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Z oslav si lze odnést upomínku  

  Jakou, ptáte se? Město Chodov jich 
připravilo několik a jistě si vyberete  
z pestré nabídky.  Ať už to bude publikace  
o historii  města s názvem „Chodov, jak 
je (ne)znáte“, či soubory historických 
pohlednic (ty budou dva a v každém je 
11 různých pohlednic). Lákavý bude jistě 
také nástěnný kalendář, jenž porovnává 
minulost a dnešek zajímavých míst ve 
městě.
     Pouze v den oslav, 20. září, budou 
pracovnice infocentra ve stánku na 
Staroměstské ulici vydávat otisk 
příležitostného razítka, které je populární 
zejména mezi turisty. 
   V tomto stánku si budete moci zakoupit  
i další upomínkové předměty, například 
hrnky s celoplošným motivem, sluneční 
brýle, psací potřeby, přívěsky na klíče, 
kšiltovky, trika, deštníky, sportovní 
taštičky s popruhem přes rameno (to vše 
s logem města), i dříve vydané publikace 

města. Nezapomněli jsme ani na naše 
nejmenší – těm jsou určeny omalovánky  
s motivy našeho města, doplněné veselými 
postavičkami ( obrázek nahoře).
   Netradiční upomínkou (pouze pro 
dospělé) se může stát také láhev 
Chodovského ležáku Vavřinec, který bude 
v tento den pokřtěn.

Na Vaši návštěvu ve stánku se těší 
pracovnice infocentra.
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K věci …
    Vážení 
   spoluobčané,
zaznamenal jsem řadu 
nespokojených reakcí 
na neobsazený zubní 
obvod po odcho-
du paní doktorky 
Eliášové. Přikládám 
proto oficiální sta-
novisko ředitelky 
VZP Ing. Krenkelové 

a krátký komentář k naší snaze o zajištění 
odpovídající náhrady.
   Je smutnou skutečností, že ve městě, které 
v nedávné minulosti nákladem cca 20 mil. 
Kč opravilo zdravotnické zařízení, jež posky-
tuje chodovským občanům soustředěnou 
zdravotní péči, není vůle zodpovědných 
zaměstnanců VZP respektovat potřebu 
dostupné základní zdravotní péče pro pat-
náct tisíc jeho obyvatel. Některé pasáže 
dopisu si lze vysvětlit jako výsměch – bývalí 
pacienti paní doktorky Eliášové mají jen tak, 
bez jakékoliv informace ze strany pojišťovny 
o „náhradním řešení“ jezdit na prevenci  
a základní stomatologické ošetření do Karlo-
vých Varů - Dvorů. V době, kdy opět „díky“ 
rozhodnutí VZP nefunguje zubní pohoto-
vost. Přitom zubní lékaři v našem regionu 
donedávna zajišťovali zubní pohotovost 
vlastním organizováním rozpisu služeb. 
   Tady nemůže obstát argumentace VZP, že 
regionálně je zubní zdravotní péče zajištěna. 
Můžeme se totiž v blízké budoucnosti dočkat 
toho, že kvůli proklamovaným úsporám ve 
zdravotnictví bude soustředěna zdravotní 
péče pouze do bývalých okresních měst 
nebo ještě lépe pouze do krajského města!
   A ještě jedna skutečnost na závěr - když 
jsem se opakovaně snažil o řešení zastoupení 
stomatologa za paní doktorku Eliášovou, 
bylo mi řečeno, že zájem by měli mít paci-
enti, protože vztah ze zákona je pacient  
a jeho zdravotní pojišťovna, což je zajisté sva-
tá pravda… A to se nechci rozepisovat o mém 
několikaletém snažení o rozšíření úvazku pro 
pana MUDr. Kalendu v jeho ortopedické am-
bulanci na poliklinice a zřízení částečného 
úvazku pro tolik v Chodově potřebného klin-
ického psychologa pana Mgr. Karchňáka. 

Ing. Jan Hora, 
starosta

Dopis od VZP
     Vážený pane starosto, obdrželi jsme 
Vaši žádost o vyhlášení výběrového 
řízení pro uzavření smlouvy o posky-
tování a úhradě hrazených služeb  
v odbornosti zubní lékařství pro území města  
Chodova a okolí.
   V rámci zachování kontinuity poskytovaných 
zdravotních služeb pojištěncům VZP ČR 
v případě odchodu do starobního důchodu 
MUDr. Eliášové jsme již vstoupili v jednání 
s MUDr. Markétou Pachtovou, místo ordinace 
360 06 Karlovy Vary, Chebská 355/49, která 
přislíbila převzetí pacientů. Toto řešení je 
v souladu s Nařízením vlády č. 307 o místní  
a časové dostupnosti zdravotních služeb ze 
dne 29. srpna 2012.
  V případě Vámi avizované dlouhodobé 
nepřítomnosti ze zdravotních důvodů  
MUDr. Hosnedlové jsme dostali informaci, že 
je ordinace uzavřena do 11. 7. 2014. Tento 
termín se nedá považovat za dlouhodobý.
   Vážený pane starosto, chápeme Vaše obavy 
o zabezpečení zdravotní péče pro občany 
města Chodova. Musíme však konstatovat, že 
z výše uvedených informací v současné době 
nepovažujeme za nutné vyhlašovat výběrové 
řízení ze strany VZP ČR pro odbornost zubní 
lékařství na území města Chodov a okolí.

S pozdravem 
Ing. Krista Krenkelová, 

ředitelka odboru zdravotní péče RP Plzeň 

Chodov začal stavět desítky 
nových parkovacích míst

  Desítky nových parkovacích míst začal 
v pondělí (11. srpna) stavět Chodov. V ulici U 
Koupaliště by tak mělo být v dohledné době 
k dispozici 70 stání.
   Radnice měla na výstavbu v rozpočtu 
připraveno zhruba 5,4 milionu korun, 
výběrové řízení však konečnou cenu snížilo 
na 3,5 milionu korun. Částka je určena na 
parkoviště a odvodnění.
  Stavení firma práce ukončí přibližně 
začátkem října.  
   Přibližně desítka nových míst bude také 
v proluce v Revoluční ulici.                 
                    (mák)
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  Radnici v Chodově už zdobí unikátní 
vitrážové okno (snímek dole). 
   Montáž v pátek (8. srpna) zahájil a vedl sám 
jeho autor, německý mistr sklář Wolfgang 
Kämpfe (na horním snímku instaluje 
s pomocníky část okna).
  Skla vitráže zobrazují tři dominanty měst, 
která už léta spolupracují.
   „Jedná se o motivy Chodova, Oelsnitz/
Erzgebirge a Waldsassenu,“ upřesnil 
místostarosta Chodova Patrik Pizinger.
   „Myšlenka osazení vitrážového okna vznikla 
při oslavách osmistého výročí založení 
Oelsnitz/Erzgebirge. To nám jako překvapení 
odhalilo okno přímo s motivy Chodova. Letos 
máme ve spolupráci s Oelsnitz desetileté 
výročí, je to tedy dobrá příležitost,“ doplnil 
místostarosta.
 Sklenář originální dílo zhotovil podle 
návrhu výtvarníka Klause Hirsche, který do 
konce srpna vystavuje své obrazy v Galerii  
u Vavřince.
  Pro mistra Kämpfeho byla práce na chodovské 
zakázce zřejmě jedna z posledních, 

v nejbližších dnech totiž odchází na 
zasloužený odpočinek. 
  Barevné okno je umístěné v zasedací 
místnosti radnice. 
  Její vedení ho veřejnosti slavnostně 
představilo v neděli 10. srpna.                   

 (mák)

Radnici už zdobí originální vitrážové okno
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 Lampy veřejného osvětlení musí být dle 
normy umístěné minimálně půl metru od 
vozovky. Pokud by svítidla byla umístěna 
nad chodník, tak by z nich světlo šlo pouze 
na část chodníku a zbytek do sousedních 
zahrádek. Otočením svítidel se podařilo 
zajistit osvětlení jednak chodníku, tak 
i vozovky, což přispělo k bezpečnosti 
provozu. Dalším důvodem je existence 
stávajícího vedení vysokého napětí přímo 
v místě. Otočením svítidel se zajistilo 
povinné dodržení ochranného pásma 
tohoto vedení.

TV Chodov vysílá v „digitálu“
Chodovské TV studio plynule přešlo v těchto 

dnech na digitální vysílání. Diváci u obrazovek 
se tak mohou těšit na kvalitnější obraz.

 „Analogové vysílání je v útlumu, přechod 
na digitální je tedy logickým krokem. Diváci 
změnu k lepšímu na svých obrazovkách jistě 
poznají,“ řekl k novice vedoucí TV studia 
Chodov Jan Kurčík.

Analogové vysílání opouští i společnost Catr, 
která ve městě provozuje kabelovou televizi. 
„V noci z 12. srpna na 13. srpna došlo  
v lokalitě Chodov ke změně vysílání našich 
televizních kanálů v televizní nabídce. 
Nabídka analogového vysílání se tak nově 
mění na digitální.

Změna se v této chvíli týká technického 
způsobu vysílání. Pro příjem TV kanálů 
bude zapotřebí přijímač s vestavěným 
nebo externím DVB-T tunerem,“ oznámila 
společnost s tím, že důvodem změn jsou 
důsledky tzv. digitální dividendy.                                                         
              (mák)

 

Biblický verš je na městském 
hřbitově i v češtině

Evangelium podle Jana, přesněji jeden 
z jeho veršů, který často zní při smutečních 
obřadech, je na kříži chodovské hřbitova už 
i v českém jazyce. Verze německá je z druhé 
strany.

Původní kamenný kříž, jenž stojí zhruba 
v polovině pohřebiště u kostela svatého 
Vavřince, je z dob, kdy v Chodově žila řada 
německých obyvatel.

Po jeho rekonstrukci na něm byla pouze 
kamenná deska s německou citací verše. 
„Obyvatelé města a návštěvníci se ptali, proč 
je citát pouze v němčině. Na jejich přání jsme 
tedy kříž doplnili o totožnou skleněnou desku, 
kde je biblický úryvek v českém jazyce,“ 
vysvětlil nový nápis na kříži místostarosta 
Chodova Patrik Pizinger.                                           (mák)

 

Do chodovských škol zamíří  
desítky malých prvňáčků

Přesně 183 malých dětí dorazilo v letošním 
roce k zápisům do tří chodovských základních 
škol. Z tohoto počtu je 89 dívek.

Do školních lavic podle zkušeností 
z předchozích let ale zřejmě neusednou 
všechny zapsané děti.

„Konečná čísla budeme znát až v září, někdo 
se může odstěhovat, jiný si vyřídil odklad,“ 
uvedla Ilona Klášterková z odboru školství 
některé důvody, proč se počty ze zápisu od 
skutečnosti liší.

Kolik dětí nakonec do školy opravdu 
nastoupí, částečně ilustruje množství 
žáků devátých tříd, kteří letos opustili 
základní školy v Chodově. Pro pamětní listy 
při závěrečném rozloučení si do Galerie  
u Vavřince přišlo 133 dětí, loni jich bylo 137. 
                                              (mák)

Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Patrik Pizinger. 

