mládeže započa-
lo již prvním kolem HRY PLAMEN mládeže 
pro rok 2013 v Březové (SO) novou sportov-
ní sezónu. Starší žáci obsadili velmi pěkné 
druhé místo a naše mladší družstvo obsadilo 
čtvrté místo. Další mládežnická akce byla 
pojata jako sportovně zábavná pro kolektiv 
starších. Navštívili zábavné centrum „Laser-
game“ v Praze, kde byli rozděleni do dvou 
družstev pomocí laserových pistolí útočili 
na domečky druhého družstva. Po té navští-
vili krátký hororový film v 5D kině a dlouhé 
filmy ve 3D (Asterix a Obelix ve službách 
jejího veličenstva, Kozí příběh se sýrem  
a Ve stínu).    

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude 
opět v příštím roce organizovat již tradiční 
Hasičský ples. Termín této tradiční spo-
lečenské události byl stanoven na sobotu  
9. února 2013 a bude se konat ve velkém 
sálu KASS v Chodově.
                   Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

www.sdhchodov.cz

Souhrn jednotky PO - říjen 2012
Chodovští hasiči v říjnu zasahovali cel-

kem u 18 událostí. Z pohledu náročnosti 
zásahů, zejména při zranění osob, byl říjen 
oproti předchozímu období takřka extrém-
ní. Statistiku rozšířily tři požáry, zahoření 
potravin v bytě 9. patře v ulici U Koupališ-
tě v Chodově, odpad v bývalém pivovaru  
v K. Varech, elektrospotřebič v bytě v ulici 
9. Května v Chodově. Velká pochvala patří  
chlapci, který zachoval chlanou hlavu při 
tomto požáru. Po zpozorování požáru 
provedl hašení spotřebiče pomocí deky,  
po sražení plamenů provedl vypnutí elek-
trických pojistek a zbytek dohasil konvi-
cí vody. Ostatní události měly technický 
charakter. Jednotka zasahovala při úniku 
plynu v základní škole v Karlových Va-
rech - evakuace cca 500 žáků, také zajistila 
přistání vrtulníku pro transport těžce zra-
něné osoby v ulici Vintířovská v Chodově.  
Celkem jednotka zasahovala u tří dopravních  
nehod, které si vyžádaly dvě zranění  
(nehoda dvou osobních automobilů v kři-
žovatce Smetanova - Školní v Chodově, 
velmi těžká dopravní nehoda nákladního 
vozidla do stromu s vyproštěním vážně  
zraněného řidiče na komunikaci u Jenišova, 
nehoda osobního a nákladního vozidla na 
křižovatce Vintířov - Důl Jiří - bez zranění).

 
   Další technické pomoci byly poskytnuty 
při nouzovém otevření bytu v Jiráskově ulici 
v Chodově (uvnitř malé dítě), byla zachrá-
něna kočka z koryta Chodovského potoka, 
ve spolupráci se záchrannou službou byl 
snesen zraněný pacient do sanity v Tatrovi-
cích, byl odstraněn padlý strom na vozidlo 
a komunikaci za Vřesovou, byl vyproštěn 
velmi těžce zraněný chlapec po pádu do vý-
tahové šachty v Hlavní ulici v Chodově, dále 
proveden úklid provozních náplní vozidel 

Družstvo starších žáků, „Lasergame“ Praha, 
26. října 2012

Vyproštění osoby po velmi těžké nehodě nákladního 
vozidla do stromu, Jenišov, 10. října 2012 
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                   DDM 
     
       
              
 
Mikulášská nadílka
pro Denní stacionář Mateřídouška 
4. prosince 2012

Mikulášská nadílka
5. prosince 2012 v budově DDM Bludiště 
Čert, anděl a Mikuláš předají vašim dětem 
vámi přinesené balíčky.
Vstupné: 20,- Kč za dítě.   
Nutno si zajistit předem časové vstupenky  
(v kanceláři DDM Bludiště denně od 12–18 h, 
v pátek do 16 h)

Čertovská diskotéka
pro děti a mládež od 10 let
KDY: čtvrtek 6. prosince 2012 od 17 do 20 h
KDE: hotel Nautilus
Vstupenky v DDM, členové ZÚ 20,- Kč,   
ostatní 40,- Kč, děti v maskách zdarma.
Program: tanec a soutěže.
 
Paličkování 
DDM Bludiště Chodov nabízí paním i dámám, 
které to již umí, možnost pravidelných schůzek 
při paličkování.
Přijďte se k nám do kanceláře domluvit.

Chorvatsko 2013
KDY: 11.08.-21.08.2013
KDE: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: chatky pro 4 osoby
KDO: 8–15 let
Cena poukazu: 6600,- Kč 

Na indiánské stezce 2013 …  
ve Lhenicích 
KDY:  od neděle 30.06. do soboty 13.07.2013
KDE:  Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA za 14ti denní tábor: 4900,- Kč
Věk indiánů a indiánek: 6–9 let

Cesta do středu Země 2013
KDY: od 05.07. do 14.07.2013
KDE: Hotel Berghof – Nové Město - Jáchymov 
CENA: 3800,- Kč
KDO: Děti 7-14 let

Lyžování bez starostí ITÁLIE 2013  
s DDM Bludiště
KDY: 15.-21.02.2013
KDE: Temú – Passo Tonale – Ponte di Legno 
(1257 – 3016 m n.m.) 
Najdete zde 65 km sjezdovek a na své si při-
jdou i nároční lyžaři, kteří mohou na severních 
svazích zdolat při sjezdu úctyhodné převýše-
ní 900 m. Sjezdovky: 6x černá, 27x červená,  
15x modrá. 5 dní lyžování, 3 a vícelůžkový  
pokoj 6.500,- Kč, dítě 8-12 let 6.100,- Kč 
+ skipas si hradí každý sám v Eurech (dospělí 
158 €, senior 148 €, junior 115 €). 

Bližší info o všech konaných táborech 
na našich stránkách www.ddmchodov.cz. 
Přihlaste své děti včas, je omezený počet míst. 

Řemeslo má zlaté dno
Nejbližší kurzy konané v Klubu lidové tvořivos-
ti v DDM Bludiště:
 11. prosinec:  Paličkování
 17. leden:      Fimo lžičky
 14. únor:      Výroba šperků
KURZOVNÉ: 150,- Kč na každý kurz
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kance-
láři DDM tel.: 352352281 (omezená kapacita).

„Dívám se…“
Výstava fotografií Ivany Sarkányové.
Vernisáž: v úterý 04.12. 2012 od 16 hodin 
Konání výstavy: 04.12. - 20.12. 2012 
út a čt 9-12 a 14-17h

Rozvoj technických a řemeslných  
dovedností je naše šance
   Dům dětí a mládeže Bludiště připravuje projekt, 
který je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování vzdě-
lávání v oblasti informačních technologií a řeme-
sel. Při realizaci tohoto projektu bude DDM spo-
lupracovat s chodovskými základními školami  
a některými středními školami v karlovarském 
kraji. Děti i pedagogové se seznámí s jinými forma-
mi výuky a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání 
v oborech spojených s robotikou a uměleckými ře-
mesly. Projekt je financován  85% Evropským so-
ciálním fondem a z 15% ze státního rozpočtu ČR. 

 Bludiště Chodov



8 Život ve městě

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012 Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012

Městská  knihovna  Chodov
Den pro dětskou knihu aneb Hrátky s knížkami
sobota 01.12. od 10:00 hodin
Pro děti budou připraveny hry a úkoly na 
motivy různých dětských knížek, divadlo 
nebo výtvarná soutěž. Po dobu trvání akce 
bude probíhat registrace dětských čtená-
řů na rok zdarma a prodej knih s 15% sle-
vou. Na závěr již tradičně zahájíme advent 
v knihovně. 
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA.

Páté poetické setkání s Jiřím Halberštátem
sobota 01.12. od 18:00 hodin
Hosty budou Jiří Jun, významný výtvarník 
Chodova, Jakub Fišer, Petr Petříček, Jana 
Skalová, sestry Kriglovy a další. Můžete se 
těšit na křest zajímavých knih a povídání 
v příjemném prostředí podkroví knihovny. 
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA.

Čertovské řádění
středa 05.12. od 16:00 hodin
Děti budou plnit na dětském oddělení různé 
úkoly a za odměnu možná přijde i Mikuláš 
se svým doprovodem. 
Pro děti od 2 do 7 let. 
PRO REGISTROVANÉ ČTENÁŘE. VSTUP 
ZDARMA.

Japonsko
středa 05.12. od 18:00 hodin
Beseda s cestovatelem Jiřím Márou, který 
společně se svým synem dokazuje, že cesto-
vání zvládnou i handicapovaní lidé. Můžete 
se těšit na krásné fotografie a povídání ze 
země vycházejícího slunce, Japonska. 
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA.

Rodinka – čekání na vánoce
čtvrtek 06.12. od 10:00 hodin
Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče  
a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 

Dějiny napsané dopředu?
čtvrtek 06.12. od 17:00 hodin
Beseda s Tomášem Kábrtem.
Starý zákon v Bibli ukrývá tajemná, tisíce 
let stará proroctví. Naplňují se?  
A jak se týkají nás a naší současnosti  
i budoucnosti? 
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA
       

Salsa párty
čtvrtek 13.12. od 17:00 do 20:00 hodin
Tradiční taneční podvečer v podkroví knihovny.  
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA.

