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K věci …  
  Vážení čtenáři chodovského zpravodaje.
   Do našeho města přišla zima, která 
krom chladného počasí přináší i příjemné 
okamžiky, mezi něž patří zejména svátky 
vánoční. Město se obléklo do svátečního  
a konec listopadu nám přinesl první svá-
tek adventní a s ním i rozsvícení vánoční 
výzdoby. Ti z Vás, kteří se tohoto pěkného 
okamžiku zúčastnili, si již určitě všimli, že 
město má po dvouleté pauze opět živý vá-
noční strom. Je to smrk, který byl pěstován 
a připraven speciálně tak, aby mohl být 
jako vzrostlý usazen na nové místo, jímž je 
právě Chodov. S ohledem na to, že v prvním  
roce po přesazení je potřeba se k němu cho-
vat velmi citlivě, je i jeho letošní  první vá-
noční ozdobení   skromné. Od příštího roku 
jej ale už budeme moci zdobit naplno. 
   Vánoční atmosféru v Chodově letos po-
prvé také doplňuje „Betlém“,  vystavený 
na náměstí ve Staroměstské ulici. Chci zde 
poděkovat výtvarníkům z našeho DDM Blu-
diště, kteří jej vymysleli, vyrobili a zrealizo-
vali. Moc jim za jejich práci a nasazení dě-
kuji a těším se, že se Betlém stane součástí 
vánočních tradic v Chodově. 
   Se zimou souvisí i další část mého příspěv-
ku. Ačkoliv nás paní Zima prozatím ušetřila 
velké nadílky sněhu, můžeme počítat s tím, 
že sníh jistě bude. Ten bude také potřeba 
odklízet z chodníků a komunikací. Žádám 
řidiče, aby při parkování brali ohled na to, 
že technika se při údržbě musí dostat ply-
nule na všechny chodníky a komunikace. 
Příklad parkování, které údržbu znemož-
ňuje, najdete na fotografii u mého příspěv-
ku. Takto zaparkovaná vozidla se objevují 
každou zimu. Pracovníci zimní údržby bu-
dou špatně parkující vozy monitorovat a to 
zejména pro případ, že znemožní údržbu 
chodníku, na kterém se stane úraz. Vím, že 
to leckde není s parkováním jednoduché, 
ale je potřeba brát ohled na potřeby všech. 
   S koncem roku souvisí také příprava roz-
počtu města na příští rok. Návrh rozpočtu 
najdete vyvěšený na úřední desce města  
a na internetových stránkách. Zastupitel-
stvo města se bude rozpočtem zabývat na 
svém letošním posledním pravidelném jed-
nání 17. prosince. I když v tuto chvíli není 

rozpočet schválen, dovolím si z jeho návrhu 
zmínit několik akcí, které bychom chtěli 
v příštím roce realizovat. Vedle pokračova-
ní  rekonstrukcí  chodníků je to vybudování 
parkoviště na sídlišti U Koupaliště  pro cca 
70 vozidel a další parkoviště v ulici Revo-
luční. Dále plánujeme zateplení mateřské 
školy U Koupaliště a budovy Městského 
záchranného systému. S dopravním specia-
listou se podařilo najít také řešení pro zpět-
né umístění lávky pro pěší v ulici Tovární 
(u Tesca) a pokud bude rozpočet schválen, 
bude tam i v příštím roce znovu vybudová-
na. 
   Vážení čtenáři i čtenářky, přeji Vám všem 
klidné prožití vánočních svátků a do nové-
ho roku 2014 hodně štěstí, zdraví a pohody. 

Patrik Pizinger,  
místostarosta      

Uzavření úřadu pro veřejnost
   Městský úřad v Chodově informuje, 
že z provozních důvodu bude pro veřejnost 
uzavřen dne 31. 12. 2013 po celý den a dne 
2. 1. 2014 do 12:30 hodin. Dne 30. 12. 2013 
budou všechny pokladny přijímat platby 
pouze do 15:00 hodin. 
   Omlouváme se občanům za možné kom-
plikace vzniklé z nutnosti převedení soft-
warových úloh z roku 2013 na rok 2014         
a děkujeme za pochopení.

Ing. Marcela Kubicová, 
tajemnice úřadu

Příklad špatného parkování 
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Zrestaurování 

Mariánského sloupu
   
   Město Chodov, ve spolupráci s partnerským 
městem  Oelsnitz/Erzgebirge,  úspěšně  zreali-
zovalo  projekt  „Připomínka  vánočních  tradic  
u  zrestaurovaného  Mariánského  sloupu 
v Chodově“.
 
   V rámci projektu proběhlo odborné 
zrestaurování Mariánského sloupu na 
Staroměstské ulici. Kolem této kulturní 
památky byl instalován ozdobný kovový 
plot a společnými silami zástupců DDM 
Bludiště a saského partnera byl vyroben 
keramický betlém, který bude v zimních 
měsících k vidění v dřevěném stánku na 
náměstí. Z celkových nákladů projektu ve 
výši téměř 350 000,- Kč by měla 85% po-
krýt dotace z Fondu malých projektů Eu-
regia Egrensis.

Ing. Zdeněk Gaudek, 
ved. odb. rozvoje města

Nejkrásnější obec a město 

   Město Chodov obsadilo v soutěži Nej-
krásnější obec a město Čech a Moravy 
2013, v kategorii měst, hezké 9. místo. 
Tuto soutěž vyhlásil Regionweb 
                                   (www.czregion.cz). 

Nejlepší sportovci    

roku 2013

   Rok 2013 pomalu končí a s ním se uza-
vírá další sportovní sezóna. Stejně jako 
v předchozích 19 letech chce město Cho-
dov ocenit sportovce, kteří jej svými spor-
tovními úspěchy vzorně reprezentovali. 
    Žádáme Vás, kteří úspěchy chodovských 
sportovců sledujete a také zástupce spor-
tovních organizací, abyste nám s výběrem 
nejlepších sportovců opět pomohli. Pře-
dejte nám, prosím, své návrhy na vyhod-
nocení nejlepších sportovců města Chodo-
va za rok 2013 do 17. ledna 2014.
   V návrhu uveďte jméno a příjmení spor-
tovce (jednotlivci - mládež nebo dospělí, 
kolektivy - mládež nebo dospělí, trenéři, 
osobnost sportu), adresu jeho bydliště  
a krátkou charakteristiku s uvedením spor-
tovních výsledků za rok 2013.  U kolektivů 
uveďte jména všech členů a určete jedno-
ho, který v případě ohodnocení převezme 
cenu za kolektiv. Návrhy adresujte odboru 
školství, kultury a vnitřních věcí Městské-
ho úřadu Chodov nebo zašlete e-mailem 
na adresu:  klasterkova@mestochodov.cz. 

Mgr. Ivana Sarkányová,  
vedoucí OŠKV

                                Mariánský sloup na Staroměstké ulici                                                Poháry pro vítězné sportovce 
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Prodej bytových jednotek

   Město Chodov nabízí k prodeji bytovou 
jednotku v ul. Obránců míru, Chodov. 
Byt se nachází v č.p. 674, číslo bytu 13, 5. nadz. 
podlaží, velikost 3+1, výměra 55,9 m2. 
Vyvolávací cena 150.000,-- Kč. 

Město Chodov nabízí k prodeji  bytovou jed-
notku v ul. Obránců míru, Chodov. Byt se 
nachází v č.p. 675, číslo bytu 8, 4. nadz. podla-
ží, velikost 2+1, výměra 53,9 m2. 
Vyvolávací cena 180.000,-- Kč. 

Město Chodov nabízí k prodeji bytovou jed-
notku v ul. Říjnová, Chodov. Byt se nachází 
v č.p. 634, číslo bytu 15, 6. nadz. podlaží, veli-
kost 1+1, výměra  36,77 m2. 
Vyvolávací cena 195.000,-- Kč. 

Město Chodov nabízí k prodeji  bytovou  jed-
notku v ul. ČSA, Chodov. Byt se nachází 
v č.p. 688, číslo bytu 1, 1. nadz. podlaží, veli-
kost 2+1, výměra 57,6 m2. 
Vyvolávací cena 100.000,-- Kč. 

Bližší informace jsou zveřejněny na elektro-
nické úřední desce www.mestochodov.cz

Útočiště, o.s. předává „štafetu“ 
    Je povzbudivé u mnohých z vás vidět vře-
lý vztah k nám i celé naší organizaci. Ještě 
jednou děkujeme všem našim zákazníkům  
a klientům, kteří do obchodu a poradny při-
cházeli. 
   Za dobu našeho působení v poradně pro-
běhlo více než 3 000 rozhovorů a měli jsme 
možnost posloužit několika stovkám lidí. 
Věříme, že byly prospěšné a lidé mohli na-
jít odpovědi na své otázky, získali podporu 
a porozumění nebo začali v životě nanovo. S 
mnohými z vás jsme v Dobročinném obcho-
dě navázali pěkný vztah, který trvá dosud  
a bude těžké se loučit. Ceníme si toho, že jste 
se k nám vraceli, darovali věci, nakupovali  
i sdíleli se a spoluvytvářeli tak pulzování to-
hoto obchodu a podpořili tuto sociální práci.
   Byli bychom velmi rádi, kdyby námi zapo-
čatá práce zde pokračovala dál, i když tře-
ba pod hlavičkou jiné organizace a s jinými  
lidmi,   a hodnoty, které jsme zde s velkým  
úsilím vybudovali, byly dobře využity. Asi 
před dvěma měsíci jsme po důkladném 

zvažování s důvěrou oslovili Armádu spásy 
v Karlových Varech a nabídli jim možnost 
převzetí námi započaté práce v Chodově 
– provoz poradny a obchod. Rádi a zodpo-
vědně to přijali a teď právě probíhají jed-
nání s Městem Chodov o předání budovy  
z  naší strany a pronájmu ze strany Armá-
dy spásy. Zdá se, že je to „na dobré cestě“  
a pokud vše vyjde, jsme přesvědčeni, že Ar-
máda spásy bude velmi dobrým a důstojným 
nástupcem se značným potenciálem dyna-
mického rozvoje.
   Právě jsme v adventním čase a blíží se vá-
noční svátky, proto všem přejeme jejich po-
kojné a radostné prožití a mnoho požehnání 
v nadcházejícím roce 2014. 
   Loučí se tým pracovníků Odborné sociální 
poradny a Dobročinného obchodu Útočiště, 
o.s.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění 
pod nebem svůj čas... Bible (Kazatel 3; 1).

Vánoční strom
   Dne 9. října jsme vysadili budoucí vánoč-
ní strom na jeho tradiční místo před info-
centrem. Jedná se o smrk ztepilý (Picea 
abies), je vysoký 570 cm a přicestoval 
k nám z Německa. Přejeme mu úspěšné za-
kořenění a mnoho desetiletí, kterými nás 
bude doprovázet do časů budoucích. Jeli-
kož se jedná o čerstvě zasazený strom, jeho 
vánoční výzdoba bude letos pouze symbo-
lická – děkujeme za pochopení. 
  Ilona Nehybová, 

odbor rozvoje města

                                                 Picea abies
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Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata Města Chodov
Dne 21.12.2013 od  10 do  12 h  se  pořádá 
„Vánoční den pro opuštěné pejsky“. Bude 
u nás stromeček, kam bude možné přinést 
dárečky.

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

  Za Dášenku moc prosíme a smutně kouká-
me. Našel by se někdo, kdo by se ujal této 
hodné mazlivé fenky, staré cca 2 až 3 roky. 
Miluje hlazení, procházky, s ostatními pej-
sky dobře vychází. Začínají být velice chlad-
né dny a blíží se zima. Už teď se klepe, potře-
bovala by jít do tepla.

Peny, cca 2 roky stará fenka křížence border 
kolie, vášnivá aportérka, temperamentní, chá-
pavá. Vhodná k baráčku, ale i do bytu, je čistot-
ná. Miluje procházky a společnost lidí a dětí.

  Senty, půlroční fenečka většího křížence.  Je 
to klasické štěňátko, nebojácné, velice aktivní 
a učenlivé. Miluje hru, všechno a všechny. 

  Zorinka, úžasná pohodová klidná fenečka,  
cca 3 roky stará, vhodná do bytu, miluje,  
pohlazení.