                              Proč se při budování 

chodníku do Mírové 

udělalo osvětlení 

do silnice a ne nad 

chodníkem, je nutné 

osvětlení silnice nebo 

chodníku?
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Ladislav „Frank“ Nykl oslavil významné jubileum

 Do sbírky řady nejrůznějších ocenění si 
může Ladislav „Frank“ Nykl z Chodova přidat 
další pomyslný skalp. Rada města Chodova 
mu v závěru června předala svou cenu, aby 
mu vyjádřila poděkování především za jeho 
práci v oblasti prezentace města.
 Ocenění převzal Frank (na snímku se 
starostou Josefem Horou) v rámci letošního 
významného jubilea, kdy se dožívá 70 let.
 Ladislav Nykl je mimo jiné známý jako 
publicista, je redaktorem časopisu Stopař 
a historik, patří k zakladatelům trampingu 
v regionu, pomáhal zakládat několik 
trampských osad a hrdě se hlásí k ocenění 
Čestný Marshal Západočeského kraje, jehož 
je nositelem. Jeho články o Chodovu, okolí, 
vojenské historii a historii trampingu vyšly 
v řadě denících a časopisech nejen v Česku, 
ale také za hranicemi včetně Ameriky, 
Kanady a Austrálie. Na svém kontě má  
i několik samostatných publikací.
 Naopak zdejším čtenářům skvěle 
popisuje a přibližuje život a historii 
své lásky - Divokého západu. V těchto 

týdnech dokončil Frank materiál o vojácích 
v Normandii za 2. světové války a povídání 
o karlovarských hasičích.
 V blízké době chce ještě napsat o histo- 
rii regionálního zdravotnictví a krajové 
kuchyni, co se zde pěstovalo, jedlo a vařilo. 
„Zajímá mne především historie obyčejných 
lidí,“ prozradil své motto pro psaní při 
přebírání ceny na radnici v Chodově.
 Nezbytným pomocníkem při jeho 
tvorbě mu je počítač a internet, s nimiž 
se i v pozdějším věku dokázal skvěle sžít. 
Frank si Chodov vybral jako druhý domov 
po Karlových Varech, kdy ho v dobách 
totality nesmyslně pronásledovala 
tehdejší tajná police (StB). Nakonec Frank 
skončil na několik let ve vězení, které se 
vážně podepsalo na jeho dalším osudu  
a podlomilo mu zdraví.
 Ani po 24 letech se zatím nedočkal plné 
rehabilitace, ač o ní usiluje už o roku 1990. 
Jeho pohnutý osud zaujal i autory cyklu 
Paměť národa.                                    

 (mák)
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Potok u Tesca přemostí lávka

    Vintířovský potok, který teče Tovární ulicí 
u supermarketu Tesco, překlene v brzké 
době nová lávka. Radnice tak reaguje na 
přání obyvatel, kteří po dalším přemostění 
potoka volali.
    Lávka má stát poblíž tamních garáží. Půjde 
o téměř stejné místo, kde kdysi stál malý 
mostek pro vjezd ke garážím.
   Tentokrát ale půjde pouze o lávku pro pěší.
V běhu je nyní stavební řízení a pokud 
půjde vše podle plánu, lidé by novou lávku 
mohli využívat už letos na podzim.                                     

(mák)

Chodov se chystá na oficiální 
partnerství s Waldsassenem
 Bavorský Waldsassen se brzy stane 
oficiálním partnerským městem Chodova. 
Obě radnice a tamní spolek sice spolu 
úzce spolupracují už delší dobu, nicméně 
konkrétní smlouva se teprve chystá.
  „Znění partnerské smlouvy by mělo být 
hotové do konce roku 2014,“ nastínil možný 
termín podpisu místostarosta Chodova 
Patrik Pizinger.
     „Město zájem o spolupráci potvrdilo, 
stejně tak jako spolek bývalých chodovských 
rodáků, který ve Waldsassenu úspěšně 
funguje,“ poznamenal místostarosta, 
jenž budoucího partnera navštívil letos  
v červenci v rámci setkání bývalých obyvatel 
Chodova.
     V německém Waldsassenu jich žije 
celá řada. Jde především o obyvatele, již 
město museli ihned po druhé světové válce 
opustit. Druhá vlna pak za hranice dorazila  
v 50. a 60. letech minulého století.

Waldsassen je malé, zhruba sedmitisícové  
bavorské město v okrese Tirschenreuth 
nedaleko hranic s Českou republikou, od 
Chodova je vzdáleno přibližně 50 kilometrů. 
Chodov v sousedním Německu už jednoho 
partnera má, a to saské město Oelsnitz/
Erzgebirge. Letos města oslavila desetileté 
výročí od podpisu partnerské smlouvy.                                                   
   (mák)

Ve Staré Chodovské je nové místo 
pro setkávání
Dřevěné lavice s masivními stoly ukryté 
pod pergolou, kamenný gril, prolézačky 
se skluzavkou a úhledně vydlážděné 
prostranství u fotbalového hřiště mají nově 
k dispozici obyvatelé Staré Chodovské.
Chodov tam totiž v těchto dnech dokončil 
jeden ze svých projektů na rozvoj obce.
Nové prostory už prošly zatěžkávací 
zkouškou, když hned druhý den po 
slavnostním otevření se v místě konal 
oblíbený fotbalový turnaj hospodských 
týmů z okolí.
Na akci se přišly podívat odhadem dvě 
stovky lidí.                                                  (mák)



Zpravodaj města Chodova. Září 2014 Zpravodaj města Chodova. Září 2014

11
Zprávy z města

Stručně z Chodova
Motoristé se po dlouhé době konečně dočkali 
opraveného železničního přejezdu mezi 
Chodovem a Mírovou. Stavbaři v místě položili 
nový povrch a upravili nejbližší okolí. Nezbytnou 
daní za lepší jízdu byla dvoudenní uzávěrka, kdy 
lidé museli staveniště objíždět přes Mírovou nebo 
Jimlíkov.
Práce na rekonstrukci Karlovarské ulice jsou 
dokončené. Také tam bylo nutné dopravní 
omezení, jež komplikovalo řidičům jízdu. Podél 
silnice je nyní nový dlážděný chodník a veřejné 
osvětlení.
Pod Chodovem se opět třásla zem. Po 
několikaměsíční odmlce se v srpnu opět ozval 
zemětřesný roj, který mohli pocítit i obyvatelé 
Chodova. Síla magnituda se tentokrát pohybovala 
kolem 4 stupňů. Zemětřesení doprovázely typické 
příznaky – chvění a hluk připomínající projíždějící 
nákladní auto či vlak. Podle všeho otřesy 
nezpůsobily žádné větší škody.
Do řádného termínu 5. srpna  2014 do16 hodin 
podalo své kandidátky osm politických subjektů, 
které se chtějí v Chodově zúčastnit podzimních 
komunálních voleb. Je to o dvě méně než v při 
posledních volbách v roce 2010.
                    (mák) 

Odkaliště nedaleko Chodova 
možná konečně zmizí   
    

 
    Skládka dehtových kalů nedaleko Chodova,  
ze které se loni v parných dnech šířil nesnesitelný 
zápach, by mohla definitivně zmizet. Ministr 
financí Andrej Babiš totiž přislíbil, že na sanaci 
obtěžujícího odkaliště, vypíše zadávací řízení.
„Poprosil jsem ministra financí, aby se tímto 
problémem zabýval. Přislíbil, že se na skládku 

přijede osobně podívat,“ uvedl nedávno 
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, jenž 
s ministrem o likvidaci skládky jednal.
„Jediné řešení je trvalé odstranění odkaliště, 
podporu ministerstva samozřejmě vítáme,“ řekl 
místostarosta Chodova Patrik Pizinger. 
    Odkaliště patří mezi ekologické zátěže, jeho 
likvidace začala před několika lety, ale kvůli 
nedostatku financí se zastavila. 

(mák)

Pošta ve Staroměstské ulici 
změnila provozní dobu
     Na upravenou provozní dobu si musí zvyknout 
obyvatelé Chodova, kteří navštěvují poštu ve 
Staroměstské ulici. Od začátku srpna má tato 
pobočka v sobotu zavřeno, ještě nedávno tam 
zaměstnanci pracovali v sobotu do 10 hodin.
    „Stejnou službu nabízí hlavní pošta v Hu-
sově ulici, která je otevřena v sobotu až do 
12 hodin,“ uvedla ke změně Lucie Šašková 
z karlovarského obvodu České pošty. 
Pošta ve Staroměstské ulici má otvírací dobu 
od pondělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin.

Podle Lucie Šaškové se o jejím celkovém 
uzavření neuvažuje.  
  (mák)

Změna ve vítání občánků
   Z důvodu ochrany osobních údajů mění 
Městský úřad Chodov způsob organizace vítání 
nově narozených dětí mezi občany města.  Tento 
slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku od 6 
týdnů do 1 roku, s trvalým pobytem na území 
města Chodov. Rodiče dětí, které se narodily od 
dubna 2014, již nebudou k vítání zváni, ale v 
případě zájmu o účast na tomto aktu se mohou 
přihlásit vyplněním formuláře (k dispozici na 
webu města nebo na MěÚ Chodov - Hana Smutná, 
odbor školství, kultury a vnitřních věcí - matrika, 
přízemí, kancelář č. 105, telefon 352 352 104, 
e-mail: smutna@mestochodov.cz).

Bezplatná dluhová poradna
Odbor sociálních věcí informuje, že od září 2014 
opět pokračuje dluhová poradna každý týden  
ve středu od 15:00 do 17:00 hodin, v přízemí, 
č. dveří 128. 
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Mladý keramik věnoval městu 
další své dílo, sošku P. Marie
    Dvě věrné zmenšené kopie Panny Marie, 
která se nachází ve Staroměstské ulici, 
věnoval Chodovu Tomáš Vlasák. Mladý muž, 
kdysi klient chráněného bydlení v Sokolově, 
se nyní zdokonaluje a zároveň vyučuje 
v keramické dílně chodovského stacionáře 
Mateřídouška.
   Představitele radnice malé sošky 
okouzlily. „Určitě si necháme udělat ještě 
další, je to ideální dárek pro naše partnery a 
zahraniční návštěvy,“ pochválil dílo Tomáše 
Vlasáka starosta Chodova Josef Hora s tím, 
že keramická Panna Marie zřejmě ozdobí 
jeho kancelář.
    Díla z rukou Tomáše nejsou pro městský 
úřad žádnou neznámou. Naopak. Ve 
vestibulu radnice je už nějaký čas k vidění 
dokonalá keramická kopie kostela svatého 
Vavřince.                                               (mák)

Organizační změny na Městském 
úřadě v Chodově 
    Rada města Chodova schválila na svém 
jednání dne 19. srpna 2014 změnu organizační 
struktury Městského úřadu v Chodově k 1. září 
tohoto roku. V návaznosti na tuto skutečnost 
dochází k následujícím změnám.    
Byl zrušen odbor rozvoje města
   Agendu rozvoje města a dotací převzal útvar 
rozvoje města a dotační politiky. Vedoucím 
tohoto útvaru je Ing. Zdeněk Gaudek (kancelář 
č. 202, telefon číslo 352 352 201), referentkou 
Bc. Dagmar Kerulová (kancelář č. 202, telefon 
č. 352 352 212). 
   Do odboru školství, kultury a vnitřních věcí 
byla nově začleněna agenda místních poplatků 

za odpady – referentka Věra Nesměráková 
(kancelář č. 105, telefon č. 352 352 109). Dále 
na tomto odboru došlo k přesunu kanceláří 
matriky – referentka Hana Smutná (kancelář  
č. 112, telefon č. 352 352 104), poplatků za 
tržní místo, povolování VHP – vedoucí oddělení  
Yveta Kučová (kancelář č. 111, telefon  
č. 352 352 108) a služby CzechPoint – referentka 
Romana Jiroušková (kancelář č. 105, telefon  
č. 352 352 107).
   Pod odbor správy majetku města přešla 
agenda životního prostředí – referentka 
Ilona Nehybová (kancelář č. 204, telefon  
č. 352 352 202).  
  Do kanceláře tajemníka podle nové 
organizační struktury spadá personální 
úsek – referentka Eva Rohmová (kancelář  
č. 312, telefon č. 352 352 312), dále oddělení 
ekonomiky, které bude posíleno o referentku 
na vymáhání pohledávek Simonu Přibáňovou 
(kancelář č. 334, telefon č. 352 352 333). 
Ostatní obsazení a čísla telefonů i kanceláří 
ekonomického oddělení zůstávají stejná. Pod 
kancelář tajemníka nově přechází i oddělení 
územního plánování a informatiky, kde 
dochází pouze k přesunu vedoucího oddělení 
Petra Šandery do kanceláře č. 313, telefon  
č. 352 352 213). 
  Konkrétní  dotazy ochotně zodpoví  
a s orientací pomůže referentka podatelny ve 
vstupní hale úřadu.  
            Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu 

Předvolební výzva občanům
 Ve  d n e c h  1 0 .  a  1 1 .  ř í j n a  2 0 1 4 
proběhnou volby do Zastupitelstva města 
Chodova. Od počátku října 2014 Vám budou 
opět do Vašich domovních poštovních 
schránek doručovány hlasovací lístky  
a pokyny k volbám, a to nejpozději do  
7. října. Na základě poznatků z předchozích 
voleb vyzýváme a žádáme všechny občany, 
zejména v panelových domech, aby si řádně 
označili své poštovní schránky jménem 
alespoň jednoho z obyvatel, který má v bytě 
trvalý pobyt, případně i číslem bytu. Sami 
jistě máte zájem se zúčastnit voleb, v nichž 
můžete rozhodovat o složení zastupitelstva 
našeho města v dalších čtyřech letech. 
Tímto jednoduchým opatřením si zajistíte 
doručení hlasovacích lístků do schránky  



Zpravodaj města Chodova. Září 2014 Zpravodaj města Chodova. Září 2014

13
Zprávy z města

a budete mít dostatek času si je pročíst 
v klidu domova. Zároveň si zajistíte také 
řádné doručování i ostatních listovních 
zásilek. U rodinných domů, prosím, 
ve stejném zájmu prověřte funkčnost 
zvonku u vstupu na pozemek, nebo si 
umístěte poštovní schránku na plot 
(zejména pokud Váš majetek hlídá pes).
Jakékoliv další informace ohledně 
voleb Vám rády sdělíme na telefonních 
číslech 352 352 101 (vedoucí OŠKV,  
Mgr. Sarkányová) nebo 352 352 103 (paní 
Hana Zapfová), případně e-mailem na 
adresu: sarkanyova@mestochodov.cz nebo 
zapfova@mestochodov.cz. Osobně nás 
můžete navštívit v kanceláři č. 102 nebo 104.  