Veselá vánoční nadílka s přípitkem
čtvrtek 20.12. od 16:00 hodin
Přijďte si vybrat dáreček z naší Vánoční sbírky 
drobností a přivítat s předstihem Nový rok. 
PRO REGISTROVANÉ ČTENÁŘE

Tesař, který navždy změnil svět
čtvrtek 20.12. od 17:00 hodin
Předvánoční setkání s Tomášem Kábrtem. 
Ježíš Nazaretský ovlivnil svět jako nikdo 
před ním i po něm. Co nám o něm zanechaly  
starověké literární památky v Bibli? 
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

Čtvrteční výtvarné dílničky
od 14:00 do 17:00 hodin
•   06.12. Vánoční vyrábění
•   13.12. Silvestrovské dekorace

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
každé pondělí od 17:00 hodin
V rámci projektu Celé Česko čte dětem se 
můžete těšit na čtení příběhů a pohádek 
pro malé i velké.
• 03.12. Už sněží, už chumelí   
• 10.12. Když přijde zima do   

             Sněhové Lhoty  
• 17.12. Veselé Vánoce

Tipy knihkupectví
E. L. James – Padesát odstínů šedi
J. D. Robb – Neomylný instinkt
Halina Pawlowská – Strašná nádhera
Lars Kepler – Svědkyně ohně
Tip pro Vás:  Kalendáře na rok 2013
Otevřeno: Po-Pá  10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Městská knihovna Chodov -   knihkupectví
Staroměstská 55, tel.: 352 352 257, 777 831 755
 
Infocentrum Chodov
Vánoční sleva 10% - při koupi do konce roku 
2012 na vstupenky letních představení 2013:
Horkýže Slíže 20 let - Amfiteátr Loket
Johanka z Arku - Amfiteátr Loket
Mig 21+Nightwork - Koupaliště Michal Sokolov
Horkýže Slíže - Amfiteátr Loket
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   Z přednášky o hadech

Dívčí válka - Letní kino Karlovy Vary
Vypsaná fixa, Wohnout, Sto zvířat, Kozatay - 
Letní kino Karlovy Vary
Čechomor - Letní kino Karlovy Vary
Vladimír Mišík - Amfiteátr Loket
Veselé paničky Windsorské - Amfiteátr Loket

Otevírací doba v městské knihovně Chodov 
od 22.12.2012 do 01.01.2013
Sobota 22.12. až středa 26.12. zavřeno.
Čtvrtek 27.12.  9-12 h a 13-17 h (dospělí, čítárna)
 9-12 h a 13-15 h (děti)
Pátek 28.12. až úterý 01.01.2013 zavřeno.
Infocentrum
Sobota 22.12.   9-12 h
Neděle 23.12. až středa 26.12. zavřeno.
Čtvrtek 27.12.   9-12:30 a 13-17 h
Pátek 28.12.     9-12:30 a 13-17 h
Sobota 29.12.   8-12 h
Neděle 30.12.   zavřeno
Pondělí 31.12.  8-12 h
Úterý 01.01.2013 zavřeno
Knihkupectví
Sobota 15.12.    9-12 h
Neděle 16. 12.   9-12 h
Sobota 22. 12.  9-12 h
Neděle 23.12.   9-12 h
Pondělí 24.12.  9-12 h
Od 25.12.2012 do 06.01.2013 ZAVŘENO  

ZUŠ CHODOV
Srdečně zveme rodiče a přátele  

   školy na prosincové koncerty.
Mikulášský koncert 
neděle 02.12.2012 od 14:00 hodin

kino Malá scéna, dobrovolné vstupné bude 
věnováno Stacionáři Mateřídouška 
Vánoční koncert žáků 
úterý 11.12.2012 od 17:00 hodin

koncertní sál ZUŠ, vstupné dobrovolné
Vánoční koncert učitelů
čtvrtek  20.12.2012 od 18:00 hodin

kostel sv.Vavřince, vstupné dobrovolné
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ Chodov

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA ZŠ Školní ul.
Pomoc malé Lucince 
 K 16. listopadu se podařilo dětem naší 
školy nasbírat 10 velkých pytlů PET víček.  
I když je to jako kapka v moři, doufáme, že to 
bude pro rodiče Lucinky aspoň malým pří-
nosem. Touto cestou děkujeme všem ochot-
ným a šikovným sběračům jak ze školy, tak 

i ze široké veřejnosti. Akce „Pomoc pro 
Lucinku“ bude na škole ukončena v pátek  
30. listopadu 2012. Začátkem prosince do-
pravíme nasbíraná víčka na sběrné místo 
v Karlových Varech.
Oba rodiče nemocné holčičky moc děkují 
všem, kteří se na této akci podíleli. Lucince 
držíme všechny palečky a přejeme jí hodně 
štěstí a hlavně zdraví.

Další aktivity našich žáků
Vrcholí rozhodnutí žáků před podáním při-
hlášek na střední školy a odborná učiliště. 
K jejich výběru jim určitě pomohla návštěva 
výstavy „Škola 2013“ v Thermálu v Karlo-
vých Varech, které se zúčastnili všichni žáci 
9. ročníků. Více podrobností o dalším studiu 
se také dozvěděli při besedách se zástupci 
různých škol v hodinách občanské výchovy  
a pořádáním „Dní otevřených dveří“.
V měsíci listopadu na naší škole začal pro-
bíhat projekt „ZDRAVÁ 5“, který seznamuje 
žáky s pěti základními zásadami zdravého 
stravování. Hodiny probíhají přímo ve škole 
a vedou je vyškolení pracovníci. Na druhém 
stupni si děti samy i uvaří.
Naši žáci se zapojili i do projektu MěK  
„Informační vzdělávání“, který je zaměřen 
na čtenářskou a informační gramotnost dětí.
Velkým přínosem pro rozšíření vědomos-
tí z přírodopisu byla přednáška pana Hály  
o hadech s praktickou ukázkou. Zúčastnění 
měli možnost si hroznýše madagaskarského 
nejen pohladit, ale i nechat ovinout kolem 
krku.
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ZŠ Husova ul.
Školička pro budoucí  
prvňáčky

Školička pro budoucí prvňáčky je opět  
v provozu. Děti z MŠ Zahradní a U Koupališ-
tě se zábavnou formou (práce s interaktivní  
tabulí, puzzle, písničky a hry) seznámily 
s prostředím školy a vyzkoušely si některé  
činnosti. „Učení“ probíhalo s nadšením  
a bez ostychu pod vedením p. učitelek, kte-
ré budou mít budoucí prvňáčky.

Další termíny Školičky jsou tyto:
17.01., 31.01., 14.02., 28.02., 14.03.,     

   28.03., 11.04., 25.04.,16.05., 30.05.

Halloweenské řádění
Na začátku listopadu se konalo Hal-

loweenské řádění v prostorách ŠD a školy. 
Paní vychovatelky pro děti připravily ná-
ročné úkoly, které děti s nadšením plnily. 
Mezi nejtěžší patřil podpis na pergamen.

Sportovní kroužek a taneční kroužek
Od počátku ledna bude na naší škole ote-

vřen sportovní kroužek zaměřený na míčo-
vé hry pro žáky 5. tříd ze všech škol. Pro-
bíhat bude každé pondělí od 14:00-15:00 
h. Kroužek je bezplatný, podmínkou je 
podaná přihláška do 6. ročníku třídy s roz-
šířenou výukou TV (kroužek bude jako pří-
pravka).

Dalším nově otvíraným kroužkem je ta-
neční, který bude rozdělen na 2 skupiny 
(pro 2.-5.třídu a pro 6.-9. třídu).Vše bude 
pod vedením zkušené taneční lektorky Šár-
ky Širochmanové.

Pro děti se specifickými poruchami učení 
(dys…) budeme mít od počátku ledna dou-
čovací kroužek, vedený speciálním pedago-
gem Mgr. J. Mazancovou.

Oba kroužky jsou určeny pouze pro 
žáky naší školy, protože jsou financovány  
ze zdrojů SRŠ.

40. výročí školy
V letošním roce je to právě 40 let, kdy byla 

poprvé otevřena naše škola. Na měsíce únor  
a březen chystáme výstavu k tomuto výro-
čí.

Znovu prosíme Chodováky, kteří vlastní 
nějaké fotografie nebo dokumenty vzta-
hující se k naší škole, o laskavé  zapůjče-
ní. Obracejte se, prosím, na p. uč. Martinu 
Havlíkovou.

Otevření nové třídy    
s kombinací TV a VV

Připomínáme, že od nového školní-
ho roku 2013/2014 připravujeme ote-
vření 6. třídy s kombinací rozšířené 
výuky tělesné a výtvarné výchovy.  V pří-
padě zájmu o přijetí žáků do nově otví-
rané třídy se obracejte na ředitele školy  
Mgr. Libora Dočkala   
(tel. 352 352 390).

ZŠ Komenského ul. 
Den otevřených dveří  
pro 5. ročník

24. října připravili učitelé a žáci 2. stupně  
naší školy Den otevřených dveří pro žáky  
5. tříd. Ti si mohli prohlédnout téměř celou 
budovu 2. stupně a viděli výuku 8 různých 
předmětů. Zde se nejen seznámili s učiteli, 
ale mnohdy si i vyzkoušeli i některé své do-
vednosti.

Sportovní den se sportovkama
22.10. se v městské sportovní hale sešli 

žáci 4.-5. ročníků, aby svedli sportovní klá-
ní ve vybíjené a kopané. Žáci „Sportovní 
výchovy“ zde fungovali jako organizátoři  
a rozhodčí pod dohledem svých vyučujících 
TV. Vyzkoušeli si tak jednou pozici na dru-
hém břehu. Věříme, že děti odešly spokojené  
a s hezkým zážitkem. 

