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          Ples rybářů  15. 11. KASS Chodov

       Zahájení staroměstského adventu 29. 11. 

Zpravodaj
města

Chodova

  Andělské z(a)vonění 17.11. Galerie DDM Chodov
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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 spoluobčané,
Zastupitelstvo  města  Chodova  schválilo  v  září 
2010  vstup  do  Komunální  odpadové  společnos-
ti,  a.s.,  která  nabídla  a  stále  ještě  nabízí  obcím  
a městům Karlovarského kraje zajištění ekologické  
likvidace  směsného  komunálního  odpadu  
v souladu se zpřísňujícími se normami Evropské 
unie pro nakládání s odpadem.
   
   Dne 26. září letošního roku proběhla valná 
hromada obchodní společnosti Komunální 
odpadová společnost, a.s. (KOS), která rea-
govala na některé nedostatky, které z vněj-
šího prostředí negativně ovlivňují chod a vý-
sledky KOSu. Jedná se zejména o chybějící 
legislativu – v první polovině letošního roku 
byla do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR předána novela zákona o odpadech, která 
má navázat na zpřísňující se limity Evropské 
unie. Známé skutečnosti kolem pádu vlády 
zapříčinily, že novela nebyla v potřebných 
termínech projednána a kromě celé řady 
nepříjemností hrozí České republice nemalé 
sankce za nedodržování limitů (ve vztahu ke 
snížení biologicky rozložitelných komunál-
ních odpadů), které upravují postupné ome-
zování volného ukládání odpadů na skládku. 
Jen namátkou např. již v tomto roce by měl 
být snížen objem ukládání směsného komu-
nálního odpadu na skládku na 50% a v roce 
2020 na 35% k produkci z roku 1995. 
   Komunální odpadová společnost, a.s. má 
základní jmění ve výši 6 mil. Kč, které je po-
čátečním vkladem Karlovarského kraje a tvoří  
ho 6.000 ks kmenových akcií á 1.000.- Kč, kte-
ré jsou podle klíče dle počtu obyvatel prodá-
vány obcím a městům Karlovarského kraje, 
Město Chodov vlastní 268 akcií. KOS vznikl 
jako nabídka obcím a městům plnit požadav-
ky Evropské směrnice o skládkování za při-
jatelné, rozumné poplatky, tzn. cílem KOSu 
je zajistit plnění požadavků EU a české le-
gislativy (budoucí !!!) za nejnižší možnou 
cenu s prvky jisté solidarity pro obce a města  
ve společnosti zapojené.
   Jak ukazuje dosavadní vývoj, a to nejen 
ve smyslu dosud chybějících zákonů, nejsou 
úkoly, které si společnost vytýčila, nijak jed-
noduché. Kromě vlastní osvěty, která v po-
čátcích fungování KOSu absentovala, je to 

např. řada jednání se společnostmi, které 
zajišťují svoz odpadu a v Karlovarském kraji 
v této oblasti podnikají. Zde je potřeba říci, 
že ne všechna zejména větší města si počína-
la předvídavě v tom, že zrušila své technické 
služby a umožnila tak „vpuštění“ svozových 
nadnárodních společností na svá území. 
V prostředí budoucí legislativy uvažovaný 
způsob financování by měl nabídnout soli-
dární cenu složenou z položky za ekologic-
kou likvidaci a položky za svoz směsného 
komunálního odpadu. Solidarita by se měla 
projevit zejména v tom, že svoz bude moci 
být dotován z prostředků, které se po výběru 
částečně vrátí zpět do regionu. Takový pro-
jekt tak bude umět nabídnout občanům i ze 
vzdálených území za ekologickou likvidaci 
odpadů přibližně stejnou cenu.
   V současné době je v Karlovarském kraji 
zapojeno do Komunální odpadové společ-
nosti, a.s. celkem 48 obcí a měst (např. Kar-
lovy Vary, Sokolov, Ostrov, Chodov, Nová 
Role, Bečov, Nové Sedlo…), které reprezen-
tují cca 38 tisíc tun odpadu k ekologickému 
zpracování. 
   Vedení společnosti nyní připravuje podkla-
dy pro vypsání výběrového řízení na doda-
vatele služby ekologické likvidace směsného 
komunálního odpadu. Poté, co akcionáři 
projednají a schválí pravidla, a po nabytí 
účinnosti novely zákona o odpadech, bude 
výběrové řízení vypsáno. 
Vážení spoluobčané, řada obyvatel dnes 
není z různých důvodů spokojena s hos-
podařením s odpady a to docela právem.  
Je však potřeba říci, že dosavadní způsob 
volného ukládání odpadu na skládku není už 
do budoucna možný. Směsný odpad obsahu-
je energeticky využitelné části a biologicky 
rozložitelnou část, které je potřeba zhodno-
tit a pouze zbytek, odhadem do 25%, by měl 
být výhledově ukládán na skládku. Rychle se 
zaplňující skládky v Karlovarském kraji, ale 
i po celé České republice, vyžadují řešení. 
Řešení jsou známá, jen  potřebují podpořit 
účinnou legislativou a vstřícným přístupem 
občanů, jinak se Země stane jednou obrov-
skou popelnicí.

Ing. Josef Hora, starosta 
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Dotace na rok 2014
    Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Chodova na pořádání kulturních či 
sportovních akcí a také o dotace do oblasti 
sociální péče, zdravotnictví a protidrogové 
prevence lze podávat do 30. listopadu 2013. 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
města a formuláře jsou k dispozici, podle 
příslušnosti odboru, na adrese: 
http://formulare.mestochodov.cz/ost/formulare/

Mgr. Ivana Sarkányová, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a vnitřních věcí 

Kostel pro radnici
   V úterý 15. října, před zasedáním rady měs-
ta, předal pan Tomáš Vlasák, keramik soci-
álně terapeutických dílen Denního centra 
Mateřídouška, o.p.s. panu starostovi, Ing. 
Josefu Horovi, keramickou repliku kostela 
sv. Vavřince. Pan Vlasák repliku kostela vyro-
bil v keramické dílně sokolovských sociálně 
terapeutických dílen, kde získávají pracovní 
dovednosti klienti s mentálním postižením. 
Práce s keramickou hlínou rozvíjí nejen ma-
nuální zručnost, ale i fantazii a představi-
vost. S potěšením můžeme konstatovat, že  
o výrobky keramické dílny je rostoucí zájem. 
Repliku kostela si budou moci prohlédnout 
návštěvníci městského úřadu v prostorách 
hlavního vchodu, kde bude trvale vystavena. 

Ing. Pavel Bráborec, 
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Poděkování
   Dne 3.10.2013 se konal v KASSu ples se-
niorů. Děkujeme pekárně za minizákusky 
a taneční skupině One Crew za taneční  
vystoupení. 

Mgr. Eva Virtelová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

Ukončení provozu Odborné 
soc. poradny a Dobročinného 
obchodu Útočiště, o.s. 

   Vážení čtenáři Zpravodaje, chceme vám 
touto cestou s politováním oznámit, že k po-
slednímu listopadu letošního roku končí svou 
činnost Odborná sociální poradna v Chodově 
a při ní také Dobročinný obchod Útočiště, o.s. 

Důvodem je dlouhodobá absence finančních 
prostředků z MPSV a KÚKK. Doposud nás 
podporovali zejména: město Chodov, dále 
pak Habartov, Březová, Vintířov nebo Kraj-
ková. Materiálně či finančně pak také spon-
zoři, nadace, jednotliví dárci a církve. Díky 
tomu bylo možné pokračovat až dosud i bez 
stěžejních státních dotací. 
   Chtěli bychom touto cestou poděkovat také 
všem, kteří darovali ošacení a další zboží 
do Dobročinného obchodu a zároveň všem 
zákazníkům, kteří svým nákupem přispěli 
k tomu, že jsme mohli pokračovat i bez stát-
ních dotací až dosud. Vážíme si vaší podpory 
a přízně! 
   Zároveň upozorňujeme, že prodej v Dobro-
činném obchodě bude probíhat až do konce 
listopadu!! Přijďte si nakoupit, vyprodáváme 
vše!! Probíhá také výprodej zimního zboží!!
Otevírací doba: 
pondělí až pátek, 8:00–15:00 h.
  Děkujeme za dlouholetou, nejen finanční, 
podporu MÚ Chodov, zejména sociálnímu 
odboru v čele s paní Mgr. Evou Virtelovou a 
roky před tím paní Věrou Markovou. Velmi si 
toho vážíme.
   Přejeme všem minulým i současným uži-
vatelům Odborné sociální poradny, aby se ve 
svém životě upevnili, správně se rozhodovali, 
měli sílu a zvládali situace, které je v životě 
potkají.
   Pěkné a příjemné podzimní dny přejí  
za Útočiště, o.s. pracovníci Odborné sociální 
poradny.

Zájezd pro nepracující seniory 

města Chodova 
    Městský úřad Chodov, odbor sociálních 
věcí, informuje nepracující seniory města 
Chodova, že dne 21. listopadu 2013 pořádá 
zájezd do Aquafóra Františkovy Lázně.
    Přihlášky s poplatkem a rodným číslem 
(pro vyřízení pojištění na cestu) přijímáme 
od 12. listopadu 2013 na odboru sociálních 
věcí, v přízemí kancelář č.123, vždy od 8:00 
do 15:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 
do 12:30 hodin. V pátek pouze do 11:00 ho-
din. Poplatek za cestu i dvouhodinový vstup 
do bazénu činí 150,- Kč/osobu.

