
Výtisk zdarma

      Lampiony pro dušičky 2.11.2014 DDM Bludiště

                                                          Zahájení Staroměstského adventu 28.11.2014 Staroměstská ul.

  Koncert Divokej Bill 22.11.2014 KASS Chodov

11
Listopad 2014

Zpravodaj
města

Chodova



Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014



Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014

3Zprávy z města
K věci …

   Vážení spoluobčané, 
milí Chodováci,
n a  t o m t o  m í s t ě  
a  z  pozice starosty 
města se Vám ohlašuji 
naposledy. Po 24 letech  
ve „služebním“ poměru 
k městu Chodovu 
končím ve funkci, 
která mně přinesla 
nepřeberně zkušeností, 

zážitků, radostí i starostí. Nebudu si hrát na 
hrdinu a předstírat, že odcházím nadšeně. 
Odcházím ovšem s dobrým pocitem, že jsem 
se spolu se svými kolegy a kolegyněmi mohl 
podílet na správě a rozvoji našeho města. 
A právě všichni spoluzaměstnanci ze všech 
městských institucí a organizací vytvořili fun-
gující soustrojí, produkující veskrze pozitivní 
změny, kterými Chodov od roku 1990 prošel. 
Za tuto pomoc, podporu a spolupráci všem ko-
legyním a kolegům srdečně děkuji.
Na příkladu nedávné nepříjemné události, ke 
které došlo ve věžovém domě U Koupaliště 
809, chci deklarovat, kterak systematické  
a koncepční kroky vedení města přináší 
kvalitní výsledky. Protože jsem dobrovolným 
hasičem od dětství a díky své funkci 
spolupracuji s profesionálními hasiči, 
strážníky městské policie a policisty Policie 
ČR, vždy jsem tyto uniformované složky bránil 
proti názorům, které velice zjednodušeně 
a povrchně hodnotily jejich poslání jako 
často nepotřebné, neprofesionální, že jsou 
to složky, které zbytečně ujídají společný 
krajíc. O nezbytnosti těchto institucí se 
přesvědčujeme až tehdy, když nastupují do 
ostrého zásahu. Z takové situace nikdo nemá 
radost a pouze postižené osoby mohou a také 
oceňují profesionalitu zásahu. S obrovským 
poděkováním, a skutečně nevím, kým 
začít, neboť všechny v Chodově zasahující 
uniformované složky musí být v pořadí mého 
děkování na 1. místě, chci vyzdvihnout práci 
a poděkovat hasičskému záchrannému sboru 
v čele s náměstkem ředitele panem plk. 
Oldřichem Volfem, plk. Martinem Mulačem, plk. 
Miroslavem Mazurkovičem, kpt. Miroslavem 
Lukešem a mjr. Martinem Bártou, Policii ČR 
v čele s panem plk. Petrem Macháčkem, 
npor. Ivanem Hegedušem a npor. Václavem 

Husákem, Zdravotní záchranné službě 
Karlovarského kraje a našim městským složkám 
– hasičům řízeným panem Ing. Jiřím Kissem  
a strážníkům, kterým velel pan Ladislav 
Staněk. To, co předvedly tyto složky v Chodově 
od nahlášení události ve čtvrtek 16. 10.  
v 9 hodin 33 minut do pátku 17. 10., kdy 
byla ve 20 hodin 45 minut ukončena činnost 
krizového štábu města, to byl špičkový koncert 
složek integrovaného záchranného systému – 
díky…
Obrovské poděkování patří také obyvatelům 
postiženého věžového domu za disciplínu, 
toleranci a příkladné chování. Také oni přispěli 
k úspěchu akce a umožnili, aby se po čtvrteční 
evakuaci celého domu mohli začít v pátek po 
18. hodině vracet zpět do svých bytů – i oni 
mají moji úctu, můj vděk.
Není to sice slušné, ale říjen byl nabit  
tolika událostmi, že na to, co mělo být  
uvedeno určitě na začátku mého příspěvku, to 
jest poděkování za krásný volební výsledek, 
se dostává až na konci mého posledního 
příspěvku do zpravodaje města ve funkci 
starosty.
Vážení spoluobčané, děkuji za důvěru, 
kterou jste mi opět projevili ve volbách do 
chodovského zastupitelstva. Velice si Vaší 
dlouholeté přízně vážím a potvrzuji, že budu 
i nadále pro město pracovat, byť nyní ve 
funkci řadového člena zastupitelstva města. 
Práce, kterou jsem se pro můj Chodov snažil 
odvádět, má díky úspěchu v letošních volbách 
možnost pokračování. To je největší radost  
a uspokojení, kterého jsem mohl dosáhnout – 
děkuji…  S úctou,

      Ing. Josef Hora, starosta města Chodova

Dotace na rok 2015
    Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Chodova na pořádání kulturních 
či sportovních akcí a také dotace do 
oblasti sociální péče, zdravotnictví  
a protidrogové prevence lze podávat 
do 30. listopadu 2014. Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města  
a formuláře jsou k dispozici, podle 
příslušnosti odboru, na adrese: http://www.
mestochodov.cz/radnice/formulare/

      Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru 
školství, kultury a vnitřních věcí I
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V Chodově hořel třináctipatrový věžák

Rozsáhlou záchrannou akci má za sebou 
Chodov. V polovině října totiž obyvatele 
města vystrašil černý dým valící se z 
bytu v třináctipatrovém domě v ulici U 
Koupaliště (snímek nahoře).

Hrozivě vypadající požár se nakonec 
naštěstí obešel bez vážnějších zranění, 
škoda se však vyšplhala na 4,5 milionu 
korun.

Celkem 18 osob se nadýchalo kouře  
a sanitky je rozvezly do nemocnic 
v Sokolově, Ostrově a Karlových Varech.

Oheň se rozhořel ve čtvrtek 16. října 
kolem půl desáté dopoledne v bytě ve 
třetím patře.

Na místo dorazilo několik hasičských 
jednotek z blízkého okolí a sanitky. 

 Za pomoci dýchací techniky hasiči 
vyvedli více než osm desítek obyvatel, 
zároveň evakuovali i domácí zvířata. 
Mimo svůj byt pak muselo ze čtvrtka na 
pátek nocovat 264 lidí. Desítce z nich 
zajistilo ubytování v hotelu vedení města. 
K dispozici bylo i evakuační centrum, které 
využilo několik rodin.

Závažnost situace si vyžádala svolání 
krizového štábu, který v následujících 
hodinách zasedal celkem pětkrát. V pátek 

17. října po poledni oznámil, že se lidé 
z poničeného věžáku mohou vrátit domů.

Přesná příčina požáru v době uzávěrky 
tohoto čísla nebyla známa.                 (mák)

                   
Chodov bude spolupracovat    
s MAS i v dalších letech

Chodov chce i nadále pokračovat v úzké 
spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) 
Sokolovsko. MAS sdružuje více než dvacet 
měst a obcí z regionu a jejím hlavním cílem 
je rozvoj Sokolovska.

Díky členství v MAS získal Chodov mimo 
jiné i dotaci 1,8 milionu korun na občanskou 
vybavenost ve Staré Chodovské, kde za tyto 
peníze letos vzniklo místo pro volné chvíle 
tamních obyvatel.

„Právě přes MAS lze získat některé dotace, 
dosavadní úspěšnost byla velká,“ vysvětlil 
místostarosta Chodova Patrik Pizinger, proč 
se město k pokračující spolupráci hlásí. 
Rámcovou smlouvu o partnerství s MAS na 
další programové období 2014 až 2020 
zastupitelé schválili v závěru září na svém 
posledním jednání.                                       (mák)
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Jednání nově složeného zastupitelstva 
je plánováno na 6. listopadu 2014.  
Bude se konat na velkém sále KASSu 
Chodov od 16:00 hodin. Z tohoto 
jednání bude přímý přenos do městské 
kabelové televize. Na ustavujícím jednání 
zastupitelstva by mělo dojít k volbám 
starosty, místostarosty, členů rady města 
a členů výborů zřízených zastupitelstvem 
města - výbor kontrolní, finanční a výbor 
pro volný čas. Zvolený termín jednání 
zastupitelstva vychází z předpokladu, 
že do 24. října 2014 nebude u krajského 
soudu vznesena žaloba na neplatnost 
voleb ve městě.

Vintířovský  potok  u  Tesca 
přemostila nová lávka

 Vintířovský potok, který teče Tovární ulicí 
u supermarketu Tesco, překlenula nová 
lávka (na snímku). Radnice tak vyslyšela 
přání obyvatel, kteří po dalším přemostění 
potoka už delší čas volali.

Lávka stojí u tamních garáží v místě, kde 
kdysi byl malý mostek pro automobily.

Ocelová lávka s dřevěným povrchem je 
však určena jen pro pěší.                                     (mák)

Voda  pro  Chodov  v roce  2015 
nezdraží, je nejlevnější v okolí

Dobrá zpráva pro Chodov. Lidé ve 
městě zaplatí za vodu stejnou částku jako 
v letošním roce, tedy v průměru 72,55 
koruny za metr krychlový.  V pátek (26.září) 
o tom rozhodli zástupci členských obcí 
na valné hromadě  Vodohospodářského 
sdružení obcí západních Čech, pod které 
patří celkem 91 měst a obcí.

Obyvatelé města tak budou mít i v dalším 
období nejlevnější vodu v širokém okolí. 
Rozdíl mezi konkurenčními dodavateli je 
značný a v některých případech dosahuje 
bezmála i dvou desítek korun na metr 
krychlový.  

 „Při rozhodování o výši vodného  
a stočného v roce 2015 jsme vycházeli 
z prognóz makroekonomického vývoje 
České republiky, které předpokládají 
nízkou míru inflace. V příštím roce 
nepočítáme se zvýšením cen energií 
ani ostatních nakupovaných materiálů 
a služeb. Přihlíželi jsme také k tomu, že 
na území sdružení došlo ke stabilizaci 
spotřeby vody. V letošním roce se dokonce 
spotřeba poprvé za dvacet let oproti 
původnímu očekávání mírně zvýšila,“ uvedl 
Josef Hora, předseda Vodohospodářského 
sdružení obcí západních Čech a starosta 
Chodova.                                                 (mák)

Ulice města bude od prosince čistit 
zcela nový vůz

Speciální čisticí vůz bude brzy k vidění 
v ulicích Chodova. Nový stroj má pomoci 
zajistit nižší prašnost ve městě.

Docílí toho především intenzivním 
čištěním, kdy se následně sníží množství 
polétavých částic ve vzduchu.

Na pořízení nové techniky si Chodov 
zažádal o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí.   

Ta z pořizovací částky 4,2 milionu korun 
pokryje  85 % nákladů. 

Automobil do svého vozového parku 
zařadí Chodovské technicko-ekologické 
služby, které ho budou provozovat.

Stroj bude k dispozici letos v prosinci.        
                                  (mák)

Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Patrik Pizinger. 