 
Dějepisná exkurze do Chebu

Ve středu, dne 24.10., se uskutečnila 
historická exkurze do nedalekého Chebu. 
Žáci 8. ročníku navštěvují již tradičně toto 
město, jelikož se v hodinách dějepisu učí  
o Třicetileté válce a v Chebu mohou sledo-
vat poslední okamžiky císařského genera-
lissima Albrechta z Valdštejna. Kromě pro-
hlídky muzea, jsme si prohlédli hrad, kostel  
sv. Mikuláše a krásně opravené náměstí.
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Krajské finále Stolního tenisu 2012 
Družstvo naší školy vybojovalo v krajském 

finále Stolního tenisu první místo. Kluci 
hráli ve složeni Jakub Visinger, Stanislav 
Hanzálek a Radovan Netík. Blahopřejeme.  

Dějepisná exkurze do Terezína
Dne 7. listopadu se uskutečnila tradič-

ní dějepisná exkurze pro žáky 9. ročníku 
do Terezína. Letos došlo k přesunu ex-
kurze na listopad, jelikož vyučující při-
pravují navazující projekt s názvem „My 
proti násilí“, při kterém se budou žáci 
seznamovat se současnými a historic-
kými projevy násilí u nás i ve světě. Ex-
kurze se zúčastnilo 36 žáků 9. ročníku. 
Navštívili jsme Malou pevnost, následně 
Muzeum ghetta, Magdeburské kasárny  
a krematorium. Věříme, že se exkurze líbila  
a v některých budoucích studentech pro-
budila hlubší zájem o historii.  
 
Výtvarný projekt – Pravěké umění

Žáci 7. ročníku se v hodinách dějepisného 
a biologického semináře zúčastnili výtvar-
ného projektu PRAVĚKÉ UMĚNÍ, kde zís-
kali informace o prvopočátcích umělecké 
tvorby a existence. Během šesti vyučova-
cích hodin vytvářeli tři práce:

1. Jeskynní stěnu z různě strukturova-
ných papírových muchlání, na kterou poté 
kreslili uhlem pravěké kresby.

2. Dokreslovanou koláž, kde využili kopie 
výtvarných děl.

3. Z keramické hlíny vytvářeli pravěkou 
keramiku, zdobené nádoby a drobné sošky.  
Využívali otisky různýchnástrojů, vyrývali,  
vypichovali.  
Více informací ze života školy   
na www.zschodov.cz

M. Volek, za pedagogický sbor

 
   Blíží se čas, kdy se budou deváťáci rozho-
dovat o své budoucnosti a páťáci budou zva-
žovat vstup na gymnázium. 

Pro příští školní rok vám nabízíme mož-
nost studovat v oborech: 

 
Obchodní akademie 
        – pro žáky z 9. ročníků ZŠ.

Osmileté gymnázium  
 – do primy pro žáky z 5. ročníků ZŠ, 

    do kvinty pro žáky z 9. ročníků ZŠ. 
V případě zájmu budeme pro uchazeče 
pořádat přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám.

Jsme škola rodinného typu, což zamezuje 
anonymitě a zaručuje daleko intenzivnější 
individuální přístup ve výuce. Zřizovatelem 
je Karlovarský kraj, školné se neplatí.  
Dny otevřených dveří: 13. prosince 2012 
a 17. ledna 2013, vždy od 14:00 do 17:00. 

Na vaše dotazy ohledně studia vám odpoví 
a školou vás provedou naši studenti i učitelé.

Dne 5. února 2013 v KASSu se bude konat 
žákovská Školní akademie, na kterou Vás 
tímto srdečně zveme. Tato akce měla v loň-
ském roce veliký úspěch. Informace o životě 
školy je možné získat na www.goachodov.cz.

Zkrátka! Přijďte k nám a my se budeme 
snažit, abyste se tu cítili jako doma. 

Jitka Čmoková

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 

do obřadní síně v Chodově dne 12.10.2012 
s mými rodiči paní Růženou Tremlovou a pa-
nem Rudolfem Tremlem. Rovněž děkujeme 
společnosti Chodos Chodov s. r. o. za pro-
jev soustrasti a ostatním za květinové dary,  
osobní, telefonické a písemné kondolence.

Blanka Dolinská s rodinou

Přihlásila jsem se na kurs PC. Termín byl 
od 29.10.-02.11.2012. Bylo nás 14 seniorů 
ve věku 59 až 71 let. Přání naše bylo, aby-
chom se seznámili a naučili se pracovat  
s počítačem. Byli jsme mile překvapeni, co 
se dá vše vyhledat. Ze začátku to bylo pro 
nás těžké a věc byla pro nás neznámá. Na 
tomto kurzu nás učil lektor p. Jiří Frýdl  
z Ostrova nad Ohří, který měl s námi velkou 
trpělivost a vždy nám vše ochotně ukázal 
a vysvětlil. Jsem ráda, že jsem se setkala  
s partou dobrých lidí a naučila se s počíta-
čem zacházet. Děkuji za sebe a za ostatní 
seniory p. Frýdlovi, že nás naučil ovládat  
a vyhledávat věci, které nás zajímají. Chtěla 
bych poděkovat touto cestou celému týmu, 
Nadaci České spořitelny, Nadačnímu fon-
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du manželů Lívií a Václavu Klausových 
a Centru pro zdravotně postižené Kar-
lovarského kraje za kurs, který pro nás 
uspořádali a umožnili nám ho absolvovat. 
 

Členové klubu důchodců v Chodově  
děkují vedení města, pracovnicím so-
ciálního odboru a manželům Schmido-
vým za péči věnovanou našemu klubu. 
Kromě pravidelných schůzek chodíme 
na vycházky do okolí Chodova a na vý-
lety vlakem. V tomto roce jsme se po-
dívali do Mariánských a Františkových 
Lázní, Bečova, Lokte i na Svatošské 
skály, ekofarmu Kozodoj a v Karlových  
Varech na Jelení skok i letiště v Olšo-
vých Vratech. Během roku se konalo ně-
kolik přednášek, kterých se účasní vždy  
všichni členové klubu.   
Těšíme se na další spolupráci.

Členové klubu důchodců

Kde se vzala postava  

sv. Mikuláše?

Narodil se mezi roky 280 a 286  ve městě 
Patara, z něhož jsou již jen ruiny u dnešní-
ho místa Kalkan (Turecko). O jeho životě  
a činech však máme jen málo faktických dů-
kazů. V historických pramenech je popiso-
ván jako temperamentní, ale také současně 
jako diplomatický zprostředkovatel, který 
dával často průchod milosti před právem 
a zastával se chudobných a potřebných. 
Jako syn zámožných rodičů, jejichž dědic-
tví později rozdal chudým, byl již ve svých 
devatenácti letech vysvěcen svým strýcem, 
biskupem myrským, za kněze a ustanoven 
představeným kláštera na Sioně (poblíž 
Myry). Hned po strýcově smrti se vydal Mi-
kuláš jako poutník do Izraele. Po svém ná-
vratu byl svatořečen za svatého obce Myra 
(dnešního Demre, místa jihovýchodně  
od Antalye) a zvolen nástupcem svého ze-
mřelého strýce.   

 O Mikulášovi bylo známo, že obětavě po-
máhal lidem v nouzi, zvláště dětem. Den vý-
ročí úmrtí Svatého Mikuláše, 6. prosinec, se 
stal svátkem. Přesný rok jeho úmrtí ale ne-
známe. Podle historickým pramenů zemřel 
ve městě Myra asi někdy v letech 345 až 351.

 Tradice spojené s Mikulášovou osobou 
jsou velmi pestré a krajově i národnostně se 
liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dár-
ků dětem. V USA se tato tradice postupně 
přetvořila ve fenomén Santa Clause, který 
ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích.V 
Rakousku chodí „Nikolo“ se svým hrůzu 
nahánějícím pomocníkem, čertem zvaným 
„Krampus“.

V Česku a na Slovensku je v dnešní době 
při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš před-
stavován v biskupském oděvu s dlouhým 
bílým vousem a je doprovázen anděly  
a čerty. Tato skupinka obchází v noci  
z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem 
roznášejí dárky, čerti se starají o symbo-
lické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí.  
Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen  
andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba 
obecní policajt. Anděl je ze všech společní-
ků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš 
jakousi přípravou na Vánoce, kdy se ne-
rozdávají příliš hodnotné a trvalé dary, ale 
spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky 
pro štěstí. Však také v době, ze které tento 
zvyk pochází, kdy byly podobné laskomi-
ny a některé druhy ovoce méně dostupné, 
bylo toto oceňováno více než dnes. Ve všech  
dobách šlo však v této tradici především více 
o zážitek než o dary.

Pohádka
Kousek za domem máme malé jezírko. 

Je tak temné, že si nevidělo ani na špič-
ku nosu. Dlouho tam bydlely jen ryby, ale 
protože neměly žádný dozor, tak si v tom 
jezírku dělaly, co chtěly. Jedna skákala tak, 
druhá zase jinak. A pak jednou na podzim, 
už bylo dost chladno, se tam přistěhoval, 
vodník jménem Mlaskal. Pro vodníka sice 
zvláštní jméno, ale Mlaskal na něj byl pat-
řičně hrdý. Dostal ho totiž od nejvrchnější-
ho vodníka v Čechách.

