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          Ples seniorů 3. 10. KASS Chodov

     Lampiónový průvod 28. 10. 

Zpravodaj
města

Chodova

        Běh Smolnickým kopcem 13. 10. 
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NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

K   o p r av á m  p o u ž í v á m e  v ž d y  o r i g i n á l n í  n e b o  k v a l i t a t i v n ě  r o v n o c e n n é  n á h r a d n í  d í l y.

  Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
  Diagnostika vozidel všech značek
  Specializace na vozy BMW
  Výměny čelních skel a autoskel
  Příprava a odvoz vozů na STK a ME
  Klempířské a lakýrnické práce
  Opravy havarovaných vozidel
  Spolupráce s pojišťovnami
  Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
  Renovace autolaků
  Čištění interiérů Vašeho vozu
  Smluvní odtahová služba

NAŠIM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM VŽDY 100% SERVIS, MAXIMÁLNÍ PÉČI A OSOBNÍ PŘÍSTUP!!!

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov       Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

       U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou           
   údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný 
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)
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K věci …
    Vážení  čtenáři  chodovského  zpravodaje,  dnes 
bych  Vás  chtěl  seznámit  s  drobným  úspěchem, 
který se městu a Základní škole Husova díky spo-
lupráci  s  významnými  zaměstnavateli  v  našem 
regionu podařil. 3.  října 2013 budou na Základní 
škole Husova Chodov slavnostně uvedeny do pro-
vozu nové, moderní školní dílny. 
   Někomu se může zdát, že je to obyčejná věc, 
nicméně při širším podhledu na budoucnost na-
šeho regionu a zejména možné pracovní uplat-
nění je zřejmé, že nejvíce pracovních příležitostí 
bude právě v oborech, ve kterých je potřeba něco 
umět. Naším cílem je, abychom žáky našich škol 
v zajímavém a moderním prostředí seznámili 
se základy používání nástrojů, dali jim základ-
ní pracovní návyky a hlavně pomocí zkušených 
pedagogů i předali letité zkušenosti. Protože ať 
již žák zvolí jakékoliv další studium, tyto praktic-
ké zkušenosti, se mu v jeho životě budou určitě 
hodit. A právě úzká spolupráce s firmami a také 
školami jako jsou ISŠTE Sokolov a SOU Nejdek 
je toho garantem. 

   Osobně jsem rád, že se podařilo vyjednat pod-
poru velkých firem, škol a ve velmi krátké době 
letních prázdnin zrealizovat rekonstrukci pro-
stor dílen. Zde bych rád poděkoval všem, kteří 
nám v tom pomohli – Lincoln CZ patřící do sku-
piny SKF, KH Cetto Chodov, SU a.s., Sdružení 
odborových svazů SU a.s., Witte Nejdek,  DDM 
Chodov a zejména řediteli školy Mgr. Liboru Do-
čkalovi. Všichni nám velmi pomohli a patří jim 
za to náš dík.
   Krátce se ve svém příspěvku chci také vrátit 
k městskému hřbitovu. Dokončili jsme rekon-
strukci hlavní komunikace, tak aby přístup po 
celé délce hřbitova byl bezpečný a důstojný.  
Stejně tak jako při první etapě i zde došlo k vý-
měně povrchu, svedení dešťových vod a vybudo-
vání veřejného osvětlení. Dalším krokem bylo 
vybudování nového společného hrobu. Ten je 

sice pro většinu návštěvníků asi tím méně důle-
žitým místem, nicméně pro správné a pietní fun-
gování městského pohřebiště místem důležitým. 
V úpravách bychom chtěli pokračovat v příštím 
roce tím, že se budeme věnovat přední částí – 
tzv. vsypové loučce a jejímu okolí. Chceme  opra-
vit přístup a vybudovat pietní místo pro květiny 
a svíce. V oddělní tzv. „urnových hrobů“ dojde 
k úpravě chodníčku, zeleně a povrchu. Zde bych 
rád požádal o spolupráci nájemce těchto míst. 
Prosím, aby se spojili  během jara příštího roku 
se správou hřbitova a domluvili se na odnesení 
výzdoby a zejména na odstranění trvale vysa-
zených keříků a květin tak, abychom plánované 
úpravy mohli vůbec realizovat a také, aby nedo-
šlo k jejich poškození. Na úplný závěr mi dovol-
te, ačkoliv to nemám běžně ve zvyku, abych rea-
goval na fámu, která v posledních týdnech koluje 
po Chodově a týká se toho, že si město mělo ne-
chat údajně zaplatit za to, že přijme 600, 800 ale 
dokonce i 900 nepřizpůsobivých obyvatel a to až 
ze Slovenska.  Jenom krátce - je to s prominutím 
„blbost“ a není to pravda. Více Vám k tomu píše 
ve svém příspěvku kolega radní pan Josef Pojar.  
Přeji Vám všem příjemný říjen.   

Patrik Pizinger, místostarosta 

Zaručené „fámy“ z města
   Vážení spoluobčané, v poslední době jsem měl 
plno dotazů ohledně nastěhování několika sto-
vek nepřizpůsobivých a romských občanů, že je 
to akce vedení města. Nic takového, z této zaru-
čené „zprávy“, se nezakládá na pravdě. Jakožto 
člen rady a zastupitel města, vás mohu ubezpe-
čit, že nic takového se nikdy na radě či zastupi-
telstvu města neprojednávalo a ani projednávat 
nebude. Jak jistě víte, město prodalo většinu 
svého bytového fondu. Ten malinký zbytek se 
prodává v obálkové metodě, čili větší nabídce. 
Proto není možné, aby město přijímalo a ubyto-
valo několik stovek lidí. To může možná jedině 
jen soukromý subjekt, ale také ne ve stovkách. 
Aby tomu tak nebylo, město udělalo velký krok 
a to koupením v dražbě bývalou ubytovnu čes-
kých drah v Hrnčířské ulici za 539 075 Kč. Tím 
se z této budovy nestane právě ubytovna, ale 
prostor, který bude v budoucnu využívat den-
ní centrum Mateřidouška o.p.s. To je jen na 
upřesnění zaručených „zpráv“.

Přeji vám všem krásné prožití podzimních dnů. 
             Bc. Josef Pojar,  radní a zastupitel města 
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Oznámení o době a místě

konání voleb do Poslanecké

sněmovny Parlamentu ČR     

   Starosta města Chodova podle § 15 odst. 1 
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parla-
mentu České republiky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů oznamuje:

   Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky se uskuteční  
v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin  
do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října 
2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

    V Chodově jsou volební okrsky a jejich sídla 
vymezeny takto:

Volební okrsek č. 1: volební místnost na adrese:
Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, 
tel.: 352 352 316
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Horní, Hrnčířská, Krátká, Nádražní, U Por-
celánky (230, 849-864, 867-871), Vančurova, 
Vintířovská a č. ev. 10E a 11E .

Volební okrsek č. 2: volební místnost na adrese:
Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, 
tel.: 352 352 316
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Čs. odbojářů, Dvořákova, U Porcelánky  
(169, 266, 1012) a Štěříkova Louka.

Volební okrsek č. 3: volební místnost na adrese:
Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, 
tel.: 352 352 316
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu:  v Chodově
Bezručova, Dukelských hrdinů, Havlíčkova, 
Karlovarská, Komenského, Nejdecká, Roose-
veltova, Staroměstská a Tyršova.

Volební okrsek č. 4: volební místnost na adrese:
Městský úřad Chodov, Komenského čp. 1077, 
tel.: 352 352 245
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu:  v Chodově
Lesní, Luční, Nerudova, Školní a Tovární.

Volební okrsek č. 5: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,   
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
1. máje, Hlavní (616–620), Konečná, 
Lipová, Polní, Příční, Říjnová, Vítězná, 
Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek č. 6: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,  
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Čapkova, Husova (86, 87, 91, 93, 94, 195,  
234, 596, 788, 981–992, 1111, 1115, 1116, 1124, 
1127, 1145), Jiráskova (781–784),  
Náměstí 9. května (759-766), 
Poděbradova (76, 79, 231, 238, 289, 311,  
359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 
1045, 1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137)  
a č. ev. 8E.

Volební okrsek č. 7: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,  
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Boženy Němcové, Budovatelů, ČSA, 
Náměstí ČSM, Obránců míru, 
Osadní, Železný Dvůr   
a Pod Železným Dvorem.

Volební okrsek č. 8: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,  
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Husova (739-750), Jiráskova (773-780), 
Náměstí 9. května (751-758) 
a Poděbradova (701-704) a č. ev. 12E a 15E.

Volební okrsek č. 9: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,  
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu:  v Chodově
Hlavní (650-659) a U Koupaliště.
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Volební okrsek č. 10: volební místnost na adrese:
Kulturní a společenské středisko Chodov,  
náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
Palackého, Revoluční a Smetanova.

Volební okrsek č. 11: volební místnost na adrese:
Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská čp. 111, 
tel. 725 714 658
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu:  v Chodově
Stará Chodovská a č. ev. 1E, 2E, 3E a 14E.

   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem). Neprokáže-
li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. Volič, který 
se do volební místnosti dostaví s voličským 
průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové 
volební komisi.
   Každému voliči budou dodány 1 den přede 
dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.
   K zajištění pořádku a důstojného průběhu 
hlasování ve volební místnosti je každý povi-
nen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
volební komise.
    Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hlaso-
vacích lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

Ing. Josef Hora, starosta

Permon
   Vážení spoluobčané,
ve dnech 6.–8.9.2013 se na Kladně usku-
tečnilo 17. setkání hornických a hutnických 
měst a obcí ČR. Jde o celorepublikový hor-
nický svátek, jehož účastníky jsme měli mož-
nost v září roku 2011 hostit v našem městě.  
Tak jako u nás byly u příležitosti této hor-
nické akce i na Kladně předávány ceny Čes-
ký permon ČR. Je to velice hezká tradice, 
která dává prostor pro oceňování horníků,  
ale i lidí, kteří mají hornictví jako koníčka,  
za jejich snahu o udržování hornických tradic 
a hornického folklóru, v dalších kategoriích 
pak za počin roku, celoživotní dílo a mimo-

řádnou cenu pořadatele setkání.
    Pro město Chodov je obrovským vyzname-
náním, že mezi 51 dosud udělenými cenami 
Permon (z toho 1 cena byla udělena do za-
hraničí) jsou dva Chodováci – v roce 2011 
obdržel cenu pan Ing. Petr Zuleger a letos 
na Kladně dostal Permona pan Karel Veselý 
v kategorii hornický folklór. Karlovi, členu 
hornického spolku SOLLES Chodov srdečně 
gratulujeme a já osobně děkuji a blahopřeji 
Karlovi za neutuchající propagaci hornictví a 
záchranu v řadě případů opravdu skvostných 
částí hornické výstroje a výzbroje. Velké naše 
poděkování zaslouží také manželka pana  
Veselého, paní Jana, která Karlovi tuto zálibu 
nejen trpí, ale také ji aktivně podporuje – na 
Kladně se představila ve slušivém hornickém 
kostýmku…

Za Město Chodov a hornický spolek SOLLES 
Ing. Josef  Hora

Nový občanský zákoník
    Nový občanský zákoník reaguje na po-
třebu změny v soukromém právu. Současný 
občanský zákoník byl přijat v roce 1964 a od 
té doby byl   mnohokrát upravován (noveli-
zován).  

   Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 
Sb.) je tematicky rozdělen do pěti částí:  

   V obecné části jsou především vymezeny 
jednotlivé pojmy, se kterými následně text 
občanského zákoníku pracuje.

   Část Rodinné právo v sobě zahrnuje dnešní 
zákon o rodině. Dotýká se jak institutu man-
želství, tak vztahů mezi příbuznými, zejména 
pak vztahů mezi rodiči a dětmi.

   Část Absolutní majetková práva v sobě 
skrývá definici vlastnictví, práva k cizím  
věcem a problematiku dědění.

   Čtvrtá část nazvaná Relativní majetková 
práva je nejobsáhlejší. Zahrnuje v sobě různé 
druhy smluv, stejně tak jako závazky z delikt-
ního jednání (tedy i odpovědnost za škodu).

  Poslední část se zabývá především legislativ-
ně technickou problematikou, mimo jiné tím, 
které dosavadní zákony budou novým záko-
nem zrušeny (občanský zákoník, obchodní 
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zákoník, z. o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor, z. o vlastnictví bytů, z. o rodině,  
z. o sdružování občanů, z. o obecně pro-
spěšných společnostech, z. o nadacích a na-
dačních fondech, z. o cenných papírech, z. o 
odškodnění bolesti a ztížení společenského 
uplatnění a další). Nástupcem obchodního 
zákoníku je zákon o obchodních korpo-
racích (č. 90/2012 Sb.). Přináší novou práv-
ní úpravu společnosti s ručením omezeným, 
akciové společnosti, družstev, v.o.s. a k.s.

N o v ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k  i  z á k o n  
o obchodních korporacích nabudou účinnosti 
1. ledna 2014.

Více na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru 
školství, kultury a vnitřních věcí

Odstranění veřejné vybavenosti 
   Před několika lety jsme v našem městě od-
stranili nevyužívanou veřejnou vybavenost 
typu klepače na koberce, věšáky na prádlo 
apod., která již nebyla využívána a byla již za 
svou životností. Na základě požadavků jed-
notlivých domů byla zbývající vybavenost 
opravena a ponechána na svém místě. Nyní, 
po několika letech, opět nastala doba, kdy je 
nutné zvážit, zda tato zařízení slouží svému 
účelu nebo jsou již pouze nebezpečnými prvky 
ve veřejné zeleni.
   Žádáme zástupce jednotlivých vlastníků  
bytových jednotek, popř. jejich správce, aby do 
konce měsíce října nahlásili požadavek na za-
chování konkrétní vybavenosti u jednotlivých 
č.p. Věšáky a klepače, o které nebude požádá-
no, budou odstraněny.

Ilona Nehybová, odbor rozvoje města
 
Seniorské dny v říjnu 2013
   Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí 
informuje o kulturně-společenských akcích pro 
seniory města Chodova na měsíc říjen 2013.
Seniorské dny budou zahájeny na plese seniorů. 
03.10.2013 - Ples seniorů v KASSu Chodov, 
prodej vstupenek v KASSu, infocentru nebo  
na OSV. Začátek plesu v 17:00 hodin.
08.10.2013 - Beseda preventisty MP 
a vedoucího MZS Chodov na téma 

Senior a bezpečnost, v jídelně DPS v 9 hodin.
10.10.2013 - Plavání seniorů - 
bazén u KV Arény Karlovy Vary - odjezd v 9:30 
hodin z Chodova z autobusového nádraží.
11.10.2013 - Přednáška na téma Finanční 
poradenství, v jídelně DPS od 9:00 hodin. 
15.10.2013 - Turnaj v minigolfu 
na hřišti TJ Spartak - přihlášky na OSV, 
začátek v 9:30 h
17.10.2013 - Film pro seniory „Babovřesky“ 
v kině Malá scéna Chodov. Informace na OSV. 
Prodej vstupenek v kině od 9:00 h, začátek  
filmu v 9:30 hodin.  Cena vstupenky 20 Kč.
22.10.2013 - Turnaj v šipkách, restaurace 
U Žíly v Chodově - přihlášky na OSV, začátek 
v 9:00 hodin
   Podrobné informace získáte na OSV. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na hojnou 
účast. 

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Nový nízkoprahový klub Jeden 
svět a přestěhování kanceláře 
Člověka v tísni
   Dne 2. září byl otevřen nový nízkoprahový 
klub pro předškolní vzdělávání „Jeden svět“. 
Zřizovatelem je organizace Člověk v tísni, 
o.p.s. Tento klub je alternativa k běžným MŠ. 
Je určen dětem ve věku od 3 do 6 let, které 
nemají možnost navštěvovat běžnou mateř-
skou školu nebo přípravný ročník ZŠ. Kapacita 
klubu je 12 míst, v současnosti jsou všechna 
místa obsazená. Poskytujeme zdarma tyto 
služby: pravidelné a programově připravované  
tematické aktivity předškolní výchovy, rozvoj 
schopností, dovedností a znalostí dítěte, - čas 
i prostor pro hru, pohyb, malování, individu-
ální přístup, přátelské a bezpečné prostředí, 
- „ učíme děti učit se“, volnočasové aktivity  

Ilustrační foto
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Charlie  – roční pejsek menšího vzrůstu.

Tery a Ajša – 1-2 roky staré sestry středního vzrůstu

Starší pejsek malého vzrůstu 
nalezen dne 16.09.2013 u OC Tipo

Více informací o nás najdete na   
https://www.facebook.com/utulekchodov.
Poskytněte nebo nám pomozte najít nový 
domov pro tyto pejsky. Předem děkujeme. 

Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata Města Chodov

  Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle 
zpravodaje, od 1.7.2013 je v provozu Záchytné 
místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata v Cho-
dově, ve Vančurově ulici.
  Dovolujeme si poděkovat touto cestou všem 
dárcům, kteří nosí pro umístěné nalezence 
dobroty, které jim zpříjemňují, jak všichni dou-
fáme, dočasný pobyt. 
V minulém měsíci se podařilo najít domov 4 
fenkám, a to Larince, Sáře, Aryen a Líze a také 
pejskovi Smajlíkovi, který k nám doputoval až 
z nejdeckého útulku, do kterého byl po prošet-
ření situace vrácen a díky celé této kauze našel 
po 4 letech konečně také nový domov. Tři pejs-
kové byli navráceni zpět původním majitelům. 
V současnosti jsou u nás 2 fenky a 2 psi, kteří 
hledají nového majitele
Pokud nemůžete mít doma pejska a přesto 
Vám psí kamarád chybí, nebo „jen“ chcete udě-
lat dobrý skutek a vzít některého z útulkových 
pejsků na procházku, není problém. Přijďte se 
podívat do záchytného zařízení v otevírací dobu 
pro veřejnost, rádi Vám chlupáče na vycházku 
půjčíme. Pejskové určitě budou vděční.
 Po, So   10:00 do 12:00 hodin
 St  15:00 do 17:00 hodin
Návštěvy mimo tuto dobu je nutné do-
hodnout předem telefonicky na tel.  
č. 602 221 090.  

a výlety. Otevřeno je každý den kromě pátku 
od 8 do 12 hodin. 
    Zařízení a celá kancelář, kde organizace po-
skytuje terénní programy, byla přestěhována 
na novou adresu: 
Budovatelů 677, 357 35  Chodov. 
Konzultační hodiny pro službu terénní pro-
gramy jsou každou středu od 12:00 -15:00 h. 

Člověk v tísni, o. p. s.

Nově  –  osvobození  z  místního 
poplatku ze psů
   Obecně závazná vyhláška města Chodov  
č. 3/2010, o místních poplatcích byla změ-
něna (OZV č. 3/2013) a nově je v ní zavede-
no osvobození od poplatku ze psů na dobu  
1 roku poplatníkům, kteří si tohoto psa pře-
vzali z útulku. 

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV
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          Středisko prevence   
    kriminality     
    Městské policie v Chodově
 
Střípky z činnosti MP Chodov

   Náhodný chodec si v odpoledních hodinách 
všiml před provozovnou Plzeňka zaparkova-
ného osobního vozidla, z kterého se v zava-
zadlovém prostoru ozývaly podivné zvuky. 
Opatrně nakoukl a viděl kousky těla, sváza-
né provazem. Okamžitě uvědomil Městskou 
policii a na místo se vydaly policejní hlídky.  
Zásah směřoval k osvobození osoby, která 
mohla být ve vozidle držena násilím. Jaké 
však bylo vzápětí překvapení, když policisté 
na místě s pomocí majitele vozidla zjistili, že 
ve vozidle je umístěno malé prase, které bude 
použito k hostině pořádané majitelem.
    /Místo zbraní se tedy v rukou policistů 
mohly  objevit vidličky a nože/
  V nočních hodinách byla do ulice Tovární 
přivolána hlídka strážníků obyvatelem domu, 
který tvrdil, že z okna nad ním právě vysko-
čil pes z okna. Strážníci si nevěřícně nechali 
oznámení zopakovat ještě jednou a pak vyje-
li na místo, kde skutečně spatřili psa, který 
vyskočil z okna v 6. patře a na místě uhynul. 
Šetřením bylo následně zjištěno, že majitelka 
zřejmě špatně zajistila okno, to se v bouřce 
otevřelo a následné hromy, doprovázené bles-
ky, psa vystrašily natolik, že ten opustil pro-
stor jediným možným východem.
/Bohužel příliš riskantním/ 
  Strážníci byli přivolání v odpoledních hodi-
nách do ulice Budovatelů tísňovým oznáme-
ním přítele 24 leté ženy, které dle něho trpí 
velkými bolestmi břicha. Hlídka na místě zjis-
tila ležící ženu na posteli, která si stěžovala, že 
jí bolí břicho a je jí špatně. Během vyšetření 
v rámci poskytnutí první pomoci bylo náhle 
zjištěno, že je zcela reálné, že žena zřejmě rodí. 
V největším úžasu však nebyli pouze strážní-
ci, ale hlavně žena i její přítel. Okamžitě byla 
uvedena priorita oznámení pro Záchrannou 
službu a všichni zúčastnění se připravovali na 
porod přímo v bytě. Na místo se brzy dostavila 
lékařská pomoc a příchod dalšího človíčka na 
svět již probíhal za jejich režie.
/Tak pozor až Vás někdy bude bolet břicho/

Pěkný výlupek se nakonec vyklubal z 29 le-
tého muže, který přinesl na Městskou policii 
psa, který se dle jeho tvrzení k němu připojil 
cestou ze St. Chodovské a on má obavu, aby 
se někde nezaběhl pod auto. Vypadalo to, že 
pes nikomu nepatřil. Muži jsme poděkovali  
a psa umístili v Záchytném zařízení v ul. Van-
čurova. Jaké pak bylo překvapení, když bylo 
následně pracovníky Záchytného zařízení zjiš-
těno, že muž si tohoto psa vyzvedl v psím útul-
ku v Nejdku a zde nám jej odložil. Muže jsme 
znovu vyhledali, od plic vysvětlili, co si o jeho 
jednání myslíme a psa jsme mu opět vrátili. 
Tento muž však tohoto psa vzápětí znovu uvá-
zal u stromu v regionu města a opustil. Nyní je 
obviněn z opuštění zvířete a bude projednán 
ve správním řízení. Pes byl znovu předán do 
psího útulku v Nejdku a z posledních zpráv 
víme, že pejska se již někdo ujal. Pracovníkům 
Záchytného zařízení v ul. Vančurova tímto dě-
kujeme za výbornou spolupráci.