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

Zájezd pro nepracující seniory 
města Chodova 
   Městský úřad Chodov, odbor sociálních 
věcí informuje nepracující seniory 
města Chodova, že dne 16. září 2014 
pořádá jednodenní zájezd na 38. ročník 
zahradnického veletrhu v Litoměřicích 
ZAHRADA ČECH 2014.  
   Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 
150,- Kč a rodným číslem (pro vyřízení 
pojištění na cestu) budeme přijímat 
od 4. září 2014 na odboru sociálních věcí, 
v přízemí, kancelář č. 127, vždy od 8:00 do 
15:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 
do 12:30 hodin. V pátek pouze do 11:00 
hodin.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Seniorské dny 
    Na 2.10.2014 je od 17.00 hodin 
připraven Ples seniorů. Vstupenky budou 
k prodeji na sociálním odboru, v infocentru 
a v pokladně KASSu za 100,- Kč. Mimo jiné 
pořádáme 7.10.2014 Turnaj v šipkách - U 
Žíly a 16.10.2014 Turnaj v kuželkách – v 
hotelu Nautilus. Na oba turnaje se můžete 
přihlašovat již od 15. září 2014 na odboru 
sociálních věcí, v přízemí, kancelář č. 127. O 
všech připravovaných akcích získáte info na 
sociálním odboru.

Petra Hegenbartová,  
odbor sociálních věcí

 Střípky z činnosti MP Chodov

 Svým očím nevěřili čekající cestující na 
autobusové zastávce v ul. U Porcelánky, když při 
čekání na autobus kolem nich procházel človíček 
s kárkou. Ten se nejdříve vmísil způsobně 
do čekajícího davu, a nedbaje zvědavých 
pohledů ostatních, každého častoval omluvným 
úsměvem. Poté však všechny šokoval tím, že 
si mezitím bez okolků zkušeným okem změřil 
velikost dopravního označníku zastávky, zvedl 
jej ze země i s kovovým podstavcem, naložil 
bez námahy na svou kárku a odjížděl pryč. 
Samozvaného „autobusáka“ si o několik stovek 
metrů dále pak vyzvedla přivolaná hlídka 
městské policie.
/Tak autobus a uniformu přepravce už asi 
doma měl, jen ta zastávka mu ještě chyběla… /
    V ranních hodinách rozrušený oznamovatel 
uvedl, že v ul. Dvořákova leží na zemi nějaký 
muž a někdo se mu snaží poskytnout první 
pomoc. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se 
jedná o 63letého muže se zdravotní komplikací,  
a vystřídala osoby, které zde již prováděly úkony 
první pomoci, a zahájila resuscitaci, neboť muži 
selhávaly základní životní funkce. Na místo byla 
přivolána neprodleně rychlá zdravotní pomoc 
a na místě asistoval se snahou pomoci i muž, 
který se prohlásil za lékaře a náhodou procházel 
kolem. Přes usilovnou snahu všech zúčastněných 
i následný zásah výjezdu lékařské pomoci muž 
svůj boj se smrtí prohrál. I přesto chceme vyjádřit 
poděkování všem, kteří projevili ochotu pomoci 
v místě mimořádné události a nasadili všechny 
své síly a prostředky ve snaze pomoci. Věřte, že 
to nebývá zvykem.
/Pouze ti, kteří se odváží jít daleko, mohou 
přijít na to, jak daleko se dá jít … /      
         Při kontrole ulice Nerudova si motorizovaná 
hlídka v odpoledních hodinách všimla 
podivného počínání 20letého mladíka za 
nákupním střediskem Tesco u klimatizací, který 
si něco z velké krabice strkal za bundu. Jakmile 
mladík zahlédl vozidlo MP, okamžitě odhodil 
krabici a začal utíkat k zahrádkám ve směru 
ulice Lesní. Strážníci pohledem na krabici zjistili, 
že muž zřejmě odcizil v obchodě potravinové 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
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zboží, a zahájili sledování podezřelého. Stíhání 
bylo opravdu hodno atletických výkonů, kdy 
mladík neváhal skákat po parovodních trubkách, 
kličkoval mezi jedoucími vozidly, brodil se 
potůčkem, postupně se zbavoval svého lupu tím, 
že jej odhazoval kolem sebe, a nakonec se ze 
zoufalství snažil vyšplhat na strom.  

/Do mateřské náruče strážníkům tato poblázněná 
veverka však ze stromu už spadla dobrovolně… /

První cesta do školy
Milí rodiče, 
   Váš malý školák již poprvé vykročil na cestu 
do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale pak již 
dříve nebo později sám. Pomozte svému dítěti, 
aby tento krok v životě zvládlo bez zbytečných 
problémů ve stávajících záludnostech 
silničního provozu. Vysvětlete dítěti hlavní 
zásady bezpečného chování v blízkosti silniční 
komunikace a využijte každé vhodné příležitosti 
(procházka, nákup) k praktickému nácviku těchto 
zásad v silničním provozu. 
  S dítětem projděte celou cestu do školy  
a vysvětlete mu, kudy má jít, kde má přecházet  
a kde jsou nebezpečná místa.
    I na Vás totiž záleží, aby následná samostatná 
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou 
poslední…

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

 

Souhrn událostí jednotky PO 
   V červnu zasahovali hasiči celkem u 13 událostí. 
Z toho byly 4 požáry (břečťan na fasádě domu 
v Nejdecké ulici, bývalá váha v Nádražní ul., tráva 
u Bílé vody a v kolejišti v Hrnčířské ul.), 6 techn. 
pomocí, při kterých byly zachráněny 2 osoby,  
1 tragická dopravní nehoda osobního vozidla ve 
Vintířovské ulici, 1 únik ropné látky a prověřovací 
cvičení s tématem vyproštění osob při dopravní 
nehodě. Nejzávažnější událostí byla tragická 
dopravní nehoda ve Vintířovské ulici, která si  
i přes veškerou snahu záchranářů vyžádala dvě 
lidské oběti.  
   Také proběhla záchrana vážně zraněné osoby 
v Hrnčířské ulici, s nutností leteckého transportu. 
Samozřejmostí byl výcvik a školení členů jednotky 

na různá témata (např. otevírání uzavřených 
prostor, zkoušky čerpadel a sání, dopravní 
nehody).

   V červenci zasahovali celkem u 19 událostí. 
Z toho 4 požáry (byt Staroměstská ulice, garáž 
v K. Varech, byt v Lokti, osobní automobil ve 
Vintířově), 1x dopravní nehoda 2 osobních vozidel 
na křižovatce Školní a Smetanova, zbytek byly 
technické zásahy. Několik událostí bylo spojených 
se silným větrem, který se prohnal Chodovem, 
5x otevření bytu (Nerudova, U Porcelánky,  
2x Husova, Vítězná), jedna osoba nalezena již 
mrtvá, jedna osoba byla zachráněna a byl vypnut 
sporák s potravinami. Jednotka zasahovala  
u dvou havárií vody (Vančurova, U Koupaliště)  
a úniku splašků do Chodovského potoka při 
poruše kanalizace. Více informací a fotogalerii 
najdete na webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH
    V červnu proběhl velký úklid a brigáda hasičské 
zbrojnice, každoroční společné akce, jako je 
„branný den“ na ŠaKu, „den otevřených dveří“ 
hasičské zbrojnice v rámci Krimifestu a oblíbená 
hasičská pěna pro děti ve Staré Chodovské. 
Navštívili jsme také kamarády při oslavách výročí 
založení dobrovolných sborů v Líšťanech (CAS1) 
a v Horním Slavkově (ERENA). Dorostenci obsadili 
v krajském kole požárního sportu v Sokolově 

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

Výcvik zásahové jednotky, 
rybník „Račák“, 27. června 2014

   Letecký transport vážně zraněné osoby po 
tragické dopravní nehodě osobního vozidla, 
Vintířovská ulice, Chodov, 1. června 2014
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pěkné druhé místo. Družstvo mladších žáků opět 
bodovalo na soutěžích Karlovarské ligy. V Březové 
v noční soutěži vyhrálo a v Boru vybojovalo druhé 
místo.  
   V červenci proběhl sedmidenní pobyt pro 
mládežnický kolektiv v již odzkoušené horské 
chatě ve Smržovce u Jablonce nad Nisou. Při 
výletech jsme navštívili centrum Babylon v Liberci 
(aquapark, IQ park), liberecké planetárium i ZOO. 
Zajezdili jsme si v Harrachově na horských kárách, 
zde jsme se také podívali do hornického muzea 
včetně šachty. Kosti jsme si protáhli v lanovém 
centru v Janově nad Nisou. V náročném programu 
se i odpočívalo, grilovalo a hrály společné hry. 
Velké poděkování patří Chodovským technicko-
ekologickým službám, které nám sponzorsky 
zapůjčily dodávkové vozidlo, a hasičskému 
záchrannému sboru, který nás dopravil autobusem 
do Smržovky a zpět. Dále pak řeznictví Globus 
Jenišov a pekárně pana Orlicha za sponzorské 
dary pro naši kuchyň. Poděkování patří také 
vedoucím kolektivu mládeže Martině Svobodové 
a Bc. Martinu Lehečkovi.
 

   V rámci Karlovarské ligy naše ženy bodovaly  
a obsadily 3. místo v noční soutěži v Březové (KV), 
v lize braly body za 2. místo. V červenci oslavil své 
životní jubileum František Turanský (50), kterému 
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a životní 
pohody. 
www.sdhchodov.cz 

Družstvo mládeže na horské chatě Smržovka, 
výlet IQ Landia Liberec, 4. července 2014

Za SDH Chodov
Ing. Jiří Kiss

 
 Výsledky výtvarné soutěže Železnice
     V rámci Nádražního dne, v neděli 10. srpna, 
byly také vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže 
na téma Železnice. Tato soutěž měla 5 soutěžních 
kategorií, oceněni byli:
I. kategorie do 6 let:
1. místo - Hroncová Michaela 5 let, 
2. místo - Kerulová Šárka 6 let, 
            Šalamonová Liduška 5 let, 

3. místo - Kříž Daniel 5 let, Havlová Veronika 5 let  
                  a Baláž Štěpán 6 let
II. kategorie 6-8 let:
1. místo - Janíková Melisa 8 let,   
2. místo - Kučerová Veronika 7 let,  
3. místo - Staňková Natálka 8 let
III. kategorie 9-10 let:
1. místo - Lichner Matěj 9 let, 
2. místo - Czemerysová Michaela 9 let, 
3. místo - Manoch Tomáš 10 let a Brož Matěj 10 let
IV. kategorie 11-12 let:
1. místo - Erbert David 11 let, 
2. místo - Baiger Tibor 12 let 
   a Lochschmidt Fabian 11 let, 
3. místo - Barinová Diana 11 let, Dolejš Jan 11 let  
            a Schönbauer Martin 11 let
V. kategorie děti 13-15 let 
1. místo - Mráčková Nikola 14 let

Rock Chodov 2014 – poděkování
  Dne 28. 06. 2014 proběhl už šestý ročník 
hudebního festivalu Rock Chodov, na kterém 
se představily tyto kapely - The Switch, Houba, 
Vložte Kočku, Ufajr, Gride, Goldner Anker (de), 
0100,  Lupara: The Widowmaker, Hadem Pro 
Mého Munga, Dezziluzze a  Bizarre Season. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří tuto akci 
navštívili a podpořili. Velké díky patří  městu 
Chodov a sponzorům – Chotes, s.r.o., tiskárna 
Leben, s.r.o., Chodovská strojírenská výroba, 
s.r.o., restaurace Oáza, firma Jan Hauser, Kranzle, 
ChemFuture, MD Level, Kovošrot Vintířov, 
Westona, s.r.o., Gastro Clean, restaurace Tipsport 
Cheb, Spider Production - a všem, kdo přidali 
pomocnou ruku.  V neposlední řadě díky za 
toleranci všem obyvatelům okolních domů. 