  Terinka je již zamluvená a seznamuje se se 
svým novým budoucím majitelem. Držte jim 
palce. V minulém měsíci se podařilo najít nový 
domov Ajše, Montymu (Míšovi) a dále nalézt 
majitele zatoulaného Rockyho, Alana a Sindy, 
kteří byli u nás dočasně v listopadu umístěni. 
Moc děkujeme za každou maličkost, co pej-
skům donesete, že se přijdete s nimi pomazlit 
a i je vyvenčit. 
Umístěné pejsky můžete vidět i v TV archivu 
KASSu Chodov na adrese:
www.kasschodov.cz/tvarchiv/174-hledaji-do-
mov-2.
Přijďte se podívat do záchytného zařízení              
v otevírací dobu pro veřejnost:
Po   15:00 do 17:00 hodin
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. 

Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zví-
řata Města Chodov
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bezdomovce doprovodili až na protialkoholní 
záchytnou stanici.  

/Že by princ? Ale místo k šípkové princez-
ně  se prosekával k domnělé láhvi rumu/  

   Při prověrce regionu si autohlídka Městské 
policie v ul. U Porcelánky na místním nohej-
balovém hřišti povšimla skupinky osob, která 
zde hlasitě slavila a popíjela alkohol. Provedla 
tedy standardní kontrolu, kdy bylo následně 
zjištěno, že jedna z osob urychleně před hlíd-
kou prchá do budovy šaten. Vzniklo podezře-
ní, že se jedná o osobu mladší 18 let pod vlivem 
alkoholu a strážníci provedli urychlený zákrok 
k zajištění této osoby. K překvapení hlídky se 
však zjistilo, že se jedná o osobu s příkazem 
k zatčení a ukončila tak její další neoprávněný 
pohyb na svobodě s předvedením na místní 
policejní služebnu k dalšímu opatření.

/Zřejmě večírek na rozloučenou/

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

Víte, že…

  Chtěli bychom připomenout dětem vzhle-
dem k blížícím se oslavám Nového roku, 
že tzv. „Zábavná pyrotechnika“ je zábavou 
pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a použití pyrotechniky II. a vyšší třídy je pro 
osoby do  18 let zakázáno. Doporučujeme  
rodičům dětí, aby je v zájmu ochrany života 
a zdraví o této skutečnosti řádně poučili. 

 Přejeme Vám šťastné a klidné prožití  
Vánoc 

Ladislav Staněk, 
velitel MP Chodov

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

    Kolem 23. hodiny se na tísňové lince 156 
Městské policie ozvala oznamovatelka, která 
uvedla, že vidí zřejmě silně podnapilou ženu 
tlačící kočárek směrem ke Staroměstské ulici. 
Vzhledem k závažnosti oznámení ve vztahu 
k ochraně života a zdraví nezletilé osoby byla 
na místo okamžitě nasměrována hlídka ve 
vozidle  a službu konající strážník na kame-
rovém systému projížděl jednotlivé kamerové 
body v místě oznámení. Inkriminovanou ženu 
hlídka brzy skutečně nalezla, ale kočárek byl 
prázdný. Nastala otázka, zda žena cestou ně-
kde dítě neztratila, nebo jej celou dobu sku-
tečně veze prázdný. Vzhledem k opilosti ženy 
byla však komunikace dost obtížná a tak na 
jednu stranu vedla část hlídky tlumočnický 
pokus o přenos jakékoliv informace a druhá 
část hlídky pátrala v daném protisměru pů-
vodní klikaté trasy cestovatelky. Naštěstí bylo 
záhy potvrzeno, že žena žádné dítě skutečně 
nevezla a kočárek používá na svoz odpadu, 
který vyhledává a jak bylo zjištěno, skutečně 
nějaký nalezla, zpeněžila a ve štěstí propila.

/Třeba měla k tomu šrotu mateřskou lás-
ku, proto ten kočárek/

   Krátce po 22. hodině se na tísňovou linku 
Městské policie ozvalo několik oznamovatelů 
z ulice Smetanova, že před domem na trav-
naté ploše se v křoví fyzicky napadá něko-
lik osob a žádají zásah hlídky. Na místo byla 
nasměrována autohlídka, která si připravila 
donucovací prostředky, navlékla rukavice a 
byla připravena k vyřešení krajní situace. Jaké 
však bylo na místě překvapení, když hlídka 
zjistila, že v křoví je tak maximálně zapletený 
opilý bezdomovec, který se zapletl do trnitých 
větví a bezmocně se zmítá sem a tam, ve snaze 
se vyprostit a jeho jediný nepřítel je ohromný 
kabát, který jej v křoví uvěznil a alkohol, kte-
rý mu zatemnil střízlivé uvažování, jak z této 
prekérní situace ven. Vše za něj nakonec vy-
řešili strážníci, kteří jej vyprostili a děkujícího Ilustrační foto
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Souhrn jednotky PO - říjen 2013   
  Chodovští hasiči v říjnu zasahovali celkem      
u 15 událostí. Z toho byly tři požáry (seno 
v Mírové, stodola v Karlových Varech, lou-
ka u Mírové), dvě dopravní nehody (DN se 
zraněním motorkáře s osobním vozidlem, 
DN bez zranění osobní vozidlo u Jimlíkova 
v příkopu), ve dvou případech byla jednotka 
povolána k pátrání po pohřešované osobě 
(Nová Role, Horní Slavkov), dále záchrana 
podnapilé osoby z chodovského potoka, ve 
čtyřech případech byla poskytnuta technická 
pomoc (zvednutí nemohoucí osoby Smetano-
va ulice, 2x nouzové otevření bytu v ulici ČSO 
– v jednom případě nalezena zesnulá osoba,  
1x nouzové otevření bytu zapnutý sporák 
v ulici Palackého), jednotka likvidovala únik 
rozsáhlého úniku nafty v Tyršově ulici, v ulici 
Bezručova se podařilo sundat kočku ze stro-
mu a předat spokojené majitelce, v jednom 
případě byla jednotka prověřena při simulo-
vaném požáru ve škole v Hlavní ulici. Další 
info na www.sdhchodov.cz

Informace SDH - říjen 2013
Karlovarská liga v požárním útoku
    5. října 2013 se uskutečnilo závěrečné kolo 
Karlovarské ligy mužů a žen v požárním úto-
ku. Po velmi povedené sezóně obsadilo druž-
stvo žen v celkovém hodnocení 1.místo a muži 
místo deváté. 

Hra Plamen
   Mladší žáci a dorost bodovali v prvním kole 
hry Plamen pro rok 2014 zde v Chodově na 
Smolnickém kopci v závodu hasičské všestran-
nosti. Děkujeme tímto Mgr. Liborovi Dočka-
lovi za zajištění zázemí a startu v prostorách 
stadionu ŠAKu.
   19. října vyrazilo družstvo starších žáků na 
výlet do Milovic, kde navštívilo tankodrom. 
Zde jsme shlédli bojové ukázky klubu vojen-
ské historie, prohlédli si vojenskou techniku a 
vybavení, prošli si bojovou základnu US Army 
a ve výcvikovém campu jsme otestovali svou 
fyzičku na náročných překážkách. Několikrát 
jsme viděli přistát a vzlétnout vrtulník Robin-
son R44. Návštěvu tankodromu jsme ukončili 
jízdou v Hummeru a v obrněném transportéru 
BVP.  Poté jsme se přesunuli do přírodního 
parku, kde jsme vyzkoušeli všechna houpadla, 
prolézačky, tobogány a na úplný závěr shlédli 
představení v přírodním amfiteátru. 

Titul    
„DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2013“ 
patří chodovským hasičům
   Již třetím rokem uspořádala společnost 
Magnus Regio a společnost RWE celorepubli-
kovou soutěž „Dobrovolní hasiči roku 2013“. 
Při přihlášení jsme prezentovali celoroční 
činnost jednotky SDH Chodov, preventivně 
výchovné akce s mládeží i širokou veřejností 
a samozřejmě zásahovou činnost. V této části 
jsme prezentovali těžkou dopravní nehodu s 
vyproštěním vážně zraněného muže, která se 
stala 10. října 2012 v Jenišově. Odborná poro-
ta, složená ze zástupců GŘ HZS ČR, SHČMS, 
České i Moravské hasičské jednoty, sponzorů, 
vybrala do finálového hlasování pět nejlep-
ších jednotek, ve kterém formou SMS a emai-
lu rozhodla veřejnost o vítězích. Začátkem 
listopadu se vydali na slavnostní vyhlášení 
výsledků do brněnského hotelu Voroněž. Až 
do samotného vyhlášení jsme přitom neměli 
tušení, na jakém místě jsme skončili. Jakmi-
le moderátorka oznámila vítězství chodovské 
jednotky, byli jsme velmi mile překvapeni. 
Během předávání cen byl promítán prezen-
tační videoklip, který je sestřihem zásahové 
činnosti jednotky. 

   Protože jsme od sponzorů soutěže obdrže-
li finanční dary, rozhodli jsme se část výhry 
věnovat vážně nemocnému chodovskému 
občánkovi Tomáškovi (4), který onemocněl 
zákeřnou leukémií. Děkujeme všem, kteří nás 
v soutěži podpořili, velmi si podpory vážíme. 
Velké poděkování patří Jirkovi Szewieczkovi, 
který chodovskou jednotku do soutěže přihlá-
sil a zajistil všechny potřebné podklady včet-
ně vytvoření prezentačního videa. 

Ing. Jiří Kiss, velitel SDH Chodov

Vyhlášení výsledků soutěže 
Dobrovolní hasiči roku 2013 při slavnostním večeru, 

hotel Voroněž, Brno, 5. listopadu 2013
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DDM     
Bludiště Chodov

Čertovská diskotéka
  Pro děti a mládež od 10 let.
Kdy: středa 4. prosince 2013 od 17 do 20h
Kde: hotel Nautilus
Vstupenky u vstupu:
členové ZÚ 20,- Kč, ostatní 40,- Kč, 
Děti v maskách zdarma   
(Růžky nejsou maska).
Program: tanec a soutěže.

Mikulášská nadílka
Kdy: 5. prosince 2013
Kde: v budově DDM Bludiště
Vstupné: 20,-Kč za dítě
Čert, anděl a Mikuláš předají vašim dětem 
vámi přinesené balíčky.
Nutno zajistit předem časové vstupenky. 

Drátovaný svícen
   DDM Bludiště Chodov pořádá, za podpory  
Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj Evropa investuje do venkovských oblastí 
v rámci projektru Řemeslo má zlaté dno, kurz 
pro veřejnost Drátovaný svícen.
Přijďte si vytvořit z nepoddajných drátů  
ladnou krásu.
Kdy: úterý 10.12.2013 od 17:00 hodin  
Cena: 150,- Kč
S sebou: pokud máte kleště štípací,   
drátenické, přezůvky.
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.

Maškarní 2014 
  Připravuje SRPD při DDM Bludiště a KASS  
za podpory Města Chodov. 
Kdy: neděle 5.1.2014 od 10 do 13 hodin
Kde: společenský sál KASS Chodov
Vstupné: dospělí a děti bez masky 30,- Kč
Masky zdarma, ale musí mít vstupenku!
Distribuce vstupenek denně od 10 do 18 hodin, 
v pátek do 16 hodin v DDM Bludiště.

Kalanetika 
DDM Bludiště vyhlašuje nábor do nového zá-
jmového kroužku Kalanetika, který je vhodný 
pro všechny věkové skupiny. Cvičení je zalo-
ženo na svalovém stahování a protahování 

zároveň. Cílem programu 30 cviků ve static-
kých polohách je zhubnutí hýždí, ploché bři-
cho, zpevnění prsou, pevné držení těla. 
Schůzky v tělocvičně DDM: 
středa 16-16:30 h děti 7-10 let, 
16:30-17 h děti 11-15 let, 17-18 h dospělí. 
Školné pro děti do června 2014 je 500,- Kč. 
Dospělí 750,-/10 lekcí.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM.