Petra Hegenbartová,  
odbor sociálních věcí
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Ajša (černá) – stále čeká na nový domov 
Terezka – ještě bohužel není připravena k adopci

Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata Města Chodov

Tento měsíc si Vám dovolujeme nabídnout 
k osvojení tyto opuštěné pejsky:

   V minulém měsíci se podařilo najít domov 
Bobíkovi, Charliemu, Špuntovi a Colletce. Dva 
pejskové byli navráceni zpět původním majite-
lům. Celkem zde bylo již umístěno 18 pejsků. 
Děkujeme všem zájemcům o venčení umístě-
ných psů a uvítáme i další zájemce o venčení, 
jelikož procházka s psím kamarádem je vždy 
veselejší. Přijďte se podívat do záchytného za-
řízení v otevírací dobu pro veřejnost:
Po, So  10:00 do 12:00 hodin
St   15:00 do 17:00 hodin
    Návštěvy mimo tuto dobu je nutné dohod-
nout předem telefonicky na tel. č. 602 221 090.
Více informací o nás najdete na https://www.
facebook.com/utulekchodov.
  Poskytněte nebo nám pomozte najít nový do-
mov pro tyto pejsky. Předem děkujeme. 

Zorka – cca 3letá moc hodná mazlivá fenečka 
středního křížence

Dášenka – cca 2-3 letá fenka 
křížence středního vzrůstu, 

velice přátelská, veselá fenečka 

Míša – cca 2-3letý pejsek přítulný, přátelský
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problematiku reagovalo vydáním novelizace 
Tržního řádu, kde bylo zakotveno v článku  
7, že tyto prodejní aktivity jsou u nás zaká-
zány. Prodejci si totiž již nebrali servítky  
a v některých případech doslova obtěžova-
li jednotlivé obyvatele panelových domů, 
zvláště seniory. Korunu všemu nakonec 
nasadil 23letý muž ze Slovenska, který při-
šel nabízet k prodeji staré, otřískané rádio, 
ale po příjezdu do města si vybral budovu 
místní radnice a chodil od dveří ke dveřím 
jednotlivých odborů. Jaké bylo jeho překva-
pení, když místo prodeje musel ještě zaplatit 
a to uniformované hlídce Městské policie, 
která se mu najednou zjevila za zády.  

     / Zřejmě podcenil průzkum trhu /
…  a dál to znáte, samé botičky, opilci,  
     vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd. 

Víte, že…

 Vážení řidiči, připomínáme znění zákona 
č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních ko-
munikacích s odkazem na §40a, který řeší 
provoz vozidel v zimním období. Nyní je sta-
novena povinnost v období od 1. 11. do 31. 3.  
každého roku přezout na zimní pneuma-
tiky a to u vozidel do 3,5 t na všech kolech 
a u vozidel nad 3,5 t na všechna kola hna-
cích náprav s trvalým přenosem hnací síly.       
    V ustanovení je však zmíněna i podmínka, 
kdy tato povinnost se uplatňuje jen v přípa-
dě, kdy se na pozemní komunikaci nachází 
souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo 
lze vzhledem k povětrnostním podmínkám 
tyto skutečnosti předpokládat. 

Ladislav Staněk, 
velitel MP Chodov

Ilustrační foto

          Středisko prevence   
    kriminality     
    Městské policie v Chodově
 
Střípky z činnosti MP Chodov

      Krátce před půlnocí zalarmovalo tísňové 
oznámení bezpečnostní složky ve městě, že 
v ul. Dukelských hrdinů někdo skočil do poto-
ka. V daném místě byl posléze skutečně nale-
zen 30letý muž, který se tímto snažil řešit své 
psychické problémy. Za účasti asistence Měst-
ského záchranného systému byl následně muž 
z potoka vyloven, kdy bylo zjištěno, že muž 
není naštěstí nijak zraněn.

     / Předvánoční výlovy v režii policie? /

   Velmi nemilé brzké ranní probuzení za-
žili obyvatelé domu v ul. U Koupaliště, 
kdy zjistili, že je vytápí soused ve vyšším 
patře. Na urgentní zvonění a bouchá-
ní v bytě nikdo nereagoval, proto se ob-
rátili na tísňovou linku Městské policie. 
Strážníci na místě zajistili vstup do uve-
deného bytu, kde bylo následně zjištěno,  
že podnapilý uživatel bytu se uzamkl v kou-
pelně, kde při napouštění vany usnul. 
Strážníci dotyčného velmi jemně vzbudili  
a uvedli výtečníka do velmi nepříjemné re-
ality. 

    /Znáte to, když se Vám zdá nepříjemná 
noční můra a toužíte se probudit? Tady to 
bylo naopak /

To, že podomní a pochůzkové prodeje jsou 
a vždy budou velmi rizikovým způsobem ná-
kupu nejrůznějšího druhu zboží, ví už dnes asi 
každý. Z tohoto důvodu i naše město na tuto Ilustrační foto
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Únik nafty po krádeži, Karlovarská ulice, 
Chodov, 1. září 2013

Začala topná sezóna
   Údržbu spalinových cest a spotřebičů paliv 
by lidé neměli podceňovat. Způsobené ško-
dy při požárech jdou ročně do stovek mili-
onů korun a dochází ke zranění i k úmrtím. 
Četnost kontrol a čištění spalinových cest 
stanoví nařízení vlády  č. 91/2010 Sb., o pod-
mínkách požární bezpečnosti při provozu ko-
mínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V zásadě 
je nutné provést vyčištění spalinové cesty  
u spotřebičů na pevná paliva s běžným vý-
konem (do 50 kW) a celoročním provozem   
3x za rok.  Odbornou kontrolu spalinové ces-
ty a výběr pevných (tuhých) znečišťujících 
částí i kondenzátu je nutné provést 1x za rok. 
Termíny čištění a kontrol spalinových cest 
najdete na webu: http://www.hzscr.cz/cla-
nek/zmeny-ve-lhutach-cisteni-kominu.aspx

Souhrn jednotky PO - září 2013
   Chodovští hasiči v září zasahovali celkem 
u osmi událostí. Jednotka zasahovala pouze 
u jednoho požáru balíku sena na Železném 
dvoře. Svým rozsahem významný zásah byl 
při likvidaci ropné havárie v Karlovarské uli-
ci v Chodově. Původcem úniku byl neznámý 
pachatel. Ten při nepovedené krádeži nafty 
ze zaparkovaného nákladního vozidla v pro-
storách čerpací stanice nechal vytéct desítky 
litrů nafty, která znečistila hlavní komunika-
ci od čerpací stanice až po kruhový objezd.  
Zasahovaly zde tři hasičské jednotky se speci-
ální technikou a Karlovarská ulice musela být 
přes celé dopoledne uzavřena. Touto cestou 
je třeba poděkovat vedení CHOTES Chodov 
s.r.o. za vynikající spolupráci, zejména za 
rychlé poskytnutí čistícího vozu.   

    Další zásahy se týkaly vyproštění osob z vý-
tahu v ulici ČSM, ve dvou případech se nou-
zově otevíral byt (Husova - uvnitř zraněná 
osoba, U Koupaliště – dítě uzavřelo matku 
na balkónu ve 3. patře), v jednom případě 
byla provedena detekce úniku plynu v ulici 
Palackého. Vlivem silného větru byl odstra-
něn padlý strom přes komunikaci směrem na 
Mezihorskou a také odstraněna nebezpečná 
část utržené střešní lepenky při rekonstruk-
ci střechy v ulici Poděbradova. Členové jed-
notky absolvovali plánovaný výcvik tradičně 
v prostorách bývalé kotelny v Chodosu. Zde si 
vyzkoušeli tzv. 3D hašení v reálných podmín-
kách skutečného požáru. Součástí výcviku byl 
zkušební test - zapálení natlakované pneuma-
tiky autobusu SOR v provozních podmínkách 
se zajímavými výsledky. Další bližší informace 
o zásahové činnosti najdete na našem webu  
            www.sdhchodov.cz. 

Informace SDH - září 2013
     V září bylo mnoho sportovních akcí, takže jen 
krátký souhrn ligových závodů. 
    Mládež: H. Slavkov - st. žáci 4. místo,  
ml. žáci 3. místo, Plesná - st. žáci 6. místo, 
mladší žáci  5. místo, Jáchymov - starší žáci  
5. místo, mladší žáci 2. místo, Březová (SO) - 
starší žáci 2. místo, mladší žáci 1. místo, celkové 
výsledky Karlovarské ligy mládeže 2013 – starší 
i mladší žáci vybojovali celkové 2. místo! 

   Dospělí: Mírová - ženy 1. místo,  
                   Plesná - ženy 2. místo,  
                   Nová Role - ženy 2. místo, 
                                     muži - 7. místo. 

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

Družstvo mladší a starších žáků SDH Chodov, 
Březová (SO), 29. září 2013 
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DDM     
Bludiště Chodov

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

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 
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.

Andělské z(a)vonění
  Městská galerie v DDM Bludiště pořádá
v neděli 17.11.2013 v 15 h prodejní výstavu  
vánoční výzdoby paní Dyrcové, patchworku 
paní Fišerové, háčkovaných věnců paní Blaž-
kové a perníkových betlémů paní Lísalové.
  Konání výstavy: 17.-22.11.2013
Ti, kteří už znají náplň této výstavy, vědí, že 
musí přijít včas. Je z čeho si vybírat, vyzdobíte 
si svůj domov, kancelář, nakoupíte originální 
dárky kamarádkám i rodičům.

Dopis Ježíškovi
   Hurá, už je to tu zase. 
   DDM Bludiště Chodov dává vědět, že všechny 
šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis 
pro Ježíška, na který napíšou či namalují, co 
by nejraději našly pod vánočním stromečkem. 
Mohou také nakreslit svá tajná přání. 
   Hotová psaníčka u nás, v domě dětí, vhodí do 
speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak jen 
zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.

Pohybové hry pro děti od 4 let
  DDM Bludiště vyhlašuje nábor do nově  
otevřeného ZÚ, ve kterém děti hrají bez asis-
tence rodičů soutěživé hry, honičky a cvičí. 
Schůzky:   
čtvrtek 17-18 h v tělocvičně ZŠ Husova. 
Přihlášky jsou k vyzvednutí v kanceláři DDM.