Za organizátory festivalu Martin Buchtel

Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti a vědomosti 
potřebné k získání rybářského povolení)
Pohybové hry 1 (od 3 let; forma zábavných 
soutěží a her)
Pohybové hry 2 (4-5 let; forma zábavných 
soutěží a her)
Pohybové hry 3 (1. třída + předškoláci; soutěže, 
hry, všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 (2. + 3. třída, soutěže, hry, 

Dům dětí 
a mládeže
v Chodově
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všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)
Pohybové hry 5 (4. + 5. třída; atletická příprava + 
závody, soustředění)
Atletika (od 6. třídy; atletická příprava + závody, 
soustředění) 
Stolní tenis (od 9 let) 
Tenis (od předškoláků)
Sportovní gymnastika (5 - 9 let; pohybová 
průprava, základy gymnastiky, soutěže, pouze dívky) 
Barevný minivolejbal (1.-2. třída; základy 
volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Barevný volejbal (3.-4. třída; základy volejbalu, 
míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal + volejbal (od 5. třídy)   
Kopaná - elévové (ročníky 2007 a 2008) 
Kopaná - přípravka (ročníky 2004 až 2006)
Kopaná - žáci (ročníky 2000 až 2003)
Kopaná - dorost (ročníky 1996 až 1999) 
Florbal (ročník 2003 a starší)
Florbal – elévové (ročníky 2004 - 2006)
Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní cyklistika, 
atletická příprava, sauna, míčové hry, posilovna)                                          
Box (od 9 let)
Karate (od 5 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; druh karate)                    
Klub deskových her (1.-5.třída; Carcassonne, 
Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum, atd.)
Dívčí klub (od 5.třídy; výtvarné a dekorační práce 
s různým materiálem - hedvábí, pedig, keramika)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné a dekorační 
práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody – Ještěrky (od 1.třídy; ochrana 
přírody, čištění budek, výlety, ornitologické 
exkurze)
Rytmus (od 1.třídy; street dance, taneční sestavy 
a vystoupení)
Cvičení rodičů s dětmi (od 2,5 let; cvičení 
s říkankami a písničkami pro prťata s rodiči)
Baby club (od 1,5 roku; hrátky s rodiči)
Anglický jazyk (od 1.třídy i dospělí; nové 
i pokračovací kurzy) 
Německý jazyk (od 2.třídy i dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Šachy (6-7 let)
Dětská jóga (6-10 let)
Elektrotechnika (8.-9.třída)
Digifoto (od 12 let)
Rokenrolové páry (6-10 let)
Přihlášky je možno vyzvednout:
- v kanceláři DDM od 28. 8. 2014 v době od 10:00 
do 18:00 hodin. 
- kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz 

Školka – CUP 2014
 Turnaj v kopané pro chodovské mateřské školy.
Termín: 16. 9. 2014 od 9:00 (sraz do 8:45)
Místo: Stadion TJ Spartak Chodov
Kdo: Předškolní třídy všech MŠ v Chodově
   – hoši i dívky. 

Chodovské rekordy - 14. ročník
  Pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory  
Města Chodov v úterý 23. září 2014 od 13:00 
do 16:00 hodin u DDM Bludiště.
 Přijďte překonat chodovské rekordy  
v netradičních disciplínách, které byly vytvořeny 
v minulých třinácti letech. Pro každého 
rekordmana je připravena cena. Na věku nezáleží!

Výstava paličkované krajky
  Městská galerie Chodov v DDM Bludiště pořádá
výstavu prací dívek a žen z DDM Karlovy Vary 
nazvanou O D  N I T E K  K  O B R Á Z K Ů M , aneb 
Co jsme se už naučily.
Vernisáž v úterý 16. 9. od 16:00 hodin
  Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17 h
  Ukončení výstavy 2. 10.

Přijímací řízení nových žáků  
do všech oborů ZUŠ
   Uskuteční se 2. a 3. září 2014 
   od 15 do 17 hodin. 
Pro hudební obor:
v budově HO (náměstí ČSM 693) v přízemí, 
učebna č. 17.
Pro výtvarný obor:
v budově 1. stupně II. ZŠ (Školní ul. 697), 
1. patro
Pro taneční obor:
v baletním sále (Smetanova 738 – budova 
školní jídelny), suterén
Pro literárně-dramatický obor:
04.09.2014  
od 15:00 do 
17:00 hodin 
1.patro 
budovy 
školní jídelny 
(Smetanova 738)

Základní
umělecká 
škola Chodov
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Městská
knihovna
Chodov

Jak se dělá město aneb cesta 
chodova k městskému znaku 
v letech 1848 - 1894
středa 24. 9. od 18:00
 V rámci besedy se společně s Milošem 
Bělohlávkem podíváte na to, co všechno 
předcházelo povýšení Chodova na město 
a jakým způsobem se vyvíjelo osídlení  
v chodovském údolí ve druhé polovině 19. století. 
Jak žili obyvatelé Chodova před 120 lety a proč 
se právě Chodov stal průmyslovým městem.  
Pro veřejnost.

Trénování paměti
pondělí 15. 9. od 17:00 
Během 8 lekcí se dozvíte, jak lze zlepšit činnost 
paměti a jak udržet mozek v kondici i ve vyšším 
věku. Kurz je pro všechny od 15 do 100 let. Cena 
celého kurzu je 250,- korun. Bližší informace 
telefonicky na čísle 352 352 255, nebo osobně 
v oddělení pro děti. Pro veřejnost.

Burza knih
pondělí 1. a 29. 9. od 9:00 do 18:00
V čítárně knihovny si budete opět moci vybrat 
z široké nabídky vyřazených knih, CD a video- 
kazet. Pro veřejnost.

Knihovna v parku 
aneb bude cirkus
sobota 20. 9. od 13:00 do 18:00 
V rámci oslav pořádaných městem Chodov 
zajišťuje Městská knihovna Chodov v parku za 
knihovnou odpočinkovou zónu. Dospělí si budou 
moci aktivně odpočinout u společenských her 
a pro děti budou připraveny různé cirkusové 
disciplíny. Nebude chybět ani divadlo:
od 14:30 Perníková chaloupka
od 15:30 Křemílek a Vochomůrka
od 17:30 Večerníček – Včelí medvídci

Knihovnický  kroužek 
O d  z á ř í  b u d e  v  k n i h o v n ě  f u n g o v a t 
Knihovnický kroužek pro děti, které mají rády 
knihy, čtení a případně divadlo. 
Schůzky se budou konat v pondělí od 16:00 
do cca 17:00 hodin. Děti se na schůzkách 
dozvědí více o knihách, fungování knihoven 

a spoustu dalších zajímavých věcí. Členové 
kroužku se budou moci dle svého zájmu 
účastnit jako pomocníci organizování akcí 
knihovny nebo budeme společně nacvičovat 
různá vystoupení. Kroužek je bezplatný. Děti 
musí mít pouze platnou registraci do knihovny. 
Pro děti od 8 let. První schůzka se bude konat 
v pondělí 15. září.

Čtvrteční výtvarné dílničky
změna: pravidelně každý čtvrtek již od 13:00 

Kateřina Veselá
autorské čtení 
Čtvrtek 18. 9. od 18:00
Setkání s autorkou knižního debutu Tvá 
navždy tvá. Rodačka z Kynšperka nad Ohří 
vás seznámí se svými krátkými povídkami, 
které vycházejí z jejích vlastních zkušeností. 
Jsou prošpikovány ironií, cynismem 
a hlavně humorem a životním nadhledem. 
Přijďte si poslechnout povídky o vtipných 
životních peripetiích této mladé autorky.  
Pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.  

Nová služba – půjčování e-knih
 Chodovská knihovna rozšiřuje své 
čtyřiadvacetihodinové služby. Elektronickou 
knihu si můžete půjčit v kteroukoliv denní  
i noční dobu. Jsme teprve pátou knihovnou  
v naší republice, která nabízí půjčování e-knih. 
Je to jednoduché, musíte být registrovaným 
čtenářem v chodovské knihovně, založíte 
si zdarma účet na eReading. A ke čtení 
potřebujete tablet nebo chytrý telefon se 
systémem Android nebo iOs. Stavte se u nás.

Tipy  knihkupectví
Nora Robertsová – Rudý šál 
 (příběh plný napětí a nečekaných zvratů)
MINECRAFT – příručky oblíbené PC hry      
 (základní, stavitelská, bojová a redstone).
Otevřeno: Po – pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ POHLEDNICOVÉ SOuTĚžE
středa 10. 9. od 15:30 
Děkujeme za zaslané pohledy.  
Ty nejzajímavější vyhlásíme a oceníme  
v dětském oddělení MěK.
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Informace o zahájení školního 
roku 2014/15
    ZŠ Komenského zahájí školní rok 2014/15 
v pondělí 1. září v 8.00 hodin pro žáky  
2. - 9. ročníku. První školní den pro prvňáčky 
na naší škole začíná již tradičně v 10.00 
hodin.

Mgr. Iveta Obdržálková, ZŘŠ

2. ZŠ Chodov – nový školní rok zahájen
     V pondělí 1. září začíná pro naši školu již 52. 
rok jejího života. Začne s asi 345 žáky jen v 15 
třídách. Počty dětí v bývalém 6. ročníku poklesly 
během roku natolik, že v novém školním roce 
bude pouze jedna 7. třída. Není to z peda-
gogického hlediska ideální situace, ale nutí nás 
k tomu ekonomika provozu. Většina vyučujících 
zůstala na škole, ale na I. stupni si znění zákona 
o pedagogických pracovnících vynutilo změnu u 
učitelek, které nesplňovaly požadovanou kvali-
fikaci. Jedna paní učitelka sem přešla z II. stupně 
ZŠ a zatím nastupují dva noví vyučující. Je to po 
letech stabilního učitelského kádru výraznější 
změna. Poprvé usedne do lavic na padesát 
prvňáčků. Přejeme jim, ať se jim ve škole líbí a 
daří. Vyučování podle rozvrhu se rozběhne od 
středy. Vyučuje se podle školního vzdělávacího 
programu Naše škola. O tom, že se nám snad 
podařilo sestavit ŠVP dobře, svědčí výsledky 
vzdělávání za uplynulý školní rok.  Jsou sice  
o něco horší než v předcházejícím školním roce, 
ale to byl rok rekordní. Samozřejmě se budeme 
snažit, abychom se k rekordním číslům opět 
alespoň přiblížili, a věříme, že se nám v novém 
školním roce povede dobře. Nadále budeme or-
ganizovat exkurze, výlety a další akce k doplnění 
výuky. Opět budeme pořadateli některých 
okresních i krajských sportovních soutěží. 
   Během prázdnin byla na škole provedena roz- 
sáhlá výměna oken a dveří ve všech budovách 
areálu. Náročnou akci se podařilo z naší strany 
dobře připravit a také dodavatelská firma Magic 
KV, s.r.o., se vešla do časového harmonogramu 

a všechna okna vyměnila včas. Následovalo 
kompletní vymalování prostor tříd a chodeb. 
Malířská firma pana Šafaříka odvedla rychlou  
a kvalitní práci a stihla ještě kromě malování 
opravit a natřít plechovou střechu u tělocvičny. 
Žáci i učitelé se mohou těšit z příjemného 
pracovního prostředí a vedení školy očekává 
od nových oken také výraznou úsporu 
v hospodaření s teplem.
    Celé prázdniny bylo v provozu školní hřiště, 
využívané hlavně podle prázdninového počasí. 
Tady nás mrzí, že si opět někteří návštěvníci 
hřiště neváží možnosti si zasportovat a úmyslně 
ničí zařízení hřiště.
    Vstupujeme do nového školního roku 
s konkrétními plány a úkoly jak v oblasti vý- 
chovně - vzdělávací, tak v oblasti hospodářské.  
Budeme se snažit, abychom tyto plány splnili.  
Přejeme si, aby žáci i jejich rodiče byli s činností 
školy spokojeni, aby se žáci cítili ve škole 
bezpečně a získali zde návyky a vědomosti 
potřebné k dalšímu studiu a osobnímu rozvoji. 