To bylo tak... Když se Mlaskálek naro-
dil, donesl ho jeho tatínek k nejvyššímu  
vodníkovi, aby se s ním poradil. Sám ne-
věděl jak ho pojmenovat. Syn neměl ani 
pořádnou vodnickou barvu. Ani pořádně 
zelenou, ani pořádně blátivou, on byl tako-
vý tmavší. Spíš by se dalo říct, že byl úplně 
černý.

Vrchní vodník ale zrovna obědval.  
Moc mu chutnalo a tak místo aby na otáz-

Věra Červíková 
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ku odpověděl, jen zamlaskal. Tatínek se 
sice trochu podivil, ale poděkoval a spěchal 
domů.

Dokud byl Mlaskal malý moc velké sta-
rosti s ním nebyly. Jen takové obyčej-
né vodnické. Třeba že svázal úhořům 
ocásky dohromady, anebo že rybářům  
věšel na háčky kdejaké harampádí,  
co jim do rybníka naházeli. Taky hrál s kap-
ry o šupinky. Prostě takové normální vod-
nické zlobení.

Problém nastal, když Mlaskálek vyrostl  
a byl z něj pořádný Mlaskal. Každej vod-
ník totiž dostával svůj rybník anebo jezírko 
podle toho jak se jmenoval. Třeba Brčálník 
nebo Zelenka. Ale kam pošlete, Mlaskala? 
Mlaskavý rybník není a jezírko už vůbec ne.

Byl z toho moc smutný. Všichni jeho ka-
marádi už svá stálá místa měli a pomalu se 
rozhlíželi po vodnických nevěstách, jen on 
si o tom mohl nechat jen zdát. Dokud totiž 
vodník nemá své místo, nemůže se ženit.

Tatínek už se na Mlaskala  nemohl podí-
vat. Hned se mu na rybníce dělaly vrásky. 
A když už tam těch vrásek bylo moc, roz-
hodl se znovu navštívit vrchního vodníka. 
Ten přeci věděl všechno, byl moc moudrý, 
aspoň si to o něm všichni povídali. A tak 
vyrazil. Vrchní vodník tentokrát neoběd-

val. Když mu tatínek řekl svoje trápení, 
jen se poškrábal na plešaté hlavě. Nemohl  
si vzpomenout, proč dal právě tomuhle 
vodníkovi tak divné jméno. Ale co jednou 
řekl, to platí. Vytáhl vodní mapu Čech a hle-
dal několik dnů i nocí. Až najednou vrchní 
vodník vyskočil, začal skákat radostí a dr-
bat se na zelené plešaté hlavě.

Už na to přišel. Vodníci totiž nedostávají 
svoje místa jenom podle jména, ale podle 
toho jak vypadají. Našel jedno zapomenuté 
jezírko na západě Čech. Bylo přesně tako-
vé, kam se mohl, Mlaskal nastěhovat. Bylo 
totiž černé. 

A bylo, jak vrchní vodník řekl. Mlaskal, 
dostal svoje jezírko a hned si začal doma 
balit pár svých vodnických věcí. Rozloučil 
se s tátou a úhoři a vyrazil na cestu. Trvala 
mu celé léto. Oni totiž vodníci neradi ces-
tují po souši, a tak musel plavat kdejakým 
potokem ba i pramínkem. Když dorazil, 
bylo už hodně chladno. Ryby už se dáv-
no měly připravovat na zimu. Místo toho 
tam řádily jako by bylo jaro. Jako některý 
děti, co mají raráška v košili. A tak místo  
odpočívání se musel, Mlaskal hned pustit 
do práce.

Ale to už je jiná pohádka. 
Dana Blinovová
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KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ

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.

 

sobota 8. 12. v 15:00 h, neděle 9.12. v 17:00 h
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D /76/ 
Premiéra / animovaný film / USA.
Cesta s Cililing a jejími přáteli Vás zavede do zakázaného světa tajemných zim-
ních lesů, kde odhalí kouzelná tajemství, které by mohli navždy změnit svět. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 8. 12. v 17:00, neděle 9. 12. v 15:00 h
RAUBÍŘ RALF 3D /94/
Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní Fix-It Felix z jeho hry. Problém 
je v tom, že nikdo nemiluje záporáky ale všichni milují hrdiny. Když se objeví nová hra 
ve stylu kdo dřív vystřelí, vplíží se do hry s jednoduchým plánem – vyhrát medaili. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

pátek 21. 12., sobota 22. 12. a čtvrtek  27. 12. v 17:00 h
PÍ A JEHO ŽIVOT 3D /127/
Premiéra / Drama, dobrodružný / USA
Příběh natočený podle románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna 
majitele zoologické zahrady, který si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá 
a on dostane pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hyena, samice orangutana, zeb-
ra a tygr indický. Celý tento příběh je o víře, naději i šanci přežít tuto nešťastnou událost.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. 
Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy se odehrávají ve 
Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část 
sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se 
ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si 
znovu nárokovat ztracené trpasličí království Ere-

bor, o které hobity připravil drak Šmak. 

Přístupné, česky mluveno. 
Vstupné 150 Kč

čtvrtek 13. 12., pátek 14. 12.,
sobota 15. 12. a neděle 16. 12. v 19:30h

P R E M I É R A
Fantasy / USA, Nový Zéland

Zpravodaj města Chodova. Květen 2012



KinoProsinec 2012

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012

sobota 1. 12. a neděle 2. 12. v 19:30 h

SKYFALL
Premiéra / akční / dobrodružný / VB, USA.
Daniel Craig se opět představí v úloze Jamese Bonda, agenta 007, 
kterého stvořil Ian Fleming. Tentokrát má jeho akce název Skyfall. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

neděle 9. 12. a pondělí 10. 12. v 19:30 h

KLETBA Z TEMNOT /92/
Premiéra / Horor, thriller / USA, Kanada.
Příběh bývalých manželů a jejich dvou malých dcer. Jednoho dne si mladší dcera Em koupí 
na bleším trhu tajemnou skříňku. Od té doby se začnou s děvčátkem dít zvláštní věci. Em 
je skříňkou naprosto posedlá, je nervózní a chová se agresivně. Matka má podezření, že 
problémy způsobuje skříňka. Zjišťují, že skřínka byla vyrobena pro Dybbuka-zlého démona, 
který se usadí v těle člověka, který ho ze skříňky osvobodil. Jejich dcera skříňku otevřela... 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 13. 12., pátek 14. 12., sobota 15. 12. a neděle 16. 12. v 19:30

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D /164/
Premiéra / Fantasy / USA, Nový Zéland.
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy  
se odehrávají ve Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje 
cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které 
hobity připravil drak Šmak.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

úterý 11. 12. a středa 12. 12. v 19:30 h

CESTA DO LESA /90/
Premiéra / Romantická komedie / ČR.
Volné pokračování filmu Cesta z města Tomáše Vorla. Oslava české krajiny  
a přírodních živlů, kteří čelí agresivitě měst. V hlavních rolích hrají Tomáš 
Vorel Jr., Anna Linhartová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Bolek Polívka, 
Eva Holubová a Jiří Schmitzer.
Přístupné. Vstupné 95 Kč

sobota 8. 12. v 15:00 h, neděle 9.12. v 17:00 h

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 3D /76/
Premiéra / animovaný film / USA.
Cesta s Cililing a jejími přáteli Vás zavede do zakázaného světa tajemných zim-
ních lesů, kde odhalí kouzelná tajemství, které by mohli navždy změnit svět. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 8. 12. v 17:00, neděle 9. 12. v 15:00 h

RAUBÍŘ RALF 3D /94/
Premiéra / Animovaný, komedie / USA.
Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní Fix-It Felix z jeho hry. Problém 
je v tom, že nikdo nemiluje záporáky ale všichni milují hrdiny. Když se objeví nová hra 
ve stylu kdo dřív vystřelí, vplíží se do hry s jednoduchým plánem - vyhrát medaili.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

sobota 1. 12. v 15:00 h

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D /85/
Premiéra / animovaná pohádka / ČR.
Volné pokračování animáku Kozí příběh-Pověsti staré Prahy. Děj filmu  
se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království, kde 
se děti setkají s řadou pohádkových bytostí. Celkové ladění filmu je více 
rodinné a pohádkové než v předchozím díle.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

sobota 1. 12. v 17:00 h

LEGENDÁRNÍ PARTA 3D
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA.
Rodinný film. Skupina nejlepších hrdinů musí spojit své síly dohromady, aby 
porazili zlého ducha Pitche, který přebírá vládu nad světem tím, že v dětských 
srdcích vzbuzuje strach.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pondělí  3. 12., úterý 4. 12. a středa 5. 12. v 19:30 h

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2.ČÁST /115/
Dobrodružné drama, fantasy romantika / USA
Závěrečný díl úspěšné série. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou 
holčičku a zdá se, že šťastnější už být nemůže. Na scéně se ale znovu objevují 
Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu Cullenových. 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

čtvrtek  6. 12., pátek 7. 12. v 19:30 h

NÁVRAT DO SILENT HILL  3D /95/
Premiéra / horor mysteriózní thriller / Francie / USA.
Návrat do pekelného městečka zahaleného mlhou přinese spolu s dusnou 
atmosférou strachu také třetí rozměr a nové herecké tváře. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

pátek 7. 12. v 17:00 h, sobota 8. 12. v 19:30 h

HASTA LA VISTA! /115/
Premiéra / Drama, komedie / Belgie.
Tři mladíci po dvacítce milují víno a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou 
ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních 
zážitků. Nic je nemůže zastavit - dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý 
na vozíku a třetí zcela ochrnutý. Příběh o lásce, síle přátelství a chtíči.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
úterý 18. 12. a středa 19. 12. v 19:30 h   