Jóga pro děti z 1.-4. třídy
   Cvičením jógy děti získají nejen pevnější  
a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné  
držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnová-
hy a ladnějších pohybů. Navíc jim jóga pomůže 
se daleko lépe soustředit, vnímat a ovládat své 
tělo a snadněji zvládat stresové situace. Cviče-
ní má dokonce vliv i na lepší spánek. Kromě 
toho jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí 
úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charak-
terové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy  
a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat 
paměť. 
   Schůzky budou každou středu od 15 do 16 
hodin v tělocvičně DDM. Školné do června 
2014 je 400 Kč. Zájemci se mohou přihlásit v 
kanceláři DDM.

Klub deskových her
   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 h 
v učebně DDM. Školné je 250 Kč na pololetí. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM.

Více informací na: www.ddmchodov.cz
I některé další zájmové útvary dále nabírají 
nové členy - podrobné informace v kanceláři 
DDM.
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                         Městská     
                         knihovna Chodov    
 
Výtvarná soutěž sněhové vločky
od 4. 11. do 13. 12.

Řízená a kontrolovaná detoxikace
středa 6. 11. od 18:00 hodin
  Beseda s lékárnicí a terapeutkou PharmDr. 
Danou Srpovou o zdraví, imunitě a o celostním 
pohledu na člověka. 

Rodinka Veselý podzim
čtvrtek 7. 11. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek pro 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Začínáme se šitím
čtvrtek 7. 11. od 17:00 hodin
Kurz bude probíhat dle zájmu každý týden. 

BESEDA Otče náš II.
čtvrtek 7. 11. od 18:00 hodin

BESEDA Co je advent?
středa 21. 11. od 18:00 hodin
Další z cyklu teologických besed s panem 
Tomášem Kábrtem.

Poezie a jazz – Václav Havel
středa 13. 11. od 18:00 hodin
V rámci Dne poezie se koná další z pořadů Po-
ezie & Jazz tentokrát s poezií Václava Havla. 
Verše návštěvníkům přednesou přátelé poezie 
v doprovodu skupiny Jazz Apetite.

Degustace čajů a kávy z Vietnamu
čtvrtek 14. 11. od 17:00 hodin
Na skok do Vietnamu za přírodou, čajem, ká-
vou a lidmi. Zážitková a cestopisná degustace 
čajů a kávy z Vietnamu s Ing. Zdeňkem Ne-
pustilem.

Základy digitální fotografie
středa 20. 11. od 17:00 hod
Dozvíte se, jak od základů ovlivnit snímek ve 
fázi vzniku, jak stáhnout soubory do počítače 
a uspořádat je tak, abyste o žádné nepřišli a 
vyznali se v archivu i po letech. Naučíte se, jak 
snímky v počítači upravit a zvýšit tak jejich 
zajímavost.

Hrajeme si s pohádkami
každé pondělí od 17:00 hodin  
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
• 4. 11. Pohádky o princeznách
• 11. 11. Pat a Mat
• 18. 11. Kvak a Žbluňk
 
Středeční soutěže
každá středa od 16:00 do 17:00 hodin
• 6. 11. Pexeso
• 13. 11. Testy a kvízy 
• 20. 11. Scrabble
• 27. 11. Slovní fotbal
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY  
PRO VEŘEJNOST A VSTUP JE ZDARMA. 

Tipy knihkupectví
Michal Viewegh – Můj život po životě
Zdeněk Svěrák – Po strništi bos
Antonio G. Iturbe – Osvětimská 
         knihovnice
Rachel Renée Russellová – 
    Deník Mimoňky 
Tip pro Vás:
Aleš Cibulka
- filmový a televizní Kalendář 2014

Listování – Už je to tady zas
středa 27. 11. od 19:00 hodin
Divadelní představení z cyklu Listování. 
V hlavních rolích Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

Den otevřených dveří
sobota 30. 11. od 14:00 hodin
  V rámci akce Den pro dětskou knihu se mimo 
jiné pod vedením kuchařů Lukáše Neckáře 
z firmy Sushitime a Jiřího Hovorky naučíte 
připravovat chutné sushi jako z té nejlepší 
restaurace. Bude možné si půjčit knihy, za-
hrát společenské hry nebo si něco namalovat. 
Nebude chybět ani divadlo. Během celé akce 
bude v knihkupectví platit sleva 20% na dět-
ské knihy, kromě již zlevněných.

Výtvarná dílnička
každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
• 7. 11. Strašáci
• 14. 11. Adventní windowcolor
• 21. 11. Adventní dekorace
• 28. 11. Čertovské vyrábění 

Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé.
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Základní umělecká škola
Chodov

Akademie ZUŠ
Srdečně zveme na Akademii ZUŠ u příleži-

tosti 45. výročí samostatné ZUŠ v Chodově.          
  Akce se uskuteční ve velkém sále KASSu 
Chodov v úterý 12.11.2013 od 17:00 h.

Představí se žáci všech čtyř uměleckých  
oborů. Vstupné dobrovolné.

Možnost zakoupení drobných upomínko-
vých předmětů ZUŠ Chodov.

Pěvecký sbor
V pátek 29.11.2013 vystoupí pěvecký sbor 

a žáci ZUŠ Chodov na zahájení adventu na 
Staroměstské ulici v Chodově. Pěvecký sbor 
v loňském roce nahrál CD s koledami a le-
tos v září vyšla v Ottově nakladatelství kniha  
„Vánoční koledy“ s ilustracemi a notovým  
zápisem, včetně CD nahrávky.

Mikulášský koncert
V neděli 1.12.2013 od 14:00 hodin na Malou 

scéně KASSu. Výtěžek z dobrovolného vstupné  
bude věnován stacionáři Mateřídouška.

Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov 
 7. listopadu 2013 zahajuje 39. koncertní  

sezónu dopoledním koncertem pro žáky 2. stup-
ně chodovských ZŠ a večerním koncertem pro 
veřejnost od 18:00 hodin. 

V koncertním sále ZUŠ se představí se soubor 
Musica Festiva di Praga s pořadem Slavné filmo-
vé a muzikálové melodie.

Jitka Kaprová, DiS., 
ředitelka ZUŠ

ZŠ Komenského ul. 

  Recyklohraní
 Od září roku 2008 je naše škola   

zapojená do celostátní soutěže recyklohraní, 
do které se zapojují žáci i učitelé plněním vy-
braných úkolů, za které získáváme body.  
  Další body na pomyslném účtu přibudou  
za odevzdané vybité baterie všeho druhu 
nebo nefunkční drobné elektrospotřebiče. 
Mohou se odevzdávat také monitory, počíta-
če, televize, ledničky atd. Za získané body si 
na e-shopu Recyklohraní v katalogu odměn 
vybereme pomůcky do hodin např. tělesné 
výchovy, přírodopisu nebo drobnosti pro 
naše žáky jako odměny do různých soutěží. 
Pokud nevíte, kam odevzdat staré baterie 
nebo elektrospotřebiče, určitě je můžete vho-
dit do určených nádob v přízemí  1. i 2. stupně 
naší školy. Pomůžete tím nejenom životnímu 
prostředí, ale i našim žákům. 

Ředitelství školy

Péče o žáky se zdravotním postižením
V oblasti práce se žáky se zdravotním  

postižením nabízí naše škola žákům a jejich 
rodičům rozsáhlou oblast podpůrných opat-
ření. Ta jsou vždy cílená na konkrétní potře-
by dítěte a vychází z doporučení pedagogicko 
– psychologického vyšetření.

Jako každoročně jsou žáci se specifickými 
poruchami učení zařazováni do nápravných 
kroužků (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, 
dyskalkulie), do kroužků na nápravu řeči  
a do kroužku zaměřeného na rozvoj čtení pro  
2. a 3. ročník. Nově jsme letos otevřeli pro 
žáky 1. ročníku kroužek eliminující motoric-
ké a percepční oslabení.

Všechny kroužky vedou vyškolené paní uči-
telky 1. stupně. Kroužky probíhají ve škole  
a ve školní družině.

Na 2. pololetí připravujeme kroužek pro 
budoucí prvňáčky tzv. „edukačně stimulační 
skupiny“. Jedná se o program rozvoje dětí 
v předškolním věku a přípravu pro počátek 
školního vzdělávání. Více informací z oblasti 
výchovného poradenství najdete na našich 
webových stránkách:

www.zschodov.cz/menu/výchovný poradce
Mgr. Iva Šípová, 

ředitelka školy 
Mgr. Monika Bártlová, 

výchovná poradkyně

   Pěvecký sbor na loňském adventu
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                    ZŠ Školní ul.

ZŠ - hlavní pořadatel atletického čtyřboje
 V druhé polovině září jsme byli hlavními 

organizátory dvou závodů okresního finále 
atletického čtyřboje družstev škol okresu 
Sokolov. Na stadionu ŠAK Chodov nejpr-
ve závodilo 27 družstev starších chlapců  
a dívek a o den později 26 družstev mlad-
ších chlapců a dívek. Bohužel nám naprosto 
nepřálo počasí a zvláště ve středu celé závo-
dy propršely a bylo také velmi chladno. Na-
štěstí po oba dva dny proběhly závody bez 
problémů. K tomu přispěla vzájemná spolu-
práce při zajištění stadionu a rozhodčích se 
ŠAKem Chodov, s DDM Chodov a s ostatní-
mi školami a také výborný výkon pomocníků 
z řad žáků 9. tříd naší školy. Bohužel totéž 
se již nedá říci o sportovních výkonech na-
šich žáků. Družstva školy skončila ve všech 
kategoriích asi v polovině startovního pole  
a to byla většinou nejlepší z chodovských. 
Výjimkou bylo družstvo mladších žáků 1. ZŠ, 
které v okresním finále zvítězilo a družstvo 
mladších žákyň Gymnázia Chodov, které 
obsadilo 3. místo. Po úspěchu okresních kol 
jsme o týden později stejně úspěšně uspo-
řádali i krajské finále této soutěže a všech  
11 zúčastněných družstev odjíždělo z Cho-
dova spokojeno. 