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Vodácké soustředění
   V době od 15. do 20.06.2014 se naše třída 
7.A spolu s M. Považajem a R. Tvarůžkem 
zúčastnila plánovaného letního soustředění.
Po celý pobyt si každý vařil a stanoval, jak 
uměl. Někteří lenoši to odbývali “čínskými 
polévkami” a pak jim nebylo nejlépe. 
Každý večer jsme sedávali u ohně a zpívali 
oblíbené písně za doprovodu kytary.

  Všichni byli po týdnu příjemně unaveni 
(60 km na kánoích, 120 km na kolech, 
plavání, sportování na Hruškové a tábořišti)  

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.

ZŠ ve Školní 
ulici

ZŠ Husova ul.
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a překvapeni, jak pobyt rychle utekl, proto 
se již těšíme na další společný výjezd  
a s ním spojené činnosti.                                          

Žáci 7.A

Informace o zahájení školního roku 
2014/2015 
   ZŠ Husova zahájí školní rok 2014/2015 
v pondělí 1. září v 8:00 hodin pro žáky 
všech ročníků. Prvňáčky přivítá p. ředitel 
v 8:00 hodin před školou. Poté se odeberou 
s doprovodem dvou rodinných příslušníků 
(s ohledem na kapacitu) do svých tříd. 
Těšíme se na setkání.  

Pronájem
     Vyzýváme zájemce o pronájem tělocvičny  
a budovy bývalé školní družiny (vhodné 
např. pro hudební a taneční skupiny, 
divadlo), aby se obrátili na vedení školy 
ohledně smluv o dalším pronájmu.  
Tel. 352 352 390, 602 459 734 
(Mgr. Libor Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

Ekotým v Parlamentu ČR
    V červnu se zástupci Gymnázia a obchodní 
akademie Chodov vydali do Prahy do Senátu 
Parlamentu České republiky pro zaslouženě 
vybojovaný titul Ekoškola. Získání tohoto 
titulu bylo podmíněno splněním mnoha 
nesnadných úkolů. 
 Slavnostní předávání proběhlo přímo 
v hlavním sále budovy Valdštejnského 
paláce. Mezinárodní titul Ekoškola, jehož 
koordinátorem v ČR je sdružení Tereza, byl 
předán 27 školám z celé České republiky  
a celý ceremoniál probíhal za úžasné  
a velmi slavnostní atmosféry. 

Zahájení školního roku
  Nyní se chystáme vkročit do nového školního 
roku, který, jak doufáme, bude neméně 
úspěšný. Přejeme všem našim žákům, aby se 
jim v novém školním roce dařilo. 
  Zahájení školního roku proběhne dne  
1. 9. 2014 v 8:00 hodin. Zahájení pro žáky 
prvního ročníku osmiletého gymnázia 

proběhne ve stejný den, pouze v 9:00 hodin 
v učebně č. 74. Zváni jsou též rodiče. 

Za kolektiv GOA Chodov 
Jitka Čmoková

Skauti Chodov
  Stejně jako každý rok, i ten letošní 
zakončili chodovští skauti letním táborem 
na Šindelové. Letošní tábor byl ve znamení 
„Cesty do pravěku“. Děti lovily mamuty, 
hledaly zkameněliny a vydávaly se stopovat 
pravěká zvířata. Počasí nám docela přálo, 
užili jsme si od všeho trochu, stejně jako 
sluníčka, tak i deště, jinak by to nebylo 
úplně ono.
     

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
městu Chodov, které nám poskytlo dotaci 
na nové podsady, a děti tak mohly spát bez 
toho, aby padaly z postelí.
  Velký dík patří také technickým službám, 
které nám zajišťují převoz materiálu  
a batohů do tábořiště.
Jsme opravdu moc rádi, že se na městské 
instituce můžeme spolehnout při zajišťování 
volnočasových aktivit pro děti.

Miloslava Hlízová
vedoucí střediska Jestřáb 

 
Poděkování
  Ze srdce děkujeme všem, kteří se přišli 
8.8.2014 rozloučit s naším milým Petrem 
Špičkou, který tragicky zahynul při 
autonehodě 31.7.2014 ve věku 23 let. 
Omlouváme se, že jsme neměli sílu přijímat 
kondolence, děkujeme za Vaše pochopení 
a květinové dary. Také děkujeme Hradní 
stráži, panu faráři, městské policii, panu 
Pocklanovi (Chotes) a hotelu Nautilus.  
Moc si vážíme Vaší pomoci.

Božena Špičková, maminka
Pavel Špička, bratr s rodinou

a přítelkyně Natálka

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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  Prázdninové dny byly v Chodově opět bohaté na nejrůznější události. Stěžejní akcí 
byla tradiční Vavřinecká pouť (snímek nahoře), která nabídla řadu atrakcí, stánků, muziky  
a oblíbený ohňostroj, jenž se letos mimořádně vyvedl. Pozornosti neunikl ani premiérový 
Nádražní den (vlevo) s výstavou železničních modelů a první návštěvníky v srpnu 
přivítala obnovená vyhlídka Chodaublick (vpravo). Snímek vlevo dole zachycuje výstavu 
německého výtvarníka Klause Hirsche v Galerii u Vavřince, která před pár dny skončila, 
vedle je fotografie nových prolézaček ve Staré Chodovské.                      (Foto: Martin Polák)

Objektivem zpravodaje
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neděle 21. 9. a pondělí 22. 9. v 19:30 h.

MÍSTA Premiéra / Drama / Česko
Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina) je jejich rodiště 
těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera 
místního prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě 
nudné a usedlé město před nimi začíná odhalovat temné spodní proudy. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 11. 9., pátek 12. 9. a sobota 13. 9. v 19:30 h.

DÁRCE /89/
Premiéra / Fantasy, sci-fi / USA
Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Lidé 
neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je jednotvárnost: 
stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny. Na okraji společenství žije jediný 
držitel a strážce všech pravdivých vzpomínek lidstva – Dárce (Jeff Bridges)…  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 4. 9. a pátek 5. 9. v 19:30 h.

LUCY /90/
Premiéra / Akční sci-fi / Francie
Lucy cestuje do Evropy a v břiše má zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, 
kterou má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Ve všech směrech je najednou mnohem silnější, 
mnohem víc vnímá, rychleji uvažuje, dokonce si osvojuje nadlidské dovednosti. Může za to právě ta 
neznámá substance, která výrazně zvýšila procento využití její mozkové kapacity… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč 

Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 6. 9. v 19:30 h
neděle 7. 9. v 19:30 h

pondělí 8. 9. v 19:30 h

Premiéra / Akční krimi-thriller / USA
Přístupné od 15 let , titulky.

Vstupné 130 Kč

pátek 5. 9. v 17 h.
sobota 6. 9. v 15 h
neděle 7. 9. v 15 h

ÚTĚK 
Z PLANETY ZEMĚ 

3D

ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D
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pondělí 1. 9. v 19:30 h.

THE EXPENDABLES 3
Premiéra / Akční dobrodružný thriller, / USA
Pokračování úspěšných dvou předchozích filmů Expendables (2010) a Expen- 
dables 2 (2012) nás zavede za skupinou žoldáků, která se dostane do konfliktu
s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi Stonebanksem (Mel Gibson), 
spoluzakladatelem “Expendables”, který byl zároveň určen ke zničení týmu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč 

úterý 2. 9. v 19:30 h.

HERCULES 3D /97/
Akční, dobrodružný / USA
Dwayne Johnson (THE ROCK) ztvární na filmovém plátně 
postavu, pro kterou – jak se říká – se narodil a kvůli které 
absolvoval neuvěřitelně náročnou fyzickou přípravu. HERCULES – 
nejslavnější hrdina řecké mytologie - je napůl člověk a napůl bůh.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pátek 12. 9. v 17 h., sobota 13. 9. a neděle 14. 9. v 15 h.

POŠŤÁK PAT /88/
Premiéra / Animovaný, rodinný / VB
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky 
sousedům ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne rodinný výlet k 
moři a Pat je rozhodnutý udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl 
vzít. Dokonce i přihlásit se jako zpěvák do televizní talentové soutěže, kam ho 
samozřejmě provází i jeho nerozlučný kocour…
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
sobota 13. 9. v 17 h.

TŘI BRATŘI /86/
Pohádka / Česko, Dánsko
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa 
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. 
Sourozenci při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, 
ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

neděle 14. 9. a pondělí 15. 9. v 19:30 h.

POD ZEMÍ /89/
Premiéra / Horor / USA
Kilometry zakroucených podzemních chodeb vedou pod ulicemi Paříže. 
Tyto katakomby jsou věčným útočištěm bezpočtu ztracených duší. Když tým 
průzkumníků pronikne do nezmapovaného bludiště zaplněného kostmi, 
odhalí tajemství tohoto města mrtvých. Je to cesta plná šílenství a hrůzy…  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

úterý 16. 9. v 19:30 h.

OČISTA: ANARCHIE /98/
Horor / USA
Noví otcové zakladatelé Spojených států amerických si Vás dovolují  
pozvat na výroční oslavu Očisty! 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

středa 17. 9. v 19:30 h., čtvrtek 18. 9. v 17 h.

FAKJŮ PANE UČITELI /118/
Premiéra / Komedie / Německo
Zeki nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad 
jeho „úsporami”. Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které 
tam pro něj ukryla jeho přítelkyně. A tak aby se po propuštění z basy dostal 
ke své kořisti, musí se vydávat za suplujícího učitele na Götheho gymnáziu…  
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 18. 9. v 19:30 h., pátek 19. 9. ve 20 h., sobota 20. 9. v 19:30 h. 

LABYRINT: ÚTĚK /114/
Premiéra / Akční sci-fi / USA
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec 
na nic si nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na vlastní jméno. 
Hned po příjezdu jej přivítá skupina dalších mladíků, které již dříve potkal stejný 
osud. Vytvořili zvláštní komunitu, která se na tom podivném místě snaží přežít a 
zároveň neúnavně hledá únikovou cestu… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
pátek 19. 9. v 17 h.

TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D /140/
Akční dobrodružné sci-fi / USA, Čína
V tomto filmu budeme sledovat automechanika Cadea (Mark Wahlberg), který 
žije sám s dospívající dcerou (Nicola Peltz) na farmě v Texasu, kde se snaží 
opravovat nepojízdné vraky a po opravě je prodávat. Jeho život se změní ve 
chvíli, kdy se z hromady šrotu, kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 20. 9. a neděle 21. 9. v 15 h.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2 2D /105/
Animovaný, rodinný / USA
Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací 
do fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného 
draka Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na zemi 
a zachránit budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

středa 3. 9. v 19:30 h., čtvrtek 4. 9. v 17 h.

ZEJTRA NAPOŘÁD /98/
Romantická komedie / ČR, Slovensko
Každou noc miliony lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco 
konečně jinak. Petr Kraus je jedním z toho milionu. Cestuje za prací do Číny, kde 
zařizuje výrobu zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není 
úplně sympatický, ale přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

pátek 5. 9. v 17 h., sobota 6. 9. a neděle 7. 9. v 15 h

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 3D /89/
Premiéra / Animovaná dobr. komedie / USA 
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, 
kteří mají dokonce svého národního hrdinu? Je to astronaut Scorch Supernova, 
expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu nenápadně pomáhá jeho 
super inteligentní bratr Gary. ..
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 6. 9. a neděle 7. 9. v 17 h., neděle 14. 9. v 17 h.