                                 Komunální  volby 
už jsou za námi. 
Kdy a kde bude 
ustavující  schůze 
nového zastupi-
telstva a  co vše 
se na něm  
odehraje?
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Denní stacionář Mateřídouška 
získal prestižní ocenění

  Značku kvality v sociálních službách 
získal před několika dny chodovský denní 
stacionář Mateřídouška. Toto prestižní 
ocenění mají zatím pouze tři zařízení 
v Česku.
    Za cenou, která patří do programu Česká 
kvalita, je rok intenzivní práce a příprav 
celého týmu stacionáře.
   Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 
která o ocenění rozhoduje, hodnotí mimo 

jiné vybavení zařízení, kvalifikaci personálu 
nebo začlenění klientů do běžného života. 
  „Udělení značky kvality vnímáme 
především jako závazek a pozitivní 
motivaci pro další činnost denního centra. 
V budoucnu bychom rádi získali značku 
kvality i pro sociálně terapeutické dílny,“ 
uvedl zástupce ředitele stacionáře Pavel 
Bráborec.
  Mateřídouška, kterou pravidelně podporuje 
chodovská radnice, má v současné době 
48 klientů a postupně se připravuje na 
rozšíření v Sokolově, kde se jí podařilo 
získat po dlouhých letech nové prostory.                                              

Ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová 
(uprostřed) s čtyřhvězdičkovým oceněním 
Značka kvality.

                  
  Foto: Mateřídouška

Chodov chce zateplit 
další městské budovy 
  Chodov chce nechat zateplit další dvě 
své budovy. Na práce žádá o dotace  
z  Operačního programu Životní prostředí, 
které pokryjí část nákladů.
Radnice počítá s tím, že hospodárnější 
fasádu dostane mateřská škola v Zahradní 
ulici a základní škola v Nejdecké ulici.
Obě akce se mají uskutečnit v průběhu 
příštího roku.
Město nechalo v letošním roce zateplit 
rovněž dvě budovy, školku v ulici  
U Koupaliště, kde se práce pomalu chýlí ke 
konci, a budovu Městského záchranného 
systému.
    Tam firma už navezla materiál a začala 
s přípravami.
   Zateplení zmíněných domů bude  
hotovo ještě v tomto roce.                                   (mák)

Stručně z Chodova
  Počet lidí bez práce se v Chodově ve 
srovnání s prázdninovými měsíci velmi 
mírně snížil a následně stagnoval. Zatímco 
v červenci dosáhla míra nezaměstnanosti ve 
městě 10, 3 %, v srpnu a září byla o jednu 
desetinu procentního bodu nižší. Situace by 
se mohla zlepšit v příštím měsíci, kdy chce 
jedna z firem v chodovské průmyslové zóně 
otevřít nový provoz. Ten by mohl nabídnout 
nejméně desítky míst.
  Řadu restaurací a veřejných jídelen 
v Chodově rozšiřuje další podnik. Zájemci 
o stravování se teď mohou také najíst 
v moderní podnikové jídelně firmy Lincoln 
ve Vintířovské ulici. Pro veřejnost je 
otevřena v pracovní dny od pondělí do 
pátku.  
Výdejní doba obědů  je od 10:15-14:30  
hodin, na večeři můžete zajít od 17 do 19 
hodin.
   Město Chodov podpořilo vzdělávání učitelů 
chodovských základních škol, kterým zatím 
chybí potřebná kvalifikace. Na její získání 
město vyčlenilo pro rok 2015 ve svém 
rozpočtu 162 000 korun. Karlovarský kraj  
i samotný Chodov v počtu nekvalifikovaných 
kantorů zaujímají jedno z předních míst 
nelichotivých tabulek.
  Obyvatelé města, kteří nosí oblečení pro 
potřebné do charitního šatníku v Chodově, 
mohou svou materiální podporu odevzdat 
ve středu a v pátek. Právě tyto dva dny 
nově stanovila  Farní charita Chodov jako 
oficiální provozní dobu. Šatník je pro příjem 
a výdej materiálu otevřený v oba uvedené 
dny vždy od 16:00 do 17:00 hodin. Darovat 
nebo přijmout lze zejména ošacení, lůžkové 
a hygienické potřeby. Sběrné místo je 
v dřevěném domečku na začátku farní 
zahrady u městského hřbitova.           (mák)              

(mák)
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  Turnaj v bowlingu v polovině října 
zakončil hlavní program letošních 
úspěšných dnů pro seniory.
   Závěrečnému sportovnímu klání však 
předcházela řada dalších akcí.
„Ples seniorů, turnaj v šipkách, plavání, 
promítání filmu Babovřesky 2 nebo 
beseda o bezpečnosti s preventistou 
městské policie,“ vyjmenovala vedoucí 
odboru sociálních věcí chodovské radnice 
Eva Virtelová.
    Právě její odbor ve spolupráci 
s organizacemi, jako je městská knihovna, 
klub důchodců či  KASS, seniorské dny 
a pořady pro penzisty připravuje už 
šestnáct let.
   „Cílem je poskytnout v jejich volném 
čase odreagování, zábavu, soutěže, 
odměny, poučení. Ocenění jejich přínosu 
pro společnost a poděkovat jim za přízeň, 
kterou nám při společných setkáních 
dávají najevo,“ poznamenala vedoucí.
   Dny pro starší generaci začínaly před 
lety jedinou akcí, a to Plesem seniorů. 
Postupem času se ale přidávaly další 
pořady včetně pravidelného plavání 

Říjnový Ples seniorů v Kulturním a společenském středisku.                              Foto: Martin Polák

v krytém bazénu.
„Skladba programu na příští rok bude 
hodně podobná té letošní, chybět určitě 
nebude ples ani promítání filmu, které 
získává na oblibě. Tradičně pánujeme 
i tři čtyři zájezdy. Z toho jeden do 
Německa,“ uvedla na závěr Eva Virtelová.                                                     
                                                 (mák)

Seniorské dny město připravilo už pošestnácté

Volby  v Chodově  vyhrálo  HNHRM, 
získalo 12 mandátů
   Letošní komunální volby (10. a 11. října) 
přesvědčivě vyhrálo současné vedení 
Chodova. Hnutí za harmonický rozvoj obcí 
a měst (HNHRM) pod letitým vedením 
starosty Josefa Hory totiž získalo 50, 98 %, 
a posílilo tak o čtyři mandáty. Celkem bude 
mít v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 
12 křesel.
    „Všem voličům bych chtěl poděkovat,“ 
vzkázal starosta Josef Hora.
   Dodal však, že ho mrzí poměrně malá 
volební účast (23,06 %). „Možná je to tím, že 
lidé jsou s prací radnice spokojeni a nemají 
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Kontejnery  pro  zahrádkářské  osady  

     Opět se nám v podzimním období objevu-
je nešvar ukládání větví a jiného biologick-
ého odpadu do kontejnerů přistavovaných 
k zahrádkářským osadám. Tímto se konte-
jnery ihned zaplní a není možné zde ukládat 
odpad, pro který jsou tyto nádoby určeny, 
tj. odpad vznikající v chatách, a ne na zah-
radách. Dle obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2007, o nakládání s komunálním odpa-
dem, se biologický odpad kompostuje. Mno-
hokrát jsme předsedům zahrádkářských osad 
nabízeli možnost seštěpkování větví pro celou 
osadu. Prozatím tuto nabídku využila pouze 
jedna osada. Pokud nemáte vlastní nebo osad-
ní kompost, je nutné biologický odpad odvézt 
do sběrného dvora, kde jsou pro tento druh od-
padu připraveny nádoby. 
   Otvírací doba sběrného dvora je po-pá  

potřebu nic zásadního měnit,“ poznamenal 
starosta.
   Na druhém místě za HNHRM skončili sociální 
demokraté. ČSSD (16, 18 %) bude mít stejný 
počet křesel jako v minulém období, tedy tři.
   Po dvou mandátech získala TOP 09 (8,23 %) a 
Unie pro sport a zdraví (9,35 %).
   Počet křesel v Chodově naopak neobhájila 
ODS (7,27 %), kdy o jeden mandát přišla,  
a v zastupitelstvu tak bude mít pouze jednoho 
zástupce.
  Stejně jako ODS je na tom i KSČM  
(4,22 %) s jedním mandátem.
   Zcela bez křesla zůstala Strana soukromníků 
ČR, která obhajovala jeden mandát.
  Jak bude vypadat konečná podoba 
chodovského zastupitelstva, bude jasné 
v dohledné době. „První kolo volebních 
jednání už máme za sebou,“ uvedl pár  
dnů po volbách místostarosta Chodova  
Patrik Pizinger s tím, že také on by rád 
poděkoval všem obyvatelům města, kteří 
k volbám přišli.                                                       (mák)

Stavba šaten má za sebou druhou 
etapu
     V těchto dnech končí druhá etapa 
projektu „Sportovní centrum Chodov-šatny  
a hospodářské zázemí“, na který město 
získalo dotaci z ROP NUTS II Severozápad. 
V rámci 2. etapy byla dokončena hrubá 
stavba objektu šaten a byly zahájeny práce 
na vnitřních instalacích objektu. Stavba 
bude sloužit veřejnosti od léta příštího 
roku. 

Ing. Zdeněk Gaudek,  
vedoucí útvaru rozvoje města a dotační politiky 

Velkokapacitní kontejnery u garáží
    Na základě usnesení rady města ze dne 
14.10.2014 oznamujeme, že od 1.1.2015 
bude změněn způsob přistavování a vývozu 
velkokapacitních kontejnerů u garáží v ulici 
Vančurova, Okružní, Tovární a Horní.
   Uvedené kontejnery budou přistavovány dle 
pololetního rozpisu ve společném koloběhu 

kontejnerů umisťovaných po městě. Rozpis 
bude uveřejněn v lednovém zpravodaji. 
Kontejnery budou na obvyklých stanovištích 
umístěny jednou za 4 týdny po dobu jednoho 
týdne a s vývozem 2x týdně (pondělí a 
čtvrtek). Důvodem této změny je neustálé 
zneužívání těchto kontejnerů obyvateli 
jiných obcí či k ukládání podnikatelských 
odpadů. Dalším důležitým důvodem je, že 
jsme vybudovali sběrný dvůr za 12 mil. Kč a 
odpad bez jakéhokoli třídění je stále sypán 
do zmíněných kontejnerů. Každý obyvatel 
našeho města může zdarma svůj odpad uložit 
ve sběrném dvoře, který je otevřen celý týden. 
Otvírací doba je po-pá od 7:00 do 19:00 
hodin a so-ne od 7:00 do 11:00 hodin.  
    Tato otvírací doba umožňuje všem kdykoliv 
uložit svůj odpad ve sběrném dvoře, a není 
tak důvod tento odpad vyhazovat mimo 
kontejnery, a už vůbec ne někam do příkopu. 
Ve sběrném dvoře je přivezený odpad ukládán 
dle jeho zařazení, a tudíž rovnou tříděn,  
a tím se snižují i náklady na jeho ukládání na 
skládku nebo jeho další využití.
   Na závěr upozorňujeme, že stanoviště 
uvedených kontejnerů budou pod dohledem 
kamer a zvýšeným dohledem městské policie, aby 
zde nebyl ukládán odpad mimo kontejner nebo 
v době, kdy zde kontejner nebude přistaven.                                         
                            Ilona Nehybová, 

správa majetku města
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od 7:00 do 19:00 hodin a so - ne od 7:00 do 
11:00 hodin.  
Tato otvírací doba umožňuje všem kdykoliv 
uložit svůj odpad ve sběrném dvoře, a není tak 
důvod tento odpad vyhazovat za plot, nebo 
dokonce odvážet např. do lesíka u Bílé vody 
(nedávno tam vyložil kdosi plný velký vozík 
trávy). 
    Ukládání odpadů ve sběrném dvoře je pro 
občany města zdarma.
         Ilona Nehybová, správa majetku města 

Má již Váš pes čip?
   Upozorňujeme držitele psů, kteří dosud 
nenechali očipovat svého psa anebo 
čipování nenahlásili k evidenci na Městský 
úřad Chodov, odbor školství kultury  
a vnitřních věcí, kancelář č. 111, že dle 
OZV města Chodov č.  5/2013, o trvalém 
označování psů, tak musí učinit nejpozději 
do konce roku 2014. 
   Tuto povinnost splnilo k 30.09.2014  
zatím pouze 51% držitelů psů.