Tip na vánoční dárek
  Pořiďte svému dítěti nebo vnoučeti pod 
stromeček poukaz na letní tábor…
Letní ozdravný pobyt Chorvatsko 2014
Kdy: 11.8.- 22.8.2014
Kde: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: dřevěné chatky pro 4 osoby
Věk: 8 – 15 let
Cena poukazu: 7.000,- Kč 
(ubytování, 5x denně strava, pitný režim, do-
prava, pobytová taxa, pedagogický dozor)
Splatnost zálohy 3.000,- Kč do 28.2.2014.
Doplatek 4.000,- Kč do 31.5.2014.
tel.: 352 352 280 / 281; 602 944 989
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

Putování za třešňovou peckou … 
ve Lhenicích 2014 
 DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vede-
ním  p. Libušky Heroldové.
Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi bu-
dou v létě hrát. 
Kdy: od neděle 29.6. do soboty 
12.7.2014 
Kde: Lhenice u Prachatic, 
          penzion Ingrid
Cena: 5.000,- Kč, záloha 2.000,- Kč do 
28.2.2014, doplatek do 31.5.2014.
V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný 
režim, doprava, pedagogický doprovod, výle-
ty, odměny do soutěží…
Věk dětí: 6–9 let
Náplň tábora: výpravy, soutěže, hry v přírodě, 
diskotéky, karneval, výlet na zámek, koupání…)

Příměstské tábory
Informace nejen o příměstských táborech na-
leznete na www.ddmchodov.cz

Přihlášky na všechny tábory v kanceláři DDM 
Bludiště.
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Základní umělecká škola
Chodov

Mikulášský koncert
V neděli 1.12.2013 od 14:00 hodin  

na Malé scéně KASSu. Výtěžek z dobro-
volného vstupné  bude věnován stacionáři  
Mateřídouška.

Vystoupení žáků ZUŠ 
„Coca-cola kamion“ – 9.12.2013
od 16:30 hodin na Staroměstské ulici.  

 
Vánoční koncert žáků
v úterý 10.12.2013 od 17:00 hodin,
v koncertním sálu ZUŠ Chodov.

                         Městská     

                         knihovna Chodov    
 
Burza knih
pondělí 2. 12. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně knihovny si budete moci vybrat 
z velké nabídky vyřazených knih. Nabíd-
ku jsme doplnili o nově vyřazené dětské 
knihy. Knihy jsou za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.

Rodinka hrátky s čerty
čtvrtek 5. 12. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek  
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Čertovské řádění
čtvrtek 5. 12. od 16:00 hodin
Děti budou plnit na dětském oddělení 
různé úkoly a za odměnu možná přijde 
i Mikuláš se svým doprovodem. Pro děti 
od 2 do 6 let. 
Pro registrované čtenáře. Vstup zdarma.

BESEDA Světlo naděje a tma prázdnoty
čtvrtek 5. 12. od 18:00 hodin

BESEDA Nejkrásnější příběh
čtvrtek 19. 12. od 18:00 hodin
Další z cyklu teologických besed 
s p. Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

Vánoční ozdoby a přáníčka
čtvrtek 12. 12. od 14:00 do 17:00 hodin
Vyrábění na dětském oddělení nejen pro 
děti. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Výstava a hlasování soutěže   
Sněhové vločky
18. 12. – 10. 1.  na dětském oddělení

Veselá vánoční nadílka
pondělí 23. 12. od 14:00 hodin
Přijďte si vybrat dáreček z naší Vánoční 
sbírky drobností. V 16:00 hod přípitek  
na rozloučenou se starým rokem.  
Pro registrované čtenáře. Vstup zdarma.

Hrajeme si s pohádkami
každé pondělí od 16:00 hodin  
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
• 2. 12. Čertovské pohádky

• 9. 12. Rákosníček
• 16. 12. Hurvínkovy příhody
• 23. 12. Vánoční pohádky
 
Středeční soutěže
každá středa od 16:00 do 17:00 hodin
• 4. 12. Večerníček – společenská hra 
• 11. 12. Svět v kostce 
• 18. 12. Pohádkové domino

Tipy knihkupectví
Nora Robertsová - Krajina světla
Jo Nesbo - Levhart
Prostřeno! 4 od Aše po Jablunkov
Monster High - knihy, omalovánky, aktivity

Tip pro Vás:
Guinness World Records 2014 – nové 
rekordy ožívají
Otevřeno: Po – Pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Tip na vánoční dárky:
10% sleva na vstupenky Agentury Vlny 
zakoupené do konce roku 2013:
Mig 21 – 23. 5. 2014
Genesis Classic – 24. 5. 2014
Škwor + Harlej – 31. 5. 2014
Horkýže Slíže – 13. 6. 2014
Electric Light Orchestra – 9. 7. 2014
StahlZeit-Rammstein Tribute Show-1. 8. 2014
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ZŠ Komenského ul. 

Úspěchy na výtvarném poli
  Naše žákyně Nikola Mráčková se zúčast-
nila celorepublikové výtvarné soutěže „Dítě  
a dnešní svět“. Přestože konkurence byla ve-
liká a v soutěži bylo mnoho hezkých prací,  
Nikoly výkres byl ohodnocen jako třetí nejhez-
čí. Nikolce tímto srdečně blahopřejeme.

   Také další krajské výtvarné soutěže o nej-
lepší výkres s tématem „Lesy kolem nás se 
zúčastnili žáci naší školy. Ze 154 prací byly 
vybrány malby Antonína Kováře, který získal 
2. místo a Aleny Šimmerové, která se umístila 
na 3. místě. 
  Naši žáci byli úspěšní i v  krajské soutěži  

o Hejtmanský mobil s tématem „Harry Potter 
na Mezinárodním filmovém festivalu v Kar-
lových Varech“ Alena Šimmerová a Veronika 
Votavová zde získaly druhé místo.  

Ze sportu
   Další soutěží celoroční Školní sportovní  
ligy byla soutěž ve stolním tenisu. Naše škola 
postavila družstvo mladších žáků ve složení 
Jakub Visinger, Jiří Olšan a Milan Horvát. 
Družstvo prošlo sítem okresního kola bez 
porážky a probojovalo se do krajského finále 
do Chebu. I zde zvítězilo ve všech utkáních  
a vybojovalo tak první místo a titul přeborní-
ka kraje. Jedničkou celého turnaje byl Jakub, 
který neprohrál ani jeden zápas.

   Více informací ze života školy na:  
www.zschodov.cz

ZŠ Školní ul.

Podzim jsme přivítali
  12. října měli možnost kluci a holky z 3.B 

i s rodiči přijít na louku, aby společně s paní 
učitelkou přivítali podzim klasickým způso-
bem - pouštěním draků.

Draci létali jako šílení - všichni jsme měli 
ohromnou radost, protože ve městě mezi 
domy to vypadalo, že budeme spíše běhat  
a tahat draky po zemi v marné naději, že 
přeci jenom...

Ve třídě jsme pak psali příběhy našich 
draků. Kdo se stane v dospělosti spisova-
telem, můžete posoudit sami na stránkách 
naší školy www.zs2chodov.cz

Mgr. M. Exnerová, 
třídní učitelka

Vánoční koncert učitelů 
ve čtvrtek 19.12.2013 od 18:00 hodin,
v kostele sv. Vavřince Chodov. 

„AKADEMIE ZUŠ“ 
u příležitosti 45. výročí samostatné ZUŠ 
se uskutečnila 12.11.2013 na ve společenském 
sálu KASSU.
Během slavnostního večera se návštěvníkům 
představili žáci nejen všech uměleckých oborů 
ZUŠ, ale i všech věkových zastoupení. Účast 
publika byla nad naše očekávání, velký sál byl 
zcela zaplněn. Vzhledem k tomu, že se jednalo 
v historii školy o premiérovou akci, velice nás 
potěšily okamžité pozitivní ohlasy z řad rodičů 
a přátel školy. 
   Ráda bych tímto poděkovala všem účinku-
jícím, pedagogům, provozním zaměstnancům 
a zaměstnancům kulturního střediska, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu celé akademie.

Jitka Kaprová,  
DiS. ředitelka ZUŠ

   Nikola Mráčková

   Družstvo mladších žáků
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Požární cvičení
Ve středu 16. října v 8:30 hodin se objevil 

na chodbě ve druhém patře budovy II. stup-
ně kouř, který vycházel z místnosti pro úklid. 
Ihned byla vyhlášena kompletní evakuace 
školy a nahlášen požár na tísňovou linku ha-
sičů. Během několika minut všechny děti 
opustily pod vedením učitelů budovy školy 
a shromáždily se za silnicí v parku. Vzápě-
tí dorazil hasičský vůz a žebřík SDH Chodov  
a zahájily záchranné práce, při nichž se po-
dařilo vyvést z objektu i tři dosud pohře-
šované žáky. Pak hasiči dokončili likvidaci 
požáru. Naštěstí vše bylo jen nastražené, 
žádný skutečný požár nevznikl, šlo o požár-
ní cvičení. Akce nebyla předem připravena, 
ale žáci i učitelé zvládli evakuaci velice rychle  
a v klidu. Velitel zásahu spolu s vedením školy 
vyhodnotili akci jako úspěšnou a bez závad. Ve 
třídách následně proběhly besedy o užitečnos-
ti a důležitosti podobných cvičení.

                      Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Exkurze na statku Bernard
Děti ze 6.B spolu s paní učitelkou navštívily 

statek Bernard. Zábavnou formou se sezná-
mily s přírodninami regionu, se zajímavostmi  
Poohří a s příběhem pohyblivého betléma.

V řemeslnických dílnách si vyzkoušely svoji 
zručnost a nakonec se odměnily vlastnoručně vy-
robenými svíčkami. Přivezly si i typy na výlety do 
okolí, které v budoucnu určitě uskuteční. Všechny 
se těší na další společné zážitky. 

Celý článek najdete na www.zs2chodov.cz
Žáci 6. B třídy a paní učitelka Irena Marešová

ho kraje. 
Karlovarsko reprezentovaly dívky ze ZŠ 

Karlovy Vary, Konečná ul. a ZŠ Hroznětín, 
Sokolovsko dívky ZŠ Chodov, Husova ul. 

a ZŠ Sokolov, ul. Pionýrů, Chebsko dívky 
Gymnázia Cheb a ZŠ Hazlov. 

 Družstvo ZŠ Chodov, Husova 788, bohu-
žel nemohlo nastoupit v nejsilnější sestavě, 
když nečekaně onemocněla Lucie Červenko-
vá, hlavní bojovnice družstva. 

 Školu reprezentovala děvčata třídy VII. 
A s RVTv - výborná Bára Svobodová a ná-
hradnice Emily Křížová. Oslabené družstvo 
po postupu ze skupiny do semifinále smolně 
prohrálo 2:3 s dívkami Sokolova a tak muse-
lo hrát o třetí místo se ZŠ Hazlov. 

 Utkání bylo velice napínavé, Bára vyhrá-
la obě své dvouhry, Emily prohrála první 
dvouhru a děvčata prohrála čtyřhru. Posled-
ní zápas druhých hráček rozhodla ve třetím 
setu Emily výhrou 15:13 a družstvo získalo 
bronzové medaile i krásný pohár za 3. místo 
v kraji. Vzhledem k tomu, že dívky nehrají 
stolní tenis závodně, je jejich úspěch velice 
cenný. Děkujeme děvčatům za vzornou re-
prezentaci školy. 

Oprava střechy tělocvičny
  Čas se podepsal na střeše naší tělocvič-

ny. V době častých podzimních dešťů nám 
začalo do tělocvičny zatékat a byla ohrože-
na výuka i odpolední činnost sportovních  
organizací. Město Chodov jako náš zřizovatel  
zareagovalo na vzniklý problém velmi  
rychle a střechu už máme opravenou. Tímto 
bychom chtěli poděkovat za pomoc a opravu.

Halloweenské strašení
1. listopadu 2013 se v 18 hodin naše dru-

žina zaplnila strašidly a příšerami. Společně 
jsme oslavili Halloween. Večer byl plný her  

ZŠ Husova ul. 

Finále stolního tenisu ZŠ Karlovarského kraje
Dne 6. 11. 2013 se na Gymnáziu Cheb  

konalo finále stolního tenisu mladších žákyň 
(6.–7. roč. ZŠ ) základních škol Karlovarské-
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a soutěží, nechybělo občerstvení a rej straši-
del. Třešničkou na dortu bylo hledání pokla-
du, ve kterém jsme našli nejen sladkosti, ale 
i nové hračky do družiny. 

Ve 21 hodin se utrmácené příšer-
ky rozprchly domů a protože se jim  
u nás moc líbilo, přijdou příští rok znovu. 