LET’S DANCE ALL IN /112/
Premiéra / Hudební, romantické / USA
Sean se vydá z ulic rodného Miami do Hollywoodu, kam ho táhne vidina slávy 
a bohatství. S krásnou a tvrdohlavou Andie si založí novou taneční skupinu, 
která to přes všechny překážky dotáhne až do finále televizní talentové 
soutěže… Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč 

sobota 6. 9., neděle 7. 9. a pondělí 8. 9. v 19:30 h.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH 
VRAŽDIL 3D
Premiéra / Akční krimi-thriller / USA
Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy Franka 
Millera.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

úterý 9. 9. v 19:30 h.

ÚSVIT PLANETY OPIC 3D /130/
Akční sci-fi thriller / USA
Vznikající a sílící národ geneticky vyvinutých lidoopů v čele s Caesarem je 
ohrožován skupinou lidí, kteří před deseti lety přežili epidemii smrtelného 
viru. Obě strany sice dosáhnou křehkého smíru, ale jen nakrátko..

Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

středa 10. 9. v 19:30 h., čtvrtek 11. 9. v 17 h.

SEX TAPE /95/ Premiéra / Komedie / USA
Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali, 
byly jejich vzájemné city opravdu velice silné, po deseti letech 
se rozhodnou natočit video, ve kterém během nepřerušeného 
tříhodinového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Stačí 
jediné kliknutí a budou obnaženi před celým světem – a to doslova… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 11. 9., pátek 12. 9. a sobota 13. 9. v 19:30 h.

DÁRCE /89/
Premiéra / Fantasy, sci-fi / USA
Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá v idylickém světě, kde existuje pouze štěstí. Lidé 
neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest. Základem světa je jednotvárnost: 
stejné domovy, stejné oblečení, stejné rodiny. Na okraji společenství žije jediný 
držitel a strážce všech pravdivých vzpomínek lidstva – Dárce (Jeff Bridges)… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 4. 9. a pátek 5. 9. v 19:30 h.

LUCY /90/
Premiéra / Akční sci-fi / Francie
Lucy cestuje do Evropy a v břiše má zašitý balíček obsahující extrémně silnou syntetickou drogu, 
kterou má propašovat do Evropy, pokud chce přežít. Ve všech směrech je najednou mnohem 
silnější, mnohem víc vnímá, rychleji uvažuje, dokonce si osvojuje nadlidské dovednosti. Může 
za to právě ta neznámá substance, která výrazně zvýšila procento využití její mozkové kapacity… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč 
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39. týden 2014
23. 9. úterý a 25. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 26. 9. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

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

ŠKOLNÍ AKADEMIE 3. ZŠ
Záznam ze společenského sálu (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

38. týden 2014
16. 9. úterý a 18. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 19. 9. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

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

O KOZIČKÁCH
Záznam z divadelního představení pro I. stupeň ZŠ (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

37. týden 2014
9. 9. úterý a 11. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 12. 9. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

36.  týden 2014
2. 9. úterý a 4. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 5. 9. pátek od 18:00 

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za měsíc srpen (premiéra)

ŠKOLA MIMO HROU
Záznam z divadelního představení pro školy (premiéra)

TV ZÁPAD   Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz 

sobota 20. 9. a neděle 21. 9. v 17 h.

STRÁŽCI GALAXIE 3D /122/
Dobrodružné akční sci-fi / USA
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný 
dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co 
Ronanovi, mocnému padouchovi s plány ohrožujícími celý vesmír, ukradne 
tajemnou kouli. Aby neúnavnému Ronanovi unikl, je Quill nucen spojit své síly 
se čtveřicí pozoruhodných hrdinů… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pátek 26. 9. a sobota 27. 9. v 19:30 h.

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ /121/
Premiéra / Thriller / VB, USA, Německo
V hamburské islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž na pokraji 
smrti. Napůl Čečenec, napůl Rus, který má u sebe 500 dolarů a tajné informace 
o milionovém kontě v jedné soukromé bance. Jeho identita zůstává záhadou 
- je Issa terorista, nebo oběť špinavých praktik mezinárodního zločinu?  
Když vyjde najevo, odkud pocházejí peníze na účtu, jeho život bude opět  
v ohrožení a začnou se o něj intenzivně zajímat všechny tajné služby. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

úterý 23. 9. a středa 24. 9. v 19:30 h.

DÍRA U HANUŠOVIC /102/
Komedie, drama / Česko
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad 
nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta 
(Ivan Trojan) tráví hodně času na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní 
Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za neškodného vesnického blázna  
a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou sukní... 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

sobota 27. 9. a neděle 28. 9. v 17 h.

ŽELVY NINJA 2D /90/
Dobrodružná fantasy komedie / USA
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach a všehoschopný 
Trhač (William Fichtner), jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, 
dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu 
neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou 
Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani 
zvědavá reportérka April, kterou si zahrála Megan Fox. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

neděle 21. 9. a pondělí 22. 9. v 19:30 h.

MÍSTA Premiéra / Drama / Česko
Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan 
Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. 
V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana 
Matoušková) a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné a usedlé 
město před nimi začíná odhalovat temné spodní proudy. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

sobota 27. 9. a neděle 28. 9. v 15 h.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 
2D /84/
Animovaná rodinná komedie / USA
Když se světově proslulý letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor 
a už možná nikdy nebude moci závodit, je nucen zařadit jiný rychlostní stupeň  
a vrhá se do světa vzdušného boje s požáry… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

čtvrtek 25. 9. v 17 h.

VIOLETTA – KONCERT /96/
Hudební / Argentina
Violetta Koncert byl natočen v prostorách Mediolanum Forum v italském Miláně. 
Vystupuje zde dvanáct seriálových postav, které předvádějí největší hudební 
hity první a druhé řady televizního seriálu. Speciál zachycuje živý koncert v plné 
délce, a navíc dává fanouškům možnost nahlédnout i do zákulisí. 
Přístupné, titulky. Vstupné 85 Kč

neděle 28. 9., pondělí 29. 9. a úterý 30. 9. v 19:30 h.

DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT /92/
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA, Francie, VB
Strhující thriller v produkci Ridleyho Scotta, v hlavních rolích s Nicole Kid-
man a Colinem Firthem. Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez paměti 
člověk přestává existovat. A právě takto žije Christine (Nicole Kidman), která po 
autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 25. 9. v 19:30 h., pátek 26. 9. v 17 h.

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY /94/
Premiéra / Romantická komedie / USA
Existuje milion důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael 
Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je 
schválně nepříjemný a nechce nic jiného než prodat poslední dům a v klidu  
a míru odejít do penze… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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Pohlednicová soutěž probíhá do Infocentrum Chodov MěK Chodov
 05.09.

Výkup zlata 01.09. předsálí kina Malá KASS Chodov
 09:30 – 17:00 scéna

Burza vyřazených knih 01.09. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 – 18:00

Přijímací řízení nových žáků 02. – 03.09. ZUŠ Chodov ZUŠ Chodov
do oborů ZUŠ: 15:00 – 17:00
hudební obor  přízemí ZUŠ
taneční obor  suterén školní jídelny
výtvarný obor  1. patro II. ZŠ  
literárně-dramatický obor  04.09. 1. patro školní jídelny
 15:00 – 17:00

Cvrčkohrátky 04.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
 10:00

Cyklus teologických besed 04.09. MěK –  podkroví MěK Chodov 
Nepatrný bůh 18:00

Vyhlášení vítězů 10.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
pohlednicové soutěže 15:30

Den horníků a energetiků SU a.s. 11.09. KASS – společ. sál KASS Chodov
 14:30 – 17:00

Kurz trénování paměti pro začátečníky 15.09. MěK Chodov MěK Chodov
8 lekcí, cena kurzu je 250,- Kč 17:00
 

Výtvarná soutěž 15.09. – 27.10. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Strašidla, bubáci a hastrmani 

Zasedání volebních komisí 16.09. KASS – společ. sál KASS Chodov
 15:00 – 16:00

Vernisáž výstavy 16.09. Městská galerie DDM Chodov
paličkované krajky 16:00 Chodov
Výstava potrvá do 02.10.

Středeční soutěže 17.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pexeso 15:00

Vernisáž výstavy Jiřího Juna 17.09. Galerie u Vavřince KASS Chodov
Šlápoty s otiskem kresby 17:00
Výstava potrvá do 03.11.

PRSKni – PRima Svět Knih 17.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
kniha Kosprd a Telecí 17:00

Výtvarné dílničky 18.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Barevná okna 13:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 18.09. MěK –  dětské odd. MěK Chodov 
Zpívající bůh 18:00

Autorské čtení 18.09. MěK –  podkroví MěK Chodov
Kateřina Veselá 18:00

Slavnostní večer 19.09. KASS – společ. sál KASS Chodov
oslavy výročí města a SDH 19:00
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Oslavy města 20.-21.09. Staroměstská ulice město Chodov
a SDH Chodov   KASS Chodov
   SDH Chodov

Knihovna v parku 20.09. Městský park MěK Chodov
aneb Bude cirkus 13:00 – 18:00

Prodejní trhy levného textilu  22.-23.09. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00 

Středeční soutěže 24.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Město, zvíře… 15:00 

PRSKni – PRima Svět Knih 24.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
kniha Dráček Mráček 17:00

Jak se dělá město aneb Cesta 24.09. MěK – podkroví MěK Chodov 
Chodova k městskému znaku 18:00
v letech 1848 - 1894 
Beseda s Milošem Bělohlávkem

Prodejní trhy levného textilu  25.09. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00 

Výtvarné dílničky 25.09. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Barevný podzim 13:00 – 17:00

Burza vyřazených knih 29.09. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 – 18:00 

Vycházka turistů 03.09. vlakové nádraží Turisté Chodov
Nebanice – zámek Mostov (5km) sraz ve 12:00 Chodov (Růžena Štěpánková) 
 
Chodovský bikemaraton 07.09. hotel Nautilus TJ Plamen
9. ročník MTB XC maraton 09:45 Chodov

Oblastní mistrovství 10.09. stadion ŠAK ŠAK Chodov
družstev ml. žactva - 3. kolo

Školka Cup 2014  16.09. stadion TJ Spartak DDM Chodov
turnaj v kopané pro chodovské MŠ 09:00  TJ Spartak Chodov

Okresní kolo v atletickém 17. – 18.09. stadion ŠAK ŠAK Chodov
čtyřboji ZŠ

Vycházka turistů 17.09. vlakové nádraží Turisté Chodov
Loket nad Ohří – Svatošské skály (10 km) sraz v 08:45 Chodov (Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů: Chomutov-Měděnec 20.09. vlakové nádraží Turisté Chodov
- větrné elektrárny - vrch Měděnec sraz v 06:30 Chodov (Růžena Štěpánková)
 
Chodovské rekordy 23.09. DDM Bludiště DDM Chodov
v netradičních disciplínách 13:00 – 16:00  

Krajské kolo v atletickém 25.09. stadion ŠAK ŠAK Chodov 
čtyřboji ZŠ

Sport
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Patnáctý titul mistra světa získal Miloš Černý 
v polovině července v Orlandu na Floridě. 
A poprvé asociace ISKA. Patnáct let čekal 
chodovský borec na tento titul a s ním spojený 
velký pohár. V roce 1999 tam byl druhý a bylo 
to jeho první světové finále. Letos startoval  
v disciplíně Americké karate, černé pásy do  
169 lb. Ale porazit Američany v “jejich” 
disciplíně je pro něj cenné jako titul v kickboxu. 
První dva zápasy nad soupeři z Mexika a Jamajky 
vyhrál Miloš Černý takovým způsobem, že do 
finále borec z Kolumbie nenastoupil, prý kvůli 
zranění. Zajímavé bylo, že ocenění v podobě 
pěkné medaile dostali všichni na 4. – 8. místě  
a ve všech disciplínách. 

Kickbox Chodov

Chodováci na ME v Itálii
V italské Veroně proběhlo ve dnech 11. až 

15. června mistrovství Evropy všech věkových 
kategorií ve sportovním karate asociace WUKF.