/Škoda, že mu to ten pejsek nemůže od plic 
vysvětlit sám na jeho zadní části těla/ 

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

Ochrana rekreačních objektů  

a jejich zazimování

Tak už přichází pomalu zima a s ní i možné 
riziko vloupání do chaty či zahradního dom-
ku v zazimované zahradě kdesi na samotě 
nebo v zahradní kolonii. Všemu by měl odpo-
vídat určitý stupeň zabezpečení. Drahé věci si 
raději odvážíme do městského bytu.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Ilustrační foto
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Opravdu budeme platit za výjezd hasičů?
 Od 1. září 2013 vstoupil v platnost nový zákon 
o pojišťovnictví. Bohužel, jak je v Česku zvy-
kem, média pojala toto téma bulvárně a podává 
informace ve stylu: „Budete platit hasičům“.  
To však není pravda!
  Pro vás, občany, se touto úpravou zákona 
prakticky nic nemění. Nebudete platit hasi-
čům za to, že vám přijedou uhasit dům, že vás 
budou vyprošťovat z havarovaného vozu ani za 
to, že vám vytáhnou psa ze studny. Právě tohle 
totiž ze spousty článků a „šokujících“ reportáží 
v televizích bohužel vyplývá (např. „Hasiči začí-
nají inkasovat 5600 za hodinu“).   
   Nyní velmi zkráceně ke změně legislativy:
- byl založen fond zábrany škod, do které-
ho budou pojišťovny (členové České kanceláře 
pojistitelů - ČKP) přispívat min. 3% z ročního 
pojistného z pojištění odpovědnosti provo-
zu vozidla. Použití fondu pro úhradu nákladů 
bude mimo jiné také i pro složky integrovaného 
záchranného systému, 
- mění se mechanizmus úhrady nákladů: 
prostřednictvím pojišťoven, ČKP nebo Mi-
nisterstva financí budou hasiči za zásah při 
dopravní nehodě účtovat paušální částku 
5.600,- za každou započatou hodinu zása-
hu, kde budou nutné likvidační práce, 
- účtování nákladů se bude týkat i jiných zá-
sahů, ALE pouze těch, u nichž bude pro-
kázán úmysl (např. žháři, žertovné tele-
fonáty, zneužití tísňových linek, ohlášení 
bomby, atd.). Zdůrazňujeme tedy, že účtování 
nákladů se nevztahuje na případ, kdy vidí-
te z lesa stoupat kouř a přivoláte hasiče, kteří 
posléze zjistí, že se nejedná o požár. V tomto 
případě vaše volání nebylo úmyslně fa-
lešné a nikdo vás za něj postihovat nebude. 
(převzato a redakčně upraveno ze serveru 
www.pozary.cz).   

Souhrn jednotky PO-srpen 2013
   Chodovští hasiči zasahovali celkem u 11 udá-
lostí (3x požáry - tráva a keř u Starého Sedla, 
byt v ulici TGM v Karlových Varech, balík sena 
u Jimlíkova). Díky drzosti zlodějů při krádeži 
pohonných hmot z vozidel musela jednotka 
následně likvidovat dva úniky. Dále byli hasiči 
požádáni o pomoc při vyproštění psa uvízlého 
pod přívěsem, zřejmě se pejsek umoudřil a již 
v době příjezdu hasičů vylezl raději sám ke 
spokojenému majiteli. Další zásah byl při vy-
hledávání pohřešované osoby v Oloví. Příběh 

měl šťastný konec a osoba byla po půldruhé 
hodině nalezena bez zdravotních následků. 
Další informace jsou na webu 
www.sdhchodov.cz. 

Informace SDH - srpen 2013
 Krátký souhrn:
-  návštěva v mateřské školce Moudrá Sova  
 v Karlových Varech – Doubí
-  Veterán rallye 2013, Staré náměstí Chodov
-  Krajská liga - ženy, Otročín, 3. místo 
-  pohárová soutěž - ženy, Potůčky 2. místo
-  oslavy 140 let SDH Hroznětín
-  beachvolejbalový turnaj   
 „BEACH FIRE CHODOV 2013“  

Soutěž Dobrovolní hasiči roku 
  V soutěži RWE Dobrovolní hasiči roku po-
stoupila do finálového hlasování naše jednotka 
SDH Chodov. Prosíme o podporu formou hla-
sování. Hlasovat můžete na: http://moravske-
hospodarstvi.cz/website/others/ hasici2013/
hlasovani/jednotky/dobrovolni-jednotky-jih-
zapad-cech/vote.php  
 Nebo zaslat SMS ve tvaru HASICI ZCJ3 na 
telefonní číslo 900 77 06, cena SMS je 6 Kč. 
Hlasovat je možné do 15. října 2013. 
Děkujeme.

za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss 

Dopravní nehoda dvou vozidel, křižovatka 
za St. Chodovskou, směr Vřesová, 30. srpna 2013

Účastníci „Beach Fire Chodov 2013“, 
hřiště BVC, Chodov, 18. srpna 2013
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Lyžování bez starostí – Itálie 2014
  TERMÍN 21.-27. února 2014 - jarní prázd-
niny v Karlovarském kraji.
Hotel Locanda Locatori /Passo Tonale
Temú - Passo Tonale - Ponte Di Legno 
(1 257 – 3 016 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.
 CENA: 3 a vícelůžkový pokoj 11200 Kč,  
2 lůžkový 12000 Kč, dítě 8-12 let 10000 Kč 
 Slevy: Junior, nar. po 30.11.1997, 1500 Kč. 
Senior, nar. před 30.11.1948, 400 Kč. 
Dítě do 8 let v doprovodu 1 osoby na pokoji, 
narozené po 30.11.2005, 3800 Kč. 
   Záloha 2000 Kč do konce října 2013 a dopla-
tek do 20. ledna 2014. Cena zahrnuje: dopravu 
lůžkovým autobusem, 4x ubytování s italskou 
polopenzí, skipas. 
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, 
pobytovou taxu cca 0,7 Euro os./den.
Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz, 
volejte DDM: 352 352 280-1, 602 944 989

Baby club
   Maminky a tatínkové mohou pravidelně 
cvičit se svými dětmi ve věku 1-2 roky. Kaž-
dé úterý od 10:00 do 11:00 h budou probíhat 
schůzky v DDM Bludiště, poprvé 15.10.2013. 
Cena 500 Kč za celý školní rok. Přihlášky jsou 
k vyzvednutí v kanceláři DDM.

Devatero řemesel, aneb „Kouzlo prázdnoty“
  Kurz pro veřejnost, pořádá SRPD při DDM 
Bludiště ve spolupráci s Květuší Belanovou  
z DDM Ostrov, za finanční podpory Města 
Chodov.
  KDY:  v sobotu 12.10.2013 od 10 - 16 h
  KDE: v Městské galerii v DDM Bludiště

Lampiony pro dušičky
   SRPD při DDM Bludiště pořádá za podpory 
města Chodova v sobotu 2.11. od 17 h průvod 
lampionů od restaurace Nautilus, směrem na 
Bílou vodu k zadnímu vchodu ŠAKu, kde nás 

DDM     
Bludiště Chodov

bude čekat následující program: 
Ohnivým soubojem vás oslní Discordia Juni-
or, Fireshow předvede skupina E RERE TAKU 
POI a na závěr rozzáří nebe malý ohňostroj. 
Sraz v 16:45 h u hotelu Nautilus. Vlastní lam-
pióny a boty do terénu s sebou.

Burza zimního oblečení
   Přijďte nakoupit dětské oblečení, obuv, 
hračky a sportovní vybavení. V pondělí  
a úterý 7.-8.10. od 10 do 17 h v budově DDM 
Bludiště.

Klub deskových her
   DDM Bludiště vyhlašuje nábor pro děti od 
6 let. Klub je určen dětem, které si rády zahrají 
stolní nebo karetní hry (Carcassonne, Osadní-
ci z Katanu, Kapky rosy, 6 bere, Bobři, Střele-
né kachny, Bang!, Člověče nezlob se, Activity, 
Tik...tak…bum, Cink, atd.)
Schůzky jsou každou středu od 14 do 15:30  
v učebně DDM. Školné je 250 Kč na pololetí. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM.

Nabídka nenaplněných ZÚ   
pro šk. rok 2013-2014
Kopaná (ročníky 2006 až 1998)
Box (od 9 let)
Karate (od 6 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; karate)
Klub deskových her (od 6 let;)
Anglický jazyk (od 5 let a dospělí; 
nové i pokračovací kurzy)
Německý jazyk (dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Šachy (od 5 let)
Plastikové modelářství (od 6. třídy)
Více na http://www.ddmchodov.cz
I některé další zájmové útvary dále nabírají nové 
členy, podrobné informace v kanceláři DDM.

   Lampiony pro dušičky 2012, foto Jakub Vondráček
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                         Městská     
                         knihovna Chodov    
 
Výtvarná soutěž Duchové a kostlivci
od 30.09. do 21.10.
   V tomto období můžete na dětském odděle-
ní odevzdávat svá díla. Výstava a hlasování se 
bude konat od 23.10. do 08.11.

Večerníček – Čert a Káča
pondělí 30. 9. od 17:30 hodin
  Loutkové představení na dětském oddělení.

Týden knihoven
od 30. 9. do 6. 10.
  Celý týden bude probíhat: Amnestie upomí-
nek na všech odděleních knihovny. Registrace 
nových čtenářů na rok zdarma.

Sbírka drobností
od 1. 10. do 30. 11.
   Máte doma různé drobnosti nebo hračky,  
které nepotřebujete? Přineste je k nám. Něko-
ho ještě potěší na naší Veselé vánoční nadílce.

Pojď si hrát!
středa 2. 10. od 13:00 do 17:00 hodin
   Děti si budou moci zahrát různé společenské 
hry mezi sebou, s rodiči nebo s paní knihovnicí.

Začínáme se šitím
středa 2. 10. od 17:00 hodin
  Kurz bude probíhat dle zájmu každý týden 
v knihovně. Zájemci se seznámí se šitím od úpl-
ných základů. Je potřeba vzít si s sebou náprstek. 