Samozřejmě nejvíce vítězné druž-
stvo ZŠ Sokolov, Pionýrů, které doká-
zalo zvítězit v kategorii starších žáků  
a vítězné družstvo starších žákyň 4. ZŠ 
Cheb. Obě družstva postupují do celostát-
ního finále. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem spolupořadatelům za vzornou spolu-
práci a zajištění hladkého průběhu všech 
závodů.

Mgr. Milan Kovářík,  
ředitel školy

Adaptační výlet 3. B
  15. září nebylo zrovna hezké počasí.  

Převážně pršelo nebo mrholilo. Naštěstí 
nebyla zima - alespoň že tak. Kluci a děv-
čata ze 3.B byli totiž novou paní učitelkou 
vyzváni, aby se zúčastnili výletu do Sta-
ré Chodovské. A nejen to. Utváříme nové 
vztahy mezi žáky, paní učitelkou a rodiči. 
Zejména proto se na vycházku dostavi-

li i rodiče. Ti se o své dítko s paní učitel-
kou během všedního školního dne střídají 
půl na půl, takže vztahy musejí být skvělé  
a plné důvěry. 

K vycházce se výborně hodila tematika pr-
vouky, která je v září pro žáky aktuální. Učí-
me se o své obci, o okolí školy, o bezpečném 
pohybu v prostředí nám nejbližším. Kresli-
li jsme si schéma okolních vesnic i plánek 
části Chodova s některými ulicemi. Projít 
si pak trasu v reálu je logickým propojením 
získaných informací. 

Výborně posloužil i fakt, že Ondřej z 5.B,  
který ve Staré Chodovské bydlí, zajistil 
skvělý zážitek. Mohli jsme dojít k domu, 
kde chovají tři koně. A nejen to. Dozvě-
děli jsme se, co koně jedí, jak jsou ustáje-
ní, jak se kovají, sedlají a hřebelcují. Paní 
Krauzová nám povyprávěla, proč je jeden 
z koní bez oka a proč je nebezpečné stát 
bezprostředně za koněm. Nejbáječnější 
ovšem bylo, že žáci i rodiče měli možnost 
na koně usednout a kousek se povozit. Děti 
si zaslouží velký obdiv, protože některé se 
s koněm setkaly ve svém životě poprvé tak 
blízko. Třeba Mariam, Lukášek a Nelinka 
se nejdříve báli na zvířata jen pohlédnout  
a stáli dlouho v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po chvíli malými krůčky vzdálenost 
zkracovali, až stáli bezprostředně u těchto 
velkých zvířat. Byli proti nim malincí. Pře-
sto se odhodlali je pohladit, nakrmit z ruky 
a nakonec se i svezli. Jiní byli naopak plní 
odvahy už od začátku. Vaneska a Adámek se 
hned nebojácně vrhli na krmení donesený-
mi jablky a mrkvemi. Setkání bylo opravdu 
dojemné. Déšť jsme chvílemi ani nevnímali. 
Nezbývá než poděkovat za vlídné přijetí ve 
Staré Chodovské. Poděkovat Ondřejovi za 
zprostředkování skvělé návštěvy. A poděko-
vat rodičům za účast na společném zážitku. 
Tak zase příště! Už teď se těším.

Mgr. Miroslava Exnerová, 
třídní učitelka 

Sportovní dopoledne
V pátek 27. září se žáci třetích tříd naší 

školy zúčastnili sportovní akce „Barevný 
minivolejbal“. Prožili jsme krásné dopoled-
ne, zasportovali si a setkali se s kamarády  
z jiných škol. Někteří z nás se poprvé podí-
vali do nové sportovní haly.
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Tělesná výchova trochu jinak
4. října 2013 jsme uspořádali pro žáky 

druhého stupně sportovní dopoledne v are-
álu Rolava v Karlových Varech. Program byl 
zaměřen na méně obvyklé pohybové čin-
nosti - jízda na in-line bruslích. Žáci si měli 
možnost vyzkoušet základní techniky jízdy 
vpřed i vzad, zatáčení, přešlapování. I díky 
těmto netradičním hodinám tělesné výchovy 
narůstá zájem našich žáků o tento sport.  

Zažili jsme spolu spoustu legrace a už se těší-
me na další podobné akce.

učitelé TV 2. ZŠ

   Sportovní dopoledne na Rolavě

ZŠ Husova ul. 
  Nové učebny dílen

V měsíci říjnu se důležitým mezníkem  
v historii školy stalo uvedení zrekonstruova-
ných učeben dílen do provozu.

Pro 1. stupeň jsou zde připraveny staveb-
nice Merkur, na kterých budou děti rozvíjet 
své motorické dovednosti. 2. stupeň se bude 
seznamovat se dřevem, kovem a dalšími ma-
teriály. V učebně elektrotechniky budou pro-
váděny pokusy z oblasti fyziky.

Také zde začal pracovat elektrotechnický 
kroužek pod vedením pana ing. Kováče, kte-
rý svým zaměřením dětem zábavnou formou 
přiblíží taje fyziky.

Výprava do Afriky
Počátkem měsíce října žáci 8.B a 9.A  

podnikli  „Výpravu do Afriky“ v sokolovském 
muzeu. Na komentované prohlídce výstavy 
Tvář Afriky měli možnost vidět výrobky do-
morodců a krásné fotografie africké přírody.

Školní družina
Za krásného podzimního dne se celá školní 

družina vydala na pěší výlet do Staré Cho-
dovské. Navštívila zde kynologický klub. 
Ošetřovatelé si pro děti připravili ukázky 
z výcviku psů nejen k poslušnosti, ale také 
k obraně. Jako odměnu pejskům děti přines-
ly nějakou korunku na přilepšenou a plný 
pytel pamlsků.

Dalším překvapením byla jízda na koních      
a sladká odměna v podobě džusíků a domá-
cího koláče. A vrcholem všeho bylo opékání 
buřtů na velkém ohni, které si děti pěkně 
užily. Moc děkujeme.

Soustředění na Sardinii
Na přelomu září a října třída s rozšířenou 

výukou TV absolvovala podzimní sportovní 
soustředění na ostrově Sardinie.

Pobyt byl zaměřen na zvýšení tělesné zdat-
nosti, získání a upevnění sportovních doved-
ností a zdokonalení plavání. Protože účastníci 
najezdili během soustředění 150 km na kolech, 
nebyla opomenuta ani dopravní výchova.

Každodenní plavání v moři, běhání naboso 
po písečných plážích a vlhký mořský vzduch 
určitě přispěl ke zlepšení zdravotního stavu 
dětí.

Pro mnohé byla nezapomenutelným zážit-
kem přeprava trajektem z přístavu Livorno 
do Olbie na Sardinii. Cesta trvala 8 hodin.

Velký dík za uskutečnění zájezdu patří ces-
tovní kanceláři, která zajistila vše (dopravu, 
stravu, převoz kol a ubytování) na jedničku. 
Fotografie z pobytu jsou ke zhlédnutí na 
stránkách školy: www.zs3chodov.cz

Pro další školní rok 2014/2015 opět  
připravujeme otevření tříd s rozšířenou výu-
kou tělesné a výtvarné výchovy.

   Třída s rozšířenou výukou na Sardinii
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Nabídka  pronájmu  tělocvičny  a  bývalé 
družiny

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme  vol-
né termíny k pronájmu tělocvičny a budovy  
bývalé školní družiny (vhodné např. pro hu-
dební a taneční skupiny, divadlo). V případě 
zájmu se prosím obracejte na vedení školy. 

Tel. 352 352 390 Mgr. Libor Dočkal
                                           Mgr. Lenka Hrušková 

Dendrologická stezka 
 Nápad slavit Den stromů vznikl již v před-

minulém století ve Spojených státech v Ne-
brasce. Svými myšlenkami a názory vzbudil 
nadšení ostatních, kteří ho následovali, až se 
nakonec zrodil tzv. Den stromů. Myšlenka 
tohoto dne se rychle šířila po celých Spo-
jených státech a také na další kontinenty. 
Datum oslav se však liší podle klimatických 
podmínek a toho, kdy je možné stromy vy-
sazovat. Datum oslavy Dne stromů v České 
republice byl stanoven na 20. října, oslavi-
li ho i žáci ZŠ Komenského. Během celého 
roku připravovali v hodinách volitelného bi-
ologického semináře projekt dendrologické 
stezky.

Během roku se žáci seznamovali se stro-
my v jejich přirozeném prostředí. Vyzkou-
šeli si změřit výšku stromu, aniž by museli 
namáhavě šplhat do koruny, sbírali jejich 
plody a listy, měřili obvod kmenu, fotogra-
fovali jej a pozorovali prostředí kolem, aby 
ho vnímali jako celek. Své vědomosti žáci 
doplnili vyhledáváním důležitých informací 
o stromech, které pozorovali. Ze sesbíraných 
a získaných materiálů vytvářeli ke každému 
stromu informační panel. Žáci tak vytvořili 
13 informačních cedulí k vybraným stro-
mům, výukovou powerpointovou prezentaci, 
pracovní listy s otázkami a úkoly. 

Po výrobě stojanů a desek bylo ve spolu-
práci s odborem rozvoje města MÚ Chodov 
a paní Ilonou Nehybovou provedeno umístě-
ní informačních stojanů na dendrologickou 
stezku tak, aby práce dětí mohla sloužit ši-
roké veřejnosti.

Okružní stezka začíná na Staroměstské 
ulici, prochází městským parkem k parku  
u polikliniky, dále pokračuje centrem měs-
ta k DDM Bludiště, odtud se vrací Husovou  
a Rooseweltovou ulicí zpět na Staroměstské 
náměstí.