Yvetta Kučová, vedoucí oddělení matriky, 
přestupků a poplatků 

Jak se bránit nekalým obchodním 
praktikám

  V pondělí 3. listopadu od 17:00 pořádá 
Městská knihovna Chodov a sociální odbor 
městského úřadu v knihovně besedu nejen 
pro seniory. Pracovníci České obchodní 
inspekce také odpovědí na dotazy a poradí, 
jak odolat příslibům nereálných výher, dárků a 
dalších fiktivních výhod obchodníků s lidskou 
důvěřivostí. Pro veřejnost. Vstup zdarma.
    Srdečně Vás zveme a těšíme se na hojnou účast. 
                                      Petra Hegenbartová, 

odbor sociálních věcí

Hurá do klubu!

        A už je to tady. Začal nám nový školní rok 
a s ním jsme znovu otevřeli náš Předškolní klub 
v rámci projektu „Pojďte do školky!“. Vzhledem 
k tomu, že většina dětí z předchozího školního 
roku od nás odešla do předškolních a školních 
zařízení, byl udělán nábor nových dětí. I v tomto 
školním roce umožníme předškolní vzdělávání 
dvanácti dětem, které se do hlavního 

vzdělávacího proudu z nějakých důvodů 
nemohou dostat. V letošním roce jsme si dali za 
cíl děti co nejlépe připravit na vstup do hlavního  
vzdělávacího proudu a spolu s nimi připravit  
i jejich rodiče. V našem Předškolním klubu úzce 
spolupracujeme s celými rodinami. Chceme, 
aby se rodiče aktivně podíleli na tvorbě plánů 
činností pro děti. Zároveň ale nenecháváme 
rodiče jen přihlížet. Aktivně je zapojujeme do 
nejrůznějších aktivit našeho klubu. Spolupráce 
s rodiči vede k bližšímu vztahu k dítěti. Již v září 
u nás v klubu proběhl výtvarný den, kdy rodiče 
společně s dětmi tvořili výzdobu prostor klubu. 
Všichni rodiče se zapojili a díky tomu vzniklo 
pěkné barevné prostředí, ve kterém se děti cítí 
dobře a bezpečně. Každé dítě zde zažívá pocit 
úspěchu ve své činnosti. To je vede k získání 
kladného vztahu k výuce a následné zvídavosti 
a motivovanosti k dalšímu vzdělávání. Děti 
v našem klubu mají dostatek podnětů a také 
si mohou zkoušet své dovednosti a dále je 
rozvíjet. Pracujeme  metodou Začít spolu, 
která spočívá v centrech aktivit. Dítě si vždy 
vybere jedno centrum z nabídky a v něm 
pracuje, dokud není hotovo. Protože jsou děti 
při práci plně soustředěné, po této činnosti 
následuje pobyt venku, nebo nějaká méně 
mentálně náročná činnost. Tato metoda 
má velkou výhodu pro individuální činnost 
s dětmi. Kromě běžného provozu rozšiřujeme 
dětem obzory různými výlety do okolí  
a kulturními akcemi. Do konce tohoto roku nás 
jich čeká hned několik. Čeká nás výlet s rodiči, 
návštěva divadla a také příprava na Vánoce. 
Myslím si, že pro děti je tato naše činnost velkou 
šancí pro dobrý start do života. Předškolní klub 
sokolovské pobočky Člověk v tísni, o. p. s., sídlí 
v Chodově v ulici Budovatelů 677.

Petra Křiklavová, koordinátorka 
předškolního klubu v Chodově, Člověk 

v tísni, o. p. s., pobočka Sokolov
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Záchytné místo pro zatoulaná   
a opuštěná zvířata 

V nabídce pro Vás nyní máme 3 pejsky. 
Jedním z nich je stále Broček, cca 1,5 roku 

starý pejsek. Je velice aktivní, miluje děti, hrát-
ky s ostatními pejsky a aportíky. Byl by vhodný  
k baráčku se zahradou, pro sportovce, ale třeba 
i na výcvik agility, dog dancingu apod. Broček je 
vykastrovaný. Čeká opravdu již dlouho.

Dále je tu Ketynka. Fenečka, která miluje 
společnost a nekonečné mazlení. Má ráda taktéž 
děti. Je jí cca 10 měsíců, je střední velikosti.

A ještě jeden hafánek jménem Tobík. Je to také 
ještě štěňátko, mazlivé a učenlivé, cca 8 měsíců, 
střední velikosti. S pejsky snášenlivý, má rád děti  
a společnost lidí.  V současné době je záchytné místo  
v přestavbě, hodiny pro veřejnost jsou tedy nyní 
zrušeny. Návštěvy a adopce pejsků jsou možné 
kdykoli, ovšem po předchozí telefonické dohodě na 
tel. č. 602 221 090.Více informací o nás najdete na 

https://www.facebook.com/utulekchodov. 
Záchytné místo pro zatoulaná 

a opuštěná zvířata města Chodov

Střípky z činnosti MP Chodov
  V podvečerních hodinách zburcoval dětský 
telefonát na tísňovou linku záchranný systém 
ve městě, kdy dětský oznamovatel uvedl, že při 
hře v parku pod kulturním střediskem nalezl 
s kamarády v zemi leteckou pumu z druhé 
světové války. Oznamovatel byl operátorem 
tísňové linky 156 ihned instruován, jak si 
má na místě nálezu počínat, a na místo byla 
vyslána motorizovaná hlídka. Na místě pak 
strážníkům velmi odlehlo, když zjistili, že 
se jedná pouze o odhozenou 2kg tlakovou 
nádobu na propan-butan. I přesto však 
děkujeme dětem za to, jak se zachovaly,  
a vyzdvihujeme jejich bezpečnostní ohled 
na možná rizika. Místo dětské zvědavosti  
a touhy po dobrodružství zkoumáním něčeho 
tak zajímavého raději volily nemanipulovat  
s předmětem a oznámily nebezpečný nález na 
patřičná místa.   

/ Každá nová dětská hra začíná úsměvem a 
zvědavostí, ale někdy končí pláčem rodičů. /

 Krátce před půlnocí zaregistrovala obyvatelka 
ulice Bezručova nějaké červené vozidlo, 
které projelo kolem jejího domu, a tak chvíli 
pozorovala za oknem, kdo to v tak pozdní 
hodinu může být. Zahlédla nějakou ženu, jak 
něco odložila přede dveřmi místního zverimexu, 
a poté vozidlo odjelo. Zdálo se jí to podezřelé, a 
proto zavolala na tísňovou linku a vše strážníkům 
oznámila. Na místě hlídka posléze nalezla v malé 
nádobě králíka, kterého se zřejmě tito lidé snažili 
takovýmto způsobem zbavit. Sice alespoň měli 
snahu zvíře nechat na místě, kde by se o něj 
někdo postaral, ale vzhledem k času, kdy tak 
učinili, by zvíře do rána asi zdravé nevyvázlo. 
Nález si převzali strážníci k dalšímu opatření. 

/ Opatření nespočívalo v pročítání kuchařky,  
ale v hledání vhodného nového majitele. / 

     Při nedělním ránu krátce po deváté hodině si 
na své procházce ve směru na Bílou vodu u cesty 
povšiml muž rozházeného dámského oblečení. 
Nejdříve si myslel, že to zde roztahali nějací 
bezdomovci, kteří rabovali v kontejnerech, ale 
pak si uvědomil, že jde pouze o jedno oblečení  
a v celém kompletu, včetně spodního prádla. 
Ihned nález oznámil na tísňovou linku a na 
místo přijela hlídka, která bližším ohledáním 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

Ketynka                                                                    Tobík
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zjistila, že prádlo zde nemůže ležet dlouho,  
a pojala podezření, že se zde mohl stát trestný 
čin, nebo vzhledem k blízkosti vodní plochy 
mohlo dojít k pokusu o sebevraždu. Na místo 
přivolala kolegy z oddělení Policie ČR a začala 
pátrací akce v prostoru lokality. Žádné tělo 
nebylo nalezeno, zbývala tedy možnost, že se 
jednalo o nějaký žert, nebo se žena skutečně 
rozhodla skoncovat se životem skokem do 
vody. Policie šaty zajistila a ve služebnách se 
připravovala další opatření, když kolem půl 
druhé volali do služebny městské policie rybáři 
z Bílé vody, že kolem nich pobíhá nějaká nahatá, 
bláznivá ženská a krade jim návnady. Na místě 
pak začala stíhací groteska typu policie versus 
nahatá atletka, kdy policejní hlídky proháněla 
po místních křoviskách a loukách a policisté se 
mezi sebou strkali, kdo ji první zalehne. Naštěstí 
se tuto zmatenou ženu podařilo nakonec zajistit 
a ta byla ve spolupráci s rychlou zdravotní 
službou předána na psychiatrii do nemocničního 
zařízení.  

/ Zřejmě chtěla založit na Bílé vodě nuda  
pláž, ale rybáři se nesvlékli. /

Přezouvání pneumatik
  Vážení řidiči, připomínáme znění zákona 
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, s odkazem na §40a, který řeší 
provoz vozidel v zimním období. Od 1.11. 
do 31.3. přezout na zimní pneumatiky, a to 
u vozidel do 3,5 t na všech kolech a u vozidel 
nad 3,5 t na všech kolech hnacích náprav 
s trvalým přenosem hnací síly. V ustanovení 
je však zmíněna i podmínka, kdy tato 
povinnost se uplatňuje jen v případě, kdy 
se na pozemní komunikaci nachází souvislá 
vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo lze 
vzhledem k povětrnostním podmínkám tyto 
skutečnosti předpokládat. 

              Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO - září 2014
  Chodovští hasiči v září zasahovali 

celkem u 12 událostí. Jednotka zasahovala 
u tří požárů (kontejner Hlavní, střecha 
léčebny v  Dolním Rychnově, pásová 

stanice v dole Jiří).  Další technické zásahy: 
odchyt zraněné labutě z rybníku Bahňák,  
2x nouzové otevření bytu 9. května-nebezpečí 
požáru, Říjnová ulice - nalezena zesnulá osoba, 
měření teplot a koncentrací v ulici Smetanova 
při podezření na zahoření elektrických instalací 
v bytovém jádře – požár nepotvrzen, měření 
koncentrací zemního plynu ve Školní ulici 
– únik nepotvrzen, pátrání po pohřešované 
osobě se sebevražedným úmyslem u rybníku 
Bahňák – osoba nalezena MP bez zjevného 
zranění, výpomoc při zvednutí nemohoucí 
osoby v Lesní ulici, likvidace sršňů v mateřské 
škole U Koupaliště, dopravní nehoda 
osobního vozidla na R6, bez zranění. Další 
bližší informace o zásahové činnosti najdete  
na našem webu www.sdhchodov.cz. 