Z Chodova se nominovalo jedenáct borců, 
kteří rozšířili reprezentační výpravu České 
Asociace Budo Karate. Na tři tisíce sportovců 
z dvaceti pěti zemí světa zaplnilo veronskou 

sportovní halu při slavnostním nástupu. Ve 
čtvrtek odpoledne zahájili boje o medaile 
veteráni.

V této kategorii startovali naši dva trenéři, 
Ludoslav Hronek v Kata veteráni +51 let a Petr 
Kundrát v Kumite veteráni 46 - 50 let. Slávek si 
z 22 zúčastněných vybojoval 12. místo. Daleko 
lépe se dařilo Petrovi, který se probojoval do 
semifinále, kde získal bronzovou medaili.

Druhý den nastoupila naše mládež v kategorii 
Kumite a svými výkony potvrdila, že na takovéto 
soutěže patří.

Na soutěže této kvality posílají reprezentace 
své nejlepší borce a to by mělo platit i o kvalitě 
rozhodčích, o své kvalitě někteří rozhodčí příliš 
nepřesvědčili.

V dětských kategoriích bylo opravdu nabito, 
někde i 30 a více startujících, boje probíhaly na 
9 tatami a bylo opravdu na co se dívat. Bratři 
Bazoni skončili ve vyřazovacích kolech, stejně 
tak jako Lukáš Herák a Anička Lojdová. Martin 
Lukeš si v ml. žácích zelené až fialové pásy 
vybojoval pěkné 9. místo a Žanetka Dognerová 
za velkého přispění rozhodčích obsadila  
5. místo. Velkou radost nám udělala Veronika 
Jakubů, která v kategorii starší žákyně zelené 
až fialové pásy vybojovala zlato. Další velký 
úspěch pro naši výpravu vybojovala juniorka 
Andrea Lochschmidtová, která ve váze -55 kg 
získala stříbro. V mužích se nedařilo trenérovi 
našeho áčka Mírovi Boguskému, který 
rovněž neprošel vyřazovacími koly. Úspěchy 
našeho klubu přispěly k zisku 9. místa české 
reprezentační výpravy.

Ludoslav Hronek
 trenér

Kickbox
Chodov

  Šampionát se konal v areálu Disney resortu    
  Coronado Springs

Chodovská výprava na mistrovství Evropy
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ShiDokan Karate – Thai, kickboxing – graplling, 
MMA. 

Team A pod vedením Václava Koláře (1. DAN). 
Děti od pěti let ShiDoKan KaraTe – kick-boxing 
– grappling.

Team B, přípravka pod vedením Jaroslava 
Kalfáře (1. DAN).

Tradice klubu 11 let. Pravidelná účast 
závodníků na turnajích doma i v zahraničí.  
2x – 3x týdně trénink. Fyzická příprava. Společné 
tréninky se závodníky s tituly mistr a vicemistr 
na MČR, ME. Klubový kemp. Možnost osobního 
tréninku. Podpora města Chodov a dalších 
sponzorů. Přihlášky v tělocvičně 2. ZŠ Chodov 
vždy před začátkem tréninku! 

Út 18:00 - 19:30 hod., 
ne 17:30 - 19:30 hod. 
Tel. 604 965 358

Nově shido cross fit 
Hodiny dle zájmu dopoledne, odpoledne  

i večer. Možnost soukromých hodin.
Přijďte si i vy vyzkoušet a udělat něco pro své 

tělo. Funkční trénink, který zvládne každý!
Rozvoj síly, flexibility, kondice. Posilování 

nejen s vlastním tělem. Úderové techniky. 
Redukce váhy. Speciální trénink problémových 
partií. Kruhový trénink TRX, BOSU, KETTLEBELL…

Hlavní trenér 
Václav Kolář.  

samurai-fight-club@seznam.cz,
Tel. 604 965 358

Nábor dětí
 Turistický oddíl mládeže, TOM 6110 – Hroši 

Chodov, přijme do svého oddílu děti od 5  
do 12 let.

Náplň oddílu: poznáváme faunu, flóru  
a nerosty naší země, chodíme na výpravy do 
přírody, úspěšně se zúčastňujeme turistických 
závodů, učíme se, jak chránit přírodu a žít 
v ní, hrajeme hry, které jinde neznají, u dětí 
rozvíjíme psychické i motorické dovednosti.

Máme tým akreditovaných vedoucích. Jediní 
přibíráme děti od 5 let, všechny děti narozené 
v roce 2009.

Při jďte se podívat  na naše aktivity, 
nebo navštivte web www.hrosi.info.  
Schůzky se konají každý čtvrtek od 16 
do 18 hodin již od 4. září v domečku 
Ekocentra Chodováček, domeček Ochránců 
přírody v zahrádkářské kolonii u rybníku  
Bahňák, mapa na webu www.hrosi.info

Hroši Chodov:
1x týdně – schůzky v domečku 
každý čtvrtek od 16 do 18 hodin
1x měsíčně – Hroší stezka – 
sobotní výlety pro celou rodinu
2x ročně - tábor pokaždé na jiném místě, 
jarní a letní
1x léto a zima – extrémní vandr  
pro zdatné jedince
31.12. – silvestrovský bivak 
a první výlet v novém roce
Těšíme se na Vás, vedoucí Petr Hofman  
a Jana Minaříková, 
hrosi@hrosi.info 776 074 172 www.hrosi.info

Fotbalové prázdniny skončily a opět se 
vrhneme do mistrovských bojů ve všech 
soutěžích a kategoriích. Ročník soutěží 2014/15 
se otvírá a cesty na fotbalové stadiony jsou opět 
otevřené. Věřme, že nadcházející ročník bude pro 
chodovské příznivce radostnější než ten minulý. 
Co se pro nastávající ročník změnilo:

U  A  mužů jsou trenéry mužstva Smolka 

Registrace:

Zveme vás na nábor
v sezóně 2014-2015

Spartak
Chodov
oddíl kopané

Samurai Fight 
Club 
Chodov

Team A

Hroši 
Chodov
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Jakub a Marek Libor. Do mužstva jsou zařazeni 
hráči Tomáš Raulich a Ondřej Šustr, kteří se 
vrátili z účinkování v SRN. Dále přišli na přestup  
z B Sokolov hráči Ondřej Kubal a Jiří  Štěrba. Do 
mužstva přešli hráči našeho dorostu.

U dorostu bude trénovat trojice ve složení Lídl 
Tomáš, Kiss Štěpán a Macák Jiří. Vedoucí mužstva 
dorostu bude Lídlová Gabriela.

Jakých výsledků dosáhlo A mužstvo v přípravě:
B. Sokolov dor. - Chodov 1:2
St. Role - Chodov 6:2
FC Cheb – Chodov 2:2
Ostrov - Chodov 1:3 
Nové Sedlo – Chodov 2:2
 

Program na září na našem stadionu
A muži
neděle 14.09. 15:00 h. Chodov - Bochov
neděle 28.09. 15:00 h. Chodov - Chyše
B muži
sobota 06.09. 15:00 h. Chodov - Kynšperk B
sobota 20.09. 15:00 h. Chodov - H. Slavkov B
Dorost
sobota 13.09. 10:00 h. Chodov - 1. FC K. Vary
sobota 27.09. 10:00 h. Chodov - Ostrov
žáci
sobota 20.09. 10:30 h. Chodov - V. Hleďsebe
Přípravka
neděle 14.09. 10:00 h. Chodov - Sokolov A
neděle 28.09. 10:00 h. Chodov - Ostrov
Vážení Chodováci, příznivci kopané, těšíme 

se na Vaši návštěvu, přejeme Vám hezkou 
podívanou a radost ze hry našich mužstev.

Ing. Alfons Skokan

CaTR, spol. s r.o.
Vážení zákazníci,
v srpnu 2014 došlo ke změně vysílání 

našich televizních kanálů v televizní nabídce. 
Nabídka analogového vysílání se tak nově 
změnila na digitální.

Změna se týkala technického způsobu 
vysílání. Pro příjem TV kanálů je nyní 
zapotřebí přijímač s vestavěným nebo 
externím DVB-T tunerem.

Důvodem změn byly důsledky tzv. digitální 

dividendy, tzn. omezení pásma určeného 
původně pouze pro přenos TV signálu. 
Abychom i nadále byli schopni dodávat našim 
zákazníkům, zvyklým na příjem analogového 
signálu, resp. signálu ve formátu DVB-T, 
konkurenceschopné množství programů 
v požadované kvalitě, byli jsme nuceni 
přistoupit k totální přestavbě našich sítí.

Rozhodli jsme se převést analogové 
vysílání do DVB-T tak, že v rámci našich 
hlavních stanic vytvoříme ze stávajících 
programů digitální multiplexy, které tak 
jako doposud budeme šířit prostřednictvím 
našich sítí a individuální nabídku filtrovat 
standardně na patě domu (povinná, základní 
a rozšířená nabídka). Vzhledem k rozšířenosti 
TV přijímačů schopných příjmu v DVB-T 
považujeme tento postup za vhodný. Navíc 
jsme si tento model již vyzkoušeli na volně 
šířených DVB-T multiplexech. Nespornou 
výhodou přechodu na nový systém je, že nám 
tato změna pomůže zlepšit nejen obrazovou 
kvalitu pořadů, ale získáme i prostor navíc 
k rozšíření programového spektra pro naše 
stávající i nové zákazníky. Naše nabídka 
tak bude po všech stránkách komfortnější  
a nabídne Vám více – nyní až 43 TV programů 
v povinné nabídce. Povinná nabídka bude 
nyní nově obsahovat také volně šířené, 
místně dostupné slovenské a německé 
televizní programy.

Na televizorech s DVB-T tunerem lze 
naladit veškeré programy samozřejmě 
automaticky. Pokud máte televizor bez DVB-T 
tuneru, lze u nás pořídit DVB-T Set-Top-
Box za zvýhodněnou cenu. V případě potíží  
s naladěním Vašeho televizoru či jakýchkoli 
dotazů se, prosím, obraťte na naši pobočku.

Tipy pro ladění nových digitálních kanálů: 
Vaše TV nebo set-top-box by pro naladění 
všech programů měly být vybaveny tunerem 
DVB-T a umět zpracovat normu obrazu 
MPEG4 (AVC H.264). Pokud se Váš přijímač 
před spuštěním automatického ladění zeptá, 
jestli chcete zvolit „anténu“ nebo „kabel“, 
vždy zvolte „anténu“.

Vážení zákazníci, věříme, že i přes případné 
komplikace, které přechod na nový systém 
distribuce může přinést, nakonec budete  
s prováděnými změnami spokojeni.

Děkujeme Vám za pochopení
CATR, spol. s r.o.

Placená inzerce
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Termín uzávěrky
ří jnového čís la

 16.9.2014

T E K O  T E C H N O L O G Y  s . r. o .

obchodkv@tekotechnology.cz  
+420 733 531 322
www.tekotechnology.cz

od června 
na nové adrese

Chodov, 
Školní 736 
(Plzeňka)

široký výběr spotřebního materiálu pro tisk:

 tonerové kazety
 inkoustové cartridge
 pásky do jehličkových tiskáren
 obrazové válce, přenosové pásy, zapékací jednotky  
 t i s k á r n y  n a  m í r u  Va š i m  p o t ře b á m
 papíry
 kotoučky do pokladen a terminálů

tiskové služby - laminování - Trodat razítka

E K O L O G I C K Ý

otevřeno 
každý všední den 

7.30 – 15.30h

pro firmy dovozy zdarma 
po celé ČR

Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

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

prosím vystřihněte

ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

 

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od září: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, jahodník, okrasné dřeviny 

Od října: ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu, umělé květiny 

Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky 
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží 

 Nově zařazeno: dárkové poukázky v různých cenových relacích

1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování 150 Kč        Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč

Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč          Solárium 1 min. 5 Kč

Jana Gajdošová  tel. 606 256 112
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
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč (nohy), 150-200 Kč (ruce)

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

Nabízíme k prodeji byt 3+1 (65 m2) 
v Chodově U Koupaliště (4. patro). 