Čertí škola
Již několik let se na naší škole koná o Mi-

kuláši „Čertí škola.“ Děti se po celý den učí 
čertovsky náročné učivo, řeší ďábelské po-
četní příklady a vyrábí pekelně krásné vý-
robky. A to celé v maskách čertíků, andělů 
a Mikulášů. Za to jsou po zásluze odměněni 
malou sladkostí samotným Luciferem.

Vánoční zpívání
Nesmím zapomenout na letitou tradici 

Vánočního zpívání, které má pod taktovkou       
p. uč. Kořánová. Zpívá se nejen u nás ve ško-
le, ale malý pěvecký sbor navštíví také Dům 
s pečovatelskou službou a Městský úřad. 

Nabídka pronájmu tělocvičny a bývalé družiny
Nabízíme volné termíny k pronájmu  

tělocvičny a budovy bývalé školní družiny 
(vhodné např. pro hudební a taneční sku-
piny, divadlo) V případě zájmu se, prosím, 
obracejte na vedení školy. Tel. 352 352 390 
(Mgr. Libor Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

Logopedická a speciálně 
pedagogická péče v ZŠ 
praktické a ZŠ speciální
 
   Naše škola realizuje grantový projekt s ná-
zvem „Škola nemusí být problém“, který je 
financovaný z ESF. V jedné z aktivit projektu 
se zaměřujeme na logopedickou a speciálně 
pedagogickou péči. Speciální pedagogové se 
individuálně věnují žákům a provádějí ná-
pravná cvičení na kompenzaci dyslektických 
a dysgrafických poruch. Při práci se snaží vy-
užívat moderní postupy a pomůcky (výukové 
programy, tablety, interaktivní tabule, do-
tykový monitor). Pro žáky jsou pak činnosti 
zajímavější a učení se stává zábavou. Indi-
viduální i skupinová logopedická péče pro-
bíhá také pravidelně v našich přípravných 

Gymnázium 
a obchodní    
akademie Chodov
Naši žáci jsou nejlepší
Projekt „Rekultivace pramene Anita“

 4. října se naši studenti vydali do Třeboně, 
na celostátní finále soutěže Voda pro život. 
Zde prezentovali Projekt „Rekultivace pra-
mene Anita“, o které jsme vás již informova-
li. Porota byla tak učarována úrovní projevu 
Radka Maxy a Simči Jiříkové, podobou zre-
kultivovaného pramene a jeho okolí, chutí 
minerální vody a ohlasů od návštěvníků pra-
mene, že vybrala náš tým jako nejlepší. Bez-
prostředně po vyhlášení vítězů celostátního 
kola se stali naši žáci středem pozornosti 
televizních kamer a rozhlasových diktafonů.

třídách. Děti jsou v péči zkušené logopedky, 
která provádí individuální nápravy dyslálií 
a vad výslovnosti jednotlivých hlásek. Lo-
gopedka se věnuje i rozvoji artikulačních do-
vedností předškoláčků, dechovým cvičením, 
rytmizaci, rozvoji fonematického sluchu, 
jemné i hrubé motoriky. Spolupracuje s ro-
diči a učiteli dětí, kterým předává informace 
k dalšímu domácímu nácviku. Pokud děti  
s rodiči podle jejích pokynů doma cvičí, vý-
sledek se dostaví. Je to ale „běh na dlouhou 
trať“, neboť náprava výslovnosti jedné hlás-
ky může trvat až 3 měsíce. 

    Výuka logopedie v ZŠ praktické a speciální
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Titul Ekoškola
V letošním roce se pokusíme získat prestiž-

ní titul Ekoškola. Program Ekoškola je mezi-
národní vzdělávací program, jehož hlavním 
cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad 
provozu školy a svého jednání na životní pro-
středí. V ČR tento program koordinuje Sdru-
žení Tereza. Program Ekoškola neprobíhá 
pouze v ČR, ale také v dalších 52 zemích světa 
a celosvětově se ho účastní přes 25 000 škol. 
Jeho koordinátorem je nezisková organizace 
FEE (Foundation for Environmental Educa-
tion). Naší škole zbývá k získání titulu učinit 
jen malý krůček. O plnění úkolů, kterými je 
zisk titulu podmíněn, se stará školní Ekotým.

Soutěže
Fantazii se meze nekladou - tak zněl název 

výtvarné soutěže. Úkolem bylo ztvárnit příběh 
Harryho Pottera na Mezinárodním filmovém 
festivalu v Karlových Varech formou obrázků, 
koláží či komixů. Naše děvčata opět slavila 
úspěch. Jana Fialová obsadila v kategorii jed-
notlivců 2. místo, Jana Thi Tra My Tran za své 
dílo získala zvláštní ocenění. 

 Pišqworky - této soutěže se naši žáci účast-
ní již pravidelně a jsou v ní velmi úspěšní. 
Všechny tři týmy se probojovaly mezi osmič-
ku nejlepších. Tým složený ze žáků třídy G7 
soutěž vyhrálo, žáci ze třídy G4 se umístili na 
3. místě. Oběma týmům budeme držet palce 
v krajském kole. 

 Další ze soutěží, ve které máme svá želízka 
v ohni, je Logická olympiáda. Do krajského 
kola postoupily žákyně Lucie Dušková (G8)  
a Míša Tonhauserová (G4). Lucka obsadila 
druhé místo a zajistila si tak postup do celo-
státního kola.

Česko-německá spolupráce
 Dne 16. října jsme v rámci partnerství se 

školou Gymnasium Stiftland Tirschenreuth 
pořádali již 3. Sportovní den. Žáci obou škol 
změřili své síly v disciplínách: fotbal, basket-
bal, volejbal. Fotbalové utkání bylo naprosto 
vyrovnané, po řádné hrací době byl výsledek 
1:1. Proto nás velmi mrzelo, že v  penaltovém 
rozstřelu naši hoši prohráli.

 V následujícím zápase v basketbalu naše 
družstvo předvedlo pěkný výkon, ale chlap-
ci z Německa jsou zdatnějšími basketbalisty  
a odnášeli si výhru i v této disciplíně. 

 Velkou důvěru jsme vkládali v družstvo dí-

vek, které i loni německá děvčata porazilo. 
Děvčata bojovala jako lvice. Po prvním vyhra-
ném setu jsme věřili v úspěch. Malá komplika-
ce přišla ve druhém setu, který zcela nečekaně 
vyhrály německé dívky. Třetí set byl nervy drá-
sajícím dramatem. A výsledek? Naše děvčata 
slavila vítězství.

 V tomto školním roce plánujeme rozšířit 
spolupráci i v oblasti výtvarné a hudební – spo-
lečný koncert se uskuteční 18. března v KASSu.

 Všechny zájemce o studium na naší škole 
zveme na dny otevřených dveří, které proběh-
nou 3. 12. 2013 a 28. 1. 2014 vždy od 14:30 do 
17:30 h.

Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Chovatelská výstava
 ZO ČSCH Chodov 1 pořádá ve svém výstav-

ním areálu proti vlakovému nádraží v Cho-
dově, Nádražní 881, chovatelskou výstavu v 
sobotu 25. ledna 2014 od 8:00 do 17.00 ho-
din. Bude to výstava králíků, holubů, exotů a 
OKRESNÍ výstava drůbeže. Uzávěrka přihlá-
šek je 14.1.2014 - Z. Brož, Karlovarská 412, 357 
35 Chodov tel. 352 676 325 nebo elektronicky 
na: zochodov.csch@seznam.cz. 

 Aktuální informace o výstavě je možno sle-
dovat na: http://zochodov.csch.sweb.cz/ter-
miny-vystav.html 

 Dále děkujeme starostovi města za udí-
lení cen při ukončování naší výstavy dne 
26.10.2013.

Poděkování
Děkujeme vedení města, pracovnicím so-

ciálního odboru a manželům Schmidovým 
za starostlivost věnovanou našemu klubu. 
V klubu bylo během roku několik přednášek, 
kterých se účastní všichni členové klubu. Vy-
cházky máme do okolí města a vlakem na-
vštěvujeme místa našeho kraje. Těšíme se na 
další spolupráci.

Členové klubu důchodců

Poděkování – pozdě, ale přece
Touto cestou bych chtěla poděkovat společ-

nosti Lidl a neznámému muži, kteří mi dne 
28.6.2013 poskytli první pomoc a tím zachrá-
nili život mně a mé, v té době ještě nenaroze-
né, dceři. Prosím pána, aby mi na sebe nechal 
kontakt v KASSu, ráda bych mu poděkovala 
osobně. Velké díky. 

Jaroslava Pincová s dcerou Jaruškou
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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 12. 12. a pátek 13.12. v 17 a 20 h
sobota 14. 12. v 17 a 20 h

neděle 15. 12 v 17 h
neděle 29. 12. a pondělí 30. 12. v 19:30 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 145 Kč

ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D

Premiéra
Dobrodružný, fantasy
USA, N. Zéland

neděle 22. 12 . a pondělí 23. 12 v 19:30 h
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? /100/
Premiéra / Romantický / Česko
Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace a s sebou přiváží 
mexickou manželku i krásnou, dospělou dceru. Přestože byl přesvědčen, že rodné město 
již nikdy neuvidí, nakonec podlehl naléhání dvou žen svého života. Jeho dcera Penélope 
se totiž marně snaží otěhotnět a věřící manželka Dolores je přesvědčena, že poslední 
nadějí je zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 19. 12., pátek 20. 12. a sobota 21. 12. v 17 h
sobota 28. 12. v 15 h, neděle 29. 12. v 17 h
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D /95/
Premiéra / Akční, rodinný / USA, VB, Austrálie
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí 
světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen představovat, se 
stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít. Zažijete putování s dino-
saury v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 14. 12. a neděle 15. 12 v 15  h, pondělí 23. 12. v 17 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D /109/
Premiéra / animovaný, dobrodružný, rodinný / USA
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu 
drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž 
ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff 
setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly 
a legračním sněhulákem Olafem...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč



Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2013

Kino Prosinec 2013

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2013

sobota 7. 12. a neděle 8. 12 v 15  h
PTAČÍ ÚLET 3D /85/
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: 115 Kč

neděle 8. 12. a pondělí 9. 12.  v 19:30  h
PŘÍBĚH KMOTRA /99/
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. 

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

úterý 10. 12. a středa 11. 12. v 19:30 h
LÁSKY ČAS /123/
premiéra / komedie, sci-fi, romantika / VB
Tim (Domhnall Gleeson) je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý 
Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce (Bill 
Nighy) a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do 
věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni mužští členové 
tohoto rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 12. 12., pátek 13.12., a sobota 14. 12. v 17 a 20 h,
neděle 15. 12 v 17 h, neděle 29. 12. a pondělí 30. 12. v 19:30 h
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D
Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland
Film líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné 
pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Tho-
rinem Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je zís-
kat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 145 Kč
sobota 14. 12. a neděle 15. 12 v 15  h, pondělí 23. 12. v 17 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D /109/
Premiéra / animovaný, dobrodružný, rodinný / USA
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu 
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, 
které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly 
a legračním sněhulákem Olafem...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
neděle 15. 12.  v 20:00  h
METALLICA: THROUGH THE NEVER 3D /92/
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 3. 12. v 19:30 h
ENDEROVA HRA /115/
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. 
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

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

středa 4. 12. v 19:30 h
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA/146/
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 5. 12. a pátek 6.12. v 17 h
MATURITA /87/
premiéra / komedie / Česko
Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se vsadí s kamarády, že se nabourá 
do ministerského serveru a stáhne zadání maturitních otázek. A protože často není 
zcela v realitě, vsadí se evidentně dřív, než domyslí, jak to chce udělat. A tak krátící 
se čas před maturitou sledujeme partičku maturantů chystající se pokořit otázky, 
jejich učitele bojující s byrokracií i povedeného ministra školství a suitu kolem něj....  
Přístupné. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 5. 12., pátek 6.12. a sobota 7. 12. v 19:30 h
KONZULTANT /111/
premiéra / krimi, thriller / USA, VB
Vysoce postavený advokát, ve filmu přezdívaný Konzultant (Michael Fassbender), 
se prostřednictvím majitele nočního klubu Reinera (Javier Bardem) přimotá k po-
chybnému obchodu s drogovým kartelem. On i Reiner ale brzy zjistí, že dohoda, 
kterou uzavřeli, jim nepřináší jen vidinu pohádkových zisků, ale zároveň je přivádí 
do víru událostí, jež pro ně mohou mít fatální následky…
Přístupné od 15 let. titulky. Vstupné 125 Kč

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.