 V září bylo opět mnoho akcí, nejvýznamnější 
byly tradiční městsko-hasičské slavnosti. Ve 
dnech 19. - 21. září 2014 proběhly v Chodově 
po pěti letech oslavy významných výročí. Město 
Chodov oslavilo výročí 820 let od první písemné 
zmínky o Chodově, 120 let od povýšení Chodo-
va na město a Sbor dobrovolných hasičů Chodov 
oslavil výročí 140 let od svého založení. Na tuto 
akci se všichni připravovali téměř od loňského 
září. Vše vyvrcholilo v průběhu pátku, soboty  
a neděle. V pátek 19. září se sešli pamětníci, 
významní hosté a Chodováci při slavnost-
ním setkání, na kterém bylo uděleno několik 
ocenění. Mezi oceněnými byli i někteří 
členové SDH Chodov. Hlavním dnem oslav 
byla sobota 20. září. Ta začala historickým 
průvodem, který prošel skrze město. Hasičská 
část pokračovala především výstavou moderní 
i historické hasičské techniky na parkovišti  
v ulici Bezručova. Po celý den mohli návštěvníci 
zhlédnout historickou výstavu kronik v obřadní 
síni. Ve 14:30 se Chodovem rozezněly sirény 
ohlašující požární poplach. Ze střechy panelové-
ho domu v ulici U Porcelánky začal totiž stoupat 
simulovaný kouř. Tím začalo taktické cvičení jed-
notek požární ochrany. Jednalo se o požár bytu, 
který se šířil prostupy do dalších pater. Během 
ukázky mohli přihlížející zhlédnout průběh zása-
hu, záchranu osob vnitřními prostory, pomocí 
výškové techniky a záchranného rukávu, leze-
ckou technikou nebo pomocí vrtulníku letecké 
záchranné služby. Dění komentovali příslušníci 
složek IZS. Další ukázky složek IZS bohužel 

Informace SDH - září 2014   
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Informace MZS
Začala topná sezóna

   Údržbu spalinových cest a spotřebičů 
paliv by lidé neměli podceňovat. Škody 
způsobe-né při požárech jdou ročně do 
stovek milionů korun a dochází ke zranění  
i k úmrtím. Četnost kontrol a čištění spalino-
vých cest stanoví nařízení vlády č. 91/2010 Sb., 
o podmínkách požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  
V zásadě je nutné provést vyčištění spa-
linové cesty u spotřebičů na pevná paliva 
s běžným výkonem (do 50 kW) a celoročním 
provozem 3x za rok. Odbornou kontrolu
spalinové cesty a výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí i kondenzátu je nutné 
provést 1x za rok.
Požární řád města Chodova
   Zastupitelstvo města Chodova schválilo 
novelizovanou obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2014 Požární řád města Chodova.  
Je zde novelizován způsob zajištění požární 
ochrany ve městě, jsou určeny podmínky 
požární bezpečnosti při činnostech, v objek-
tech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru, určena nepřetržitá ohlašovna požáru 
na Městské policii Chodov. Dále, mimo jiné, 
byly určeny zdroje vody pro hašení požáru  
a aktualizované přílohy se seznamem sil  
a prostředků včetně vybavení jednotky SDH 
Chodov. Požární řád si pro vyvěšení ve svých 
domech či provozovnách můžete vyzvednout 
v budově MZS na stálé službě Městské policie 
Chodov nebo v podatelně Městského úřadu  
v Chodově.
Ohňostroje a ohlašovací povinnost
V letošním roce je v platnosti a účinnosti 
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 
123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických 
požadavcích na zacházení s pyrotechnickými 
výrobky. Je zde vymezen a upřesněn pojem 
„OHŇOSTROJ“ včetně vymezení kategorií
používaných pyrotechnických výrobků. Je 
upřesněno, jaké informace je nutné dodat při 
ohlášení a jaké podmínky je potřeba v případě 
provádění ohňostroje dodržet. Zmíněná 
vyhláška provádí zákon č. 61/1988 Sb., o hor-
nické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů, dle § 36d 
odst. 2 je stanoveno ohlášení ohňostroje nejpozději 
v předposlední pracovní den před jeho provedením. 
Ohlášení se provádí příslušnému obecnímu úřadu  
a hasičskému záchrannému sboru kraje.

Družstvo chodovské mládeže, Pila, 14. září 2014

ovlivnilo počasí, ale i tak se přihlížejícím 
připravený program v areálu TJ Spartak Chodov 
líbil. Velký úspěch sklidila i chodovská hasičská 
mládež, která si připravila hranou scénku. 
Připravený program ukázek a vystoupení  
v Bezručově ulici končil v 18 hodin. Zábava 
však pokračovala na Staroměstském náměstí 
několika koncerty a vystoupením známých os-
obností. Vrcholem a tečkou za oslavami byl 
ohňostroj odpalovaný od kostela sv. Vavřince. 
Velké poděkování patří všem, kteří zajišťovali 
bohatý program, děkujeme také všem podpo-
rovatelům a sponzorům, důkazem úspěchu 
a odměnou pořadatelům byla hojná účast 
veřejnosti. Informace o průběhu oslav včetně 
fotogalerie budeme postupně zveřejňovat na 
webu www.sdhchodov.cz. 

Souhrn dalších zářijových akcí: 
Mládež: Plesná, KvK liga – 1. místo, 
               Pila, KvK liga – 2. místo.   

Ženy:  Mírová, KvK liga-3. místo, Plesná, 
KvK liga-1. místo, Jáchymov, KvK liga-2.místo,  
Nejdek, KvK liga-5. místo.
Dorost:  Mírová, KvK liga-1. místo.
   Nechyběla také hasičská svatba Petra Maxy  
a Žanety Hájkové, kterým přejeme hodně zdraví 
a štěstí na společné cestě životem.

  Také jsme navštívili kamarády při oslavách 
120let SDH Kaznějov s historickou ERENOU
(1952).              Za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Hasičská svatba, Petr Maxa a Žaneta Hájková, 
Kostelní Bříza, 6. září 2014



Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014 Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014

13
Zprávy z města

Srdečně zveme rodiče, přátele školy  
a veřejnost na tyto listopadové akce:

Úterý 4.11.2014 od 17:00 hodin v sále ZUŠ
Žákovský koncert „Barvy podzimu“, koncertem 

Vás slovem provede p. uč. Simona Kubrichtová.

Pátek 28.11.2014 od 16:00 hodin ve 
Staroměstské ulici (zahájení adventu)

Vystoupení žáků pěveckého sboru v dopro-
vodu kraslické kapely „Alison“ pod vedením  
p. uč. Aleny Boháčové.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Volná místa v kroužcích
Rybáři (od 8 let; všechny dovednosti 

a vědomosti potřebné k získání rybářského  
povolení)

Cyklistika (od 8 let; silniční i terénní 
cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové hry, 
posilovna)                                          

Box (od 9 let)
Klub deskových her (1.- 5. třída; Carcassonne, 

Osadníci z Katanu, Activity 2, Tik,tak,bum atd.)
Ochránci přírody - Ještěrky (od 1. třídy; 

ochrana přírody, čištění budek, výlety,  
ornitologické exkurze)

Německý jazyk (od 2. třídy; i dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Dětská jóga (6 -10 let)
Více informací o dalších ZÚ, které ještě 

provádí nábor, získáte v kanceláři DDM. 

Andělské z(a)vonění 
Městská galerie v DDM Bludiště  pořádá 

prodejní výstavu: Vánoční výzdoba paní 
Dyrcové a patchwork paní Fišerové. 

Zahájení prodeje a vernisáž v neděli 
23.11.2014 v 15:00 h. Ti, kteří už znají náplň 
této výstavy, vědí, že prostě musí přijít včas. 
Je opravdu z čeho si vybírat. Vyzdobíte si svůj 
domov, kancelář, nakoupíte originální dárky  
kamarádkám i rodičům.

Konání výstavy: 24.11. - 28.11.2014
Prodej denně 9:00-12:00 a 14:00-17:00 

hod., v pátek pouze do 12:00 hod.

Lampiony pro dušičky
DDM Bludiště Chodov 

za podpory města 
Chodov a Karlovarského 
kraje v rámci seriálu 
„Sdružujme se proti 
nudě“ pořádá v neděli 
2.11.2014 od 17:00 ho-
din lampionový průvod 
kolem zahrádek směrem 
k  za d n í m u  vc h o d u 
ŠAKu, kde chystáme 
krátký program skupin 
Discordia Junior a Fire-
show ERERE TAKU POI. Nebe na závěr rozzáří 
ohňostroj. Sraz v 16:45 h. u Nautilu.

Dopis Ježíškovi
Hurá, už je to tu zase. DDM Bludiště 

Chodov dává vědět, že všechny šikovné 
děti si u nás mohou vyzvednout Dop-
is pro Ježíška, na který napíšou, co by 
nejraději našly pod vánočním stromečkem. 
Mohou svá tajná přání také nakreslit.  
   Hotová psaníčka u nás, v domě dětí, vhodí 
do speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak 
jen zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.

Kabelkový veletrh
V době konání burzy se zatím prodalo asi 

250 kabelek z 570 věnovaných. Nákupem jste 
tak přispěli na nákup pomůcek a materiálu 
ke zpříjemnění pobytu malým pacientům na 
dětském oddělení v nemocnici v KV. 

  Výběr kabelek v DDM stále trvá a jejich další 
prodej bude v KV. Dámy a paní, které tašky, 
batohy, psaníčka a kabelky věnovaly, byly 
slosovány a odměněny poukázkami na služby.                             
  Ty laskavě věnovaly švadlena p. Pařilová, 
masérka p. Krejnická, p. Špičková, p. Frischol-
zová, pedikérka p. L. Leitlová, kosmetička  
p. M. Leitlová. Cenou byly i vstupenky do 
kina KASS Chodov. Za finanční dar děkujeme  
p. Matičkovi a hnutí HNHRM Chodov.

Vítáme jakoukoliv částku na účtu číslo: 
266 716 647/0300

Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

Základní
umělecká 
škola Chodov
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Lyžování s DDM - Itálie 2015
v době jarních prázdnin 27.2. - 5.3. 2015.
2lůžkový pokoj 12.700,- Kč/osoba a pak 

možné slevy pro další osoby na pokoji, děti a 
seniory. Cena zahrnuje: dopravu lůžkovým au-
tobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí, 
5denní skipas.

Pište na e-mail: ddm-chodov@mybox.cz, 
volejte DDM: 352 352 280-1, 

Scénické čtení Listování
Holčička a cigareta

úterý 11. 11. od 19:00
Divadelní představení z cyklu Listování. Herci 

Lukáš Hejlík a Petra Bučková představí ten-
tokrát knihu francouzského spisovatele  
Benoîta Duteurtreho. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Vietnam 2014 – Hanoj a čaj
středa 12. 11. od 17:00 
Cestopisná beseda s panem Zdeňkem 

Nepustilem, spojená s degustací čajů. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

Poezie a jazz – Karel Kryl
středa 19. 11. od 18:00
V rámci Dnů poezie vystoupí Lucie Domesová, 

Dalibor Chum a Lev Havlíček v doprovodu sku-
piny Jazz Apetite. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Sushi
sobota 22. 11. od 12:00 a 17:00
Přijďte si vyrobit pod vedením sushimana 

Lukáše Neckáře své vlastní sushi. Omezená  
kapacita. Maximální počet bude 15 účastníků 
na jednom kurzu. Nutná rezervace na e-mailu: 

hana .nemcicova@knihovnachodov.cz .  
Kurzovné 199 Kč je možné zaplatit v infocentru 
či dospělém oddělení. Pro veřejnost.