Rodinka Zahradnické hrátky
čtvrtek 3. 10. od 10:00 hodin
  Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek  
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Poezie a jazz – Bukowski
středa 9. 10. od 18:00 hodin
  Další z pořadů nazvaných Poezie & Jazz, 
tentokrát s básněmi Charlese Bukowského. 
Výběr z básní budou číst Lucie Domesová,  
Dalibor Chum a Lev Havlíček, zahraje skupina 
Jazz Apetite ve složení Pavel Horych - kytar,  
Ondřej Horych - basa a Ivan Pelc - bicí.

BESEDA Kdo je Izrael?
čtvrtek 10. 10. od 18:00 hodin
 Slovo, které tak často slýcháme v médiích. 

Jaký je vlastně jeho obsah a význam? Souvisí  
s národností, politikou, náboženskou příslušnos-
tí? Nebo je to ještě jinak? A proč se nás to vlastně 
tak týká? Další z cyklu besed s p. T. Kábrtem. 

Burza knih
pondělí 14. 10. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně knihovny si budete moci vybrat 
z velké nabídky vyřazených knih. Nabídku 
jsme doplnili o nově vyřazené dětské knihy. 
Knihy jsou za 1, 5, 10 nebo 20 Kč. Dále si ná-
vštěvníci budou moci vybrat z akční nabídky 
nových knih z Knihkupectví.

Beseda Faerské ostrovy
středa 16. 10. od 18:00 hodin
  Cestovatelská beseda s Jiřím Lehejčkem. Ná-
vštěvníci se dozvědí, jak se žije mezi fjordy, 
kde je ptačí populace 80krát početnější než 
domorodé obyvatelstvo, kde stálezelený kobe- 
rec kryje nejen pastviny, ale i střechy, a kde ne-
existuje předpověď počasí. V podkroví knihovny.

Beseda Konec 2. světové války na Sokolovsku
čtvrtek 17. 10. od 18:00 hodin
   Beseda s autorem knihy Květen bez šeříků 
Vladimírem Bružeňákem. Ten návštěvníky se-
známí s posledními měsíci války v sokolovské 
oblasti, nálety spojeneckého letectva, přípra-
vou německých ozbrojených složek k obraně, 
náladou a postoji místního obyvatelstva a ze-
jména s průběhem květnových dnů roku 1945 
na Sokolovsku.

Beseda Otče náš I.  
čtvrtek 24. 10. od 18:00 hodin
  Co ukrývá Ježíšova modlitba, která je zazna-
menána v Novém zákoně? Co říká o Bohu, jeho 
vztahu k nám a našem vztahu k němu? Jak 
souvisí s naším každodenním životem, odpuš-
těním a věcmi z jiného světa, než je ten náš? 
Další z cyklu besed s p. Tomášem Kábrtem.

Salsa párty
středa 30. 10. od 17:00 do 20:00 hodin
   Taneční večer v rytmu latinskoamerické 
hudby pro jednotlivce i páry. Každý může 
přijít podle svých časových možností. Spole-
čenský oděv není podmínkou.

Halloweenské strašení
čtvrtek 31. 10. od 16:00 hodin
Děti budou v našem strašidelném sklepe-
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ní plnit různé úkoly a soutěže. Registrace 
bude probíhat do 16:30 hodin na dětském 
oddělení.

Výtvarná dílnička
kadý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
• 03.10. Záložky do knih
• 10.10. Řetězy z papíru
• 17.10. Halloweenské vyrábění
• 24.10. Zombíci z plsti 

Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé. 

Hrajeme si s pohádkami
každé pondělí od 17:00 hodin  
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
• 07.10. Včelí medvídci
• 14.10. Krtek a rybka
• 21.10. Pohádky o strašidlech
 
Středeční soutěže
každá středa od 16:00 do 17:00 hodin
• 02.10. Společenské hry
• 09.10. Město, moře, ….
• 16.10. Jak se hraje divadlo
• 23.10. Co jsem?
• 30.10. Activity 

Tipy knihkupectví
Wilbur Smith – Bludný kruh
Lars Kepler – Písečný muž
Gitty Daneshvari-Monster High - 
Ghúlmošky se chtějí bavit
Frank Lampard (fotbalista FC Chelsea) 
Frankův kouzelný fotbal (pohádky plné 
fantazie a kouzel)
Tip pro Vás:
Velký výběr kalendářů na rok 2014  
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
 Nově v prodeji cykloturistická   

mapa Slavkovský les v měřítku 1:25000  
(Karlovarsko-Mariánskolázeňsko, Lázně  
Kynžvart - Loket - Teplá). Tel.: 352 352 260

Základní umělecká škola
Chodov
Volná místa v tanečním oboru a pěveckém sboru

Zahájili jsme pravidelnou výuku ve všech čty-
řech uměleckých oborech, přesto však ještě na-

bízíme několik volných míst v tanečním oboru 
moderní tanec. Přijmeme děvčata i chlapce ve 
věku 6-14 let. Výuka probíhá vždy v úterý pod 
vedením p.uč. V. Pródis.

 Také pěvecký sbor ještě přijme zájemce,  
předchozí zkušenosti se sborovým zpěvem a hrou  
na nástroj nejsou podmínkou. Zkoušky sboru 
probíhají v úterý od 16:00 h pod vedením p. uč. 
A. Boháčové.

V letošním školním roce vyhlásilo MŠMT ČR 
„Soutěž ZUŠ“ v těchto oborech:

hudební: hra na klavír, kytaru, smyčcové 
nástroje
výtvarný: Národní přehlídka prací žáků ZUŠ
literárně dramatický: sólový a slovesný projev

Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov 
Zahajuje 7. listopadu 2013 39. koncertní sezó-

nu dopoledním koncertem pro žáky 2. stupně 
chodovských ZŠ a večerním koncertem pro ve-
řejnost od 18:00 hodin v koncertním sále ZUŠ. 
Představí se soubor Musica Festiva di Praga 
s pořadem Slavné filmové a muzikálové melodie.    

                          Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

 

ZŠ Školní ul.

Nový školní rok zahájen
V pondělí 2. září začal pro naši školu již  

51. rok jejího života. Začal s 353 žáky v 16 tří-
dách. Naprostá většina vyučujících zůstala na 
škole, ale tři nové paní učitelky jsme přece jen  
v učitelském sboru uvítali. Je to po letech sta-
bilního učitelského kádru výraznější změna. 
Poprvé usedlo do lavic na padesát prvňáčků. 
Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí a daří, a je-
jich rodičům, ať mají z práce svých dětí jenom 
radost a spokojenost. 

Vyučování podle rozvrhu se rozběhlo od 
středy. Vyučuje se podle upraveného školního 
vzdělávacího programu Naše škola, do které-
ho byla kromě změn v matematice a dalších 
předmětech zařazena výuka druhého povin-
ného cizího jazyka již od 7. ročníku. O tom, 
že se nám snad podařilo sestavit ŠVP dobře, 
svědčí výsledky vzdělávání za uplynulý školní 
rok. Byli jsme velmi spokojeni, protože na celé 
škole neprospělo na konci roku pouze 12 žáků, 
tedy asi 3,5% z celkového počtu. Je to nejlep-
ší výsledek nejen v posledních letech, ale asi 
v celé historii školy. Patří za to poděkování 
celému učitelskému sboru i rodičům žáků.  
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Věříme, že se nám v novém školním roce 
povede stejně dobře. Nadále budeme organi-
zovat exkurze, výlety a další akce k doplnění 
výuky. Opět budeme pořadateli některých 
okresních i krajských sportovních soutě-
ží. Například teď v září pořádáme  atletický 
čtyřboj. 

Během prázdnin nebyla na škole provede-
na žádná významná stavební úprava. Velkou 
opravou prošly hromosvody na všech budo-
vách, upraveny byly dopadové plochy u dět-
ských prolézaček na hřišti školy a vymalová-
ny šatny a sprchy v tělocvičně. Celé prázdniny 
bylo v provozu školní hřiště, ale vzhledem 
k nádhernému prázdninovému počasí neby-
lo tak navštěvované jako v předcházejících  
letech.

V novém školním roce chceme připravit  
ve spolupráci s Městem Chodov rozsáhlou vý-
měnu oken v celém areálu školy. Je to v oblas-
ti péče o budovy jasná priorita našeho ročního 
plánu. Na tuto akci bude navazovat malová-
ní všech prostor. Věříme, že se opět vylepší 
pracovní prostředí jak pro žáky, tak učitele.  
A samozřejmě očekáváme i snížené náklady 
na vytápění a ušetření finančních prostředků. 

Vstupujeme do nového školního roku s kon-
krétními plány a úkoly jak v oblasti výchovně 
vzdělávací, tak v oblasti hospodářské. Bude-
me se snažit, abychom tyto plány splnili.

Přejeme si, aby žáci i jejich rodiče byli s čin-
ností školy spokojeni, aby se žáci cítili ve 
škole bezpečně a získali zde návyky a vědo-
mosti potřebné k dalšímu studiu a osobnímu 
rozvoji. 

Mgr. Milan Kovářík, 
ředitel školy

ZŠ Husova ul. 
  Než se kdo nadál,   

uběhl měsíc a všichni    
jsme již v plném nasazení. 

Důležitým dnem v životě malých školáčků  
se stalo 2. září, kdy poprvé nastoupili do  
školy. Po slavnostním zahájení si prohlédli  
vyzdobenou třídu a už bylo slyšet jen cvakání 
fotoaparátů. Nikde nebyly vidět slzičky, všude 
jen zvídavé pohledy a úsměvy. 

Zážitkový den a Stonožka
Za námi je také zážitkový den, který proběhl 

v pátek 20. září na ŠAKu. Byl plný nestandard-
ních sportovních disciplín, při kterých nešlo 

ani tak o rychlost a výkony, ale užít si legraci  
a „zablbnout si“.

Zároveň proběhla i humanitární akce Sto-
nožka. Po celý den si děti mohly kupovat  
sladké i slané mlsky. Výtěžek z prodeje bude 
(jako každoročně) věnován na humanitární 
pomoc. Chtěli bychom poděkovat rodičům  
za pomoc při organizaci soutěží a vlastním 
pečení. Velký dík patří také chodovské firmě 
Pekosa p. Orlicha za poskytnutí chutného 
sponzorského daru.

Zájmové kroužky 
a Školička pro prvňáčky

 Úspěšně se rozběhly zájmové kroužky urče-
né pro žáky naší školy (financované ze SRŠ). 
Jsou to kroužky taneční, sportovní a cvičení 
z ČJ pro žáky 1. stupně.

 V návaznosti na uplynulé školní roky i letos 
připravujeme otevření Školičky pro budoucí 
žáčky prvňáčky. Přesnější informace budou 
zveřejněny na stránkách školy   
(www.zs3chodov.cz) a formou letáčků v MŠ.