Dům po celkové rekonstrukci (zateplení, fasáda, plastová okna, nové výtahy). 
Byt je v os. vlastnictví po kompletní rekonstrukci 

(zděné jádro, koupelna a WC samostatně, chodba s úložným prostorem, 
rohová kuchyňská linka na míru, vč. příslušenství. 

Byt je situován v klidné části Chodova, v těsné blízkosti je cyklostezka, 
mateřská školka, 2 dětská hřiště, škola, supermarket.  

Prohlídku doporučujeme.
CENA: 850 000,- Kč,  Kontakt: 602 893 072

Zde je místo

     pro VáS 

   inzerát...
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

A nyní jsme tu pro vás nově  i v Chodově

Nabízíme kosmetické ošetření pleti 
- léčebnou bio lampou, 

ruční i přístrojová masáž na vypnutí pleti,
 ruční i přístrojový peeling. 

AKCE:
Kompletní ošetření pleti (čištění, masáž, 

maska, barvení nebo depilace, úprava obočí) za 250,-Kč
Prodlužované řasy za 350,-Kč (doplnění řas za 300,-Kč)

Permanentní francouzská manikúra nehtů na nohách za 150,-Kč
Barvení řasy, obočí + úprava obočí za 100,-Kč (speciální španělské barvy)

objednávky na tel.: 725 946 873 

najdete nás: U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem)

PROFESIONÁLNÍ  KOSMETICKÉ  A NEHTOVÉ STUDIO “KK” 

pecujeme o své zákaznice 

již 15 let!

^

mobil: 602 190 602

             JA ZYKY CHODOV
individuální a párová výuka ANGLIČTINY a NĚMČINY
všechny úrovně od začátečníků až po pokročilé
doučování pro školáky
příprava k maturitě a mezinárodním zkouškám

Lucie Hopfová 
Tel. číslo: 733 785 248  
http://jazyky-chodov2.webnode.cz/

Na
bíz

ím
e k
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eji
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do
vě
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:

Zprostředkujeme prodej nebo koupi
za nejvýhodnější  ceny i Vám

volejte infolinku 604 202 967
w w w. i m b r e a l . c z

Garsoniéra  za  299 000 Kč  ul. U Porcelánky, Chodov
Byt 1+1   za   449 000 Kč  ul. Husova, Chodov
Byt  2+1  za   565 000 Kč          ul. Palackého, Chodov
Byt 3+1 s lodžií   za  778 000 Kč   ul. U Koupaliště, Chodov
Chata v Tatrovicích za 430 000 Kč 
Byt 2+1 s lodžií za  520 000 Kč ul. M. Majerové, Sokolov         

REALITY-IMB  regionální specialista v realitách
Rodinná firma – jsme na trhu již 7 let  a jsme z N. Role
V rámci podzimní akce ZDARMA 10 tipů jak prodat + nezávazná konzultace 
ZDARMA pro naše klienty znalecký posudek
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tesarmilosek@seznam.cz

 
 
 
 
  ZÁBAVNÉ KURZY ANGLIČTINY 
 
  soukromé lekce 
  nebo malé skupinky na 2.ZŠ 
  
 
 
 
        www.enigmaskola.cz 
 

Prodej   slepiček 

  Ve  čtvrtek   23. října  2014     
Chodov – parkoviště naproti klubu Luna – 14:40 h

    Bližší informace tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 
      Po-Pá 9.00-16.00hod

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

Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o.,Nezvalova 2637,438 01 Žatec, Ičo 27302920,  Dič CZ 27302920, tel: 728 605 840 

Stáří slepiček –15 - 20 týdnů    

Cena -149 - 180 Kč / ks 

dle stáří

Při prodeji slepiček  
 výkup králičích kožek cena dle poptávky

Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční -

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

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

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

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

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

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

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Robert Majtán
Malířské a natěračské práce

    Nátěr y konstrukcí, 
        fasád, malování bytů 
            a panelov ých vchodů

 Tel. 730 925 669
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Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Akrylové klasik  260 Kč
Gelové klasik  270 Kč
Střih pánský  70 Kč
Střih dámský  100 KčS l e v a  a ž  5 0 %

Po-So  8:30-18:30 hod.  
(dle objednání). 

Smetanova 699, Chodov (u Tesca)
tel.:  775 18 19 85

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz

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
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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

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

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
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montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

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

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 )
z a h r á d k a  i  s  d ě t s k ý m  k o u t e m  v e  d v o ř e

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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U
Školní ul. 736 (Plzeňka) CHODOV

Provádí výcvik v řízení os. Automobilu sk. B 
Cena 6 500 Kč

Přihlášky ke stažení na www.chciridicak.cz
Tel. 608 911 890, email: as.marek@seznam.cz
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Vážení spoluobčané,
místní sdružení ODS v Chodově Vám předkládá kompletní volební program pro podzimní komunální volby. Nejsme v ilegalitě, naši kan-
didáti nepřeběhli za vyššími volebními preferencemi k jiným volebním subjektům, a jsme připraveni Vás zodpovědně zastupovat  
v nejvyšším orgánu Města Chodova. Naše politická filozofie na komunální úrovni je jednoduchá - dobré a rozumné myšlenky podpoříme,  
nehospodárné a Nevýhodné kroky budeme odmítat.
S naším volebním programem jste byli stručně formou pohlednic seznámeni již v letních měsících a k prvním reakcím na ně doplňujeme – ve věci 
sporu mezi městem a společností Marservis navrhujeme cestu dohody a bude - li tento krok označen za alibismus a poraženectví, pak chceme 
touto cestou připomenout důležitý fakt - před 20ti lety všichni zastupitelé zvolení za ODS hlasovali proti uzavření této smlouvy.

Za místní sdružení ODS v Chodově St. Pochman, P. Franče.

Správa majetku města a hospodaření s financemi města.
Trvale podporujeme hospodaření města formou vyrovnaného rozpočtu v souladu s příslušnými paragrafy zákona o obcích.  
Chceme prosadit kompletní zateplení všech provozních budov v majetku města a zároveň je osadit regulační technikou zajišťující optimální 
spotřebu tepla v prostoru a v času. 
Chceme v úvodu nového volebního období prosadit ukončení 12 let trvajícího soudního sporu mezi městem a společností Marservis  
a tuto nepříjemnou záležitost řešit dohodou obou stran. 
Respektujeme v této věci platné usnesení zastupitelstva města schvalující jako budoucího provozovatele teplofikací v Chodově společnost 
Sokolovská uhelná, a.s., p.n. 
Budeme požadovat vytvoření pracovní skupiny nezávislých odborníků,která vedení města předloží návrh na řešení problematiky zabezpečení 
dodávky tepla do města ve výhledu desítek let – s ohledem na blížící se útlum Sokolovské uhelné.

Sociální záležitosti, školství a zdravotnictví.
Podporujeme přemístění I. ZŠ do areálu stávajícího gymnázia a obchodní akademie a zároveň přemístění G a OA do budovy v Komenského ulici, 
to vše ve snaze udržet ve městě střední školu. Souhlasíme s útlumem budovy 1. stupně I. ZŠ v ulici Dukelských hrdinů. 
V oblasti sociálních služeb navrhujeme výraznou změnu v oblasti péče o seniory – namísto mnoha sice zaběhnutých, ale kapacitně omezených 
akcí pro úzce vymezené skupiny seniorů, chceme plošně podporovat všechny seniory města možností městem dotovaného stravování –  
nabídkou obědů v Domě s pečovatelskou službou a v jídelně I. ZŠ. 
Výše dotace a tedy výsledná cena oběda by byla závislá na rozhodnutí zastupitelstva města. Chceme se zasadit o obnovení provozu ordinace 
klinické logopedie v Chodově.

Sport, kultura a volnočasové aktivity.
Nadále chceme podporovat mládežnický sport, výraznou navrhovanou změnou je podpora těch aktivních a odpovědných proti těm, kteří se 
takzvaně vezou s nastavenou dlaní. 
Finanční podporu sportu obecně chceme zprůhlednit a zjednodušit. Proto budeme navrhovat tyto kroky - výše ročního příspěvku ze strany 
města by měla být rovna výši ročního členského příspěvku v konkrétní sportovní organizaci- vytvoření městské sportovní organizace zastřešující 
provoz a správu sportovního majetku v majetku města i přistoupivších sportovních organizací - vytvoření tzv. městských „šeků“  v hodnotě dané 
rozhodnutím zastupitelstva města, které by obdrželi všichni mládežníci ve věku 6 – 18 let 
s trvalým pobytem v Chodově. 
Využití těchto „šeků“ by bylo možné pro financování všech městských, nejen sportovních aktivit – sportovní příspěvky, školné 
v DDM, ZUŠ, MěK, vstupné do městského kina, atd. Tento systém by spravedlivě dostal do hry i ty mládežníky, kteří sportují třeba jen 
neorganizovaně nebo vůbec, a bylo by věcí každého příjemce, jak přidělený „šek“ v kalendářním roce využije.
Budeme podporovat maximální možnou hodnotu městských „šeků“ a zároveň co nejvýraznější snížení nebo úplné ukončení dotování uvedených 
městských nebo sportovních organizací. Nebudeme dotovat profesionální sport dospělých. Nebudeme dotovat komerční kulturu ani kulturně 
společenské akce, které občanům města nepřirostly k srdci. 
Veškeré kulturní, společenské a obchodní akce chceme přemístit na náměstí ve Staroměstské ulici a na víceúčelovou plochu v Bezručově ulici.

Bezpečnost ve městě a bydlení.
Chceme zefektivnit práci MP, v jejím fungování upřednostňujeme dohled nad dodržováním městských vyhlášek a běžného pořádku, nesouhla-
síme s navyšováním role MP na pozici, která je určena státu. 
Navrhneme otevřít v ZM otázku vhodnosti privatizace zbytkového bytového fondu v majetku města. 
V novém volebním období chceme v souladu s územním plánem připravit pro individuální rodinnou výstavbu pozemky v Poděbradově ulici. 
Rozvoj města, dotační politika, životní prostředí a odpadové hospodářství. 
Chceme zefektivnit provoz odpadového hospodářství a nenavyšovat podíl občanů – poplatníků místního poplatku – na financování odpadového 
hospodářství.
Navrhneme úpravu městské vyhlášky o poplatku za psa tak, aby vlastníci psa s trvalým pobytem v rodinném domě byli této povinnosti zcela 
zproštěni, včetně souvisejících úkonů, jako je např. povinné čipování psa. 
V souladu s územním plánem města chceme připravit pozemky pro novou průmyslovou zónu města. 
Navrhneme sloučení odboru rozvoje města a správy majetku města s tím, že nově vytvořený odbor bude v maximální možné míře zajišťovat 
zpracování žádostí o dotace, s minimální nebo žádnou účastí soukromých subjektů. 

Komunální volby 2014 – ODS Chodov
Pro město.
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1 PATRIK PIZINGER 39 let místostarosta
2 JOSEF HORA, Ing. 65 let starosta
3 LADISLAV ZAPF, Bc. 47 let státní zaměstnanec
4 LUDĚK SOUKUP, Mgr. 35 let pedagog
5 JIŘÍ VACEK 46 let technik 
6 MARKÉTA HAUZROVÁ 26 let živnostník
7 KAREL MATIČKA 49 let živnostník
8 EVA BĚLOHLÁVKOVÁ 67 let zdravotní laborantka
9 JAN SMOLKA 65 let předseda odborové organizace

10 DENISA DOČKALOVÁ 24 let studentka
11 MILOŠ VOLEK, Mgr.  53 let pedagog
12 JIŘINA KERTÉSZOVÁ 64 let zdravotní sestra 
13 STANISLAV ŠIMRAL 42 let hasič
14 IVA ŠÍPOVÁ, Mgr. 44 let ředitelka základní školy
15 FRANTIŠEK SEDLÁK 51 let šéfkuchař
16 MARTINA SVOBODOVÁ 32 let pracovnice krizového řízení
17 JIŘÍ KISS, Ing. 39 let hasič, vedoucí odboru
18 BOHUMILA FEGOVÁ, MUDr. 64 let zubní lékařka
19 JAN PEŘINA, Dis. 41 let majitel firmy 
20 MILAN KOVÁŘÍK, Mgr. 59 let ředitel základní školy 
21 PAVEL ZOUHAR 68 let živnostník 
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