Kamenné kříže smírčího typu
pondělí 24. 11. od 18:00
Přednáška Stanislava Wiesera, zakládajícího 

člena Společnosti pro výzkum kamenných 
křížů, je stručným obrazovým průvodcem his-
torií bádání a ochrany památek považovaných 
za smírčí kříže. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Za  císaře  pána  a  jeho  rodinu  - 
první světová válka a Chodov

čtvrtek 27. 11. od 18:00 
Dopady první světové války na obyvatele 

Chodova jsou málo známou součástí naší histo-
rie. Stovky mužů odešly bojovat do vzdálených 
zemí a velká část se již nikdy nevrátila domů. 
Podívejme se společně na to, jak změnila 
světová válka život obyvatelům našeho města. 
Beseda s panem Milošem Bělohlávkem. Pro 
veřejnost. Vstup zdarma.

Burza knih
pondělí 24. 11. od 9:00 do 18:00
V čítárně knihovny si budete opět moci vy-

brat z široké nabídky vyřazených knih, CD 
a videokazet. 

Beseda Devleskere čhave aven
čtvrtek 20. 11. od 18:00
Duchovní písně a vyprávění romské 

křesťanské skupiny ze Sokolova, jejíž název 
v překladu zní: Boží děti přicházejí. Další set-
kání s panem Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

Tipy knihkupectví
Jo Nesbo – Přízrak 
Detektiv Herry Hole se po třech letech 

vrací do Norska, aby se pustil do již takřka 
uzavřeného případu vraždy na drogové scéně. 

Láďa Hruška – Vaříme s Láďou Hruškou
Kuchařka oblíbeného reportéra TV Nova se 

spoustou zajímavých receptů.

Otevřeno: Po – pá 10:00-12:00, 13:00-17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Městská
knihovna
Chodov

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.

Návštěva SPŠ Ostrov
Dne 9. října žáci 9. tříd  ZŠ Komenského 

pod vedením p. uč. Jany Veselé a Ing. Jozefa 
Kováče navštívili SPŠ Ostrov. Zde se  prezen-
tovaly  střední školy Karlovarského kraje. Naši 
žáci měli možnost  se seznámit s obory, které 
jednotlivé školy nabízejí.  Na pracovištích se 
realizovaly přímo ukázky praktické výuky na 
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Hledáme učitele Aj
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací pro výuku Aj s výukou převážně na 
II. stupni ZŠ. Nástup 5. 1. 2015. Další informace 
na tel. 352 352 290 nebo u ředitele školy.

II. ZŠ Chodov – hlavní pořadatel 
atletického čtyřboje

Ve druhé polovině září jsme byli hlavními 
organizátory dvou závodů okresního finále 
atletického čtyřboje družstev škol okresu  
Sokolov. Na stadionu ŠAK Chodov nejprve 
závodilo 25 družstev mladších chlapců  
a dívek a o den později 23 družstev starších 
chlapců a dívek. Naštěstí se umoudřilo i počasí 
a z velmi chladného rána, zvláště ve středu, 
se udělal velmi hezký den. Závody po oba 
dny proběhly bez problémů. K tomu přispěla 
vzájemná spolupráce při zajištění stadionu  
a rozhodčích se ŠAKem Chodov, s DDM Chodov 
a s ostatními školami a také výborný výkon 
pomocníků z řad žáků 9. a 8. tříd naší školy. 
Bohužel totéž se již nedá říci o sportovních 

školách. Tato exkurze významně napomohla 
při rozhodování  žáků o výběru střední školy 
po ukončení základní školy. 

Žáci si prohlédli výrobu robotů

Dne 10. října v rámci projektu „Podpora 
přírodovědného a technického vzdělávání 
v Karlovarském kraji“ navštívili žáci kroužku 
robotiky spolu s Ing. Jozefem Kováčem  výrob-
ní závod Reisrobotics Černovice. Exkurze 
obnášela přednášku, kde  žáci získali infor-
mace o historii podniku a seznámili se se  sor-
timentem výroby a jeho strukturou.  Dále si 
prohlédli jednotlivé provozy výroby robotů 
od zpracování mechanických částí až po pro-
gramování a odzkoušení. Exkurze ve výrobním 
podniku dala žákům ucelenou představu o ro-
botice a jejích  možnostech ve všech oblastech  
lidské činnosti. 

Výlet na Horní Hrad
V polovině září se uskutečnil dvoudenní 

školní výlet žáků 6. ročníku na Horní Hrad. Po 
krátké cestě vlakem se žáci i učitelé vydali pěší 
cestou vzhůru na hrad! Po ubytování jsme se 
posilnili na další program, kterým byly pohy-
bové hry a soutěže. Kromě pohybových her 
jsme podnikli i několik skupinových aktivit 
formou povídání, pantomimy a dalších aktivit 
pro rozvoj a posílení vztahů mezi žáky a učiteli. 
Všechny zvědavce jistě potěšila prohlídka 
hradu, hradních sklepení a hradní věže, která 
se soumrakem dostala tajemný nádech.  
V podvečer si žáci vyzkoušeli pod vedením 
zkušené instruktorky žonglování s míčky, zach-
ázení s tyčemi, pójkami a dalším vybavením, 
které používají kejklíři při ohnivé fireshow Poté 
si mohl každý zájemce prohlédnout Bubákov, 
sklepení plné tajemných a strašidelných by-
tostí. Vrcholem večera byla zajisté ohnivá 

fireshow, v jejímž závěru si několik odvážných 
vyzkoušelo práci s ohněm na vlastí kůži. Do 
postelí se nikomu hned nechtělo, a tak přišla 
vhod procházka při svitu baterky do hradní 
kaple nad hradem. Zde každý absolvent stez-
ky odvahy stvrdil svůj úspěch podpisem na 
pamětní list.. Ihned s rozbřeskem přišel nový 
zážitek pro všechny nocležníky na hradě. Místo 
budíku nás úspěšně vzbudil „zpěv“ hradních 
pávů. Po důkladné ranní očistě jsme na hrad-
ním nádvoří posnídali a po úklidu a zabalení 
věcí jsme vyrazili při bojovce dobývat hrad. Čas 
zbývající do oběda jsme využili opět ke hraní 
her. Po vydatném obědu, který nám připravila 
hradní kuchyně, jsme se rozloučili s obyvateli 
hradu a vyrazili na cestu k vlaku, kterým jsme 
se vrátili domů.  Dva úžasné dny, provázené 
krásným počasím, utekly jako voda. Doufáme, 
že si žáci s sebou domů přivezli spoustu 
nových zkušeností a zážitků. Hlavní cíle výl-
etu, kterými byla zábava a poznání nových 
spolužáků a učitelů, byly splněny.   

Žáci 6. ročníku ZŠ Komenského

ZŠ ve Školní 
ulici

Mgr. Miloš Volek
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výkonech našich žáků. Družstva školy skončila 
ve všech kategoriích s výjimkou mladších žáků 
v poli poražených. Nejlepší z chodovských 
byla družstva ZŠ Komenského. V kategorii 
jednotlivců byl nejlepší mezi mladšími žáky 
náš žák Josef Franc ze 7. A třídy. Po úspěchu 
okresních kol jsme o necelý týden později 
stejně úspěšně uspořádali i krajské finále této 
soutěže a všech 12 zúčastněných družstev 
odjíždělo z Chodova spokojeno. A to přesto, že 
nám výpočetní technika před koncem závodu 
odešla a celkové výsledky jsme vydávali se 
zpožděním. Samozřejmě nejvíce spokojené 
bylo vítězné družstvo ZŠ Krušnohorská Kar-
lovy Vary, které dokázalo zvítězit v kategorii 
starších žáků, a vítězné družstvo starších žákyň 
5. ZŠ Cheb. Obě družstva postupují do celos-
tátního finále. Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem spolupořadatelům za vzornou spolupráci  
a zajištění hladkého průběhu všech závodů.

                           Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ul.

VIESTE 2014
V době od 19. 9. do 5. 10. absolvovala naše 

třída sportovně-ozdravný pobyt v Itálii na 
poloostrově Gargano. Bydleli jsme na okraji 
města v šestilůžkových apartmánech s velkou 
terasou a výhledem do krásné palmové 
zahrady. V areálu se nacházela hřiště na 
kopanou, košíkovou, volejbal a tenis a také 
velký plavecký bazén. 

K moři se chodilo podchodem pod silnicí 
přímo na písečnou pláž s pozvolným 
vstupem do moře. Během pobytu jsme 
kromě sportovního areálu a bazénu využili 
kola a poznali tak další místa při pobřeží i ve 
vnitrozemí Gargana. Nechybělo každodenní 
plavání v Jadranu podél pobřeží a také jízda na 
kajaku a kánoi. Někteří odvážlivci si vyzkoušeli 
surfování ve vlnách na padlle boardu. Jedno 
odpoledne bylo věnováno výletu lodí podél 
skalnatého pobřeží s množstvím vysokých 
vápencových stěn, krásných útvarů a jeskyní.

Moc jsme si pobyt užili také díky  
p. M. Považajovi a R. Tvarůžkovi. Moc se těšíme 
na další společnou akci. 

           Žáci 8. A, třídy s rozšířenou výukou TV

Kam po základní škole?
O tom se teď rozhodují žáci 9. ročníků a nic 

nechtějí ponechat náhodě. Proto navštívili  
23. září v Sokolově výstavu středních škol  
„Machr roku“ a 10. října si nenechali ujít 
prezentaci 21 škol Karlovarského kraje, která se 
konala na Střední průmyslové škole v Ostrově.

Díky oběma akcím jsou naši deváťáci zase  
o krok blíže k budoucímu rozhodnutí.

Návštěva Ochránců přírody
V pátek 26. 9. jsme se vydali na vycházku do 

okolí Chodova. Cestou jsme se trošku vyřádili 
na dětském hřišti, potom jsme pokračovali 
k „potůčku“, kde mají zahradu a klubovnu 
Ochránci přírody. Přivítal nás Mýval - jeden 
z ochranářů, a fenka Jery. Prohlédli jsme si 
celou zahradu, koutky s jezírky a rostlinkami, 
výstavku minerálů, klubovnu i fotografie  
z jejich akcí. Mýval nám vyprávěl, co všechno 
Ochránci přírody dělají, a nám se návštěva moc 
líbila. Nakonec jsme si opekli buřty, které nám 
připravily maminky. Ukázali jsme Mývalovi, že 
i my chráníme přírodu, a pěkně jsme po sobě  
uklidili. Možná se někdo z nás k ochráncům přidá.                                       
                                            Vychovatelky a ŠD 
Pronájem

Nabízíme volné termíny k pronájmu 
tělocvičny a prostory budovy bývalé školní 
družiny (vhodné např. pro hudební a taneční 
skupiny, divadlo).

V případě zájmu se obraťte na vedení školy 
(tel. 352 352 390, 602 459 734 - Mgr. Libor 
Dočkal).

                                              Mgr. Lenka Hrušková

Nový obor – Průmyslová ekologie
Ve školním roce 2015/2016 budeme 

vzdělávat žáky v novém studijním oboru. 
Tento obor se nazývá Průmyslová ekologie. 
Jedná se o čtyřletý obor s maturitou, jehož 
absolventi se mohou uplatnit jako ekologové 
v průmyslových podnicích, v podnikatelském 
sektoru, ve státní správě a samosprávě jako 
pracovníci na odborech životního prostředí, na 
odborech územního plánování a stavebního 
řízení. Absolventi mohou pracovat ve firmách, 

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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které se zabývají hospodařením s odpady, en-
ergiemi, ve společnostech poskytujících služby 
v oblasti vodního hospodářství a v zařízeních 
pečujících o čistotu ovzduší. Pokud Vás tento 
obor zaujal, neváhejte navštívit naši školu 
ve dnech otevřených dveří, první z nich se 
uskuteční dne 27.11. 2014 od 14:00 h.