Na vzniku dendrologické stezky se podíleli 
žáci volitelného předmětu biologický semi-
nář (Jakub Mašata, Jan Tícha, Pavel Kor-
tus, Matěj Štoll, Petr Švec, Petra Biernatová, 
Markéta Kabelová, Kristýna Šoupalová, Adé-
la Veselá Simone Rossová a Simona Rotho-
vá) vedeného panem učitelem Mgr. Janem 
Merunkou ve spolupráci s ředitelkou školy 
Mgr. Ivou Šípovou a koordinátorem envi-
ronmentální výchovy Mgr. Milošem Volkem.

Projekt vznikl za finanční podpory Karlo-
varského kraje a města Chodova. 

Smyslem této stezky je přiblížit všem  
milovníkům přírody zajímavé dřeviny, které 
rostou v našem krásném městě. 

A nezapomeňme: „Strom neodepře svůj 
stín ani tomu, kdo ho přichází porazit.”

Pracovní listy, výuková prezentace a další in-
formace najdete na www.zschodov.cz-ekoakce

Mgr. Miloš Volek

   Informační cedulka na stezce stromů

Vzpomínka
17. listopadu tomu budou již tři roky, 
co nás navždy opustila milovaná 
manželka a maminka Dagmar Fučíková. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím s námi. 
Nikdy nezapomenou manžel Jiří 
s dcerou Kateřinou.
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pátek 1.11. v 17 h, sobota 2. 11. a neděle 3. 11 v 15 h
PTAČÍ ÚLET 3D /85/
Premiéra / Animovaný, komedie / USA
Příběh o dvou odvážných krocanech, kteří vymyslí ambiciózní plán. 
Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu 
od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj 
času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze 
svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy…	 	
Přístupné, česky mluveno. Vstupné: 135 Kč

pátek 1.11. v 19:30 h a sobota 2. 11. v 17  h
PŘÍBĚH KMOTRA /99/
Premiéra / Drama, krimi, životopisný / Česko
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava  Kmenty „Kmotr 
Mrázek”. 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

sobota 2. 11. v 19:30 h a neděle 3. 11 v 17  h
U KONCE SVĚTA /109/
Pramiéra / Komedie, sci-fi, horor / VB
Pětice kamarádů se vrací do městečka Newton Haven, aby se na podruhé 
pokusili „doběhnout” pivní maraton. 12 piv – 12 hospod – 1 noc. Stačí 
prvních pár piv a několik velmi bizarních příhod, aby si uvědomili, že v tomh-
le městě něco nebo někdo smrdí. Najednou nebojují jen o úspěšné strávení 
dalšího piva, ale i o vlastní krky... mimoděk přitom zachránili celé lidstvo? 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

neděle 3. 11. a pondělí 4. 11.  v 19:30  h
METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D /92/
Premiéra / Akční, hudební / USA
Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový 
filmový zážitek. Film s názvem, odkazujícím na stejnojmennou píseň 
z Black Album, sleduje mladíka Tripa (Dane DeHaan), který na živém 
koncertě skupiny musí splnit nebezpečnou tajnou misi. Kulisami jeho 
příběhu je jeden z nejlepších koncertů Metallicy ve vyprodané aréně...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

úterý 5. 11. a středa 6. 11. v 19:30 h
GRAVITACE 3D /90/
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: San-
dra Bullock a George Clooney. 
Přístupný, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 7.11. v 17 h, pátek 8. 11. v 19:30 h
APOKALYPSA V HOLLYWOODU /107/
Premiéra / Komedie, fantasy / USA
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj 
o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalyp-
sou, před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Přežije 
v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami? 
Přístupný, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 7. 11. v 19:30 h, pátek 8.11. v 17 h,  
sobota 9. 11. v 19:30 h, neděle 10. 11 v 17 h
ENDEROVA HRA /115/
Premiéra / Sci-fi, dobrodružný, akční / USA
Sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě 
cvičen s ostatními podobně zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. 
Ve speciální akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. 
Země se totiž připravují na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí  
a zcela jistě poslední, která skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků. 
Přístupný, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 9. 11. a neděle 10. 11 v 15 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 80 Kč

Pondělí 18. 11. a úterý 19. 11. v 19:30 h
COLETTE /126/
Drama, romant., válečný / ČR, SR,Niz.
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette  
(Clémence 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 105 Kč

středa 13. 11. v 19:30 h, čtvrtek 14. 11. v 17 h
KAMEŇÁK 4 /88/
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, kde 
vybuchují vajíčka v mikrovlnné troubě. Kolem Pepana usilovně krouží učitelka 
Vlasta (D. Morávková), která vycítila příležitost zaplnit místo po Vilmě… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

pátek 15.11. v 17 h,  sobota 16. 11. v 19:30 h, neděle 17. 11 v 17 h
BYZANTIUM - UPÍŘÍ PŘÍBĚH /118/
Premiéra / Drama, fantasy, thriller / USA, VB, Irsko
Dvě záhadné ženy, Clara a Eleanor hledají útočiště v přímorském městečku. 
Samotář Noel jim nabídne přístřešek v opuštěném domě jménem Byz-
ance. Mladší Eleanor se skamarádí s Frankem a prozradí mu jejich tajem-
ství. Narodily se před 200 lety a přežívají jen díky přísunu lidské krve. Jak 
se postupně začne jejich tajemství šířit, jejich minulost je pomalu dohání. 
Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 14. 11. a  pátek 15.11. v 19:30 h,  
sobota 16. 11. v 17 h, neděle 17. 11 v 19:30 h
PLÁN ÚTĚKU /115/
Premiéra / Akční, thriller / USA
Ray Breslin (Sylvester Stallone) je útěkář na objednávku. Živí se totiž jako ex-
pert na infrastrukturu vězeňských zařízení. Nechává se v nich zavírat a hledá 
skuliny v zabezpečovacích systémech, které jsou pak následně na základě 
jeho analýz  - a efektních útěků - odstraňovány a zdokonalovány...
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

sobota 9. 11. v 17 h a neděle 10. 11 v 19:30 h
DONŠAJNI /102/
Komedie / Česko
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s 
prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni 
odhalí divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a 
zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. To 
vše s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

sobota 16. 11. a neděle 17. 11 v 15 h
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 3D /96/
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 135 Kč
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46. týden 2013
12. 11. úterý a 14. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 15. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

POVEČEŘÍME VLEŽE? 
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

45.  týden 2013
5. 11. úterý, 7. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 8. 11. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce řijna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ABY BYLO JASNO
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)  

47. týden 2013
19. 11.  úterý a 21. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 22. 11. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MAJÁK
Pořad věnující se bezpečnostnímu tématu ve městě (premiéra)TV 
ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

48. týden 2013
26. 11. úterý a 28. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 29. 11. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PO ŠKOLE – OCHRÁNCI PŘÍRODY
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

www.kasschodov.cz Pořady 
TV studia Chodov
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středa 20. 11. v 19:30 h
HRA NA HRANĚ /91/
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, titulky.  Vstupné 105 Kč
čtvrtek 21. 11. v 17 a 19:30 h, pátek 22.11. v 17 h,  
sobota 23. 11. v 19:30 h, neděle 24. 11 v 17 h
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
Premiéra / Akční, dobrodružný, fantasy / USA
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje 
asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, 
mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor vydat na nebezpečnou 
cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie Portman), avšak události 
Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo. 
Přístupný, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

čtvrtek 28. 11. v 17 h, pátek 29.11. v 19:30 h,  
sobota 30. 11. v 17 h
KAPITÁN PHILLIPS /134/
Premiéra / Akční, drama, thriller / USA
Kapitán Phillips se vrací ke skutečné události z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní 
americké lodi Maersk Alabama skupinou ozbrojených somálských pirátů. Film se 
zaměřuje na vztah mezi pirátským vůdcem Muse (Barkhad Abdi) a kapitánem lodi 
Alabama Richardem Phillipsem (v podání oscarového Toma Hankse)... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

úterý 26. 11. a středa 27. 11. v 19:30 h
BELLA MIA
Premiéra / Drama / Česko
Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE (Nemoc šílených krav) od-
souzeno k utracení. Zvířata nakládané do vozů, ale vycítí blížící se hrozbu, vzbouří se 
a pokusí se utéct. Lidé na ně začnou pořádat hon, ale stádo pod vedením krávy Bely 
se ukáže být v mnoha ohledech inteligentní a prozíravé a řadu nástrah prokouknou, 
zneškodní, nebo prostě jim uniknou…
Přístupný. Vstupné 105 Kč

pátek 22.11. v 19:30 h, sobota 23. 11. v 17 h, 
neděle 24. 11 a pondělí 25. 11. v 19:30
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA/146/
Premiéra / Akční, dobrodružný, sci-fi / USA
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému 
Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají pomstu mocných. 
Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však povzbudily obyvatele země 
Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích se formuje odboj...
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 115 Kč

čtvrtek 28. 11. v 19:30 h, pátek 29.11. v 17 h,  
sobota 30. 11. v 19:30 h, neděle 1. 12 v 17 h
KŘÍDLA VÁNOC /110/
Premiéra / Drana / Česko
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne 
směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají 
možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale 
stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a po čem toužíme.
Přístupný. Vstupné 125 Kč

sobota 23. 11. a neděle 24. 11 v 15 h
TURBO 3D /96/
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 150 Kč

sobota 30. 11.  neděle 1. 12 v 15 h
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D /109/
Animovaný, dobrodružný, komedie/ USA
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom, že se 
stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky pocházejí 
z Univerzity pro příšerky… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 80 Kč

Změna programu vyhrazena, info: www.kasschodov.cz
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Lampiony pro dušičky  02.11.  sraz Restaurace  DDMChodov 
  17:00  Nautilus

Taneční kurzy pro dospělé-začátečníci  03.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov   19:00 - 20:30

Prodejní trhy levného textilu   04. - 5.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00 
Výtvarná soutěž - Sněhové vločky  04.11 - 13.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Výstava a hlasování  18.12. - 10.01.