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2.ČÁST /115/
Dobrodružné drama, fantasy romantika / USA
Závěrečný díl úspěšné série. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou 
holčičku a zdá se, že šťastnější už být nemůže. Na scéně se ale znovu objevují 
Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu Cullenových. 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

čtvrtek 20. 12. a pátek 21. 12. v 19:30 h

SINISTER /110/
Premiéra / Horor, Thriller / USA.
Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě svého domu staré filmové 
pásy, související se záhadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním po 
vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s neznámou nadpřirozenou bytostí 
a uvrhne ji tak do obrovského nebezpečí.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 15. 12. a  neděle 16.12. v 15:00 h

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D / 91/
Premiéra / animovaná rodinná komedie / USA.
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem 
stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového hotelu, kde 
se mohou všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombiež 
a spoustu dalších) dostat daleko od lidí a být jen sami sebou. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pátek 14. 12. a sobota 15. 12. v 17:00 h

PATROLA /109/
Premiéra / krimi – thriller / USA.
Příběh dvou policistů Taylora a Zavaliho popisuje jejich dlouhodobou spolu-
práci u Los Angeleské policejní jednotky:Tedy ve městě, kde nikdy není klid. 
Kromě toho přichází i problémy v osobních životech obou hlavních postav. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

neděle 16. 12. v 17:00 h, pondělí 17. 12. v 19:30 

MAZEL / 93/
Premiéra / drama / Dánsko.  Téměř čtyřicetiletý Denis je profesionální 
kulturista. Ve svém věku je stále starý mládenec. Když se Denisův strýc ožení 
s dívkou z Thajska, rozhodne se rovněž skoncovat se samotou. Odjíždí do 
Thajska, aby zde našel „pravou lásku“. Tento snímek získal kladné hodnocení 
u diváků na 47. MFF v Karlových Varech. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč
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Zadáno pro školy
Filmové představení pro 4-9. tř. ZŠ                                
EDUCA II. 1. ČÁST /67/                              
Vstupné 50 Kč
3. 12.    pondělí       10:00 h    4. A 5. TŘ. II. A III. ZŠ
4. 12. úterý 10:00 h    6.-9. TŘ. III. ZŠ
5. 12. středa  08:00 h    4.-6. TŘ. I. ZŠ
6. 12.    čtvrtek 08:00 h   6.-9. TŘ. II. ZŠ
  10:00 h  7.-9. TŘ. I. ZŠ

Filmové představení pro 1.-3. tř. ZŠ                                
EDUCA I. 1. ČÁST /55/                              
Vstupné 40 Kč
3. 12.    pondělí       08:00 h   1.-3. TŘ. III. ZŠ A 3. TŘ. I. ZŠ
4. 12.    úterý  08:00 h   1.-3. TŘ. II. ZŠ
5. 12.    středa  10:00 h  1. A 2. TŘ. I. ZŠ, STAC.

Filmové představení pro Speciální školu
RIO /92/           
Vstupné 40 Kč 19. 12.   středa        8:00 h  

sobota 22. 12. v 15:00 h

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO 
VELIČENSTVA 3D /110/
Rodinná komedie / Francie.
Strach ti dává křídla a kdo by nechtěl létat? Galové, Britové, Normanďani 
a Římané se zamotají do bláznivé honičky za kouzelným lektvarem, na němž 
záleží spása národa.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pátek 21. 12., sobota 22. 12. a čtvrtek  27. 12. v 17:00 h

PÍ A JEHO ŽIVOT 3D /127/
Premiéra / Drama, dobrodružný / USA.  Příběh natočený podle 
románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí Patela z Indie, syna majitele 
zoologické zahrady, který si jednou vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztros-
kotá a on dostane pouze na záchranný člun, kde s ním plují i hyena, samice 
orangutana, zebra a tygr indický. Celý tento příběh je o víře, naději i šanci přežít 
tuto nešťastnou událost.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pátek 28. 12. a sobota 29. 12. v 19:30 h

96 HODIN: ODPLATA
Premiéra / akční krimi drama / Francie.    
Naštvaný Murad (R.Sherbedgia), otec únosce z prvního dílu, se rozhodne 
smrt syna pomstít. Unese proto Millse (Neson), který mu zabil syna a jeho 
ženu a na dceři Grace bude, aby své milované rodiče zachránila.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 29. 12. a neděle 30. 12. v 15:00 h

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D /93/
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Belgie.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového 
útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohrom-
ného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých 
mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět 
na svobodu.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč
sobota 29. 12. a neděle 30. 12. v 17:00 h

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE /92/
Premiéra / Thriller / ČR.
Děj filmu začíná kdesi na severočeské silnici. Dora po vzrušené hádce vys-
kakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém 
sedí Adam. Ten si myslí, že Dora je prostitutka a nabídne jí kšeft: Má 
zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina…
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
neděle 30. 12.  v 19:30 h

ATLAS MRAKŮ /164/
Premiéra / drama mysteriózní sci-fi /   
Německo, USA, Hong Kong , Singapur. 
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů. Zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho bytí a 
především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji 
příčinu i následek. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

sobota 22. 12., středa 26. 12.  a čtvrtek 27. 12 v 19:30 h

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D /164/
Premiéra / Fantasy / USA, Nový Zéland.
První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy  
se odehrávají ve Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje 
cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které 
hobity připravil drak Šmak.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
pátek 28. 12. v 17:00 h

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 3D /85/
Premiéra / animovaná pohádka / ČR.
Volné pokračování animáku Kozí příběh-Pověsti staré Prahy. Děj filmu  
se přenese ze středověké Prahy do pohádkového sýrového království, kde 
se děti setkají s řadou pohádkových bytostí. Celkové ladění filmu je více 
rodinné a pohádkové než v předchozím díle.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

Filmové představení pro MŠ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ /67/                           
Vstupné 25 Kč 19. 12.   středa        10:00 h  

49.  týden 2012
4. 12. úterý a 6. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 12. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY    život v Chodově očima kamery (repríza)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

NENÍ DRAK JAKO DRAK    Pohádka pro nejmenší (repríza)

TV ZÁPAD    zprávy ze západu Čech (premiéra)

50.  týden 2012
11. 12. úterý a 13. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 12. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY    život v Chodově očima kamery (repríza)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS   Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce října (premiéra)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ABY BYLO JASNO    zábavný pořad s A. Náhlovský a J. Mladým (repríza)

TV ZÁPAD    zprávy ze západu Čech (premiéra)

51.  týden 2012
17. 12. úterý a 20. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 12. pátek od 18:00 
CHODOVSKÉ VTEŘINY    život v Chodově očima kamery (repríza)
KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ČERTŮV ŠVAGR    Pohádka (repríza)

ROCKPARÁDA    rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD    zprávy ze západu Čech (premiéra)

52.  týden 2012
27. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 12. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY    život v Chodově očima kamery (repríza)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VÁNOČNÍ KONCERT    Záznam jednoho z vánočních koncertů (premiéra)

TÝDEN V KRAJI   zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra) 
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Den pro dětskou knihu  01.12.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
aneb Hrátky s knížkami      

Poetické setkání   01.12.   MěK – podkroví   MěK Chodov
s Jiřím Halberštátem

Mikulášský koncert  02.12.  KASS – malá scéna  ZUŠ Chodov
  14:00
   
Knižní hrátky aneb                         03.12.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
hurá do pohádky -  17:00 
čtení z knihy Už sněží, už chumelí

Společenský večer  03.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
Chodos Chodov  17:00

„Dívám se“ - vernisáž  04.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov
Výstava fotografií  16:00  Městská galerie 
Ivany Sarkányové

Mikulášská nadílka  04.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov 
Pro denní stacionář

Čertovské řádění  05.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16:00

Mikulášská nadílka  05.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov
 

Japonsko – beseda  05.12.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Cestovatel Jiří Mára  18:00

Rodinka: Čekání na Vánoce  06.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pásmo pohádek a říkanek  10:00

Výtvarná dílnička  06.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Vánoční vyrábění  14:00-17:00

Dějiny napsané dopředu?  06.12.  MěK – podkroví  MěK 
Chodov 
Beseda s Tomášem Kábrtem  17:00

Čertovská diskotéka  06.12.  hotel Nautilus  DDM Chodov
  17:00-20:00

Valná hromada VAK   07.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
  17:00

MAXIM TURBULENC  08.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
  10:00
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Prosinec 2012

Sport
2.liga ženy  01.12.    sportovní hala   BVC  Chodov

Chodov –  Chabařovice  9:00 a 13:00     Chodov

1.liga kadetky  01.12.    sportovní hala   BVC  Chodov

Chodov – Liberec  11:00 a 15:00    Chodov

Prodejní trhy levného textilu  10.-14.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00-17:00

Knižní hrátky aneb                            10.12.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
hurá do pohádky -čtení z knihy   17:00 
Když příjde zima do Sněhové Lhoty

Řemeslo má zlaté dno  11.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov
Paličkování

Vánoční koncert žáků  11.12.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
  17:00

Výtvarná dílnička  13.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Silvestrovské dekorace  14:00-17:00

Výkup zlata  14.12.  KASS – malá scéna  KASS Chodov
  09:00-17:00

Koncert „K poctě sv. Mikuláše“  15.12.  kostel sv. Vavřince  KASS Chodov
  17:00

Prodejní trhy levného textilu  16.-17.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00-17:00