Jitka Čmoková

Dendrologická stezka II
I v roce 2013/2014 pokračovali žáci 

biologického semináře v ZŠ Chodov, 
Komenského, vedeného panem učitelem Mgr. 
Janem Merunkou, s projektem dendrologické 
stezky, finančně podpořeným Karlovarským 
krajem i městem Chodov. 

Hlavním cílem ročního projektu bylo 
poukázat na to, že stromy nejsou jen pouhou 
kulisou u cest a silnic, ale že mají také své 
důležité místo, strukturu, stavbu, své poslání 
svoji historii i estetické poslání a žijí svůj život 
- rostou, dýchají, produkují plody a semena, 
pomáhají člověku a zkrášlují jeho obydlí, 
sídliště, města.

Během roku se žáci seznamovali se stromy 
v jejich přirozeném prostředí. Vyzkoušeli 
si změřit výšku stromu, aniž by museli 
namáhavě šplhat do koruny, sbírali jejich plody  
a listy, měřili obvod kmenu, fotografovali jej  
a pozorovali prostředí kolem, aby ho vnímali 
jako celek. Své vědomosti žáci doplnili 
vyhledáváním důležitých informací o stromech,  
které pozorovali. Ze sesbíraných a získaných 
materiálů vytvářeli ke každému stromu 
informační panel.

Žáci tak vytvořili dalších 
•  17 informačních cedulí k vybraným stromům,
•  pracovní listy s otázkami a úkoly.

Po výrobě stojanů a desek bylo ve spolupráci 
s MěÚ Chodov a paní Ilonou Nehybovou 
provedeno umístění informačních stojanů 
na dendrologickou stezku tak, aby práce dětí  
mohla sloužit široké veřejnosti.

Okružní stezka začíná na Staroměstském 
náměstí, prochází městským parkem k parku 
u polikliniky, dále pokračuje centrem města 
k DDM Bludiště, odtud se vrací Husovou a 
Rooseveltovou ulicí zpět na Staroměstské 
náměstí.

Na rozšíření  dendrologické stezky, která 
má k dnešku 30 zastavení, se podíleli žáci 
volitelného předmětu  biologický seminář 
(Petra Biernatová, Petra Gurbanová, Markéta 

Vzpomínka
Je to 5 let, kdy od nás odešla 

naše milovaná  
Magda Merglová - rozená Rusínová. 
Rozdávala smích, laskavost a pochopení.

Všichni ji máme ve svých srdcích.
Maminka, synové Jan a Matěj, rodina 

Suchanova a nejbližší přátelé

Kabelová, Martin Kruliš, Klára Pakancová, Lucie 
Šnoblová, Kristina Šoupalová, Jan Tícha, Vojtěch 
Hruška, Jaroslava Kopčová, Sabina Logodi, 
David Pospischil, Patricie Štěpánová, Petr 
Švec), vedeného panem učitelem Mgr. Janem 
Merunkou, ve spolupráci s ředitelkou školy  
Mgr. Ivou Šípovou a koordinátorem 
environmentální výchovy Mgr. Milošem 
Volkem.

Stezka byla zprovozněna při oslavě Dne 
stromů, který jsme si připomněli v pondělí 
20.10. Projekt vznikl za finanční podpory 
Karlovarského kraje a města Chodova.

Smyslem této stezky je přiblížit všem 
milovníkům přírody zajímavé dřeviny, 
které rostou v našem krásném městě.  
A nezapomeňme: „Strom neodepře svůj stín 
ani tomu, kdo ho přichází porazit.”

                                                      Mgr. Miloš Volek

Svaz  postižených  civilizačními 
chorobami v ČR, ZO Chodov

Pozvánka na členskou schůzi, která se koná 
dne 25.11.2014 ve 13:30 v jídelně Domu s PS,  
Luční 1050, Chodov.

Na tuto schůzi tímto zveme i nečleny naší ZO, 
kteří se chtějí seznámit s naší činností. Máme 
vážný zájem o nové členy. Rádi Vás přivítáme.

             Za ZO SPCCH v Chodově V. Podhorská

Poděkování
Rádi bychom jménem celé společnosti RK 

Domino vyjádřili HZS srdečné poděkování za 
zásah při hašení požáru domu U Koupaliště 

809 dne 16. 10. 2014, také Městu  
a policii za pomoc. Velice si vážíme vašeho 

profesionálního přístupu a rychlého jednání.  
Touto cestou vám ještě jednou děkujeme. 

RK Domino 
společně s obyvateli domu
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Snímky zachycují události minulých týdnů v Chodově. Jednou z největších sportovních 
akcí byl Běh Smolnickým kopcem, který zaznamenal rekordní účast sportovců (horní 
fotografie). Legendární zpěvák moravských lidových písní Jožka Černý přijal pozvání na 
letošní Ples seniorů (fotografie vlevo). Na snímku vpravo překvapený starosta Josef Hora 
přebírá z rukou Jiřího Milta medaili Antona Sollese. Tu mu udělil hornický spolek Solles 
Chodov za udržování hornických tradic.                                                    Foto: Martin Polák

Objektivem zpravodaje
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pátek 28. 11. v 17 h., 
sobota 29. 11. a neděle 30. 11. v 15 h

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

sobota 22. 11. v 19:30 h., neděle 23. 11. v 17 h.,
pondělí 24. 11. a úterý 25. 11. v 19:30 h.

ŽELEZNÁ SRDCE /135/
Premiéra / Akční válečné drama / USA
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá 
se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho 
pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele… 
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 20. 11. a pátek 21. 11. v 19:30 h., 
sobota 22. 11. v 17 h., neděle 23. 11. v 19:30 h.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 1. ČÁST /125/
Premiéra / Dobrodružný sci-fi thriller / USA
Capitol srovnal se zemí Dvanáctý obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje pocit viny. Navíc 
Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel. Na čelo odboje se postavil Třináctý obvod,  
i když se donedávna o jeho existenci téměř nic nevědělo… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 13. 11. v 19:30 h.
pátek 14. 11. v 19:30 h.
sobota 15. 11. v 17:00 h.
neděle 16. 11. v 19:30 h. 

Premiéra / Romantické drama / Česko

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

pátek 14. 11. v 17 h.
sobota 15. 11. a neděle 16. 11. v 15 h.

Premiéra / Animovaný, rodinný
 Německo, Austrálie

Přístupné, česky mluveno. 
Vstupné 140 Kč
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sobota 1. 11. a neděle 2. 11. v 15 h.

DŮM KOUZEL 3D /85/
Animovaný, dobrodružný / Belgie
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého 
kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Ale ne každý 
je nadšený příchodem nečekaného hosta. Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí 
v nemocnici a jeho chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se 
nevzdává a rozhodne se spolu s novými kamarády společný kouzelný dům zachránit.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

neděle 9. 11. v 19:30 h.

EQUALIZER /132/
Thriller / USA
Denzel Washington, jako bývalý člen elitní tajné vojenské jednotky McCalla, předstírá 
svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života  
mladé dívky Teri (Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, 
ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Během tohoto zúčtování  
se v McCallovi znovu probudí touha po konání spravedlnosti… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč

sobota 1. 11. a neděle 2. 11. v 17 h.

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH /98/
Premiéra / Animovaný / Itálie
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem 
však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je však připravená 
uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto, aby aktivovaly trůn, je potřeba osvobodit 
Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu krále. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

pondělí 10. 11. a úterý 11. 11. v 19:30 h.

SOUDCE /142/
Premiéra / Drama / USA
Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z velkoměsta vrací domů, kde 
prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce (Duvall), podezřelý ze spáchání 
vraždy. Palmer se rozhodne zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od 
které před lety odešel. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 1. 11., neděle 2. 11. , a pondělí 3. 11. v 19:30 h.

JOHN WICK /101/
Premiéra / Akční thriller / USA
John Wick je zabiják na odpočinku, přesně ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat 
se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Střední zlodějíčkové 
to nevěděli, jejich bossové v podsvětí ale ano. A musí jednat. Takže zatímco se John Wick vydává 
na svou drsnou vendetu, stává se zároveň terčem svých bývalých kolegů - nájemných zabijáků. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

středa 12. 11. v 19:30 h, čtvrtek 13. 11. v 17 h.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE /97/
Drama / Česko
Podle mimořádného románu Michala Viewegha natočila režisérka Alice Nellis originální 
příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková 
a Vladimír Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem.  
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

úterý 4. 11. v 19:30 h.

ANNABELLE /95/
Horor / USA
John našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou, starou, klasickou 
panenku, oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá 
dlouhého trvání. Jedné hrůzné noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu  
a brutálně napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou nechávají… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 13. 11., pátek 14. 11. v 19:30 h., sobota 15. 11. v 17 h.,  
neděle 16. 11. v 19:30 h., neděle 30. 11. v 17 h.

POHÁDKÁŘ /90/
Premiéra / Romantické drama / Česko
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott 
(Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává 
milostné drama hlavního hrdiny Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová)…  
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

středa 5. 11. v 19:30 h., čtvrtek 6. 11. v 17 h.

CO S LÁSKOU /117/
Premiéra / Romantické drama / USA
Amanda a Dawson byli spolužáci na střední škole. Pocházeli z odlišných sociálních 
poměrů, navzdory tomu mezi nimi vznikla přímo osudová láska. Měšťácká společnost jim 
ji nedopřála. Zklamaná Amanda odešla studovat na vysokou školu a Dawsona po tragické 
autonehodě zavřeli do vězení. Neviděli se celé čtvrtstoletí, dokud se nesetkali na pohřbu 
společného přítele Tucka, který jim poskytl útočiště v době, kdy museli svou lásku tajit…  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 14. 11. v 17 h., sobota 15. 11. a neděle 16. 11. v 15 h.

VČELKA MÁJA 3D /79/
Premiéra / Animovaný, rodinný / Německo, Austrálie
Včelka Mája a její kamarád Vilík se vrací zpět do kin, tentokrát ve třidéčku. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

čtvrtek 6. 11., pátek 7. 11. a sobota 8. 11. v 19:30 h.

INTERSTELLAR /169/
Premiéra / Dobrodr. akční sci-fi / USA, VB
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena 
nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov… 
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 15. 11. v 19:30 h., neděle 16. 11. v 17 h.

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA /92/
Akční, fantasy / USA
Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké  
a svůj lid před tureckými nájezdníky. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 7. 11. a sobota 8. 11. v 17 h., neděle 9. 11. v 15 h.

ŠKATULÁCI  /97/
Animovaný, rodinný / USA
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají 
podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. 
Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina 
vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že je vše úplně jinak. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

pondělí 17. 11. a úterý 18. 11. v 19:30 h.

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY /113/
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
Matt Scudder (Liam Neeson) je bývalý newyorský policista a vyléčený alkoholik, který 
pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou 
jít za policií. Jedním z takových je i drogový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby 
našel ty, kdo mu unesli a brutálně zavraždili ženu… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 8. 11. v 15 h, neděle 9. 11. v 17 h.

7 TRPASLÍKŮ /88/
Animovaný / Německo
Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků, nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku 
do prstu, než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé 
čarodějnice. Touto drobností totiž poslal celé království do staletí trvajícího spánku. On i jeho 
šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. 
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 105 Kč

středa 19. 11. v 19:30 h., čtvrtek 20. 11. v 17 h.