Hrajeme si s pohádkami  04.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pohádky o princeznách  17:00   

Středeční soutěže  06.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pexeso  16:00 - 17:00

Beseda  06.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Řízená a kontrolovaná detoxikace  18:00 
 Rodinka  07.11.  MěK – dětské odd  MěK Chodov
Veselý podzim  10:00

Výtvarná dílnička  07.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Strašáci  14:00 -17:00

Začínáme se šitím  07.11.   MěK – podkroví  MěK Chodov
Kurz  17:00

Cyklus teologických besed  07.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Otče náš II.  18:00

Slavné filmové a muzikálové melodie  07.11.  ZUŠ Chodov  ZUŠ Chodov
Musica Festiva di Praga  18:00

Taneční kurzy pro dospělé-začátečníci   10.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov   19:00 - 20:30
Den válečných veteránů  11.11.  Městský park   Město Chodov
pietní akt  11:00

Hrajeme si s pohádkami  11.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pat a Mat  17:00

Školní Akademie ZUŠ  12.11.  KASS – společ. sál  ZUŠ Chodov
  17:00

Středeční soutěže  13.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Testy a kvízy  16:00 - 17:00

Poezie a jazz  13.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Václav Havel  18:00

Prodejní trhy levného textilu   14.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Výtvarná dílnička  14.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Adventní windowcolor  14:00 - 17:00

Degustace čajů a kávy  14.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
z Vietnamu  17:00

Ples rybářů  15.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Dolovná  20:00
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Volejbal II. liga žen  02.11.  Sportovní hala  BVC Chodov
BVC Chodov – Chabařovice  09:00, 13:00

Volejbal I. liga kadetek  02.11.  Sportovní hala  BVC Chodov
BVC Chodov – Č. Budějovice  11:00, 15:00

Volejbal I. liga kadetek  16.11.  Sportovní hala  BVC Chodov
BVC Chodov – Třebín  11:00, 15:00

Divize stolního tenisu  23.11.  Tělocvična GOA   TJ Batesta Chodov
TJ Batesta Chodov A muži  09:00, 14:00

Prodejní výstava Andělské z(a)vonění  17.11. - 15:00  DDM Chodov                             DDMChodov
konání výstavy  17.- 22.11.

Taneční kurzy pro dospělé -začátečníci  17.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30
 
Prodejní trhy levného textilu   18. - 19.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Hrajeme si s pohádkami  18.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Kvak a Žbluňk  17:00

Duchové a kostlivci  20.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže  16:00
Středeční soutěže  20.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Scrabble  16:00 - 17:00

Základy fotografování  20.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17:00

Výtvarná dílnička  21.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Adventní dekorace  14:00 - 17:00

Cyklus teologických besed  21.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Co je advent?  18:00

Taneční kurzy pro dospělé -začátečníci  24.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30

Středeční soutěže  27.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Slovní fotbal  16:00 - 17:00

Listování  27.11.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Už je tady zas  19:00

Výtvarná dílnička  28.11.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Čertovské vyrábění  14:00 - 17:00

Zahájení staroměstského   29.11.  Staroměstská ulice  KASS Chodov
adventu  15:00 - 17:00

Adventní koncert Hudby   29.11.  kostel sv. Vavřince  KASS Chodov
Hradní stráže  18:00

Den otevřených dveří  30.11.  MěK Chodov  MěK Chodov
  14:00 

Koncert No Name  30.11.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
  19:00     

Sport

Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
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ŠAK Chodov

XXII. ročník 
Běhu Smolnickým kopcem

   22. ročník běhu Smolnickým kopcem, kte-
rý proběhl 13.10. přilákal do Chodova více 
než 360 závodníků z více než 25 oddílů.  
Ti se postavili na start ve 14 kategoriích od 
nejmladších minižáků až po veteránské kate-
gorie. Ani letos nechyběl na jeho startu stíno-
vý ministr školství a senátor pro Středočeský 
kraj PhDr. Marcel Chládek, který je čestným 
členem ŠAK Chodov. V kategorii žen se letos 
představila i účastnice londýnské olympiády 
Mgr. Ivana Sekyrová z AK Sokolov. I letošní 
ročník byl podpořený grantem Města Chodov 
a obce Vintířov. Navíc byl tento přespolní 
běh vybrán letos jako Oblastní mistrovství  
Karlovarského kraje v krosu žactva, doros-
tu, juniorstva a dospělých. Absolutním vítě-
zem mezi muži se stal Roman Skalský z AC  
M. Lázně a Ivana Sekyrová z AK Sokolov. 
Zbývající výsledky na www.sakchodov.cz.

Mladší žáci mistry Západních Čech
   Velmi dobře si vedlo družstvo mladších 
žáků ŠAku Chodov, které ve finále oblastního 
mistrovství mladšího žactva dokázalo v Plzni 

zvítězit a vybojovat titul mistra ZČ. Největší-
mi oporami byli Radek Dojčar, Jiří Stark, Jan 
Ullmann a Petr Vlasák.
   Své mistrovské závody ukončily v září  
i atletické přípravky. Tam se vedlo nejlépe 
družstvu starších předžáků, které skonči-
lo druhé. Na bednu se vešlo ještě družstvo 
mladších předžaček, které skončilo třetí. 
Více informací na www.sakchodov.cz  

Miloš Volek

Spartak Chodov - šachy
Šachová školička běží
   V září spustil náš klub v DDM Bludiště  
„Šachovou školičku“ určenou pro výuku 
královské hry nejen dětí, ale i jejich rodi-
čů. Školičku aktivně navštěvuje 5 dětí, ale 
i maminky, které tak mohou pomoci dětem 
s prvními krůčky po šachovnici. Že by nám 
vyrůstala další generace šachistů? Jména 
Vojíř, Bubelíni, Bokr, Rechtorík a Choma 
se určitě budou v budoucnu objevovat v na-
šich příspěvcích ze světa šachu. 

Na úvod sezóny bronz a stříbro
   V sobotu 5.10.2013 si naši šachisté od-
jeli osahat figurky do Sokolova na tradiční 
turnaj, kterým startuje nová sezóna. Nej-
lepšího výsledku dosáhl Ríša Randák, který 
vybojoval v mladší kategorii bronz.
   Druhý den pak osm hráčů odcestova-
lo do Ústí nad Labem, kde byla zahá-
jena Velká cena Ústeckého kraje druž-
stev. Náš A-tým ve složení Lipták, Frai, 
Stuška a Čaloun podal výborný výkon  
a v úvodním turnaji obsadil stříbrnou 
příčku. Rázem se naši kluci pasovali do 
role jedněch z favoritů celého podniku. 
B-tým „mlaďochů“ (Srba, Randák, Gárský  
a Čabala) trošku zůstal za očekáváním. Klu-
ci jsou však hodně mladí a jejich čas ještě 
přijde, zde sbírají zkušenosti.

Liga mládeže zahájena
   Náš ligový tým zahájil o víkendu 12.-
13.10.2013 v Heřmanově Huti čtveřicí 
klání letošní ligu. Tým ve složení P. Frai,  
Z. Lipták,  J. Stuška, S. Srba, P. Čalou  
a L. Gárská změřil postupně síly s Litomě-
řicemi, Smíchovem, Teplicemi a v regionál-
ním derby s ŠK Karlovy Vary. 

   Mgr. Ivana Sekyrová , vítězka Memoriálu Marcely 
Mikešové a zároveň absolutní vítězka v kategorii žen. 
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    Vstup nám vyšel na jedničku, proto-
že jsme v úvodním duelu porazili Slavoj  
Litoměřice 4:2 a v nervy drásajícím souboji  
a v nejdelším zápase soutěže, zvítězili nej-
těsnějším rozdílem 3,5:2,5 nad Sokolem 
Praha Smíchov. Bohužel slabou chvíli jsme 
si vybrali při nedělním dopoledni, kdy se 
nám nedařilo skoro nic a prohráli jsme s ŠK 
Teplicemi 2,5:3,5. Sladkou tečku za úvod-
ními  koly mládežnické ligy jsme si dopřáli 
v souboji s krajským rivalem ŠK Karlovy 
Vary, kterého jsme přejeli 5,5:0,5 a potvrdi-
li tak jasnou dominaci chodovského šachu 
na krajské úrovni. Se ziskem 9 bodů nyní 
držíme čtvrtou příčku a určitě budeme po-
mýšlet minimálně na bednu. Nejlepší indi-
viduální výsledek na 4 šachovnici zazname-
nal S. Srba se 100% úspěšností, pochvalu 
však zaslouží za bojovnost všichni hráči.

Chodovské šachy 
slaví úspěchy

    ŠK Spartak Chodov se může 
pochlubit hned pěticí hráčů 
(Lipták, Frai, Srba, Randák a Gárská), 
kteří se dostali mezi osmičku talentů Krajské-
ho centra mládeže pro nadcházející sezónu.   
Rekordní účast 6 hráčů 
(Frai, Lipták, Stuška, Gárský, Srba a Randák) 
bude mít náš klub i na blížícím se Mistrovství 
Čech mládeže. Chodovský šach navíc bude 
„reprezentovat“ i odchovanec L. Vlasák, který 
zde bude působit v roli trenéra ŠSČR. Výčet 
pak zakončí Lenka Gárská a její účast na šam-
pionátu dětí do 10 let. Držte nám pěsti stejně 
jako město Chodov, kterému tímto děkujeme 
za podporu našich projektů.
Reportáže si můžete přečíst na  
www.sachychodov.cz

Ligový tým ŠK Spartak Chodov

BVC WITTE Chodov

Halová sezóna je v plném proudu   
2. liga žen
   Po loňské velmi úspěšné sezóně, kdy do 
posledních kol chodovské volejbalistky 
bojovaly o možnost hrát první ligu (což se  
nakonec nepodařilo), je tu nová sezóna 
s novými výzvami. Po odchodu tří zkuše-
ných hráček základní sestavy, bude úkolem 
nově budovaného týmu doplněného o ka-
detky především udržení se v soutěži. Úkol 
to není jednoduchý, ovšem není nesplnitel-
ný, v což všichni věříme.
 