Pro další školní rok 2014/2015 opět připra-
vujeme otevření tříd s rozšířenou výukou tě-
lesné a výtvarné výchovy.

Pronájem tělocvičny 
a bývalé školní družiny

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme  volné 
termíny k pronájmu tělocvičny a budovy bý-
valé školní družiny (vhodné např. pro hudební  
a taneční skupiny, divadlo).  
V případě zájmu se prosím obracejte na vedení 
školy, tel. 352 352 390, Mgr. Libor Dočkal.

Elektrotechnický kroužek
DDM bludiště otevírá ve spolupráci se ZŠ 

Husova elektrotechnický kroužek pro šikovné 
žáky 7.-9. ročníků.  

Náplň kroužku: Podpora výuky fyziky a dí-
len; práce s robotickými stavebnicemi; zapojo-
vání elektronických obvodů; práce s měřícími 
přístroji; opakované výjezdy do technických 
laboratoří SŠ; seznámení s konstrukcí domá-
cích elektrospotřebičů.

Schůzky budou probíhat 1x týdně v odborné 
učebně elektro v ZŠ Husova. 

Vedoucí: Ing. Josef Kováč. 1. schůzka se 
koná ve středu 09.10. od 15 hodin. Přihlášky 
k vyzvednutí v DDM.

Mgr. Lenka Hrušková
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Gymnázium a obchodní    

akademie Chodov
Svět tančí

Dne 06.09. se vydali naši žáci do Karlových 
Varů na akci Svět tančí, která je pořádána 
v rámci Mezinárodního folklorního festivalu. 
V prostorách velkého sálu hotelu Thermal 
byla k vidění vystoupení folklorních soubo-
rů ze Slovenska, Indonésie a Mexika. Každé  
vystoupení nás obohatilo o poznání folklorní-
ho dědictví dané země.

OVOV Praha
Jitka Gregorová (G2), naše nadějná atletka,  

absolvovala několikadenní soutěžní klání  
v rámci projektu: Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů (OVOV), jehož patrony 
jsou Roman Šebrle a  Robert Změlík. Ti se 
rozhodli připravit pro žáky základních škol 
atraktivní pohybový program. Cílem bylo 
přispět ke zvýšení osobní aktivity co největ-
šího počtu dívek a chlapců a dát současné 
generaci školáků příležitosti zkusit sportovní 
začátky podobnou formou, jaká se osvědči-
la jim. Jitka reprezentovala naši školu jako 
jediná postoupivší z oblastního kola. Svými 
výkony obsadila 21. místo. Jitce gratulujeme 
ke krásnému umístění a děkujeme za skvělou 
reprezentaci školy. 

Rekultivace pramene Anita
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás infor-

movali o průběhu rekultivace pramene Ani-
ta nedaleko Nebanic. Všechny práce již byly 
dokončeny a naši žáci se těší na vyhodnocení 
celého projektu, které se uskuteční společ-
ným setkáním všech účastníků jednotlivých 
projektů v Třeboni. Pokud si chcete úpravu 
pramene prohlédnout, zavítejte na náš face-
bookový profil GOA Chodov, kde jsou fotky 
k nahlédnutí. Jestliže Vám obrázky nestačí, 
vydejte se přímo na místo pro kyselku, která 
z pramene vyvěrá.

Přírodovědný kroužek
V půlce měsíce září zahajuje svou činnost 

přírodovědný kroužek pod vedením Mgr. 
Moniky Petrilákové. Zváni jsou žáci 5. - 7. 
tříd, kteří touží po hlubším poznání přírody. 
V rámci kroužku se dozvíte mnohé informace 
o zvířatech, rostlinách, zabrousíte i do oblasti 

chemie a chemických procesů. Nevíte, proč na 
podzim žloutne a opadá listí? Přihlaste se bez-
platně do našeho kroužku a společnými silami 
najděte odpověď na tuto otázku. 

Přihlásit se můžete i mailem:   
mpetrilakova@goachodov.cz

Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Chovatelská výstava
ZO ČSCH Chodov 1 pořádá v sobotu 

26.10.2013 od 8:00 do 17:00 hodin, ve svém 
výstavním areálu proti vlakovému nádraží  
ul. Nádražní 881, chovatelskou výstavu. Bude 
to výstava králíků, drůbeže, holubů, exotů 
a okresní výstava samců králíků. Uzávěrka 
přihlášek je 15.10. (přihlášky: Z. Brož, Kar-
lovarská 412, Chodov, tel. 352 676 325 nebo 
elektronicky na: zochodov.csch@seznam.cz 
Aktuální informace o výstavě je možno sledo-
vat na: http://zochodov.csch.sweb.cz/termi-
ny-vystav.html 

Poděkování
Děkujeme panu Orlichovi, majiteli pekárny 

v Chodově, za sponzorský dar, výborné koláč-
ky, při příležitosti Vavřinecké pouti v Chodově 
Pochutnali si jak přespolní poutníci, tak farní-
ci i všichni přítomní.

Farní společenství Chodov

Rock Chodov 2013 – díky
Dne 29.06.2013 proběhl další ročník hu-

debního festivalu Rock Chodov. Představily 
se kapely Haunted, Selfexile, Grande Tete, 
Albion, Radio A (SUI), Mordors Gang, Zato-
krev (SUI), 100°C, Wirtuální Clony a Škoda 
120. Rádi bychom poděkovali všem, kteří tuto 
akci podpořili, tj. Město Chodov, Chotes s.r.o , 
tiskárna Leben s.r.o., restaurace Oáza, firma 
Jan Hauser, JM restaurant, ChemFuture, MD 
Level, Kovošrot Vintířov, Westona s.r.o., firma 
Gastro Clean a Spider Production. Díky patří 
i obyvatelům okolních domů, kteří byli opět 
tolerantní.

Martin Buchtel

Vzpomínka
Je tomu přesně rok, co jsme se rozloučili  

s našimi drahými a milovanými rodiči  
p. Růženkou a p. Rudolfem Tremlovými. 
Kdo jste je znali a měli je rádi, zavzpomínejte  
s námi. Děkujeme.

Za celou rodinu Blanka Dolinská
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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.

 

čtvrtek 3. 10., pátek 4. 10. v 19:30 h, sobota 5. 10. v 17 a 19:30 h,  
neděle 6. 10. v 19:30 h
GRAVITACE 3D /90/ 
Premiéra / Sci-fi, thriller / USA, Velká Británie
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená a 
Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a smě-
řujíc dál do temného vesmíru. V hlavních rolích: Sandra Bullock a George Clooney. 
Přístupný, titulky. Vstupné 135 Kč

pátek 25. 10. v 17 h, sobota 26. 10. a neděle 27. 10. v 15 h 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D /96/
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé 
nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále 
pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit  
s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! ...
Přístupné, česky mluveno. vstupné 155 Kč

sobota 26. 10. v 17 h, neděle 27. 10. v 17 a 19:30 h, pondělí 28. 10. v 19:30 h 
2 ZBRANĚ /109 / 
Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA
Posledních 12 měsíců jsou agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s 
drogami Bobby Trench (Washington) a důstojník Americké námořní rozvědky 
Marcus Stigman (Wahlberg) i přes vzájemné antipatie odsouzeni nehnout se 
od sebe téměř na krok. Pracují v utajení jako členové drogového syndikátu…  
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 110 Kč

čtvrtek 10. 10. v 17 a 19:30 h 
pátek 11.10. a sobota 12. 10. v 19:30 h

 neděle 13. 10 v 17 h

čtvrtek 17. 10 v 17 h, pátek 18. 10. v 19:30 h
Přístupný od 12 let. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

Premiéra úspěšné komedie
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úterý 1. 10. a středa 2. 10. v 19:30 h 
MILLEROVI NA TRIPU /110/
Komedie / USA
David je drobný obchodník s nádobím. Když se pokusí pomoct několika 
místním teenagerům, skončí zmlácený třemi místními punkery. Ti mu 
také ukradnou všechny peníze, a tak David najednou dluží velké peníze 
svému dodavateli. Aby zachránil situaci a vyrovnal účty, musí se David stát 
pašerákem drog a dopravit nejnovější zásilku z Mexika.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč 
čtvrtek 3. 10. a pátek 4. 10. v 17 h
LÍBÁNKY /98/
Drama / Česko
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich 
- Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navz-
dory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. 
Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však odhodláni 
zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde... 
 Přístupné. Vstupné 95 Kč 

čtvrtek 3. 10., pátek 4. 10. v 19:30 h, 
sobota 5. 10. v 17 a 19:30 h, neděle 6. 10. v 19:30 h
GRAVITACE 3D /90/
Premiéra / Sci-fi, thriller / USA, Velká Británie
Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je zničená  
a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého a směřujíc 
dál do temného vesmíru. V hlavních rolích: Sandra Bullock a George Clooney. 

Přístupný, titulky. Vstupné 135 Kč

sobota 5. 10. a neděle 6. 10. v 15:00 h
LETADLA 3D /92/
Animovaný, rodinný , komedie / USA
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly sní o tom, že se zúčastní 
nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen několik poněkud 
větších problémů - Prášek není tak docela stavěný pro závody, a kromě toho má 
tak trochu strach z výšek.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 6. 10. v 17:00 h, pondělí 7. 10. 
a středa 9. 10.  v 19:30  h
ELYSIUM /109/
Sci-Fi, akční, thriller / USA
V roce 2159 existují dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé 
kosmické stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené 
Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, aby pro 
obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxusní životní styl... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

pátek 18.10. v 17 h, sobota 19. 10. v 15 a 17 h, 
neděle 20. 10 v 15  h
TURBO 3D /96/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Animovaná komedie Turbo vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký (a 
rychlý) sen – závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se tak 
všem dokázat, že žádný sen není příliš velký a žádný snílek příliš malý.

Přístupný, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

čtvrtek 17. 10 v 17 h, pátek 18. 10. v 19:30 h
COLETTE /126/
Premiéra / Drama, romant., válečný / ČR, SR,Niz.
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clé-
mence Thioly) vypráví o osudu v osvětimském koncentračním táboře. Před námi 
odhaluje nelítostný svět každodenního boje o přežití. V zoufalém boji o život 
společně naplánují riskantní útěk...  