INTIMITY /104/
Romantická komedie / Česko
Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně 
prolínají. Zamilované páry nás nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí  
v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze.  
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý a další.  
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
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Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz 

45. týden 2014
4. 11. úterý a 6. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 11. 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)

47. týden 2014
18. 11. úterý a 20. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

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

SVĚTÁCI   2. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

48. týden 2014
25. 11. úterý a 27. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 11. 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 SHOW S MAXIM TURBULENC
Záznam z představení pro děti (repríza)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

46. týden 2014
11. 11. úterý a 13. 11. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 11. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

SVĚTÁCI   1. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

čtvrtek 20. 11. a pátek 21. 11. v 19:30 h., 
sobota 22. 11. v 17 h., neděle 23. 11. v 19:30 h.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 1. ČÁST /125/
Premiéra / Dobrodružný sci-fi thriller / USA
Capitol srovnal se zemí Dvanáctý obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje 
pocit viny. Navíc Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel. Na čelo 
odboje se postavil Třináctý obvod, i když se donedávna o jeho existenci téměř nic 
nevědělo… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

pátek 21. 11. 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 105 Kč

sobota 22. 11. a neděle 23. 11. v 15 h.

DŮM KOUZEL /85/
Animovaný, dobrodružný / Belgie

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

sobota 22. 11. v 19:30 h., neděle 23. 11. v 17 h.,  
pondělí 24. 11. a úterý 25. 11. v 19:30 h.

ŽELEZNÁ SRDCE /135/
Premiéra / Akční válečné drama / USA
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá 
se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se 
s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele… 
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

středa 26. 11. v 19:30 h., čtvrtek 27. 11. v 17 h.

FALEŠNÍ POLDOVÉ /104/
Premiéra / Akční komedie / USA
Byla by to dokonalá akční krimikomedie o dvou policajtech a velkých parťácích, 
až na jednu maličkost: naši hlavní hrdinové vůbec nejsou poldové. Do služeb 
zákona se totiž kamarádi Justin a Ryan dostali tak trochu nelegálně, a to jen díky 
tomu, že se oblékli do policejních kostýmů a vyrazili na jednu párty… 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 27. 11., pátek 28. 11. v 19:30 h., sobota 29. 11. v 17 h.

MY 2 /100/
Premiéra / Romantické drama / Česko
MY2 je milostný příběh ztracené dívky, homosexuálního kadeřníka o jejich 
snaze uniknout pasti vlastní touhy někomu patřit. Hrají: Jana Plodková, 
Ondřej Nosálek, Luděk Sobota, Milena  Steinmasslová, Václav Havelka... 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

pátek 28. 11. v 17 h., sobota 29. 11. a neděle 30. 11. v 15 h

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D /90/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází  
ve vlastním filmu! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

sobota 29. 11. a neděle 30. 11. v 19:30 h.

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2 /108/
Premiéra / Komedie / USA
Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) a Kurt (Jason Sudeikis) se už nechtějí podřizovat 
svým šéfům a rozhodnou se podnikat na vlastní pěst. Poté, co je jejich lstivý investor 
dostane na pokraj krachu, rozhodnou se unést jeho syna a požadovat výkupné, aby 
zachránili svou společnost... Dále hrají Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Chris Pine a další.  
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč
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Výstava Jiřího Juna probíhá do Galerie u Vavřince KASS Chodov
„Šlápoty s otiskem kresby“ 03.11.

Lampiony pro dušičky - průvod 02.11. sraz Restaurace DDMChodov
 16:45 Nautilus

Jak se bránit nekalým obchodním 03.11.  MěK –  podkroví MěK Chodov
praktikám beseda s pracovníky ČOI 17:00

Barvy podzimu 04.11. ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov
podzimní žákovský koncert 17:00

Středeční soutěže 05.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Slovní fotbal 15:00 – 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 05.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Kouzláci 17:00

Cvrčkohrátky 06.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov 
 10:00

Čtvrteční  výtvarné dílničky 06.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Barevná okna 13:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 06.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
Multikulturní Bůh 18:00

Regionální soutěžní přehlídka 07. – 08.11. areál ZO ČSCH ZO ČSCH Chodov
holubů, drůbeže a králíků 08:00 – 17:00 - Nádražní ul.

Výtvarná soutěž 10.11. – 12.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vánoční zvonečky a ozdoby

Prodejní trhy levného textilu  10.11. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Den válečných veteránů 11.11. Městský park  Město Chodov
pietní akt 11:00 

Scénické čtení Listování 11.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
Holčička a cigareta 19:00
 
Středeční soutěže 12.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Večerníček 15:00 – 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 12.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Ajdar 17:00

Vietnam 2014 -  Hanoj a čaj 12.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
cestopisná beseda 17:00

Vernisáž výstavy „Nadvakrát“ 12.11. Galerie u Vavřince KASS Chodov
obrazy a keramika autor: Mgr. Pavel Rajdl 17:00
výstava potrvá do 10.01.2015

Rybářský ples „Dolovná“ 14.11. KASS – společ. sál KASS Chodov
 20:00

Prodejní trhy levného textilu  17. – 18.11. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Prodejní trhy levného textilu  19. – 21.11. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00
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Cvrčkohrátky 19.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
 10:00

Středeční soutěže 19.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Turnaj v pexesu 15:00 – 16:00

Vyhlášení vítězů soutěže 19.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Bubáci a hastrmani 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 19.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
V říši pirátů 17:00

Poezie a jazz 19.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
Karel Kryl 18:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 20.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Adventní dekorace 13:00 – 17:00
 Cyklus teologických besed 20.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
Devleskere čhave aven 18:00

Sushi - kurz vaření 22.11. MěK – dětské odd. MěK Chodov
kurzovné 199,- Kč 12:00 a 17:00
 Divokej Bill 22.11. KASS – společ. sál KASS Chodov
koncert 19:00

15. ročník turnaje ve voleném 22.11. Restaurace Penzionu Penzion U Sotonů
desetníkovém mariáši  U Sotonů – St. Chodovská
prezentace od 8:30 do 9:00 h

Vernisáž vánoční výstavy 23.11. Městská galerie DDM Chodov 
výstava potrvá do 28.11. 15:00 DDM Bludiště
 
Burza vyřazených knih 24.11. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 – 18:00
 Kamenné kříže smírčího typu 24.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
beseda s panem St. Wieserem 18:00

Za císaře pána a jeho rodinu – 27.11. MěK –  podkroví MěK Chodov
1. světová válka a  Chodov 18:00 
beseda s panem M. Bělohlávkem

Zahájení staroměstského adventu 28.11. 15:30  KASS Chodov
pěvecký sbor ZUŠ a Alison 16:00 Staroměstská ulice
Hudba hradní stráže                                              18:00                     kostel sv. Vavřince

Vycházka turistů 05.11. vlakové nádraží Turisté Chodov
Naučná stezka Dalovice (10 km) sraz v 08:45 Chodov (Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů 22.11. autobusové nádraží Turisté Chodov
Okolím Chodova (7 km) sraz ve 14:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Stolní tenis – KP1 29.11. Tělocvična G+OA TJ Batesta Chodov 
TJ Batesta Chodov „B“  09:00 Chodov
vs. SK Toužim

TJ Batesta Chodov „B“  14:00
vs. KST Karlovy Vary „B“ 
Stolní tenis – 3. liga 29.11. Tělocvična G+OA TJ Batesta Chodov 
TJ Batesta Chodov „A“  15:00 Chodov
vs. SKST Liberec „D“ 

Stolní tenis – 3. liga 30.11. Tělocvična G+OA TJ Batesta Chodov
TJ Batesta Chodov „A“  10:00 Chodov
vs. SKST Liberec „B“  

Sport
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Badminton Chodov
   Od listopadu bude otevřena nová 
přípravka pro děti 9-14 let na sportovní 
badminton.  Rodiče se můžou s dítětem 
přijít přihlásit do tělocvičny 2. ZŠ vedle 
gymnázia, vchod ze Smetanovy ulice, vždy 
v pátek a v neděli v 15:30 hod. v průběhu 
stávajících tréninků.
Případné info též na tel.č. 724 736 403

Pavel Jurč, trenér

  Úvod sezóny byl ve znamení prvních 
úspěchů. Po týdenním příměstském 
soustředění v polovině srpna se 
začátkem září uskutečnily první 2 turnaje 
v Sokolově. Ten první v kategorii 
mládeže vyhrál s přehledem chodovský 
dorostenec Jakub Visinger. Následoval 
první bodovací turnaj mužů, taktéž 
v Sokolově, kde se podařilo hned pěti 
borcům postoupit ze základních skupin.  
Ve vyřazovací části se nejdále probojoval 
Honza Kořínek, který obsadil 5. místo. 
V osmifinále skončili tentokráte již 
Jaroslav Plaček a Emil Tišer společně 
s navrátilcem Leonem Noveským.   
  Největším překvapením na turnaji mužů 
byl stále se zlepšující, v letošní sezóně 
ještě starší žák Jakub Visinger, který přešel 
přes kvalitní soupeře již v základní skupině 
a následně v prvním kole vyřazovací části 
dokázal porazit kvalitního divizního hráče 
z Kynšperka Lukáše Galka. Dále chodovský 
oddíl v Sokolově reprezentovali Petr Huleš, 

David Fassel st., David Kruliš a David 
Fassel ml. Následoval turnaj mladších 
žáků v Lomnici, kde naše Natálka Morová 
vybojovala krásnou stříbrnou medaili, 
stejně jako na turnaji starších žáků 
v Chodově, kde se jí podařilo stejný cenný 
kov vybojovat ve čtyřhře. V jednotlivcích 
pak skončila ve čtvrtfinále, ovšem i to bylo 
ve vyšší mládežnické kategorii úspěchem. 
Prohrála totiž s budoucí vítězkou z Plzně 
nejtěsnějším možným výsledkem 2:3. 
K dalším úspěchům chodovské výpravy, 
tentokrát na turnaji starších žáků v Aši, 
kam přijela změřit své síly i plzeňská 
špička, patří 3. místo Jakuba Visingera. 
Tato bronzová medaile má o to větší váhu, 
neboť se Kubovi podařilo porazit velkého 
plzeňského rivala Hudce. Na bronzový 
stupínek vystoupala též Natálka Morová, 
které se dařilo jak v základních skupinách, 
tak následně ve vyřazovací části, krásný 
boj s výborným závěrem svedla zejména 
s velkou soupeřkou Vondruškovou 
z Lomnice. Nejcennějším výsledkem se 
ovšem blýskli naši chlapci – Visinger 
s Minářem totiž soutěž ve čtyřhře téměř 
bez zaváhání vyhráli. 
    Naše mužské „áčko“ bude letos opět 
bojovat ve 3. lize. V úvodním dvojutkání 
přivítali na domácí palubovce družstvo TJ 
Auto Škoda Mladá Boleslav „B“, se kterým 
se rozešli s nerozhodným výsledkem 9:9, 
a následně při nemalé smůle podlehli 
družstvu TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
6:10. Pro letošní sezónu doplnil naši 
stálici Kořínek & Plaček ještě chodovský 
odchovanec Petr Huleš, který se vrátil 
po 7 letech zpátky do Chodova na 
hostování a tzv. na zkušenou jsme přijali 
do týmu karlovarského Honzu Žaloudíka. 