Přístupné. Vstupné 125 Kč

neděle 1. 12 a pondělí 2. 12.  v 19:30  h
KLAUNI /120/
premiéra / komedie / Česko, Slov., Finsko, Lucem.
Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters. 
Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezig-
nace v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi 
klauny cosi vážného odehrálo. Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi se-
bou nedokážou vystát...
Přístupné. Vstupné 115 Kč

sobota 7. 12. a neděle 8. 12 v 17  h, pátek 27. 12. v 19:30 h
THOR: TEMNÝ SVĚT 3D
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. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Premiéra
Dobrodružný, fantasy
USA, N. Zéland
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50. týden 2013
10. 12. úterý a 12. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 12. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MAJÁK
Pořad věnující se bezpečnostnímu tématu ve městě (premiéra)

VÁNOČNÍ SHOW S MAXIM TURBULENC
Záznam z dětského vystoupení (premiéra)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

49.  týden 2013
3. 12. úterý, 5. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 12. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VAVŘINCE
Záznam z koncertu ZUŠ Chodov 2012 (premiéra)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)  

51. týden 2013
17. 12.  úterý a 19. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 12. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce prosinec (premiéra)
KINOMIX 
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PO ŠKOLE – KARATE CHODOV
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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Změna programu vyhrazena, info: www.kasschodov.cz

středa 18. 12. a čtvrtek 19. 12. v 19:30 h
CRAZY JOE /100/
Premiéra / akční, thriller / USA, VB
Býval člen elitní zásahové jednotky, nyní se z něj stal hledaný up-
rchlík. Joe (Jason Statham) utíká před svou minulostí, kterou je 
dohnán až k vojenskému soudu. Nyní na dně, hnán touhou po 
pomstě se přidává k londýnskému podsvětí, kde bere spravedl-
nost do svých rukou. Podaří se mu dosáhnout svého vykoupení? 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 27. 12. v 17 h, sobota 28. 12. v 19:30 h
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT
Premiéra / Fantasy, komedie, dobrodružný / USA
Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, 
se ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto 
raději žije ve svém vysněném světě. Aby zabránil svému vyhazovu, musí 
najít ztracený negativ fotografie, která má být na titulní stránce časopisu...

Přístupné, česky mluveno. vstupné 125 Kč

neděle 22. 12 . a pondělí 23. 12 v 19:30 h
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? /100/
Premiéra / Romantický / Česko
Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace  
a s sebou přiváží mexickou manželku i krásnou, dospělou dceru. Přestože 
byl přesvědčen, že rodné město již nikdy neuvidí, nakonec podlehl naléhání 
dvou žen svého života. Jeho dcera Penélope se totiž marně snaží otěhotnět a 
věřící manželka Dolores je přesvědčena, že poslední nadějí je zázrak, který by 
v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

sobota 21. 12. a neděle 22. 12 v 15  h
NIKO 2 /75/
Premiéra / Animovaný, komedie / Finsko, Německo
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na 
záchranou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými 
orly. Na své cestě samozřejmě potkává spoustu nových přátel, 
se kterými není nouze o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít 
s plánem na záchranu, podaří se jim zdolat všechny překážky? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 19. 12., pátek 20. 12. a sobota 21. 12. v 17 h
sobota 28. 12. v 15 h, neděle 29. 12. v 17 h
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D /95/
Premiéra / Akční, rodinný / USA, VB, Austrálie
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost 
stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si 
mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta 
do druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, 
kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná před 70 miliony let na Aljašce... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pátek 20.12., sobota 21. 12. v 19:30 h, neděle 22. 12 v 17 h
POZDRAV ZE SPERMABANKY /103/
Premiéra / komedie / USA
David Wozniak ( Vince Vaughn ) patří mezi armádu singles, táhne mu na 
čtyřicet, životem se protlouká v mikině a teniskách a nechybí mu vlastně 
nic kromě zodpovědnosti a jakýchkoliv ambicí. Ale pokud si vzpomen-
eme na pořekadlo „Odříkaného chleba největší krajíc”, na Davida teď 
čeká doslova celá pekárna. Zjistí totiž, že je biologickým otcem 533 dětí… 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 28. 12. v 17 h, neděle 29. 12. v 15 h
pondělí 30. 12. v 17 h
MRŇOUSKOVÉ
Premiéra / Animovaný, rodinný / Francie
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Skamarádí se s černým 
mravenečkem Mandiblem a pomůže mu zachránit mraveniště...  
Přístupné. Vstupné 105 Kč

Pondělí 16. 12. a úterý 17. 12. 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: Sandra Bullock a George Clooney. 

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Taneční kurzy pro dospělé -začátečníci  01.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30

Mikulášský koncert ZUŠ  01.12.  KASS – kino   ZUŠ Chodov
  13:30  Malá scéna

Burza vyřazených knih  02.12.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00 - 18:00

Hrajeme si s pohádkami  02.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Čertovské pohádky  16:00

Prodejní trhy levného textilu   04. - 5.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Vycházka turistů  04.12.  autobusové nádraží  Turisté Chodov
Vánoční dům Doubí  13:50  Chodov  (Růžena Štěpánková)

Středeční soutěže  04.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Večerníček – společenská hra  16:00 - 17:00

Vernisáž výstavy   04.12.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
Milana Martínka (fotografie)  17:00

Čertovská diskotéka  04.12.  hotel Nautilus  DDM Chodov
  17:00 – 20:00
Rodinka  05.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Hrátky s čerty  10:00

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

Mikulášská nadílka  05.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov
  nutno zajistit
  časové vstupenky

Cyklus teologických besed  05.12.  MěK –  podkroví  MěK Chodov
Světlo naděje a tma prázdnoty  18:00

Taneční kurzy pro dospělé -začátečníci  08.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov  19:00 - 20:30

Hrajeme si s pohádkami  09.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Rákosníček  16:00

Vánoční Coca Cola kamion  09.12.  Staroměstská ulice  KASS Chodov 
  15:30

Vánoční koncert žáků ZUŠ  10.12.  Koncertní sál ZUŠ  ZUŠ Chodov
  17:00

Kurz pro veřejnost  10.12.  DDM Bludiště  DDM Chodov
Drátovaný svícen  17:00

Prodejní trhy levného textilu   11.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Středeční soutěže  11.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Svět v kostce  16:00 - 17:00
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Vánoční laťka  15.12.  ZŠ v Husově ulici  ŠAK, DDM
  09:30    Chodov

Sport

Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Prodejní trhy levného textilu   12.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Výtvarné dílničky  12.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Vánoční ozdoby a přáníčka  14:00 - 17:00 

Prodejní trhy levného textilu   13.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00
Taneční kurzy pro dospělé   14.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
závěrečný  več í rek   19:00 - 23:00
Taneční škola Petra Macháčka Sokolov 
Prodejní trhy levného textilu   16. - 18.12.  KASS – společ. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 - 17:00

Hrajeme si s pohádkami  16.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Hurvínkovy příhody  16:00

Výstava a hlasování soutěžě  18.12. - 10.01.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Sněhové vločky

Vycházka turistů  18.12.  autobusové nádraží  Turisté Chodov
vánoční K. Vary  13:50  Chodov  (Růžena Štěpánková)

Středeční soutěže  18.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pohádkové domino  16:00 - 17:00

Cyklus teologických besed  19.12.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Nejkrásnější příběh  18:00
 
Vánoční koncert učitelů ZUŠ  19.12.  kostel sv. Vavřince  ZUŠ Chodov
  18:00

Velké vánoční trhy   21. - 22.12.  Staroměstská ulice  KASS Chodov
  08:00 - 18:00

Ukončení adventu  22.12.  Staroměstská ulice  KASS Chodov
  15:30

Vánoční koncert skupiny  22.12.  kostel sv. Vavřince  KASS Chodov
Sokrat v kostele sv. Vavřince  18:00

Městská knihovna  23.12.  MěK Chodov  MěK Chodov
Veselá vánoční nadílka  14:00
Přípitek na rozloučenou  16:00
se starým rokem 

Hrajeme si s pohádkami  23.12.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Vánoční pohádky  16:00
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Karate klub Chodov   

5 medailí z Mistrovství Evropy   
   Dne 16. října deset závodníků Karate klubu 
Chodov společně s ostatními členy reprezen-
tace ČR a doprovodem, za přispění laskavých 
sponzorů, obětavých rodičů a Karlovarského 
kraje odletělo na mistrovství Evropy v kara-
te všech věkových kategorií do anglického 
Sheffieldu. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 
40 sportovních federací z 21 států Evropy. 
Počtem závodníků a úchvatnou atmosférou 
tato akce připomínala malou olympiádu, a na 
slavnostním zahájení čtyřdenního programu 
mistrovství s přehlídkou všech zúčastněných 
výprav, jen chyběla olympijská pochodeň. Re-
prezentanti z Chodova se zúčastnili zejména 
soutěže ve sportovním zápase kumite. Každý 
člen teamu na sobě cítil velkou zodpovědnost 
a byl si vědom tvrdé přípravy, kterou spolu  
s ostatními absolvoval v předchozích měsí-
cích. Stanovené cíle se nám podařilo o mno-
ho předčit. Hned v první startovní kategorii 
žákyň Žaneta Dognerová v boji o 3. místo 
pouze o jeden bod podlehla závodnici z Ukra-
jiny. Dále se s medailovými umístěními do-
slova roztrhl pytel. Martin Lukeš v kategorii 
mladších žáků po mnoha zápasech vybojoval 
zasloužený bronz. V následující hodině se 
vtrhlo na tatami duo starších žákyň Anička 
Lojdová a Janča Nováková. Již od prvních zá-
pasů naše závodnice dávali jasně najevo kdo 
je královnami této kategorie. Janu však v boji 
o finále zastavil až trest od rozhodčích za příliš 
tvrdé techniky a tak si odvezla bronz. Anička  
Lojdová stejnou chybu neudělala a získala 
titul mistryně Evropy. O nezapomenutelnou 
podívanou se rovněž postaral starší žák  
Lukáš Herák, kterému na cestě za vysněným 
titulem mistra Evropy žádný ze zápasů netrval 
déle než půl minuty. Dalším želízkem v ohni 
byl junior Michal Galla, který po srdnatém 
boji o 3. místo bohužel podlehl Italskému zá-
vodníkovi. O nejrychlejší zápas mistrovství se 
postaral Patrik Bazoni, který vyhrál svůj první 
duel za 7 vteřin. Patrik byl bohužel hrubě po-
škozen rozhodčími a taktéž svůj boj zakončil 
jen těsně bez medaile. Na pomyslnou “bram-
borovou“ příčku se probojoval i jeho bratr Ma-
tyáš Bazoni. Náladu všem však zvedla posled-
ní oddílová závodnice na tatami, žena Andrea 

Lochschmidtová, která se probojovala až do 
finále, kde na body podlehla ruské závodnici. 
Nad celkovou bilancí 2x titul mistr Evopy, 1x 
vicemistryně Evropy a 2x bronz se nedá nic 
jiného, než uznale jásat. Spokojenost všech 
trenérů a koučů, včetně Miroslava Boguského, 
letošního vicemistra světa, který připravuje 
tuto závodní skupinu je více než znatelná.

Ludoslav Hronek

KČT Chodov
   Klub českých turistů Chodov přeje všem 
turistům i neturistům krásné prožití vánoc  
a  správné vykročení správnou nohou do  
roku 2014.
   V příštím roce máme dost věcí v plánu.  
V dubnu od 26.-28.4.2014 budeme pořádat 
pochod Okolím Chodova a tak neseďte doma, 
přijďte nás podpořit. Přijedou k nám do Cho-
dova i další turisté z celé republiky a jsme za-
řazeni do akce Deset pochodů IVV v ČR! Na 
akci Dvoustovka budou připraveny trasy pro 
pěší i cyklo. Rádi Vás přivítáme i na jiných  
akcích konaných v Karlovarském kraji i jinde.
Zdrávi došli! 