Ukončení adventu  16.12.  Staroměstská ulice  KASS Chodov
a staroměstské vánoční trhy  08:00

Knižní hrátky aneb                           17.12.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
hurá do pohádky –   17:00 
čtení z knihy Veselé Vánoce

Veselá vánoční nadílka   20.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
s přípitkem  16:00

Beseda s Tomášem Kábrtem  20.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Ježíš Nazaretský  17:00

Vánoční koncert učitelů  20.12.  kostel sv. Vavřince  ZUŠ Chodov 
  18:00
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uvedl náš benjamínek Martin Lukeš a získal 
stříbro. O stupínek výš v kat. 8. kyu si vybo-
jovali Pája Bubelíni a Daniel Chod bronzové 
medaile. Ml. žákyně 6. kyu a výše se v Kata 
umístila takto Anička Lojdová 1. místo,  
Janička Nováková 2. místo. St. žákyně Veroni-
ka Jakubů obsadila 2. místo a Nela Bambous-
ková si odnesla bronz. V Kata st. žáků si bronz 
odnesl i Radek Skopec.
V kat. Kata muži nastoupil i náš veterán Jiří 
Nosál a ukázal mladším soupeřům, jak se má 
cvičit na vítězství. Zaslouženě si odnesl zlatou 
medaili.
   V Kumite ml. žáci se naši borci opět před-
vedli v dobrém světle. Ve váze –30 kg získal 
Danek Chod 3. místo a těsně za ním skončil 
Lukáš Vyčichlo. Pája Bubelíni si ve váze –41 kg  
vybojoval stříbro a Vítek Krupička  v kat.  
+41 kg získal zlato.
   Mladší žákyně –35 kg zde jen o půl bodu  
uteklo vítězství Ženetce Dognerové a musela 
se tedy spokojit se stříbrem. Ve váze +35 kg 
jsme měli hned dvě borkyně Janičku Nová-
kovou a Aničku Lojdovou, obě si poradily se 
svými soupeřkami a ve finále stanuly proti 
sobě. Více zápasového štěstíčka měla Anička 
a zaslouženě vyhrála na Janičku zbylo opět 
stříbro.
   V kat. st. žáci –52 kg se ve finále setkali  
Radek Skopec a Lukáš Hérák, zde hoši před-
vedli velmi pěkný výkon a Zlato si odnesl Ra-
dek a „Luky“ bral stříbro. Junior Michal Galla 
si hravě poradil se soupeři ve váze –61 kg a za-
slouženě zvítězil. Jako poslední kat. proběhla 
kategorie bez rozdílu hmotnosti (BRH) muži. 
Zde si zlato vybojoval Miroslav Boguský.
 7x zlato, 8x stříbro, 5x bronz a 1x 4. místo, 
to nás v celkovém hodnocení postavilo do čela 
tabulky zúčastněných klubů.  

Marcel Vlasák
 

TJ Spartak Chodov-šachy   
ŠK Spartak Chodov zaháji l   l igu     
  Ligové boje mladšího dorostu vypukly  
počátkem října v Litoměřicích, kam se sjelo  
všech 12 týmů. První čtyři kola zvládli naši 
chlapci na výbornou. Prohráli sice s aspiran-
tem na postup OAZOU Praha, ale porazili 
rezervu Mostu stejně jako Tachov a s dalším  
lídrem soutěže Teplicemi uhráli cennou  
remízu, přičemž moc nechybělo a připsali  
si výhru i v tomto zápase. Zisk sedmi bodů 
a průběžné 5.místo je skvělým startem do 
soutěže, zvlášť, když jsme se na úvod museli 
obejít bez nemocného Patrika Fraie. Úspěšná 
sestava: Miroslav Vopička, Zdeněk Lipták, 
Richard Randák, Jan Stuška, Standa Srba  
a Petr Čaloun.  
  Podíl na dobré reprezentaci města a kraje má 
rovněž Baník Sokolov, který nás pro letošní 
sezónu posílil.

Mistrovství Čech mládeže
  Podzimní Mistrovství Čech mládeže se usku-
tečnilo ve Frymburku a mezi stovkami hráčů 
měl zastoupení i náš oddíl. ŠK Spartak Chodov 
reprezentovali v kategorii do 10 let Richard 
Randák a Standa Srba, v kategorii do 16 let  
Patrik Frai a v národním openu Jan Stuška. 
Trenérskou premiéru si na tomto podniku 
odbyl i chodovský odchovanec Lukáš Vlasák, 
který v roli krajského trenéra vedl 6 dětí a dva 
dny vykonával i úlohu svazového trenéra.

   Skvělého výsledku dosáhl Ríša, který byť 
mladší, ve své kategorii dokázal mezi 76 hrá-
či obsadit výborné 12.místo a zajistit si přímý 
postup na Mistrovství Čech 2013. Republika 
mu pak utekla o pouhý půl bod. Raitingově 
si polepšil i devětatřicátý Standa a čtyřiatři-
cátý Honza. Zklamaný tak byl pouze Patrik, 
kterého turnaj nezastihl v optimální formě  
a skončil až jednapadesátý. Reportáže si mů-
žete přečíst na www.sachychodov.cz.
 
Karate klub Gorenje Chodov
VELKÁ CENA BLOVIC
   Mlha před námi mlha za námi a hurá do Blo-
vic. Ve Velké ceně Blovic 10.11.2012 z 12 klubů 
startovalo 103 bojovníků a bojovnic. Karate 
Klub Gorenje Chodov vyslal na tuto soutěž 
dvacetičlenné družstvo.
     V kat. Kata ml. žáci 8. kyu se velmi pěkně   Celý tým na Velké ceně Blovic
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SAMURAI FIGHT CLUB CHODOV 
    
    Samurai fight club se zúčastnil dne 17.11. 
mezinárodního turnaje II. Krkonošský 
pohár v kyokushinkai karate. V kategorii 
muži do -75 kg bojoval Pavel Pilný, který 
v eliminačních zápasech  porazil  všech-
ny soupeře před limitem KO. Ve finále se 
utkal s loňským vítězem turnaje, kterého 
porazil v prodloužení.
Svou premiéru v kategorii ženy BRH osla-
vily Pavla Jehlíková 2. místem a Zuzana 
Weisová 3. místem. Obě závodnice i přes 
svou premiéru ukázaly, že v budoucnosti 
budou silnými soupeřky v této kategorii 
a prohrály jen s vítězkou celého turnaje, 
která je současnou mistryní ČR. 
   Dále se turnaje zúčastnil Milan Popovič, 
který skončil celkově na 4. místě.
   Děkujeme sponzorů a podporovatelům 
Truhlářství Petřík, Penzion Sportka, měs-
to Chodov.

www-kyokushin-chodov.cz
Václav Kolář, trenér 

 

Kuželky Chodov
  Máme za námi téměř první dva měsíce  
„Memoriálu Wernera Kriegera“ v kuželkách  
a musím říci, že úspěšně. Družstva Havířů, 
Pavouků, Byrokratů a Rafanů mezi sebe  
přijala družstvo Mechaniků , které se oka-
mžitě výborně začlenilo a tak soutěž jede  
na plné obrátky. Každý tým  má svou taktiku,  
ale hlavně se chce bavit a tak občas nejde 
ani tak o výsledky, jako o zábavu. A té se na 
kuželně v hotelu Nautilus užije dost. Ačkoliv 
tým tvoří čtyři hráči, můžete přijít i jednotli-
vě, tým pomůžeme sestavit. Soutěž se hraje  
tříkolově, systémem každý s každým, od října  
do března.  
V dubnu je pak závěrečné posezení. 

Kontakt: mastaba@seznam.cz, 
                   tel.č. 605 438 610. 

Jarek a Dája Markovi
 
 
TJ Batesta Chodov                  

Stolní tenis                      
Starší žáci opět s medailemi na krku 
  Na státní svátek 28.10.2012 se v Chodově 
konal ve spolupráci s DDM Bludiště a finanč-
ní podpory města Chodova krajský bodovací 
turnaj starších žáků ve stolním tenisu. Cho-
dovské naděje využili domácího prostředí 
a nastoupily v plné síle. Někteří měli již od 
začátku ty nejvyšší ambice a ti ostatní sbírali 
zkušenosti do dalších dnů. Nejlépe se v cho-
dovských barvách předvedl Tomáš Partyngl, 
který jako nováček v kategorii starších žáků 
za sebou nechal hned několik kvalitních hráčů 
a po velkém smolném finále nakonec obsadil 
krásné 2. místo. Dalším úspěchem bylo čtvrt-
finále Petra Mory a Jakuba Visingera. Standa 
Hanzálek tentokrát skončil mezi 9 – 12 hráči 
v celkovém pořadí. Atmosféru krajského tur-
naje nasáli i další Chodováci – Huleš, Minář, 
Glaser, Olšan, Šedivec a Brož, kteří statečně 
bojovali v základních skupinách. V kategorii 
starších žákyň zanechali skvělou stopu cho-
dovského stolního tenisu Morová a Hubená, 
které obsadily konečné 8. místo, resp. 10. 
místo. Ve čtyřhře přidali k Partynglově stříbr-
né medaili z jednotlivců ještě stříbro Visinger 
hrající s merklínským Picmausem a bronz 
Mora s Partynglem.

Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu
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přinesl 4. místo pro Radka Dojčiara, šestý 
skončil Radek Šaroch. 
   Mezi muži skončil na 7. místě Martin  
Horváth.
Více informací na  www.sakchodov.cz.  