TJ Batesta
Chodov
stolní tenis
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Chodovské „béčko“ přivítalo v prvním 
předkole Krajského přeboru 1. třídy Baník 
Sokolov, který po 2 hodinách smetlo ze 
stolu krásným poměrem 10:3. Béčko pro 
letošní sezónu nastupuje ve složení Robert 
Tonhauser, David Kruliš, Martin Tonhauser 
a na čtvrté pozici se budou střídat Leon 
Noveský, Emil Tišer, Jiří Kalanyos a Honza 
Kožuškanič. 
Do dalších zápasů přeji hodně štěstí.

Mgr. Jan Kořínek
 jednatel oddílu

Běh  Smolnickým kopcem 
   Krásné nedělní počasí  přilákalo na 
23. ročník Běhu Smolnickým kopcem do 
Chodova téměř 500 závodníků. Letošní 
rok se tak stal rekordním co do počtu 
zúčastněných.
Závody začali ti nejmenší  předškoláci. Po 
výstřelu startovní pistole v rukou končícího 
chodovského starosty Ing. Josefa Hory se 
rozběhli sami, se svými rodiči či prarodiči 
na svůj často první závod. Odměnou 
každému z více než sedmdesáti dívek a 
chlapců byla zlatá medaile v cíli na krk a 
sladkost do ruky. 
Poté nastoupili na svoji trať ve dvou 
věkových kategoriích atletičtí elévové 
a elévky a po nich již přicházely vždy 
starší a starší kategorie k absolvování 
svých délek tratí. Z domácích atletů si 
vítězství vybojovala jen Markéta Bauerová, 
na  bednu se pak probojovali ve svých 
kategoriích ještě Radek Dojčar, Nikola 
Lejsková, Aneta Kokešová, Adam Považaj, 
Ondra Sladký, Anna Peřinová. Závody 
zakončily souboje mužů, žen a veteránů 
na nejdelších a nejtěžších tratích se 
zdoláváním Smolnického „smrťáku“. I letos 
se  v kategorii veteránek představila česká 
olympionička  Ivana Sekyrová, bohužel 
letos se ze závodů z důvodů probíhajících 
voleb omluvil ministr školství Marcel 
Chládek. Výsledky na
h t t p : / /o n l i n e . a t l e t i k a . c z / v y s l e d k y .
aspx?idk=20608

                                                           Mgr. Miloš Volek

Úspěch chodovských mladších žáků 
    Výborně si v závěru sezony vedlo 
družstvo mladších žáků ŠAKu Chodov, které 
vybojovalo v základních kolech postup do 
finále oblastního přeboru. Jeho hostitelem  
a pořadatelem bylo Stříbro.  

    

 Zde dokázali chodovští mladší 
žáci vybojovat i bronzové medaile. 
Nejúspěšnějším  se stal Martin Tonhauser, 
který jako jediný dokázal vyhrát svou 
disciplínu, vrh koulí. 
Více z činnosti ŠAKu na: 
https://www.facebook.com/sakchodov  

Radek Dojčar ve finále na MČR
      Prvním rokem starší žák Radek Dojčar  
(na snímu) vyjel na zkušenou na MČR žactva 
na dráze. To se konalo v Plzni a skoro domácí 
půda mu přála. Hned v úvodním pokusu si 

družstvo mladších žáků ŠAKu Chodov

ŠAK 
Chodov
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Termín uzávěrky
prosincového čísla

 14.11.2014

vytvořil osobní rekord výkonem 13.35 m.  
  Tento výkon jej posunul do finále.  
   V dalších pokusech se již zlepšit nedoká-
zal, a tak obsadil 8. místo. To je velkým 
příslibem pro nadcházející sezonu a příští 
kalendářní rok. ŠAK Chodov tak pokračuje 
ve výborné vrhačské škole trenéra  
a předsedy ŠAKu Mgr. Libora Dočkala  
a Radek jistě naváže na své slavné vrhačské 
předchůdce v historii ŠAKu a medailisty  
z MČR Pudivítra, Smolného, Čechuru, 
Pohůnka, Klementa či Skálu.

        Když budete číst tyto řádky, bude 
již podzimní část soutěže u svého konce. 
Věříme, že i závěrečnou část soutěží 
zvládnou naše mužstva ve stejném stylu, 
v jakém dosud soutěžemi procházejí. 
Výsledky našich mužstev jsou velmi dobré, 
ale co nám chybí, jsou větší návštěvy na 
domácím hřišti. Věříme, že do jarní části 
soutěží a do upraveného stadionu najde 
chodovský divák opět cestu a podpoří tak 
naše borce v bojích o mistrovské body. 

Výsledky mistrovských utkání
A muži
21.09. Chodov - Hroznětín 2:0
Branky: Vild, Fráňa
28.09. Chodov - Chyše 4:0
Branky: Štěrba 2x, Vilinger, Klášterka
05.10. Březová B - Chodov 0:6
Branky: Šteg 2x, Štěrba, Vild, Boči, Jiroušek
12.10. Chodov - Žlutice 4:1
Branky: Štěrba 2x, Vild, Jankovský
B muži
20.09. Chodov - Slavkov B 3:1
27.09. Kraslice - Chodov 1:1
Vítězství Chodova na penalty 11:10
04.10. Chodov – Bukovany 8:1
11.10. Krásno – Chodov 0:7
Dorost
21.09. Lomnice - Chodov 3:3
Porážka Chodova na penalty 3:4
28.09. Chodov – Ostrov 4:3
04.10. Chodov - FC Cheb 4:1
11.10. Chodov - Nejdek 7:2

Program  zápasů  na  našem  hřišti  
v listopadu
A muži
Ne 02.11. 14:00 h. Chodov - Dolní Rychnov
B muži
So 08.11. 14:00 h. Chodov - Svatava
Zveme Vás na utkání našich mužstev.

Ing. Alfons Skokan

    Dne 3.-5.10.2014 se konal turnaj boxu  
v polské Świdnici, turnaj byl neobvyklý svým 
místem konáním, protože se uskutečnil 
v obchodním centru, za chodovský boxerský 
oddíl startoval Petr Brodský v kategorii junior 
ve váze do 69 kg.
   Petrův první soupeř byl domácí Michal 
Machnicki (box Polonia Świdnica), Petr 
vyhrál jednoznačně na body. Druhý zápas 
- Peliňský Adam (Kaczor box Walbrzych), 
tento duel skončil v polovině třetího kola, 
jasnou Petrovou převahou, soupeř byl rád, 
že rozhodčí ukončil zápas před limitem. Petr 
Brodský si odnesl, z Polska první místo.

Patrik Hruška, SK Box Chodov

www.hnhrm.cz 

Děkujeme voličům 
za jejich podporu.

Ing. Josef Hora    Patrik Pizinger
 

Placená inzerce

SK Box-
Chodov

Spartak
Chodov
oddíl kopané
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Poděkování
Vážení spoluobčané, MO ČSSD si váží podpory, kterou od vás obdrželi naši kandidáti. 
Díky vašim hlasům dostala ČSSD opět tři mandáty a tím jsme si udrželi krásné druhé místo v počtu mandátu  
v  Zastupitelstvu města stejně jako před čtyřmi lety. Co nás, ale mrzí je malá volební účast v  našem městě. Naší 
snahou bude prosazování našeho volebního programu ku prospěchu města a vás občanů.  Děkujeme za vaši podporu. 

Za místní MO ČSSD Bc. Josef Pojar 

Zároveň vám přejeme s předstihem klidné prožití nadcházejících vánočních svátků, bohatého Ježíška a přejeme vám 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do Nového roku 2015, aby byl lepší ve všech směrech než ten letošní.                                                                                                                                       
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FITNESS GYM
” L A R R Y ”

Hlavní 695, Chodov 
( OD Družstevník)

tel.: 607 234 660

Jednotlivé 
vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO  14.00 - 17.00 
NE  14.00 - 19.00

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

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

Jsme státní škola rodinného typu, jediná střední Ekoškola 
v kraji, máme individuální přístup k žákům.

Spolupracujeme s Krajským volejbalovým svazem. 
Ve školním roce 2015/2016 

nově nabízíme perspektivní obor PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE.

Obory:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA

Uvítáme Vás na Dnech otevřených dveří:
27. 11. 2014 (14 - 18 h) nebo 5. 2. 2015 (14 – 18 h)

Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
kontakt: B 733 626 364, 739 322 447

e-mail: goachodov@goachodov.cz

Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 
357 35 Chodov

B l i ž š í  i n f o r m a c e :  w w w. g o a c h o d o v. c z
Ř e d i t e l k a  š k o l y :  I n g .  E v a  Te m ň á k o v á

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

Prodlužované řasy metodou řasa na řasu: 350,-Kč 
Doplnění řasy 300,-Kč

Kompletní kosmetika 250,-Kč + zdarma speciální kůra na vyhlazení pleti
žehlička, jehličková masáž, mechanický peeling, sérum)

Kosmetické přípravky s hadím jedem, kozím mlékem, čertův dráp, mořské bahno
Barvení řasy a obočí + úprava obočí za 100,-Kč

TIP:  Masáž obličeje, krku a dekoltu + speciální maska na vypnutí a regeneraci pleti 145,-Kč
Bonus :  Manikúra při kosmetickém ošetření jen za 65,-Kč!

Francouzská manikúra gelem na nohy 180,-Kč!

K O S M E T I C K É  S T U D I O  “ K K ”

Každá naše zákaznice dostane zákaznickou kartu 
na slevu nebo služby zdarma!

AKCE:

OBJEDNÁVKY:  725 946 873



Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014

Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Listopad 2014

29

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

Darujte zážitek
na celý život

tel: 601 255 555
více informací na www.limuzinatransport.cz

Výlet na

 3 hodiny

za 3300 Kč

až pro 8 lidí
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

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.

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
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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

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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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

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

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
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Jsme ti, co Vás drží na zemi
GPS: 

50
°1

3'4
1.824

"N
, 1

2°4
4'47.1

85"E

CHODOV / ulice Horní / areál proti čp. SHELL

Objednávky po telefonu:

+420 777 008 073

Dále provádíme: výmeny oleju, brzd

Otevírací doba: Po - Pá  8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00

(po telefonické dohode NONSTOP)

Prezutí: plech-kola od 350 Kč
alu-kola od 450 Kč

ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň
H o r n í  Ve s  4 3 ,  3 5 3  0 1   Tr s t ě n i c e
Te l .  6 0 3   5 3 9   4 2 7 ,  E m a i l :  k ve t o n j a r a @ s e z n a m . c z

www.calounictvi-kveton.cz

tesarmilosek@seznam.cz

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

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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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

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

AZ - ENERGIE s.r.o.
JABLOŇOVÁ 36

ČESKÉ BUDĚJOVICE
PSČ: 370 06

Tel.: 604 297 395
info@az-energie.cz
www.az-energie.cz

Na
bíz

ím
e k

 pr
od

eji
 

v C
ho

do
vě

 a 
ok

olí
:

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  295 000 Kč  ul. U Porcelánky, Chodov
Byt 1+1   za   399 000 Kč  ul. Husova, Chodov
Byt 1+1   za   380 000Kč ul. Zahradní, Chodov
Byt  2+1  za   545 000 Kč          ul. Palackého, Chodov
Byt 3+1 s lodžií   za  660 000 Kč   ul. U Koupaliště, Chodov
Chata v Tatrovicích za 380 000 Kč 
Byt 2+1 s lodžií za  499 500 Kč ul. M. Majerové, Sokolov         

V  r á m c i  p o d z i m n í  a kc e  Z DA R M A  1 0  t i p ů  j a k  p ro d at 
Z DA R M A  p ro  n a š e  k l i e n t y  z n a l e c ký  p o s u d e k
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