Přístupný od 12 let. Vstupné 120 Kč

středa 16. 10. a čtvrtek 17. 10. v 19:30 h
OČISTA /85/
Thriller, horor, Sci-Fi / USA, Francie
Jak vyřešit alarmující míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu jedi-
nou noc v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje v nejnebezpečnější 
místo na Zemi. Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, protože 
všechny složky záchranného systému jsou během Očisty mimo provoz. Funguje 
to náramně a díky tomu život v téhle zemi v ostatní dny připomíná ráj. . . 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč

Pondělí 14. 10. a úterý 15. 10. v 19:30 h
V ZAJETÍ DÉMONŮ /112/
Horor, thriller / USA

Film „V zajetí démonů”, natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný 
příběh světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine 
Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině terori-
zované temnými silami.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

sobota 12. 10. a neděle 13. 10. v 15:00 h
ŠMOULOVÉ 2 3D
komedie, rodinný / USA
Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům 
jménem Naughties, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. Ale když zjistí, 
že to, co chce, mu může dát jen opravdový modrý Šmoula – a jen tajné kouzlo, které 
zná Šmoulinka, může proměnit Naughties v opravdové Šmouly — Gargamel unese 
Šmoulinku a uvězní ji v Paříži…
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 10. 10. v 17 a 19:30 h, pátek 11.10. 
a sobota 12. 10. v 19:30 h, neděle 13. 10 v 17 h
úterý 29. 10. a středa 30. 10. v 19:30 h
KAMEŇÁK 4
Premiéra / Komedie / Česko
Již po čtvrté se nám představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov.  
A to v plné parádě. Pepanovi (V.Vydra) odjela jeho žena Vilma do Austrálie za 
jejich dcerou a Pepan se synem Pepíkem tak žijí v ryze mužské domácnosti… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

úterý 8. 10. v 19 h 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
Premiéra / Komedie / Divadelní společnost Háta

Vstupné 260 Kč

sobota 19. 10. v 19:30 h, neděle 20. 10 v 17 a 19:30 h
CARRIE
Premiéra / Drama, horor / USA
Tento snímek je remakem kultovního snímku z roku 1976. Vznikl na motivy románu 
Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je mladá, avšak pro své okolí neatraktivní dívka 
Carrie White. Ve škole je tyranizována svými spolužáky, doma na ni čeká přivítání 
v její fanatickou, silně věřící matkou. Jednoho dne v sobě objeví zvláštní schopnosti. 
Postupem času začne své síly využívat proti lidem ve svém okolí ...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

pátek 11.10. a sobota 12. 10. v 17 h, neděle 13. 10 v 19:30 h
HRA NA HRANĚ
Premiéra / Krimi, drama, thriller / USA
V hazardu žádná přátelství ani spojenectví netrvají dlouho. O tom se přesvědčí i Rich-
ie, když se dozví znepokojující pravdu o svém dobrodinci. Navíc se jej agenti z FBI snaží 
donutit, aby Blocka prásknul a pomohl jim ho dostat za mříže. Richie tak musí hrát 
největší hazardní hru svého dosavadního života, kdy se snaží přechytračit a obehrát 
dva protihráče najednou. A ještě z toho vyjít se zdravou kůží, nebo aspoň živý… 
Přístupné od 15 let, tutulky.  Vstupné 120 Kč
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41. týden 2013
8. 10. úterý a 10. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 11. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

NA TÝ LOUCE ZELENÝ 
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

40.  týden 2013
1. 10. úterý, 3. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 4. 10. pátek od 18:00

PODVEČER SE STAROSTOU
Pořad v přímém přenosu (1. 10. – přímý přenos, 3. a 4. 10 repríza)

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

OTYLKA
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

42. týden 2013
15. 10.  úterý a 17. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 18. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KAČENKA V ŘÍŠÍ SNŮ
Záznam z divadelního představení ZUŠ Horní Slavkov / Loket (premiéra)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

43. týden 2013
22. 10. úterý a 24. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 25. 10. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE – RYBÁŘI
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

44. týden 2013
29. 10. úterý a 31. 10. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 01. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MYSTERIA BUFFA
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

www.kasschodov.cz 
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sobota 26. 10. v 17 h, neděle 27. 10. v 17 a 19:30 h,
pondělí 28. 10. v 19:30 h
2 ZBRANĚ /109/
Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA
Posledních 12 měsíců jsou agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu  
s drogami Bobby Trench (Washington) a důstojník Americké námořní 
rozvědky Marcus Stigman (Wahlberg) i přes vzájemné antipatie odsouzeni 
nehnout se od sebe téměř na krok. Pracují v utajení . . .   

Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 110 Kč

středa 23. 10. v 19:30 h, čtvrtek 24. 10. v 17 h
DRSŇAČKY /117/
Komedie, akční, krimi / USA
Zvláštní agentka FBI Sarah Ashburn (Sandra Bullock) a bostonská poli-
cajtka Shannon Mullins (Melissa McCarthy) už nemůžou být odlišnější. 
Upjatá Sarah je ambiciózní, talentovaná, inteligentní a má detektivní 
schopnosti jako Sherlock Holmes. Oproti tomu svérázná Shannon vy-
rostla na ulicích Bostonu a umí střílet rovnou od boku... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč
čtvrtek 24. 10, pátek 25. 10. a sobota 26. 10. v 19:30 h

MACHETE ZABÍJÍ
Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA, Rusko
Machete je zpátky a vydává se na misi,  
kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

čtvrtek 31. 10. v 17 a 19:30 h
PŘÍBĚH KMOTRA
Premiéra / Drama, krimi, životopisný / Česko
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava  Kmenty „Kmotr Mrázek”. Pop-
isuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami  posunul až na 
pozici šedé eminence české politiky. Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy 
- víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. Hrají: Ondřej Vetchý, 
Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek a další.  
Přístupný od 12 let. Vstupné 130 Kč

pátek 25. 10. v 17 h, sobota 26. 10. a neděle 27. 10. v 15 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D /96/
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé 
nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále 
pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s 
čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s 
kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru...
Přístupné, česky mluveno. vstupné 155 Kč

Pondělí 21. 10. a úterý 22. 10. v 19:30 h

RIDDICK
Sci-Fi, akční, thriller / USA
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick 
bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším, 
než kdykoliv předtím...  

Přístupný, titulky. Vstupné 110 Kč

Pořady 
TV studia 
Chodov
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Výtvarná soutěž Duchové a kostlivci  30.09 - 21.10.  MěK – dětské odd.  MěK 
ChodovVýstava a hlasování  23.10. – 08.10.     
Týden knihoven  30.09. – 6.10.  MěK Chodov  MěK Chodov
Sbírka drobností  01.10. – 30.11.  MěK Chodov  MěK Chodov
Výkup zlata  01.10.  Restaurace Bravo  KASS Chodov
  10:00 – 16:00

Podvečer se starostou  01.10.  TV studio Chodov  KASS Chodov
  18:00
Pojď si hrát!  02.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  13:00 – 17:00

Středeční soutěže  02.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Společenské hry  16:00 – 17:00
 Začínáme se šitím  02.10.   MěK Chodov  MěK Chodov
  17:00     

Rodinka  03.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Zahradnické hrátky  10:00
Výtvarná dílnička  03.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Záložky do knih  14:00 -17:00   

Ples seniorů města Chodova  03.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
  17:00
Taneční kurzy pro dospělé začátečníci  06.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30

Hrajeme si s pohádkami  07.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Včelí medvídci  17:00

Burza zimního oblečení   07.10. – 08.10.  DDM Bludiště  DDM Chodov
  10:00 – 17:00

Tři bratři v nesnázích   08.10.  kino Malá scéna  KASS Chodov
divadelní společnost Háta  19:00

Středeční soutěže  09.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Město, moře,…  16:00 – 17:00

Poezie a jazz – Bukowski  09.10.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  18:00
Výtvarná dílnička  10.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Řetězy z papíru  14:00 -17:00
Kdo je Izrael  10.10.  MěK - podkroví  MěK Chodov
Beseda s Tomášem Kábrtem  18:00

Prodejní trhy levného textilu   10.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00

Devatero řemesel, aneb ‚Kouzlo   12.10.  Městská galerie  DDM Chodov
prázdnoty‘     Kurz pro veřejnost  10:00 – 16:00  v DDM

Taneční kurzy pro dospělé začátečníci  13.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00-20:30 

Burza vyřazených knih  14.10.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00 -18:00
Hrajeme si s pohádkami  14.10.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Krtek a rybka  17:00
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Říjen 2013

Sport
Volejbal I.liga kadetek  12.10.  Sportovní hala  BVC Chodov
BVC Chodov - Sokolov  09:00-13:00

Volejbal II.liga žen  12.10.  Sportovní hala  BVC Chodov
BVC Chodov – Mělník  11:00-15:00

Běh Smolnickým kopcem  13.10.  Smolnický kopec Chodov   ŠAK Chodov
  10:00 

První zasedání okrskových   15.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
volebních komisí   15:00

Středeční soutěže  16.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Jak se hraje divadlo  16:00 – 17:00

Cestovatelská beseda    16.10.  MěK - podkroví  MěK Chodov
s Jiřím Lehejčkem - Faerské ostrovy  18:00
 Výtvarná dílnička  17.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Halloweenské vyrábění  14:00 -17:00

Konec 2. svět. války na Sokolovsku  17.10.  MěK - podkroví  MěK Chodov
Beseda s Vladimírem Bružeňákem  18:00

Taneční kurzy pro dospělé začátečníci  20.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov   19:00-20:30   

Hrajeme si s pohádkami  21.10.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pohádky o strašidlech  17:00 

Středeční soutěže  23.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Co jsem?  16:00 – 17:00
Výtvarná dílnička  24.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Zombíci z plsti  14:00 -17:00
Otče náš I.  24.10.  MěK - podkroví  MěK Chodov
Beseda s Tomášem Kábrtem  18:00

Volby do poslanecké sněmovny   25.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
parlamentu ČR   14:00 - 22:00
  26.10.
  08:00-14:00

Taneční kurzy pro dospělé začátečníci  27.10.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30

95. výročí vzniku samostatného  28. 10.  Městský park  Město Chodov
čs. státu - pietní akt                 15:00
Lampionový průvod  28.10.  Chodov  Junák Chodov   v podvečerních hod.
  čas bude upřesněn 
Středeční soutěže  30.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Activity   16:00 – 17:00

Salsa párty   30.10.  MěK - podkroví  MěK Chodov
  17:00 – 20:00

Halloweenské strašení  31.10.  MěK Chodov  MěK Chodov
  16:00
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SAMURAI FIGHT CLUB CHODOV

Pořádá od září nový nábor 
v sezóně 2013-2014
  Muži, ženy, děti od 5-ti let:
• ShiDoKan karate
• Thai, kick – boxing
• Submission Fighting – boj na zemi
10 let tradice klubu, karate - tradiční výcho-
va,  2-3x týdně trénink, fyzická příprava, účast 
na domácích i na zahraničních turnajích,  
2x ročně klubový kemp, podpora města  
Chodov a dalších sponzorů, SHIDOKAN 
CZECH REPUBLIC
  Přihlášky v tělocvičně  2. ZŠ Chodov, vždy 
před začátkem tréninku!
Út 18:00-19:30 h, Ne 17:30-19:30 h
tel. 604 965 358, www.samurai-fight-club.cz
  Naši sponzoři: Truhlářství Petřík, pensi-
on Sportka Vysoká Pec, město Chodov, obec 
Vintířov, odborový svaz divize těžba SUAS,  
Lincoln s.r.o.