1. liga kadetek
Kadetky BVC Witte Chodov pod vedením 
trenérské dvojice Štěpán Javůrek a Jiří Tu-
reček, vstoupily do nového ročníku soutěže 
dvěma výhrami 3:1 a 3:0 v Českých Budějo-
vicích, následně doma v derby s VSK Baník 
Sokolov dokázaly po prohře 0:3 v prvním 
zápase soupeřkám stejnou měrou dopoled-
ní porážku soupeřkám vrátit a připravit je  
o neporazitelnost.

Žákyně se kvalifikovaly do Českého poháru
Parádní vystoupení mají za sebou žákyně 
BVC Witte Chodov, když se jim podařilo 
z kvalifikace do Českého poháru žákyň po-
stoupit mezi první osmičku nejlepších čes-
kých týmů, což je skvělý základ do dalších 
bojů. O tom, jak se jim bude dařit, Vás bu-
deme informovat.

Ženy a kadetky rozjely své soutěže
2. liga žen:
VSK Spartak Děčín – BVC Witte Chodov 3:0 
(20, 23, 16) a 1:3 (23, -18, -19, -21)
BVC Witte Chodov – TJ EMĚ Mělník 1:3 
(24, -19, -30, -23) a 1:3 (-10, 23, -19, -21)
1.liga kadetek: 
Třebín– BVC Witte 1:3 (21, -19, -19, -16) 
a 0:3 (-16, -13, -15)
BVC Witte – VSK Baník Sokolov 0:3 
(-21, -21, -20) a 3:0 (24, 22, 20)
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk Malich, 
BVC Witte Chodov
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Barevný minivolejbal

Karlovarská liga 
barevného minivolejbalu odstartovala
   V sobotu 28. září a v neděli 29. září 2013 
se konal ve sportovní hale v Chodově 1. tur-
naj karlovarské ligy barevného minivolejba-
lu. Soutěžilo se ve 4 barevných kategoriích 
a zúčastnily se volejbalové kluby VK Kar-
lovy Vary, Baník Sokolov, ISŠTE Sokolov 
a BVC WITTE Chodov.
    V l. kategorii - žluté barvě soutěžila druž-
stva děvčat a chlapců 1.-2. tříd a zde je je-
jich nádherné umístění: 
   2. místo: 
   Nimrichová Sabina - Baranovská Adéla, 
   3. místo: 
   Zahradníková Denisa - Veselá Lenka, 
   4. místo: 
   Čedíková Adélka - Kopecká Katka. 
Děvčata podávala po celou dobu turnaje 
nádherné výkony.
   Ve 2. kategorii - oranžové barvě soutěžila 
družstva chlapců a děvčat 2.-3. tříd.
   l. místo obsadila dvojice 
   Zapfová Kateřina - Veselá Radka 
(v červnu 2013 na mistrovství ČR obsadila 
děvčata 5. místo v republice).  
Děvčata blahopřejeme. 
  3. místo: 
 Ondřej Mlýnek - Hammerlová Simona - 
nově sestavená dvojice, která zaslouží vel-
kou pochvalu.
  Ve 3. kategorii - červené barvě soutěžila 
děvčata a chlapci 3.-4. tříd. Zde jsme získali 
zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. 
   1. místo: 
   Gárská Lenka - Šoupalová Karolína, 
   2. místo: 
   Zapfová Kateřina - Veselá Radka, 
   3. místo 
   Klánová Bára- Kosířčová Sára. 
Nádherné výkony po celou dobu turnaje, 
držíme palce do dalších kol. 
  Ve 4. kategorii - zelené barvě soutěžily 
trojice chlapců a dívek 4.-5. tříd. Družstva 
hrála poprvé v této kategorii a přesto jsme 
zaznamenali velký úspěch. 
   3. místo: 
Smutná Tereza - Hovorková Hanka - Gárská Lenka, 
   4.místo: 
Klánová Barbora - Bohmová Veronika - 
Kárníková Míchaela, 

   5.místo: 
Šepák Jan - Fedor Josef - Gárský Pavel.
   Blahopřejeme.
   BVC WITTE Chodov získal celkem 2 zlaté, 
2 stříbrné a 4 bronzové medaile.
Poděkování patří proto všem trenérům za 
jejich práci, všem rodičům za podporu dětí 
při trénincích a soutěžích.

Marie Kobernová, BVC WITTE Chodov

TJ BATESTA CHODOV          

STOLNÍ TENIS

Začátek sezóny ve znamení úspěchů
   
   Před zahájením školního roku absolvovali 
skalní příznivci stolního tenisu v kategorii 
mládeže týdenní soustředění. Soustředění 
bylo zaměřeno na fyzickou přípravu a tech-
niku úderů. Svědomitý přístup těchto žáků 
a žákyň přineslo hned ze začátku sezóny 
první úspěchy. V září odstartoval sezónu 
turnaj starších a mladších žáků v Sokolově, 
kde chodovští pingpongáři nesměli chybět. 
Přestože nebyl turnaj plně obsazen, nemění 
to nic na skutečnosti, že Chodováci před-
vedli kvalitní výkony. Na stupeň nejvyš-
ší v kategorii starších žáků dosáhl Jakub  
Visinger, sekundoval mu 4. místem Tomáš 
Partyngl. Ve čtvrtfinále tentokrát skončil 
Petr Mora. Mezi mladšími žáky excelovala 
Natálie Morová, která soutěž svých vrstev-
níků vyhrála. Na krásném 2. místě skončil 
i nadějný Adam Glaser. Následoval tradič-
ní turnaj mužů v Lubech u Chebu „Lubský 
podzim“, kde naše naděje doprovázely do-
spělé. Zde se nejlépe dařilo chodovskému 
vlastenci Honzovi Kořínkovi, který v závě-

Účastníci chodovského turnaje
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rečném sčítání obsadil  3. místo, k tomu při-
dal ještě zlato ve čtyřhře, kterou bez ztráty 
setu vyhrál s Martinem Petrákem, který 
v Chodově dlouhodobě trénuje. Starší žáci 
Mora, Partyngl, Visinger a Fassel statečně 
bojovali v základních skupinách a sbírali 
tak cenné zkušenosti do budoucna. Turnaj 
nebyl ochuzen o soutěž útěchy, kde cho-
dovský Kožuškanič skončil třetí a Visinger 
čtvrtý. Nesmím zapomenout na překvapivé 
vítězství dvojice Mora-Partyngl ve čtyřhře 
nad svatavskou dvojicí Nerad-Lesák. Byl to 
dechberoucí zápas se šťastným koncem pro 
naše naděje. Září zakončil turnaj v Boru u 
Tachova, kam odjela naše mládež bojovat 
převážně s konkurencí z Plzeňského kraje. 
Mezi osmi nejlepšími skončili hned naši  
3 starší žáci – Mora, Visinger, Partyngl. Ze 
skupin se tentokrát nepodařilo probojovat 
Minářovi, Fasselovi a Hulešovi, konkurence 
byla opravdu veliká. Nejúspěšnějším čle-
nem výpravy byla Natálka Morová, která 
v jednotlivcích obsadila krásné 3. místo a ve 
čtyřhře byla dokonce stříbrná. Chodovské 
„áčko“ zahájilo mistrovská utkání v rám-
ci Divize předkolem s týmem z Karlových 
Varů remízou 9:9. Do dalších bojů bude 
muset trošku přidat, neboť první místo 
v Divizi a opětovný postup do 3. ligy je cí-
lem této sezóny. Všem děkuji za reprezenta-
ci oddílu a do budoucna přeji hodně štěstí, 
zdraví a motivace.
   Do nové sezóny vstoupilo chodovské 
„áčko“ ve složení Plaček, Kořínek, Ton-
hauser R. a  Kruliš hrající Divizi úspěšně. 
V předkole sice pouze remízovalo v der-
by s karlovarským oddílem, nicméně poté 
deklasovalo Toužim a po boji i Mariánské 
Lázně.

Bc. Jan Kořínek, 
jednatel oddílu

Samurai Fight Club Chodov

European Shidokan Open 2013 
- Metzingen, Německo 
  Bojovníci z Francie, Belgie, Švýcarska, 
České republiky, Maďarska, Itálie, Paki-
stánu, Anglie, Alžírska, Spojených států, 
Japonska, Německa a dalších zemí zkříži-
li pěsti 21. září v Německu ve městě Met-
zingen na otevřeném mistrovství Evropy 
v Shidokan karate. Po bojích v eliminačních 

zápasech v dopolední časti bylo zakončeno 
ME gala večerem, kde proběhly finálové 
zápasy a utkali se zde ti nejlepší. Česká re-
publika měla v barvách Czech ShiDo Teamu 
své zastoupení, Pavel Pilný (Samurai Fight 
Club Chodov, pod vedením Václava Koláře) 
nastoupil v kategorii - 75 kg Glove karate 
- KickBoxing a - 75 kg Knockdown karate. 
V eliminačních zápasech prošel Pavel bez 
větších potíží a zvítězil vždy před limitem 
a to KO. V prvním finálovém zápasu na-
stoupil v bouřlivé atmosféře německých fa-
noušků s domácím šampiónem. V průběhu 
samotného duelu si Pavel zlomil malíkovou 
kost na ruce. I když s tímto handicapem 
dotáhl zápas až do prodloužení, nakonec 
podlehl soupeři a stal se vicemistrem Evro-
py v - 75 kg Knockdown karate. Ve finále  
v kategorii - 75 kg Glove karate - KickBo-
xing už pro zmíněné zranění nastoupit ne-
mohl, finálový zápas prohrál kontumačně 
s bojovníkem z Belgie a v této kategorii bral 
evropské stříbro.