Miloš Volek, trenér
 
TJ Spartak Chodov – kopaná
   V listopadovém čísle jsem Vám slíbil 
souhrnné výsledky všech družstev Spar-
taku  zařazených do soutěží. Musím se 
Vám omluvit, ale svůj slib nejsem schopen  
splnit. Má to dvě příčiny: 1. Pro nepřízeň 
počasí bylo odloženo jedno kolo a soutěž tak 
nebude do termínu uzávěrky Zpravodaje  
dokončena a za 2. Nebyly mi do uzávěrky 
Zpravodaje doručeny funkcionáři mládež-
nických mužstev kromě mužstva dorostu 
výsledky v soutěžích.

A mužstvo muži - krajský přebor
   Zbývá odehrát odložené utkání  12. kola 
kde se naše mužstvo mělo utkat s druž-
stvem Lomnice. Toto utkání se odehraje 
24.11. v Lomnici.
   Od posledního utkání, které jsme uvedli 
v listopadovém Zpravodaji v Královském 
Poříčí, nám naše mužstvo mnoho radostí 
neudělalo.  V sehraných 4 kolech utrpělo 
naše mužstvo tři potupné porážky a pou-
ze jednou zvítězilo a to v bratrovražedném 
boji s Vintířovem.
20.10. Chodov - Vintířov 3:1,
branky: Bečvář M., Bečvář R., Šteg
03.11. Nové Sedlo - Chodov 2:1, 
branka: Friedl
10.11. Chodov - Stará Role 0:3
16.11. SK Cheb - Chodov 6:0
   Komentáře k jednotlivým zápasům není 
nutné uvádět. Jsou u všech utkání stejné. 
Slabé výkony, nedisciplinovanost jednot-
livých hráčů a malá bojovnost za dosažení 
lepších výsledků. Touto hrou nemůže naše 
mužstvo uspokojit žádného diváka, který 
na náš stadion chodí. Zatím naše mužstvo 
získalo  15 bodů a pro udržení v přeboru 
budou muset získat ještě nejméně  25 bodů.
  V tomto ročníku totiž dojde ke snížení 
počtu účastníků ze 16 na 14 a proto budou 
krajský přebor opouštět minimálně  4  muž-
stva.  Má tedy před sebou mužstvo do jar-
ních bojů nelehkou pozici.

ŠAK Chodov   
 
Vánoční laťka 
27. ročník mítinku ve skoku vysokém
  Místo: neděle 16.12.2012 v nové sportovní 
městské hale v Tyršově ulici, začátek závo-
du je v 10:00 hodin. Závod je připraven pro 
všechny dětské kategorie od předžactva po 
starší žactvo. Mládežnické či dospělé kate-
gorie se závodu mohou zúčastnit bez náro-
ku na odměnu. 
   Povrch: dřevěná palubovka – nutno pou-
žívat čistou sportovní obuv bez hřebů!
  Akce je podpořena finančními granty měs-
ta Chodova a obce Vintířov a finanční pod-
porou firmy KH-Cetto s. r. o..
  I letos lze určitě očekávat účast předních 
českých výškařů v žákovských kategoriích 

22. ročník Slavkovského podzimního krosu 
  Letošního ročníku Slavkovského podzim-
ního krosu se zúčastnilo 120 závodníků. 
Vzhledem k průběhu počasí v předchozích 
dnech je čekaly nebývale náročné tratě.
   Závod, připravený atlety ŠAKu Chodov 
pod vedením Vládi Zounara, s finanční 
podporou města Horní Slavkov, přilákal  
na start tradičně všechny běžce z Karlovar-
ského kraje. 
   V kategorii dětí měl největší účast pořáda-
jící klub ŠAK Chodov, tradičně výborní byli 
i mladí atleti z Triatletu K. Vary. Na start 
hlavního závodu, zařazeného do Ligy běžců  
Karlovarského kraje, se postavil v dresu 
ŠAKu Chodov i senátor a stínový Ministr 
školství PhDr. Marcel Chládek.

Krajské přebor v přespolním běhu 
  Poslední krajské přebory letošního roku 
proběhly v Ostrově. Na tratích v zámec-
kém parku bylo vidět řadu závodníků ŠAKu 
Chodov. Jeden z nich dosáhl na medaili. 
  Fabian Lochsmidt obsadil třetí místo hned 
v nejmladší kategorii žáků, když doběhl jen 
3 sekundy za vítězem a ve stejném čase jako 
druhý. Ve stejné kategorii dívek obsadila  
6. místo Markéta Bauerová.
   Její bratr Adam obsadil v kategorii žáků  
o dva roky starších 5. místo a v téže katego-
rii dívek zůstala těsně pod stupni vítězů na 
4. místě Hanka Zápotocká.
   Vyrovnaný průběh závodu mladších žáků 



22 Sport

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012 Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012

Placená inzerce

B  -  mužstvo
  Ukončilo již svou podzimní soutěž a je 
na 1. místě okresního přeboru Sokolovska.  
Mají ještě jedno utkání a to s Kacéřovem 
odložené do jara.
Dorost
   Loko K. Vary - Chodov 4:6, Chodov - Fr. 
Lázně 2:2, Nejdek - Chodov 6:1, Chodov 
- M. Lázně 0:1, N. Sedlo - Chodov 6:0,  
SK Cheb - Chodov 8:2, Chodov - Toužim 
6:1, H. Slavkov - Chodov 3:1, Ostrov - Cho-
dov 3:2, Teplá - Chodov 0:7, Chodov - 
Hvězda Cheb 3:2
   Jak je z výsledků vidět, budou mít naše muž-
stva hodně práce, aby jarní výsledky, ale i hra 
byly na jaře lepší. 
    Přejeme trenérům, funkcionářům a v nepo-
slední řadě hlavně hráčům, aby se jim zimní 
příprava vydařila, aby načerpali nové síly a do-
vednosti do jarních bojů a aby měli naši diváci 
z jejich hry jenom a jenom radost.
Funkcionáři i hráči přejí svým věrným fanouš-
kům příjemné a překrásné Vánoce a štěstí, 
zdraví a spokojenost do nového roku 2013.                         
                                           Ing. Alfons  Skokan 

BVC WITTE Chodov

2.liga žen
   Ženy BVC Witte Chodov živí postupové na-
děje i přesto, že se musí obejít bez smečařky 
Michaely Volákové, která je těhotná. Po dva-
nácti kolech drží třetí pozici za vedoucími Cha-
bařovicemi a druhými Střešovicemi „B“ Lídra 
soutěže přivítají doma 1. prosince a s loňským 
vítězem druhé ligy Chabařovicemi se očekává 
velká bitva. Věřme, že s pomocí diváků dokáží 
tento důležitý duel vyhrát.
1.liga kadetek
   Kadetkám se bohužel, narozdíl od žen, 
vytýčené cíle před soutěží nedaří plnit a po 
polovině základní části jsou prozatím čtvrté  
s velkým bodovým odstupem na příčky zajiš-

ťující postup do bojů o extraligu. 
Český pohár juniorek
  Juniorky BVC zaznamenaly historický 
úspěch, když se kvalifikovaly do Českého po-
háru své kategorie, když základní skupinu  
s přehledem vyhrály, ale díky zranění Terezy 
Červeňákové již ve zbytku kvalifikačních zápa-
sů o nasazení do dalších kol nezvítězily a tak 
budou bojovat ve druhé osmičce.
Český pohár žákyň
  Žákyním se v Českém poháru dařilo ještě  
o něco lépe než juniorkám a vybojovaly si po-
stup do první osmičky a tak tým, jehož základ 
tvoří děvčata hrající 1. ligu kadetek má mož-
nost bojovat o příčky nejvyšší.
Ostatní soutěže
  „A“ družstvo žákyň v krajském přeboru zatím 
válcuje zbytek startovního pole. „B“ tým mezi 
svými staršími protihráči sbírá zkušenosti.
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:

http://www.bvc-chodov.cz/index.php 
Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

Catr spol. s r. o.
   Vážení obyvatelé města Chodova, 
s blížícími se vánočními svátky, bychom Vás rádi 
informovali o novinkách a změnách v nabídce  
našich služeb.
   Máte zájem o datové připojení a nevíte, které-
ho poskytovatele si vybrat? Přesně pro Vás jsou 
určeny tarify MINI a START. Například v rámci 
tarifu MINI 12 získáte datové služby s rychlostí 
10Mbps/10Mbps již za 280,-Kč/měsíc. Jako nový 
zákazník můžete naše služby vyzkoušet ještě vý-
hodněji. S tarifem START 12 získáte datové služ-
by s rychlostí 30Mbps/15Mbps již za 400,- Kč/
měsíc. V kombinaci s nabídkou služeb kabelové 
televize navíc můžete ušetřit ještě více! Nabíd-
nout Vám můžeme zvýhodněné balíčky našich 
služeb v kombinaci datových služeb s kabelovou 
analogovou TV, nebo s IPTV. Tato možnost je na 
českém trhu bezkonkurenční! Již za 350,- Kč/
měsíc tak například můžete získat balíček EKO-
NOM 12A, který obsahuje datové služby s rych-
lostí 10Mbps/10Mbps a kabelovou analogovou 
TV s 15ti televizními kanály. Více se dozvíte z na-
šich nových ceníků, které budou k dispozici na 
našich webových stránkách a také budou již tra-
dičně distribuovány do Vašich schránek. V ceníku 
naleznete shrnutí našich služeb a mnoho dalších 

   BVC Witte Chodov – Lokomotiva Plzeň
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Termín uzávěrky
lednového čísla