Václav Kolář, vedoucí klubu

TJ Plamen Chodov    
- cyklistika

Poslední závod na horských 
kolech v letošním roce v Chodově
  Chodovský bikemaraton, který se jel za pod-
pory města Chodova v neděli 8. 9. uzavřel 
v Chodově bikovou závodní sezónu. V podsta-
tě tím také skončil boj o body do poháru KvSC 

a tak pro mladé cyklisty TJ Plamen Chodov 
pomalu končí velice úspěšných pět měsíců 
závodění.
   Přesto, že naši mladíci od dubna s krát-
kou pauzou letních prázdnin, týden co týden 
absolvovali nějaký závod, tak i v tomto, pro 
ně posledním důležitém klání, byli na před-
ních pozicích ve svých kategoriích. Nejvíce 
překvapil třetím místem David Vitner, kte-
rý s týmem trénuje teprve rok a poprvé se 
mu podařilo dostat se před letošního suve-
rénního vítěze poháru KvSC Káju Macána. 
Výborný výkon v tomto závodě podal Matěj 
Jirovec, který byl těsně pod stupni vítězů. 
Markéta Macánová, Vašík Jirovec a Fabián 
Lochschmidt zajeli velmi pěkný závod a byli 
na „bedně“.
   Zlepšené výkony našich mladých cyklistů  
na konci sezóny přisuzuji společnému sou-
středění pořádanému za podpory města Cho-
dova na konci srpna, kde se právě pilně při-
pravovali na poslední závody roku 2013.
   Věřím, že pokud se tréninková skupina udr-
ží pohromadě do příští závodní sezóny, v zim-
ní přípravě bude poctivě trénovat, můžeme 
očekávat velký výkonnostní růst i výsledky. 

F. Nádvorník, trenér 

   D. Vitner 3., M. Jirovec 4., K. Macán 5. místo

Nábor členů karatedo
   Chcete se učit bojovému umění? Chcete cvi-
čit karatedo, ale nemáte zájem měřit své síly 
ve sportovních soutěžích? Chcete získat nové 
duševní a fyzické schopnosti, nalézt motivaci 
a učit se kultivovanému způsobu sebeobrany? 
Pak čtete pozorně tyto řádky!
    Sensei Mgr. Jiří Matouš, 6. Dan pořádá ná-
bor členů do základního kurzu tradičního ka-
ratedo okinawského stylu Gojyu ryu, a to kaž-
dou středu po celý říjen 2013 od 18:00 hodin 
v tělocvičně Gymnázia a Obchodní akademie 
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v Chodově, ul. Smetanova, čp. 738. 
Kurz je 10 měsíční, zakončen zkouškou tech-
nické vyspělosti. Cvičení je vhodné pro děti 
od 6 let do 100 let!
   Další informace lze vyžádat na tel. č. 
724 227 617 nebo získat na www.imgka.com
Na nové členy se těší sensei Mgr. Jiří Matouš.

ŠAK Chodov

Jirka Stehno Mistrem ČR
   Skvěle si vedl na Mistrovství ČR do 22 let  
Jiří Stehno. Na trati 400 m překážek porazil  
časem 52.44 s všechny své soupeře a stanul 
tak na nejvyšším stupínku.

Oblastní Mistrovství družstev
   Podzimními koly pokračovaly mistrovské 
soutěže družstev. V kategorii mladšího žactva 
si družstvo žáků ŠAKu Chodov na domácí půdě 

   Jiří Stehno v dresu ŠAK Chodov

   Družstvo ŠAK Chodov

při třetím kole vybojovalo vítězství a s ním  
i postup do finále Mistrovství Západních Čech.  
Dívky skončily třetí a postup jim o jedno mís-
tečko utekl. Starší žáci vybojovali ve své sou-
těži titul Mistra Západních Čech a postoupilo 
do Mistrovství Čech. To proběhlo v jihočes-
kém Táboře a chodovští si mezi 10 nejlepšími 
českými družstvy vedli velmi dobře a obsadili 
6. místo.
   Starší žákyně hostovaly za družstvo Chebu  
a to vybojovalo 5. místo. Svou soutěž skončilo  
i družstvo mužů. To v Oblastním Mistrovství  
vybojovalo 3. místo. 

XXII. ročník Běhu Smolnickým kopcem
   ŠAK Chodov ve spolupráci s DDM Bludiště 
Chodov pořádá Oblastní mistrovství Karlovar-
ského kraje v krosu žactva, dorostu, juniorstva 
a dospělých a Memoriál Marcely Mikešové  
v kategorii veteránek.
  Závody jsou podpořeny finančním grantem 
Města Chodova a obce Vintířov.
Datum a místo konání: Neděle 13. října 2013 
od 10:00 h na Smolnickém kopci v Chodově. 
Pro všechny věkové kategorie. Žactvo cho-
dovský škol, školy ve Vintířově a členové ŠAK 
Chodov mají startovné zdarma.
Podrobné informace:  
Mgr. Libor Dočkal tel. 602 459 734, 
e-mail: atletikachodov@seznam.cz,    
www.sak-chodov.cz

Za ŠAK Chodov Miloš Volek

FK Stará Chodovská

  V minulém vydání zpravodaje jsem vás in-
formoval o novinkách a veškerém dění v na-
šem fotbalovém klubu přes letní přestávku a 
nyní bych vás rád seznámil hlavně s výsledky 
našeho mužstva v měsíci srpnu a září kdy 
jsme zahájili po několika letech opět boje o 
mistrovské body v 1.B třídě. Před sezónou 
jsme si stanovili za cíl hrát líbivý a útočný fot-
bal pro diváky a pohybovat se jako nováček 
v klidném středu tabulky. Věříme, že tento 
cíl se nakonec podaří uskutečnit a nebudeme 
jen jak se říká do počtu a na jeden rok v této 
soutěži. 
   Zde jsou výsledky: 
Sokol Dolní Žandov – FK St.Chodovská 1:1  
(na penalty 8:9) novinka v soutěži bod navíc,  
branka: Lembacher F.
FK St.Chodovská – EP Merklín 6:1 
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Branky: Bečvář M. 2x, Pátek K. 2x, 
               Hejna J., Noháček V.
TJ Jáchymov – FK St.Chodovská 2:3
Branky: Mašek J., Lembacher F., Noháček V.
FK St.Chodovská – Rozvoj Trstěnice „A“ 5:1
Branky: Lembacher F. 2x, Hejna J., 
               Bečvář M., Pátek K.
FK St.Chodovská – B. Královské Poříčí „B“ 3:4
Branky: Lembacher F., Bečvář M., Pátek K.
   Podle výsledků se nám vstup do soutěže 
vydařil a kdo navštívil naše domácí zápa-
sy musel být spokojen s předvedenou hrou 
a pěknými góly. Naše přání je, aby se muž-
stvu dařilo i v dalších zápasech a budeme 
spoléhat také na vaši diváckou podporu 
a dobrou fotbalovou kulisu která ve Staré 
Chodovskvždy při zápasech je!   
  Občerstvení je pro vás zajištěno.

Domácí utkání FK St. Chodovská 
v říjnu a listopadu

29.09.2013 neděle 16:30 h   
FK St. Chodovská – Jiskra Hazlov
13.10.2013 neděle 16:00 h  
FK St. Chodovská – KSNP Sedlec 
27.10.2013 neděle 14:30 h  
FK St. Chodovská – Olympie Březová „B“ 
10.11.2013 neděle 14:00 h  
FK St. Chodovská – Ohara Studánka 

Za FK Stará Chodovská Jaroslav Franče

Spartak  Chodov  -  oddíl  kopané 

  Dnešní zprávy z účinkování našeho A 
mužstva v krajském přeboru karlovarského 
kraje nejsou vůbec radostné. Po vítězství v 
prvním kole jde mužstvo od porážky k poráž-
ce. Výkony mužstva podprůměrné a pokud 
by v těchto výkonech pokračovalo, těžko by 
se v této soutěži udrželo.
  Tak tedy stručně výsledky bez komentáře:
 25.08. Sp. Chodov - Škoda Ostrov 0:3
 31.08. M. Lázně - Sp. Chodov 3:0
 07.09. Sp. Chodov - Kr.Poříčí 1:2
 13.09. FC Cheb - Sp. Chodov 4:1
   Věřme, že příští zprávy z účinkování naše-
ho mužstva budou radostnější. Naopak naše 
B mužstvo mužů jde od vítězství k vítězství:
 17.08. Svatava - Chodov 2:4
 Branky: Jesipčuk st. Boči, Pulpán, Smolka
 25.08. Kynšperk – Chodov 3:4
 Branky: Jesipčuk st. 2x, Macák Petr 2x

 03.09. Chodov - St. Sedlo 3:1
 Branky: Jesipčuk 3x
 07.09. Krásno - Chodov 2:5
 Branky: Jesipčuk st. 2x, Ferko 2x, Jankovský
 15.09. Chodov - Březová C 3:2
 Branky: Jesipčuk st., Pulpán, Ferko

Program A mužstva na říjen 2013
 05.10. so 16:00 h Chodov - Nejdek
 12.10. so 10:30 h Březová - Chodov
 19.10. so 15:30 Chodov - Lomnice
 26.10. so 14:30 N. Sedlo - Chodov

Program ostatních mužstev 
na našem stadionu
 02.10. st 16:30 C Citice - st.žáci
 05.10. ne 10:00 Fr. Lázně - dorost
 12.10. so 10:30 N. Sedlo - st. žáci
 13.10. ne 10:00 Turnaj přípravek
 13.10. ne 15:00 N. Sedlo B - muži
 20.10. ne 10:00 J. Aš - dorost
 26.10. so 10:30 Lomnice - st.žáci
 27.10. ne 14:3o Krajková B muži
   Zveme Vás všechny příznivce chodovského 
fotbalu do ochozu našeho stadionu.   
Přijďte podpořit naše mužstva v bojích  
o mistrovské body.

Ing. Alfons  Skokan

KČT – pozvánka na vycházky
  
    Další pozvání na vycházku se bude konat 
ve středu 9.10.2013 pojedeme do Nebanic  
na zámek Mostov, procházka 1,5 km po rovi-
ně. Odjezd z vlakového nádraží ve 13:20 h do 
Nebanic, zpět v 15:58 h (v Chodově v 16:33 h). 
S sebou korunky na cestu a průkazky na slevu 
na vlak. 

   Další výlet bude 23.10.2013 okolo Chodova, 
Lídl – Račák - osada Vintířov – Chodov. Jsou 
to nenáročné výlety. V předvánočním čase se 
určitě podíváme do Karlových Varů do Vánoč-
ního domu.          Štěpánková Růžena

Poděkování
  Touto cestou bychom chtěli poděkovat Ladě 
Zápotocké, Hani Gregorové a Janě Sládko-
vé za vyčerpávající tréninky, skvělou zábavu  
a krásné zážitky na rokenrolovém soustředě-
ní v Chodově. Také bychom chtěli poděkovat 
Lenče Frolíkové za skvělé obědy a věčeře.