Plán vycházek na prosinec 2013
    Dne 04.12.2013 sraz ve 13:50 hodin na  
autobusovém nádraží. Odjezd 14:07 hodin 
autobusem k Varyádě a pak pěšky asi 2 km  
k Vánočnímu domu v Doubí a zpět:  
Odjezd opět od Varyády v 17:45 hodin. 
  Dne 18.12.2013 procházky vánočními  
K. Vary. Opět sraz ve 13:50 h na autobusovém 
nádraží a zpět v 17 h autobusem. Na všechny 
akce s sebou korunky na cestu a různé vstupy.
      Dne 26.12.2013 bude překvapení 
procházka K. Vary.

Růžena Štěpánková
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TJ Plamen Chodov            

cyklistika

Posezónní ohlédnutí za rokem 2013
    První hodnocení jsme provedli na pravi-
delném každoročním slavnostním zasedání 
členů TJ a pozvaných hostů koncem října, kdy 
letošní mělo slavnostnější ráz, jelikož je tomu    
40 let, co byla jednota založena. Zde jsme za 
účasti pamětníků, zástupce města a pozva-
ných sponzorů ocenili hlavně mladé cyklisty 
za jejich výborné výsledky na úrovni kraje 
i celé republiky. Nejvyšší klubové ocenění, 
„Plameňák roku“ si po zásluze odnesl junior 
M. Kubík, který letos získal při mistrovstvích 
republiky na silnici a na dráze celkem 6 me-
dailí, dvě zlaté, jednu stříbrnou a tři bronzové.

   Za celkové vítězství v poháru KvSC na hor-
ských kolech v kategorii mladších žáků obdr-
žel K. Macán diplom a věcnou cenu. Za nej-
výraznější posun v přípravě a v dosažených 
výsledcích byl skokanem roku vyhodnocen  
D. Vitner a za dlouhodobou tréninkovou píli 
byla oceněna M. Macánová.
Jednota nezapomněla ani na veterány a nej-
déle závodícího a úspěšného člena P. Volán-
ka odměnila za jeho závodní dlouhověkost 
obrazem od M. Navrátilové a meruňkovým 
kompotem, na který celý život jezdí. Za vedení 
webových stránek TJ Plamen byla po zásluze 
odměněna M. Macánová st.
   Druhé, příjemné ohlédnutí za sezónou 2013 
jsme zažili při vyhlášení celkových výsledků 
seriálu závodů na horských kolech o pohár 
KvSC. Tentokrát v Chebu za účasti repre-
zentanta a profesionálního cyklisty Romana 

Kreuzigera jsme se mohli radovat z výsled-
ků našich mládežníků, kteří v kategorii dětí 
přebírali medaile za první a druhá místa  
(V. Jirovec, M. Macánová, F. Lochschmidt)  
a za první místo v kategorii ml. žáků K. Ma-
cán. Při tomto vyhlašování byla také Krajským 
svazem cyklistiky vyzdvižena práce trenérů TJ  
a úroveň a počet pořádaných závodů. 
Takže můžeme říci, letošní cyklistická sezó-
na nám vyšla výborně a nyní je potřeba začít  
s přípravou na tu příští.

František Nádvorník, trenér mládeže

Sportovní rokenrol
    Dne 26.10.2013 se rokenrolová formace 
Darlings zúčastnila závodů v Praze. Děvčata 
ve složení Jíťa, Hanďa, Míša, Hani a Lucka 
obstála ve velké konkurenci pražských klubů 
a obsadila krásné 3. místo.

za Darlings Lada a Hanka

FK Stará Chodovská 
Bohužel se nám nepodařilo udržet výkony ze 
začátku soutěže a přišly i v některých zápa-
sech doslova kruté porážky a vystřízlivění, že 
bez tréninkové práce to samo nepůjde i když 
někdy jsme doplatily na nováčkovskou daň a 
chybělo i kousek fotbalového štěstíčka. Dne 
09.11.2013 se po posledním mistrovském 
utkání uskutečnila tzv. závěrečná ve „Forman-
ce“ restaurace Harmonie, kde došlo i k vyhod-
nocení celého podzimu. Chtěl bych poděkovat 
hudební skupině Bakers pod vedením kapel-
níka Jirky Strungi. 

Výsledky
FK Loket - FK St. Chodovská 2:2 (na penalty 
2:3). Branky: Noháček, Bečvář M.
St.Chodovská - Jiskra Hazlov 3:4. 
Branky: Noháček, Gabčo, Pátek
Vojkovice - St. Chodovská 7:1. Branka: Gabčo

    Martin Kubík na vyhlášení v retro stylu

    Výuka logopedie v ZŠ praktické a speciální
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St.Chodovská - KSNP Sedlec 7:1. 
Branky: Lembacher 3x, Tatar, Hejna J., Beč-
vář M., Wolarz, 
Ostrov „B“ - St. Chodovská 6:1. Branka: Mašek
Habartov - St. Chodovská 3:3 (na penalty 3:1) 
Branky: Dušek, Švéda, Lembacher
St. Chodovská – Ohara Studánka 2:5. 
Branky: Galla, Bečvář
  Po podzimní části je naše mužstvo na 10. 
místě se ziskem 17 bodů. Bilance je 4x výhra, 
3x remíza, 6x prohra. Nejlepšími střelci jsou: 
Lembacher F. 9x, Bečvář M. 7x, Pátek K. 5x. 
Věříme že si nyní hráči odpočinou a do zimní 
přípravy se zapojí s velkým nasazením a ale-
spoň v tak velkém počtu abychom jarní část 
důstojně odehráli.

Nepřehlédněte!
   Dále bych zde rád využil tohoto místa a pozval 
naše bývalé činovníky a hráče, kteří nedostali 
ještě pozvánku na historické setkání dříve TJ 
Spartak Stará Chodovská nyní FK Stará Cho-
dovská v sobotu 07.12.2013 od 16:00 h v Club 
baru U Žíly. Těšíme se na setkání po letech. 

Pozvánka na ples sportovců 
FK Stará Chodovská
   Tak jako každý rok, tak i letos bude náš klub 
pořádat společenskou akci plesové sezóny a 
tou je vyhlášený a hojně navštěvovaný Ples 
sportovců FK Stará Chodovská, který se le-
tos koná dříve oproti zvyklosti v minulých 
letech a to dne 25.01.2014 (sobota) ve 20:00 
h v místním KASSu v Chodově. Věříme, že si 
opět ti, kteří naše plesy navštěvují, ale i ti kteří 
o našich plesech zatím jen slyšeli z doslechu a 
vyprávění, nenechají tuto společenskou udá-
lost roku ujít a udělají si čas a přijdou se mezi 
nás pobavit, zatančit, zazpívat a vyhrát láka-
vé ceny v super tombole. Jste co nejsrdečněji 
zváni.
  Předprodej  vstupenek bude zahájen 
09.12.2013 od 12:00 h v prodejně Heso 
U Koupaliště 810 (věžový dům naproti  
autoškole u Penny marketu). 
   Závěrem bych chtěl všem našim členům, 
hráčům, manželkám, sponzorům, příznivcům 
a fanouškům poděkovat za vykonanou práci 
v roce 2013 a za vše co pro náš klub dělají a 
všem popřát hlavně klidné a spokojené vánoč-
ní svátky ve svých rodinách a pevné zdraví do 
nového roku 2014.

Za FK Stará Chodovská Jaroslav Franče

BVC Chodov 

III. kolo Karlovarské ligy 
barevného minivolejbalu 

 
  Ve dnech 9. a 10.11.2013 se v Chodově usku-
tečnilo již III. kolo Karlovarské ligy barevné-
ho minivolejbalu. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 6 oddílů. Jsme velmi rádi, že naše řady 
rozšířily dva nové oddíly VK Kynšperk nad 
Ohří a VK barevný minivolejbal MěDM Slu-
níčko Aš + Hranice. 

V sobotu 09.11.2013 v kategoriích žlutá  
a červená barva se turnaje zúčastnilo 90 dětí. 
V neděli 10.11.2013 v barvě oranžové a zelené  
95 dětí. 

Pořadatelem třetího kola byl BVC Chodov. 
Turnaj se konal ve sportovní hale pro míčové 
sporty v Chodově.

Děti si vedli výborně, o čemž svědčí výsled-
ky. Z celkových 12 medailových míst jsme do 
chodovského oddílu uhráli 7.

Poděkování však patří všem dětem za jejich 
účast a také velké uznání za jejich sportovní 
výkony. A nyní k výsledkům těch nejlepších:

Žlutá barva - 2. místo a stříbrnou medaili si 
uhrála dvojice - Adélka Čedíková a Deniska 
Zahradníková.

Oranžová barva - již téměř tradičně - 1. místo  
a zlatou medaili získala Katka Zapfová  
a Radka Veselá.

Červená barva – v této barvě jsme byli  
nejúspěšnější, protože jsme získali všechny 
tři medailová místa. 1. místo a zlatou medaili 
si odnesla Veselá Radka a Zapfová Kateřina,         
2. místo a stříbrnou medaili si odnesla děv-
čata – Lenka Gárská a Karolína Šoupalová,  
3. místo  a bronzovou medaili si odnesla Sára  
Kosířová a Barbora Klánová.

Zelená barva – tam jsme byli nejúspěšnější 
– z první 7 míst jsme uhráli 6.  

Přičemž 2. místo a stříbrnou medaili si  
odnesli chlapci – Pavel Gárský, Josef Fedor 
a Jan Šepák, 3. místo a bronzovou medaili si 
odnesla děvčata - Tereza Smutná, Hanka Ho-
vorková a Lenka Gárská.

Všem dětem upřímně gratulujeme a všem, 
kteří nám s organizací tohoto náročného tur-
naje pomohli, moc děkujeme. Také děkujeme 
všem sponzorům, díky kterým si nějakou 
drobnost mohly odnést všechny děti.

Trenéři
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Stolní tenis TJ Batesta Chodov
  Chodovští stolní tenisté přivítali zimní čas 
nedělním bodovacím krajským turnajem star-
ších žáků pro hráče a hráčky Karlovarského 
a Plzeňského kraje. Oddíl stolního tenisu TJ 
Batesta Chodov v roli pořadatele již tradič-
ního podzimního turnaje připravil pro hráče 
dokonalé prostředí a výborné občerstvení, za 
což patří všem obrovský dík. Chodovští žáci  
a žákyně statečně bojovali po celou dobu turnaje 
jak ve dvouhrách, tak ve čtyřhrách. Vzhledem 
k plzeňské konkurenci naši borci na nejvyšší 
příčky nedosáhli, ale i tak zanechali v očích tre-
nérů a rodičů hezký pocit. Nejlépe skončili na 
děleném třetím místě největší chodovské naděje 
Tomáš Partyngl a Jakub Visinger.

    Ve čtvrtfinále dobojoval tentokrát Petr Mora. 
V základních skupinách sbírali zkušenosti 
Adam Huleš, Ondřej Minář a Adam Glaser. 
Ve čtyřhře Jakub s Tomášem taktéž vybojovali 
bronz. Mezi žákyněmi se sjela celkem slušná 
konkurence, ve které se neztratila chodovská 
Natálka Morová. Mezi jednotlivci skončila 
ve čtvrtfinále, vypadla s finalistkou Vondruš-
kovou a ve čtyřhře vybojovala s Eliškou Ne-
směrákovou z Baníku Vintířov bronz. Svou 
bojovnost ukázala i Martina Hubená, ovšem 
na postup ze základních skupin to nestačilo. 
Chodovský turnaj tak pro chodovské stolní 
tenisty znamenal zisk pěti bronzových medai-
lí, což v silné konkurenci považuji za úspěch. 

Za příjemnou atmosféru a bojovnost v duchu 
fair-play všem děkuji. Zároveň děkuji za spo-
lupráci s DDM Bludiště Chodov a za finanční 
podporu města Chodov. Mužské „áčko“ v kar-
lovarské divizi v sobotu    09.11.2013 ztratilo 
body v Kynšperku, kde pouze remízovali 9:9, 
ovšem v odpoledním zápase si zlepšilo náladu 
v Horním Slavkově, kde vyhrálo 10:7.