 10.12.2012

Simona Weberová
362 26  Božičany 97
PO-PÁ    9 - 17
SO          9 - 12
tel.: 775 985 687
e-mail: sw.textil@gmail.com
www.sw.textil.sweb.cz

TEXTIL pro děti i dospělé
ETNO

HRAČKY
BIŽUTERIE

GALANTERIE

informací o připravovaných novinkách.
   Mezi novinky, které se týkají služeb kabelové 
televize (ANALOG) patří zařazení 2 nových TV 
kanálů do naší nabídky: 
  Základní nabídka - COMEDY CENTRAL EX-
TRA - koktejl kvalitního humoru, premiér a origi-
nálních zábavných seriálů
  Rozšířená nabídka - FILM EUROPE - jde 
o první evropský televizní projekt, který systema-
ticky mapuje kinematografii z každé země geo-
grafické Evropy. Divákům přináší nejzajímavější 
filmy z téměř 50ti zemí evropského kontinentu, 
oceněné na festivalech i domácími filmovými ce-
nami, se špičkovými režisérskými a hereckými 
osobnostmi. Přidanou hodnotou tohoto kanálu je  
i možnost sledovat filmy v původním znění s titulky. 
   Nejvíce novinek pro Vás máme logicky připra-
veno na stále ještě nové platformě IPTV. Můžete 
se těšit na rozšíření nabídky IPTV o nové balíčky 
programů. Mimo jiné v naší nové nabídce najdete 
další programy v HD rozlišení (SPECTRUM HD, 
FILM EUROPE HD, FANDA HD), nové filmové, 
sportovní a erotické programy (COMEDY CENT-
RAL EXTRA, SPORT 2, GOLF CHANNEL, LEO 
TV a další). Dobrou zprávou je snad také i mírné 
snížení pořizovací ceny IPTV STB MOTOROLA 
1003 potřebného k příjmu programů v rámci na-
bídky IPTV! Navíc v případě úvazku odběru služ-
by po dobu minimálně 12 měsíců získáváte jako 

bonus 2 měsíce Vámi zvolené služby ZDARMA! 
Tato akce platí do 31.01.2013.

   Veškeré bližší informace se dozvíte z našich 
webových stránek www.catr.cz. Navštívit nás 
můžete i osobně a to na adrese naší provozovny: 
Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte 
telefonicky na tel.č.: 352 665 298. 
   Závěrem nám dovolte popřát Vám spokoje-
né prožití vánočních svátků, mnoho obchod-
ních i osobních úspěchů a hlavně zdraví, štěstí  
a osobní pohodu v novém roce!
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www.kovomatik.cz

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
                            So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

hrabla, lopaty, košťata již v prodeji

LEVNĚ a RYCHLE• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• nejširší výběr pantů a kování
• zahradní a ruční nářadí
• spojovací materiál
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• barvy, interiérové barvy, barvy ve spreji
• profi lepidla, lepidla patex - znáte z TV
• nově v prodeji autokosmetika

TEL.: 777 682 634
   Přejeme  
       všem 
šťastné a veselé  

Vánoce

   Přejeme  
       všem 
šťastné a veselé  

Vánoce

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
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Příční Ulice 636, 357 35 Chodov, goshopsport@hotmail.co.uk
Po-Pá 9.00-17.00

TR Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI 
LZE OBCHODOVAT 

SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ

 -  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
 -  ZNALECKÉ POSUDKY      
 -  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
 -  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
 -  POJIŠTĚNÍ MAJETKU, OSOB,  
    POVINNÉ RUČENÍ
 -  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
 -  VÝKUP BYTŮ

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH 
KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100% 
G A R A N C I  J E J I C H  F I N A N C Í .  
V RÁMCI JEDNÉ Z NEJNIŽŠÍCH PROVIZÍ V 
REGIONU NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU 
K U P N Í  C E N Y  A  P R Á V N Í  S E R V I S  
RENOMOVANÉ KARLOVARSKÉ ADVOKÁTNÍ 
K A N C E L Á Ř E

 
   gsm: 773 16 18 30                 e-mail: info@trchodov.cz                                Staroměstská 25, 357 35 Chodov
            774 73 05 18                 web: www.trchodov.cz                                    budova České spořitelny, 1.patro

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE



26 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012 Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2012

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

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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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% 
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel./Fax: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

NOVÁ VZORKOVÁ

 PRODEJNA

tel.: 777 11 33 44 
U Porcelánky 266, ChodovCHODOVSKÉ REALITY 

MOBILITY

REALITY

PRONÁJEM: 

2+1, Karlovy Vary ul.Raisova  

CENA : 8000,-Kč + energie

www.chodovske-reality.cz
Výhodné hypotéky s nejnižším úrokem a bez poplatků za zpracování a odhad!! 
To vše a ještě více od nás. 

A co takhle byt 3+1 s balkónem  
v Chodově za 390.000,-Kč  

nebo 3+1 Rooseweltova ul. za 580 tisíc,  
pronájem 2+1 ve Varech za 6.200,- 

či 3+1 v Novém Sedle za 295.000,-??? 
Nebo rodinný dům 5+1 ve Starém Sedle za 1.999.000,- 

včetně zahrady a garáže s dílnou???

 Veselé Vánoce a šťastný Nový rok vám přejí Chodovské reality.
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Hodinový manžel – Domácí profík 
 

Práce všeho druhu 
Zednické, zámečnické, malířské 
a instalatérské práce, pokládání podlah, 
montáž nábytku atd.

Roman Eichacker

RomulusRoman@seznam.cz
Tel. 774 196 645     

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

Veselé Vánoce 
  přeje Lera

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
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S pojištěním PRO ŽENY získáte finanční pomoc v případě: 
• závažného onemocnění nebo ženské operace  
• těhotenských, porodních nebo poporodních komplikací 
• závažného postižení narozeného dítěte 

Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky, www.pojistkaprozeny.cz

První životní pojištění
speciálně PRO ženy

S vámi od A do ZZvýhodněné cenové podmínky 
pro ženy platí POUZE do 20. 12. 2012!

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

mob.: 606 852 893RD 417

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

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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Přijďte si vybrat 
zlatý či stříbrný šperk a šperkovnice 

Vaše opravy šperků 
stále za nejlepší ceny od 50,- Kč

ZLATNICKÁ DÍLNA

    Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov  
    nebo každé ÚT 14:00-17:00 h  

v kadeřnictví „MARCELA“ U porcelánky 849

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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 p r o d e j  o p l o c e n é h o  s t a v e b n í h o  p o z e m k u  
s platným stavebním povolením pro výstavbu  

rodinného domku s garáží v Chodově.  
Nečekaně klidné místo,  

přesto nedaleko všech obchodů a služeb.  

s leva na 1.095,- Kč/m2 
Také možnost pronájmu 

 

Loyd-reality, spol. s r.o., Moskevská 10, 360 01 Karlovy Vary, 
tel.: 353 222 227, 602 145 144, www.loyd.cz, reality@loyd.cz

Oáza pohody pro Vaši rodinu 
Plocha 1.418m2

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

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

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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NOVÁ PRODEJNA 600m2

KOBERCE
PVC

VINYL
DŘEVO

LAMINÁT
POKLÁDKA

CHEBSKÁ ulice,
areál DVORANA   MOSERu
za Kaufl andem směr Cheb
tel.: 355.311.240
po - pá: 9 - 18, so: 9 - 12 h.
Parkoviště u prodejny.

18% SL
EV

A

  do 31. 10. 2012.

®

KK_OK_INZERAT_119_92_08_2012.indd   1 3.8.2012   12:56:00

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 )

R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE  
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -   
 kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
rozvoz až do domu 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

mobil: 602 190 602

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE

informace a přihlášky:
po-pá: 9.00-11.00  15.00-17.00

w w w . a u t o s k o l a - s t a s t n y . c z

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

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 :
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Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Nabízíme k pronájmu  

restauraci  

Penzion U S otonů 

od 1. 1. 2013.

Info na tel. 732 685 652

RYCHLÁ PŮJČKA
5.000 - 166.000 Kč
  pro důchodce, osoby na MD, 
  zaměstance atd.
  NOVÝ produkt pro OSVČ
tel.: 725 073 230 / e-mail: info.pujckykv@seznam.cz ww

w.
pr

of
ic

re
di

t.c
z

Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Přijmeme ser vírku 
od 1. 1. 2013 

tel. 606 865 824 
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

diagnostika řídících jednotek, měření 
geometrie, výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd, opravy brzdových 
systémů, výměna tlumičů, spojek, nástřik 
podvozku a dutin, plnění klimatizací, 
výměna rozvodů, příprava a zajištění 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:

Pronajmu pěkný byt 
I.kat. levně a dlouhodobě 

v Kraslicích 
Dům je nově zateplen a v bytě jsou nová 
plastová okna, parkování před domem, 

internet, kabelová televize, pěkné bydlení. 
K dispozici byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 

Info: 
608 22 22 00, 777 86 20 06 
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Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

Po-Pá 8.30-12  13-17.30    So 8.30-11.30ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
V prosinci: vánoční dekorace, svíčky, jmelí, adventní věnce 

Prodej vánočních stromků bude zahájen první týden v prosinci. 

P o  d o b u  a d v e n t u  p r o d e j  v á n o č n í h o  z b o ž í  v e  s t á n k u  n a  p ě š í  z ó n ě . 

Od ledna: semena, postřiky, hnojiva pro sezónu 2013 

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v h o d n ý  v á n o č n í  d á r e k
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