   

 Partneři Czech Shidokan Teamu, dvojná-
sobného vicemistra Evropy Pavla “European 
Shidokan Open 2013 - Metzingen, Německo″: 
Truhlářství, tesařství Petřík, město Chodov.

Václav Kolář

  Dvojnásobné stříbro z mistrovství Evropy 
  pro Samurai Fight Club Chodov
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Spartak  Chodov - oddíl kopaná
    V říjnovém zpravodaji jsme konstatova-
li velmi špatné výsledky našeho A mužstva  
v krajském přeboru. Bohužel zlepšení ne-
přišlo ani v dalších zápasech. Od posled-
ní porážky nepřišlo zlepšení ani v dalších  
zápasech.

Výsledky A mužstva
21.09. Chodov - Fr. Lázně 2:2
V penaltovém rozstřelu zvítězil soupeř 4:5, 
branky: Vachník, Ferko
29.09. Toužim - Chodov 10:0
Ostudná porážka našeho mužstva.
05.10. Chodov - Nejdek 2:3
Branky: Vachník, Žiška. 
Opět jsme nedokázali překonat soupeře.
12.10. Březová - Chodov 6:0
Další krutá porážka našeho mužstva.

Výsledky B mužstva
18.09. Kraslice – Chodov 4:6
Branky: Jesipčuk st. 2x, Pulpán, Ferko, 
Szitai, Jesipčuk ml.
21.09. Jindřichovice - Chodov 2:5
Branky: Jesipčuk st. 2x, Klášterka, Macák, 
Vild
29.09. Chodov - Lomnice 6:0
Branky: Ferko 2x, Žiška 2x, 
Pulpán Jesipčuk  ml.
06.10. Rychnov - Chodov 2:2
Penalty 3:1 pro Rychnov
Branky:  Pulpán , Boči
13.10. Chodov - N.Sedlo 3:2

Branky: Ferko, Jesipčuk st., Klášterka
V okresním přeboru je mužstvo zatím 
na druhém místě. Velkou radost nám dělají 
dorostenci, kteří v krajském přeboru ne-
ztratili zatím ani bod a jsou na průběžném 
prvním místě. Jen tak dále.

 Program na listopad 
A muži
 02.11. so 14:00 h Chodov - H. Slavkov
 09.11. so 14:00 h N. Sedlo - Chodov
Program na našem stadionu
 03.11. ne 10:00 h Hvězda Cheb - dorost
 09.11. so 10:30 h SK Oloví - st. žáci
 10.11. ne 14:00 h Šindelová - muži B
 
  V prosincovém zpravodaji zhodnotíme 
podzimní soutěže všech našich mužstev.
Zveme Vás na náš stadion na poslední 
utkání v tomto roce. Sportu zdar – fotbalu 
zvláště!

Ing. Alfons Skokan

Turnaj ve voleném 
desetníkovém mariáši

   Dne 23.11.2013 se pořádá 14. ročník tur-
naje ve voleném desetníkovém mariáši 
v restauraci penzionu U Sotonů ve Staré 
Chodovské. 
Prezentace od 8:30 do 9:00 h, 
startovné 130 Kč včetně oběda. 
Podrobné informace
na tel. 352675238 nebo 732685652.
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Termín uzávěrky
prosincového čísla

 16.11.2013

Catr s.r.o. 
   Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zá-
kazníci, s nadcházejícím podzimem se přiblížil 
čas, kdy nás sychravé počasí drží spíše doma. Pro 
ukrácení a zpestření volného času přicházíme i le-
tos s celou řadou novinek. Některé již máte mož-
nost nově využívat jiné připravujeme a budou za-
řazovány do naší nabídky okamžitě po ukončení 
pilotních zkoušek. Věříme, že všechny připravo-
vané nabídky by pro Vás mohly být zajímavé.
Rádi bychom Vám oznámili, že do Povinné nabíd-
ky analogové TV i IPTV byly nově přidány TV 
stanice Retro Music TV a Óčko Gold! 
   Retro Music TV - vysílá nepřetržitý proud vi-
deoklipů od 60. let minulého století. Óčko Gold 
- program lze rozdělit do několika relací, jako jsou 
například: Zlaté jitro: největší hity pro pohodové 
ráno, Zlaté osmdesátky: největší hity z kazeťáků, 
Zlaté devadesátky: největší hity z cédéček nebo 
Rock za rockem: největší hity pro opravdové 
rockery. Do Povinné nabídky analogové TV 
k programům ČT D a ART dále přibyly nové TV 
kanály, a to: ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, 
Retro Music TV a TV Pohoda Rebel.
Vysílány jsou z Multiplexu 1A (RS7, kanál SR 11, 
frekvence 234 MHz, šířka pásma 8 MHz).
   Významnou novinkou, kterou pro Vás v nad-
cházející podzimní sezóně připravujeme v rám-
ci televizní nabídky, je možnost objednávky 
filmového balíčku HBO k jakékoli nabíd-
ce analogové televize! Pro příjem filmového 
balíčku je třeba mít televizor vybavený vestavě-
ným přijímačem pozemního digitálního vysílání 
(DVB-T) resp.lze přijímat přes externí DVB-T set 
top box. Standardní balíček bude obsahovat TV 
programy HBO a HBO 2. Majitelé nových TV, 
resp. přijímačů s možností příjmu signálu ve for-
mátu MPEG 4 mohou navíc sledovat kanál HBO 
Comedy. Veškeré další informace o možnostech 
příjmu, přesném obsahu a cenách jednotlivých 

nabídek se dozvíte v průběhu listopadu z našich 
webových stránek resp. na našich provozovnách! 
   V případě, že uvažujete o našich datových 
službách, rádi bychom Vám nabídli Internet 
se skvělou rychlostí 50/50 Mbps za 390 Kč! 
Nabízíme garantovanou rychlost, připojení bez 
agregace, zkrátka spolehlivou a vysoce stabilní 
službu.
  Zaujmout by Vás mohl také balíček datových 
služeb s rychlostí 50/50 Mbps a kabelové 
analogové TV za skvělých 399 Kč. Tato na-
bídka v kombinaci s povinnou analogovou na-
bídkou obsahuje i kompletní nabídku pozemního 
digitálního vysílání DVB-T vč. výše uvedených 
novinek. V případě IPTV se jedná o kombinaci 
povinné nabídky včetně kanálů v HD kvalitě!
   Láká Vás nabídka 1 měsíce libovolných služeb 
zcela zdarma? Pokud jste s našimi službami spo-
kojeni a  doporučíte je svým sousedům či zná-
mým, bydlícím v dosahu naší sítě, v akci „Při-
veď Souseda“ získáte dle výběru tarifu Vašeho 
„souseda“ nárok na tutéž službu na 1 měsíc 
zdarma nebo na slevu v té samé hodnotě z vaší 
běžné úhrady. 
   Každopádně jsme pro Vás i na listopad připra-
vili celou řadu zajímavých akcí. Neváhejte a kon-
taktujte nás!
  Bližší informace naleznete na našem webu www.
catr.cz. Navštívit nás můžete i osobně a to na 
naší provozovně na adrese: Staroměstská 377, 
Chodov. Kontaktovat nás můžete také na tel.č.: 
352 665 298.



25Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2013

Nejlevnější neomezený internet!

250,- Kč s DPH / měsíc

Technická podpora a kvalita 365 dní v roce.

Rychlost a objem dat neomezeně.

Instalace pro byt, dům, firmu na míru.
www.hb-net.cz
T:  773 77 60 55,  773 77 60 56

bříza - buk

PRODEJ
ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

LOKETSKÉ MĚSTSKÉ LESY, s.r.o

www.lesyloket.cz
tel.: +420 602 157 519  
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L i kv i d a c e  z á s o b  p ro d e j ny 
s e  s p o d n í m  p r á d l e m 

v OD nábytek Ideál 
je  2 0 %  s l eva  z každého nákupu 

a u vybraných druhů sleva 50% a více.

Likvidace zásob českého zboží trvá do konce roku.
Prodejní doba po-pá 9:30-12:00 14:00-15:30  

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 
3+1 v ul.Husova za 650 tisíc
1+1 Nové Sedlo za 205 tisíc

1+1 ul.Husova a ul. Palackého za 450 tisíc 
RD v Chodově, ul. Lesní za 2.950.000,-Kč

RD v Lubech u Chebu za 300 tisíc
Pozemek v Královském Poříčí za 125 tisíc

1+1 ul. Revoluční, Chodov za 330 tisíc 
3+1 ul. Rooseweltova, Chodov  za 435 tisíc

2+1, Nové Sedlo za 330 tisíc 

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

www.chodovske-reality.cz

CHODOVSKÉ REALITY
 - U NÁS NEPŘIJDETE

 O PENÍZE 
ZA VAŠE NEMOVITOSTI 

- MY JSME NA VAŠÍ STRANĚ!!!

Aktuálně:

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.

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.
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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

FITNESS GYM
” LARRY”

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

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

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

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

Zde je místo

             pro VÁS inzerát...
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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

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

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
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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



30 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2013 Zpravodaj města Chodova. Listopad 2013

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

mobil: 602 190 602

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00
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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

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
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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

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

p
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s
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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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746
Kvalita - nízKá cena
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

tesarmilosek@seznam.cz

VÝKUP

NEMOVITOSTÍ

TEL: 774 73 05 18
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sleva na samozabarvovací 

čočky Transitions
30 %

sleva na všechny 

brýlové obruby
50 %

Úcta k Vašim očím...

Těšíme se na Vaši návštěvu:
VAŠE OPTIKA, U Porcelánky 1017 (bývalá Luna), Chodov, tel.: 777 912 551

VAŠE OPTIKA, Staré náměstí 35, Sokolov, tel.: 777 912 595
www.vaseoptika.cz

NEZAPOMEŇTE, že u nás mohou všichni 
zaměstnanci SOKOLOVSKÉ UHELNÉ 
čerpat své zaměstnanecké benefity!

PŘIJĎTE SE K NÁM PŘIPRAVIT NA ZIMU
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