Okresní přebory mužů
   V sobotu 16.11.2013 se v Chodově uskuteč-
nily ve spolupráci s oddílem stolního tenisu  
TJ Batesta Chodov okresní přebory mužů  
a žen pro rok 2013/2014. Domácí využili do-
mácího prostředí a nastoupili v plné síle. 
Nejlepšího výsledku dosáhl a titul přeborník 
okresu si odnesl domácí Jaroslav Plaček, který 
ve finále doslova udolal chodovského odcho-
vance, momentálně hrající v barvách Baníku 
Svatava, Petra Huleše. Bronz si odnesl Jan 
Kořínek, taktéž hráč Batesty Chodov, který  
o 3. místo úspěšně bojoval s Jaroslavem Tom-
šíkem ze Svatavy. Mezi ženami se  3. místem 
blýskla nadějná Natálka Morová. Ke zlatu 
v jednotlivcích přidal Plaček ještě zlato ve 
čtyřhře, kdy mu k dvojnásobnému úspěchu 
pomohl dlouholetý deblový parťák Kořínek. 
Okresních přeborů se dále zúčastnili Kruliš, 
Kalanyos, Partyngl, Visinger, Glaser, Šedivec, 
Huleš, Minář a Mora, kteří statečně bojovali  
a sbírali tak body do celkové klasifikace.

Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Spartak Chodov - šachy

Mistrovství ČR - Ríšovi postup 
unikl mezi prsty
    Se smíšenými pocity bude na letošní mis-
trovství Čech mládeže do 16 let vzpomínat 
Ríša Randák, který odehrál velmi povedený 
turnaj a až nešťastná porážka v posledním 
kole, kdy se snažil lámat remízovou pozici, jej 
stála postup. Umístění:
Kategorie U12 - 11. Stanislav Srba, 
15. Richard Randák, 47. Pavel Gárský
Kategorie U16 - 39. Patrik Frai, 
45. Zdeněk Lipták, 63. Jan Stuška
Open B - 5. Martin Koller, doprovod

Po Ústí bodujeme i v Teplicích
Velká cena Ústeckého kraje družstev měla na 
programu 09.11.2013 druhý turnaj. Tentokrát 
zasáhlo do turnaje pouze naše A družstvo ve 

    Tomáš Partyngl a Jakub Visinger
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složení Frai, Lipták, Stuška a Čaloun. Jediný 
zástupce našeho kraje se neztratil a v drama-
tickém závěru dokázal vybojovat bronzovou 
příčku.

Chodov ovládl čtyřlístek
   Poprvé v devatenáctileté historii dokázal 
ŠK Spartak Chodov vyhrát turnaj čtyřčlen-
ných družstev nazvaný příhodně Karlovarský 
čtyřlístek. V sobotu 16. listopadu náš A-tým 
oslabený o Zdeňka Liptáka doplnil sokolovský 
host Jan Toncar a posila to byla více než plat-
ná. Kluci ztratili jediný bod za remízu s domá-
cím týmem a po zásluze zvítězili. Jediný par-
tiový bod pak rozhodl, o třetím místě našeho 
B-týmu, který mocně dotahoval na druhé ŠK 
Karlovy Vary. Jan Toncar a Petr Čaloun získali 
100% bodů a stali se nejlepšími hráči na třetí  
a čtvrté šachovnici. 

Lenka vybojovala bronz
    V jižních Čechách o víkendu 15.-17. listo-
padu proběhlo mistrovství dětí kategorie U10. 
Devítiletá Lenka vstoupila do šampionátu fan-
tasticky a z prvních tří kol si odnesla plný po-
čet bodů. Druhý den sice přinesl dvě porážky, 
ale také skvělý obrat a další dvě výhry. Lenka 
dokázala ze šampionátu dovézt medaili. V 64 
členném startovním poli bylo 16 dívek a Len-
ka do Chodova veze bronz, přičemž v jediném 
souboji s dívkou (ostatní partie hrála pouze 
s chlapci) dokázala porazit budoucí mistryni. 
Chodovští šachisté jsou v neuvěřitelném laufu.

Marcel Vlasák

Samurai Fight Club Chodov
   Se smíšenými pocity přijíždí naše výprava  
z MČR 2013 v Allkampf-jitsu, který byl ovliv-
něn rozhodováním rozhodčího v naší nejpočet-
nější kategorii. Za Czech Shido Team nastou-

pila v disciplině fighting kategorie chlapci a 
dívky do 9 let Jana Petříková, která vybojovala  
3. místo, v kategorii chlapci do 14 let –35 kg 
nastoupili Pavel Jelínek a Lukáš Rys, kteří vy-
padli v eliminačních zápasech, Jan Kolář skon-
čil těsně před stupněm vítězů na 4. místě. Ka-
tegorie fighting ženy do 55 kg nastoupila Pavla 
Jehlíková, která po vzdání soupeřky nakonec 
skončila na 2. místě. Druhá část mistrovství 
pokračovala v kategorii fighting low kick, kde 
opět nastoupila Pavla Jehlíková, která doká-
zala obrovské srdce bojovníka a nastoupila 
v otevřené váhové kategorii se soupeřkami  
o více jak 30 kg těžší, kde nakonec vybojova-
la 3. místo. V kategorii –85 kg nastoupil Petr 
Šturc, ve všech zápasech předvedl velice pěk-
né výkony a s jedním vyhraným zápasem vy-
padl ve čtvrtfinále.

Od ledna zahájen kurz Shido-Cross-Fit-Box 
…Praktický vánoční dárek…
  Kurz je zaměřen především pro začáteční-
ky, muže i ženy (u žen v dostatečném počtu 
možno otevřít i samostatně ), pro všechny co 
si chtějí po Vánocích upravit svou postavu, 
zvýšit fyzickou kondici a naučit se základy se-
beobrany. 
Doba konání kurzu: 2 měsíce - 15 tréninků. 
Max. počet lidí 10-12. Tréninky 2x týdně for-
mou dohody. Hlavní trenér Václav Kolář, další 
Pavla Jehlíková, Pavel Pilný. 
Přihlášky: tel. 604 965 358 
e-mail samurai-fight-club@seznam.cz

    Bronzový tým z VC Teplice
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XVI. ročník Bushido Cap
   Nově nominovaní členové chodovského Sa-
murai clubu do reprezentace ČR, Czech Shido 
Team, Jan Kolář, Pavel Jelínek a Jana Petříko-
vá se zúčastnili mistrovství Maďarska. Turna-
je se zúčastnilo přes 300 závodníků z více jak 
klubů 30 a 11 asociací. V této silné konkuren-
ci se naši závodníci prosadili. Jan Kolář, žáci 
10-11 let do 35 kg skvělé 3. místo, kdy nestačil 
na pozdějšího vítěze v kategorii. Pavel Jelínek 
ve stejné kategorii skončil ve čtvrtfinále. Jana 
Petříková v kategorii žákyně 9-10 let do 35 kg 
nakonec vybojovala také skvělé 3. místo, kdy 
v boji o finále musela odstoupit ze zdravotních 
důvodů.
   Tímto děkuji za finanční podporu této akce 
především Truhlářství, tesařství Petřík, Jir-
kovský s.r.o., Klempířství, pokrývačství Petr 
Šíp, a osobně Josefu Petříkovi za velkou obě-
tavost a podporu na této akci.
   Další partneři pension Sportka Vysoká Pec, 
město Chodov, obec Vintířov, Odborový svaz 
divize těžba SU a.s., Lincoln s.r.o.

Václav Kolář

Spartak Chodov - kopaná
   Skončila podzimní část fotbalových soutěží 
a je čas zhodnotit její průběh a přijmout opat-
ření pro jarní část soutěží. Jak se na podzim 
vedlo naším borcům? Velice rozdílně:
   1. dorost. Udělal nám velkou radost, vede 
krajský přebor dorostu. Ze dvanácti zápasů 
10x vyhrál, 1x remízoval a jen jednou odešel 
poražen a to právě v posledním kole na hřiš-
ti našeho odvěkého rivala Nového Sedla, kde 
prohrál 2:0. Družstvo získalo 31 bodů vstřelilo 
79 branek a jen 20 dostalo. V této statistice je 
jasně nejlepší v celé soutěži.
    2. B muži. I toto mužstvo dosahuje dobrých 
výsledků a je na druhém místě okresního pře-
boru sokolovského okresu. Výsledky posled-
ních zápasů:
20.10. Slavkov B - Chodov B 0:7. 
Branky: Frána ml. 3, Jesipčuk st. 2, 
Smolka 1x vlastní
27.10. Chodov B – Krajková 2:6.   
Branky: Lídl. Laur. První porážka našeho 
mužstva v podzimu.
02.11. Bukovany - Chodov B 1:3.   
Branky: Pinc, Macák, Jankovský
10.11. Chodov B - Šindelová 16:0. 
Branky: Szitay 4, Ferko 3, Macák P. 2, Poborský 
2, Kopecký 2, Kiss 1, Kolařík 1, Jesipčuk ml. 1.

    3. A mužstvo muži. Hodnocení výkonů muž-
stva je jedním slovem katastrofa. Mužstvo 
skončilo na posledním tj. 14. místě krajského 
přeboru.Získalo pouhých 10 bodů za tři vítěz-
ství a jednu remízu. Po debaklu v Březové do-
šlo k výměně trenéra. Mužstvo opustil trenér 
Roman Pejml a trenérské žezlo převzal Jiří 
Frána.
Zde jsou výsledky posledních utkání 
A mužstva:
19.10. Chodov - Lomnice 2:1. 
Branky: Vachník, Klášterka.
26.10. Nové Sedlo - Chodov 3:1. 
Branka Štěpán
02.11. Chodov - H. Slavkov 5:1. 
Branky: Laur 2, Jesipčuk st., Vilingr, Vachník
08.11. Stará Role - Chodov 3:1. 
Branka: vlastní 
   Co říci nakonec? Čeká nás velmi těžký úkol 
pro jarní sezónu. Bude to těžké, ale musíme 
věřit, že celý kolektiv kolem A mužstva se se-
mkne a učiní takové kroky v přípravě, aby byl 
pro Chodov zachován krajský přebor i pro  
další sezónu.

Ing. Alfons Skokan

ŠAK Chodov

XXIII. ročník Slavkovského krosu

Již 23. ročník krosu v Horním Slavkově, 
jehož spolupořadatelem je i ŠAK Chodov, 
provázelo opět extrémní počasí. Po loňské 
sněhové nadílce letos počasí trochu potrá-
pilo deštěm. Ale i přes nepříznivé počasí 
bylo k vidění mnoho kvalitních běhů ve 
všech věkových kategoriích. Z chodovských 
dětí si nejlépe vedla v kategorii mladšího 
předžactva Anna Peřinová ze ŠAK Chodov 
(1.). Kategorie staršího předžactva dones-
la dvě vítězství zástupcům ŠAK Chodov: 
Fabian Lochschmidt a Michaela Beková,  
s přehledem utekli všem svým soupeřům. 
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Malým přeborem ŠAKu se stal i běh chlap-
ců na 900 m, ve kterém s přehledem zvítězil 
Radek Dojčar nad druhým Janem Gurba-
nem a třetím Jakubem Süssenbeckem. U 
děvčat na stejné trati putovaly také všechny 
medaile do Chodova a to zásluhou Hanky 
Zápotocké, Anety Kokešové a Jitky Grego-
rové. V poslední žákovské kategorii se na 
trati 1800 m prvním místem blýsknul Vác-
lav Moll.

28. ročník Vánoční laťky 
   Tradiční halový výškařský závod všech žá-
kovských kategorií v Chodově.
   Závod podpořený grantem města Chodov 
se koná 15. prosince 2013 od 9:30 h v tělo-
cvičně ZŠ Husova.
   Přijďte si zaskákat nebo povzbudit závod-
níky v pohodové předvánoční atmosféře.   
   V rámci vyhlašování nejlepších závodníků 
Vánoční laťky, proběhne vyhlášení ankety  
O atleta a atletku roku 2013 ŠAK Chodov v 
žákovských kategoriích.
   Více informací o závodech i další činnosti 
ŠAKu Chodov na www.sakchodov.cz a www.
facebook.com/sakchodov

M. Volek

Hroši Chodov

Hroši v psím útulku
  Koncem října děti z TOM 6110 
- Hroši Chodov vybraly mezi sebou pení-
ze které měly určené na svačinu. Za to se 
nakoupilo do chodovského psího útulku 
spoustu dobrot které potěšili opuštěné psy. 
Děti si se psy pohrály a kdyby mohly, vzaly 
by si je všechny domů. Více info a fotek na 
www.hrosi.info.