Rokenrolová formace Darlings



Zpravodaj města Chodova. Říjen 2013

25Sport

Zpravodaj města Chodova. Říjen 2013

Eliho turnaj v malé kopané
   Fotbalový rozhodčí Bohuš Eliáš pořádal pro 
děti z dětských domovů z celé České republi-
ky již 5. ročník Eliho turnaje v malé kopané  
v Bečově nad Teplou a 1. ročník Eliho turna-
je ve stolním tenise v Nové Vsi u Bečova nad 
Teplou. 
   1. místo ve fotbalovém turnaji získal DD Dlaž-
kovice, 2. místo DD Horní Slavkov, 3. místo 
DD Mariánské Lázně, 4. místo DD Praha,  
5. místo DD Plzeň a 6. místo DD Tachov.  
1. místo v tenisovém turnaji získal Ladislav 
Lovoš z DD Horní Slavkov, 2. místo Ondřej 
Chalupa z DD Praha a 3. místo Martin Kuklík 
z DD Horní Slavkov. Navíc se mu podařilo vy-
budovat 1. sportovní areál pro děti z dětských 
domovů z celé České republiky. Tento spor-
tovní areál mohou děti z dětských domovů vy-
užívat celoročně. Na příští rok je naplánován 
příjezd dětí z DD Lodž v Polsku, kde Bohuš 
Eliáš pořádal v minulém roce EURO v malé 
kopané pro děti z polských dětských domovů.
Poděkování patří: Sokolovské uhelné a.s. 
(pan Smolka), firmám Finebau, Elektro Fany, 
TIPO, fotbalovému oddílu Spartak Chodov, 
oddílu stolního tenisu Batesta Chodov (Ja-
roslav Plaček) a všem, kteří mu s organizací 
obou turnajů pomáhali.

Monika Zdanovcová

Catr s.r.o. 
   Vážení obyvatelé města Chodova, 
vážení zákazníci, 
  s nadcházejícím podzimem se přiblížil čas, kdy 
nás sychravé počasí drží spíše doma. Pro ukrá-
cení a zpestření volného času přicházíme i letos 
s celou řadou novinek. Některé již máte mož-
nost nově využívat jiné připravujeme a budou 
zařazovány do naší nabídky okamžitě po ukon-
čení pilotních zkoušek. Věříme, že všechny při-
pravované nabídky by pro Vás mohly být svým 
způsobem zajímavé (více se dočtete níže).
  Jak jsme již upozornili v předchozím čísle, 
jednou z významných novinek, kterou jsme pro 
Vás v nadcházející podzimní sezóně připravili 
v rámci televizní nabídky, je možnost objednáv-
ky filmového balíčku HBO k jakékoli nabídce 
analogové televize! Pro příjem filmového balíč-
ku je třeba mít televizor vybavený vestavěným 
přijímačem pozemského digitálního vysílání 

(DVB-T) resp. lze přijímat přes externí DVB-T 
set top box. Veškeré informace o možnostech 
příjmu, přesném obsahu a cenách jednotlivých 
nabídek se dozvíte z našich webových stránek 
resp. na našich provozovnách! 
    Pro ty z Vás, kteří již prostřednictvím našich 
služeb programy umístěné v digitálních mul-
tiplexech sledují, upozorňujeme na novinku 
zařazenou v povinné nabídce analogové 
TV, do které jsme v průběhu září nově zařadili 
multiplex 1a/RS 7 (kanál SR 11, frekvence 234 
MHz, šířka pásma 8 MHz)  obsahující mimo 
jiné programy (ČT :D a ART).
   V rámci nabízených datových služeb se tou-
to cestou nejdříve dovolujeme pochlubit, že 
jsme v rámci asociace provozovatelů kabelo-
vých sítí získali ocenění za nejkvalitnější in-
ternetové připojení. Standardně nabízíme 
rychlost 50/50 Mbps a mnoho uživatelů již 
využívá i náš druhý běžný tarif 100/100 Mbps.  
V případě, že uvažujete o našich datových služ-
bách, rádi bychom Vám výše uvedené tarify 
nabídli v rámci speciální akce za zvýhodněné 
ceny, např. tarif 50/50 Mbps jen za 390 
Kč/měsíc! Nabízíme garantovanou bezkon-
kurenční rychlost stahování i odesílání, při-
pojení bez agregace. Díky optické páteřní síti 
rozvedené do každého objektu se jedná o spo-
lehlivou a vysoce stabilní službu.   
Nabídka platí až do konce října 2013!
   Zaujmout by Vás mohl také zvýhodněný  
balíček datových služeb s rychlostí 50/50 
Mbps a kabelové analogové TV za akční 
cenu 399 Kč/měsíc! (standardní ceníková 
cena tohoto balíčku činí 599 Kč/měsíc). Tato 
nabídka v kombinaci s analogovou TV obsahuje 
26TV programů i kompletní nabídku pozemní-
ho digitálního vysílání DVB-T. Nabídka je plat-
ná pouze do konce října 2013! 
   Další možná významná úspora měsíčních 
nákladů pro uživatele televizních služeb 
vyplývá z uzavření tzv. hromadné smlouvy 
o poskytování služeb mezi majitelem (zá-
stupcem majitelů) a naší společností. Tím-
to vyzýváme zástupce jednotlivých bytových 
domů, jejichž obyvatelé projeví o zvýhodněnou 
nabídku zájem, aby kontaktovali naši místní 
provozovnu, kde se dozvědí další podrobné in-
formace.
Bližší informace naleznete na webu www.catr.cz. 
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší pro-
vozovně: Staroměstská 377, Chodov. 
Kontaktovat nás můžete také na tel.č.:  
352 665 298.

Placená reklama
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 NEHTOVÉ STUDIO1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování v ceně 150 Kč
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Veronika Soukupová 721 657 754
Zuzana Stará 774 931 705, 602 240 544

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč

Nově otevřeno
Solárium 1 min. 5 Kč

Prodej   slepiček 

Prodej se uskuteční -  ve čtvrtek 17. října 2013
     Chodov – parkoviště naproti Klubu Luna – ve 14:40 h

Bližší informace tel: 728 605 840   728 165 166  415 740 719    

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý, Tetra hnědá a  Dominant  žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

Stáří slepiček –15 - 19 týdnů    

v začátku snášky 178 Kč/ks
Cena -149 - 175 Kč / ks Při prodeji slepiček - nová služba 

 výkup králičích kožek 
- cena 15-22 Kč/ks 

Slepičky  p o u z e   z našeho odchovu.

mobil: 602 190 602

Termín uzávěrky
listopadového čísla

 16.10.2013

Debata a autogramiáda  
s Tomiem Okamurou 

Pavlem P. Riesem v Chodově 

Středa 9.10.2013 v 16.00 – 18.00

a
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Zpracování návrhů na firemní nášivky-výšivky.
Vyšívání textů a výšivek z katalogu. 
Vyšívání na čepice. 
Zpracování návrhů k vyřezávání 
z kvalitních nažehlovacích fólií 
firmy Siser pro potisk různého druhu textilu.

STROJOVÉ VÝŠIVKY A NÁŠIVKY    APLIKACE VYŘEZANÝCH MOTIVŮ NAŽEHLOVACÍM LISEM

Dále prodáváme:
Trička a polokošile všech velikostí 
a dostupných barev

Čepice - vzorky a barvy naleznete 
u nás v katalogu 

Kontakt:   Ludmila Mikačová • email: mikacova@atlas.cz • tel: 739 300 707

VYŠÍVACÍ STUDIO LUDMILA MIKAČOVÁ

Provozovna v půjčovně karnevalových kostýmů, Slovenská 1952, Sokolov.

w w w.SuperVysivky.cz

Otevírací doba: po-pá 14.00-18.00 hod.

Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

BOSCH • AUTODIAGNOSTIKA • VAG
•  diagnostika motoru a elektroniky
•  plnění a opravy klimatizací
•  pravidelné servisní prohlídky,  
 výměny olejů
•  opravy - motoru, brzdy, výfuky, řízení,
 rozvod. řemeny, spojky, tlumiče,... 
•  tažná zařízení, autobaterie, pneuservis
•  příprava, zajištění STK
•  autoalarmy
•   geometrie
•   opravy čelních skel

Tel. 352 665 505   po - pá 8.00 - 17.00
Mírová čp 47 - rozcestí na Novou Roli

STUDIO  ZDRAVÍ
Masáž klasická

Refl. masáž plosky nohy

Indická masáž hlavy

Zábaly

Lymfodrenáž přístrojem   Každá 6. návštěva zdarma.

Studenti a senioři – sleva.

  Dárkové poukazy, permanentky. 

Ke každé placené proceduře procedura zdarma. Zdeňka Pátková, tel. 603 763 380
e-mail: zdravichodov@seznam.cz
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Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

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

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

mob.: 606 852 893RD 417

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

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
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C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

1+1 Husova, Chodov za 450 tisíc
1+1 Nové Sedlo za 205 tisíc
RD Luby u Chebu za 300 tisíc 

3+1 Rooseweltova, Chodov za 435 tisíc 

U Porcelánky 266, Chodov
tel.: 777 11 33 44

www.chodovske-reality.cz

profesionální prodejci Vašich nemovitostí ....
Aktuálně:

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% 

tesarmilosek@seznam.cz
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

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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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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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

Nabídka + ceník 
Opravy řetízků od 50 Kč 
Opravy prstenů od 70 Kč 
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč 
Výkup Au + Ag, prodej šperků

Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov  
nebo každé ÚT 14:00-17:00 h v kadeřnictví „MARCELA“ 
U porcelánky 849

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I 
NEMOVITOSTMI  LZE  
OBCHODOVAT SLUŠNĚ, 
ČESTNĚ A POCTIVĚ

-  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

-  ZNALECKÉ POSUDKY      
-  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

-  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100% GARANCI JEJICH FINANCÍ. 
V RÁMCI JEDNÉ Z NEJNIŽŠÍCH PROVIZÍ V REGIONU NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU KUPNÍ CENY A PRÁVNÍ SERVIS 
R E N O M O V A N É  K A R L O V A R S K É  A D V O K Á T N Í  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

TOP REALITY CHODOV s.r.o.

-  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
-  ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
-  VÝKUP BYTŮ  
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MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

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

Tel.: 774 544 731

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

Pronajmeme zavedenou restauraci. 
Velmi v ýho dné p o dmínky. 

Info na tel. 732 685 652
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

Odpočiňte si u nás:

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

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

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

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

Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

masáž z Mrtvého moře  ·  japonská masáž shiatsu
Biolampa Solux

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

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

jsme nositelem
certifikátu

VEČERKA NA KRUHÁČI (MINIMARKET)
 na měsíc říjen AKCE!!! 

ŠUNKA MANDOLÍNA  -  celosvalová šunka, 
zauzená přírodním kouřem za 179,90 Kč

KUŘECÍ PECEN - v yrobeno z kuřecích 
prsou, v ří jnu jen 159,90 Kč

t yto v ýrobky jsou přirozeně bezlepkové!!!
otevírací doba denně 7-22 h....

těšíme se na vás!!
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