Hroši na závodech
Začátkem listopadu se děti z TOM 6110 – 
Hroši Chodov zúčastnily 47. ročníku závo-
du o Klíče k městu Karla IV. Sice byly samy 
v soutěžní kategorii, ale i tak měly více bodů 
za splněné úkoly než některé starší oddíly. 
Již nyní se pečlivě připravujeme na obhajo-
bu letošního druhého místa v krajských tu-
ristických závodech, které budeme pořádat 
19.04.2014 Chodově. Více info a fotek na 
www.hrosi.info.

Jana a Petr,  
vedoucí oddílu 

Placená inzerce

Catr s.r.o.
    Vážení obyvatelé města Chodova, s blíží-
cími se vánočními svátky, bychom Vás rádi 
informovali o novinkách v nabídce našich 
služeb.
    Z novinek, které se týkají služeb kabe-
lové televize (ANALOG) upozorňujeme na 
nový filmový balíček HBO! V rámci toho-
to balíčku získáte TV kanály HBO, HBO 2,  
a jako bonus pro ty z Vás, kteří máte přijí-
mač umožňující příjem pozemního vysílá-
ní ve formátu MPEG4 navíc ještě program 
HBO Comedy! To vše za 225 Kč/měsíc, při 
smluvním úvazku na 12 nebo 24 měsíců 
navíc získáte 2 měsíce této služby zdarma! 
Absolutní novinkou je, že tento balíček lze 
objednat už k Povinné analogové TV nabíd-
ce. Nabídka je platná do 31.12.2013.
    V rámci služeb IPTV pro Vás máme při-
praveno těch novinek ještě mnohem více. 
Hlavní novinkou je balíček CINEMA, kte-
rý obsahuje TV kanály HBO, HBO 2, HBO 
Comedy, Cinemax, Cinemax 2 a jako bonus 
HBO HD. Balíček můžete objednat k Zá-
kladní nebo Rozšířené IPTV nabídce a to za 
celkovou cenu 699,-Kč/měsíc! 
    Nezklameme ani případné zájemce z řad 
zákazníků, kteří využívají pouze povinnou 
nabídku IPTV. I pro ně máme připraven ba-
líček HBO, který obsahuje TV kanály HBO, 
HBO 2, HBO Comedy a HBO HD.
V případě, že uzavřete smlouvu s úvazkem 
na 12 nebo 24 měsíců získáte tuto službu 
jako bonus na 2 měsíce zdarma. O podrob-
nostech se jako vždy dozvíte na našem webu 
nebo přímo na naší provozovně. Nabídka je 
platná do 31.12.2013.
    Pokud ho ještě nemáte, rychlé a spoleh-
livé připojení k internetu, je nejlepší čas si 
ho pořídit! Přesně pro Vás je určena na-
bídka datových služeb pomocí optické sítě, 
s rychlostí 50 Mbps/50 Mbps již za 249,- 
Kč/měsíc, při úvazku na 12 nebo 24 měsíců. 
Jako nový zákazník můžete tak jako všichni 
naši zákazníci naše služby vyzkoušet bez 
rizika. Nabízíme Vám záruku spokojenos-
ti, tuto službu můžete vyzkoušet, a pokud 
byste přece jen nebyli spokojeni, máte prá-
vo do 14 dnů od data instalace, bez udání 
důvodu, odstoupit. V rámci této nabídky 
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Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,

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

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro uvolnění, relaxaci

a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost 

Salon Lera

Veselé Vánoce 
  přeje Lera

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

Termín uzávěrky
lednového čísla

 12.12.2013

neplatíte žádný aktivační ani instalační po-
platek. Nabídka je platná do 31.12.2013.
     Veškeré bližší informace se dozvíte z na-
šich webových stránek www.catr.cz. Navští-
vit nás můžete i osobně a to na adrese naší 
provozovny: Staroměstská 377, Chodov 
nebo nás kontaktujte telefonicky na tel.č.: 
352 665 298. 
    Závěrem nám dovolte popřát Vám spo-
kojené prožití vánočních svátků, mnoho 
obchodních i osobních úspěchů a hlavně 
zdraví, štěstí a pohodu v novém roce!
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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

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

mob.: 606 852 893RD 417

VEČERKA NA KRUHÁČI (MINIMARKET)
Otevírací doba o vánočních svátcích

 24.12.  7-14
 25.12.  zavřeno
 26.12. 8-20 (čerstvé pečivo, knedlíky)
 31.12. 7-18 (Silvestr)
     1.1. 8-20

Salát y, chlebíčky, veky, uzenina, 
medovník – to vše si  můžete 
u nás objednat a to 
od 10. do 21.12.2013

Rádi bychom tímto všem našim 
zákazníkům poděkovali  za věrnost 
a jako malou pozornost přijměte 
zdarma pohárek 
svařeného vína 23.12. 
k nákupu nad 200 Kč

K r á s n é  p r o ž i t í  Vá n o c 

p ř e j e  k o l e k t i v  v e č e r ky
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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

STUDIO  ZDRAVÍ
Masáž klasická

Refl. masáž plosky nohy

Indická masáž hlavy

Zábaly

Lymfodrenáž přístrojem

Studenti a senioři – sleva.

  Dárkové poukazy, permanentky. 

Zdeňka Pátková, tel. 603 763 380
(za penzionem Harmonie)
e-mail: zdravichodov@seznam.cz

N o v i n k a Hydromasážní vana     pro dva + sekt
      pro jednoho + drink
Perličková koupel pivní nebo vinná.  
Masážní trysky. Ozonoterapie + hra barev.
Krásný dárek k vánocům.
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AUTO

Auto Sael v Chodově a Chebu pro vás připravil výhodné slevové 
balíčky dílů a oprav na všechny značky vozů.

• Šekové knížky Škoda, Economy díly Škoda – od 5 let stáří vozu
s úsporou až 20% z ceny orginálních dílů a ceny práce (od 350 Kč)

• Bonusový program Auto Sael pro vozy Škoda
• Bonusový program Auto Sael – Auto Kelly
• Oleje Shell – již od 199 Kč
• Sezónní prohlídky na všechny vozy od 99 Kč
• Servis klimatizace od 490 Kč + Dezinfekce klimatizace
• Test brzd na zkušebních válcích BOSCH - 120 Kč
• Měření geometrie na 3D zařízení od 500 Kč do 700 Kč
• Pneuservis + uskladnění pneu zdarma

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 VÁM PŘEJE AUTO SAEL

Auto Sael s.r.o.

Karlovarská 140, 357 35 Chodov Truhlářská 14
Tel.: 352 666 987, mobil: 777 625 903 Tel.: 354 431 551, mobil: 777 625 905
e-mail: servis.chodov@sael.cz e-mail: servis.cheb@sael.cz

AUTO

Auto Sael v Chodově a Chebu pro vás připravil výhodné slevové 
balíčky dílů a oprav na všechny značky vozů.

• Šekové knížky Škoda, Economy díly Škoda – od 5 let stáří vozu
s úsporou až 20% z ceny orginálních dílů a ceny práce (od 350 Kč)

• Bonusový program Auto Sael pro vozy Škoda
• Bonusový program Auto Sael – Auto Kelly
• Oleje Shell – již od 199 Kč
• Sezónní prohlídky na všechny vozy od 99 Kč
• Servis klimatizace od 490 Kč + Dezinfekce klimatizace
• Test brzd na zkušebních válcích BOSCH - 120 Kč
• Měření geometrie na 3D zařízení od 500 Kč do 700 Kč
• Pneuservis + uskladnění pneu zdarma

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 VÁM PŘEJE AUTO SAEL

Auto Sael s.r.o.

Karlovarská 140, 357 35 Chodov Truhlářská 14
Tel.: 352 666 987, mobil: 777 625 903 Tel.: 354 431 551, mobil: 777 625 905
e-mail: servis.chodov@sael.cz e-mail: servis.cheb@sael.cz

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% 

Kompletní finanční poradenství
Hypotéky, pojištění, penze, děti…

Spolehlivost, nezávislost, odbornost

Mgr. Jarmila Vondráčková
tel. 725 024 413, emal: vondrackova934@seznam.cz

Renata Pelnářová
Ob las tn í  vedouc í , 

ce r t i f i kovaný  f i nančn í  konzu l t an t  p ro  OVB
Tel. 777 585 830, email: renata.pelnarova@ovbmail.czwww.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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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.
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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

Příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný nový rok 2014

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

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

 Rodinný dům v Lesní ul.,   
1+1, ul.Revoluční, 

pronájem 3+1 kompl.nově zařízený 
1+1 v Novém Sedle za 200.000,-Kč

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

www.chodovske-reality.cz

VAŠE JISTOTA V NÁKUPU I PRODEJI NEMOVITOSTÍ !!!

Výběr z nabídky:
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Prodej domu 6+kk 
po rekonstrukci, s nebytovým 
prostorem, venk.bazénem 
a snídaňovou zahrádkou 
v romantickém zákoutí 
u náměstí v Lokti. 

Cena 3,6 mil. 
Kontakt: 774 025 415, email: mirka@loyd.cz

LY M FAT I C K É   M A S Á Ž E          
Ruční + LYMFOVEN, kurzy,         
lektorská činnost, školení

Bc. Božena Špičková                              
Chodov, Palackého 705              

+420 607 623 571

     ARCUS onko- centrum děkuje sponzorům Mezinárodního onkologického kongresu v K.  Varech: 
PEKOSA pan Orlich, Květinářst ví  paní Marková, Květinářst ví  paní Til l ingerová, Petr Špička

www.lymfaticke-masaze.kvalitne.cz

bříza - buk

PRODEJ
ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

LOKETSKÉ MĚSTSKÉ LESY, s.r.o

www.lesyloket.cz
tel.: +420 602 157 519  
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mobil: 602 190 602

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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

P ů j č o v n a  d o d á v e k 
p r o  o b č a n y  a  p o d n i k a t e l e

N o v é  v o z y 
P e u g e o t  B o x e r 

s  k l i m a t i z a c í
Te l .  7 2 3  6 47  7 52
w w w . p u j c s i b o x e r a . c z

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ
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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

tesarmilosek@seznam.cz

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
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VÝKUP

NEMOVITOSTÍ

TEL: 774 73 05 18

Mikulášská  diskotéka
a drinky na Irským baru za 20,-          DJ Radek Vojta

DJ Radek Hariš
a drinky na Irským baru za 20,-

BOYBAND
BOY WONDER / IDEA / DJ AKA
SUPPORT: LEPROUNSUPPORT: LEPROUN
Vstup: 100,- Kč , Start 2100

AFTERPARTY: DJ JAMAL

VELKÁ SHOW FAJN RÁDIA 92,2 FM
SUPPORT: JayKee

+ RAEGO & spol.
Vstup: 100,- Kč , Start 2100

AFTERPARTY: DJ Jirka Čada a asi i Jirka FormánekAFTERPARTY: DJ Jirka Čada a asi i Jirka Formánek

SILVESTR v Družbě   Start 2100

DJ Radek Vojta a DJ Radek Hariš
přijď do 23°° a máš tenhle bonus:
1. Vstup na celý večer pouze za 30,-
2. Občerstvení na stole grátis
3. Drinky a nápoje na Irským baru za 20,- /platí
do půlnoci/do půlnoci/

VSTUP 50,-

VSTUP 50,-

PO PŮLNOCI
VSTUP 100,-

www.druzbaostrov.cz                                               ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

7.12.

14.12.

21.12.

28.12.

31.12.

PROSINEC 2013

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

Pronajmu 
byt 1+1 + podkrovní místnost

a

byt 2+1 + podkrovní místnost.

Byty jsou po celkové rekonstrukci, nutno vidět.
Kauce předem.

Více informací na telefonním čísle: 
737 319 516

  Půjčovna nosičů
  I malé auto s nosičem uveze velký náklad

Potřebujete si na nadcházející dovolenou pronajmout střešní 
box či příčník? Nevyplatí se Vám nebo nechcete investovat 

finanční prostředky do koupě střešních boxů, nebo příčníků?

Cena již od 30,- Kč za den

Tel.: 724 436 700
půjcovna.nosicu@seznam.cz
www.pujcovna.nosicu.cz

Kontaktujte nás 

           a budete spokojení!

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
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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)

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI
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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

Řízená a kontrolovaná detoxikace
organismu

Prevence a řešení chronických
zdravotních potíží

Terapeutická praxe Chodov
PharmDr. Dana Srpová

Příjem objednávek:
Tel. 608 662 444

email: dsrpova@seznam.cz

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

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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