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3Zprávy z města
K věci …

 Vá ž e n é  č t e n á ř k y , 
vážení čtenáři ,  milí 
spoluobčané, 
naše město má za se-
bou důležité komunál-
ní volby a ustavující 
jednání zastupitelstva 
města, z něhož vzešlo  
i nové vedení Chodova 
a složení rady města. 
Podrobné informace 

o těchto zásadních událostech najdete dále 
v tomto čísle zpravodaje. Pro mne osobně 
je důležité, že všechny městské orgány jsou 
již ustaveny, jsou funkční, a můžeme tedy 
plynule pokračovat v již rozpracovaných  
a započatých úkolech, kterých je před námi 
velmi mnoho. Osobně věřím, že budeme 
společně umět najít jejich správná řešení  
a pracovat ve prospěch celého našeho města. 
   Zároveň mi dovolte, vážení spoluobčané, 
abych Vám popřál příjemné prožití nad-
cházejících vánočních svátků. Vánoce ať 
jsou pro Vás všechny svátkem klidu, pohody  
a příjemného rodinného setkávání. Do nového 
roku 2015 přeji všem hlavně zdraví, úspěchy  
a kapku toho štěstí. 

Patrik Pizinger, starosta města Chodova 

Rekonstrukce gymnázia    
a jídelny je naší prioritou
   Po říjnových komunálních volbách usedl do 
křesla starosty Patrik Pizinger. V politice není 
žádným nováčkem, protože poslední čtyři 
roky pracoval pro Chodov jako místostarosta. 
V krátkém rozhovoru nastínil, jakým směrem 
by se mělo město pod jeho vedením ubírat. 
   V jakém stavu přebíráte město?
   Město Chodov přebírám ve výborné kondici, 
a to jak ekonomické, tak i funkční. Naše město 
má zdravé finance a sílu  na další rozvoj. 
Fungování úřadu je podle mého vzorem pro 
některá okolní města. V tomto ohledu patří 
mé velké uznání panu Ing. Josefu Horovi, 
který město od 90. let vedl a řídil.
Na radnici už máte za sebou jedno volební 
období jako místostarosta, jaké budou vaše 
první kroky na postu starosty?
   V první řadě je to pomoc novému panu 
místostarostovi s rychlým “zajetím” se 
do úřadu. Výhodou pro mne je opravdu 

předchozí působení jak v radě města, tak  
i poslední čtyři roky na postu místostarosty. 
Díky tomu mohu plynule pokračovat  
v úkolech a práci.
   Můžete poukázat na nejpalčivější potíže 
města a způsob, jak se je budete snažit 
řešit?
Téma je bohužel stejné. Teplofikace, kde je 
potřeba dořešit otázku provozovatele a s tím 
spojenou cenu tepla, kterou platí odběratelé 
ve městě. Musíme vyčkat výsledků soudních 
sporů, které se snad již blíží ke konci, a naplnit 
usnesení zastupitelstva z roku 2011, které 
vybralo jako provozovatele teplofikačního 
majetku společnost SUAS. Dalším, spíše 
celospolečenským problémem, je narůstající 
narušování veřejného pořádku, kriminalita  
a konzumace drog v některých částech 
města. Zde teď intenzivně pracují všechny 
složky na řešení.
Jaké zásadní investice v následujících 
čtyřech letech byste rád realizoval?
Tou nejzásadnější je rekonstrukce areálu 
bývalé jazykové školy, dnes gymnázia, na 
moderní školský areál, ve kterém od roku 
2016 najde své místo ZŠ Komenského, 
a to oba její stupně. Následovat by měla 
rekonstrukce budovy bývalé jídelny ZŠ 
Husova pro účely Základní umělecké školy 
Chodov, a to tak, že i tato škola bude působit 
v jedné budově.
Co by si Chodov podle vás určitě zasloužil?
Určitě to, aby si udržel významné postavení 
v Karlovarském kraji a aby si města jako 
takového vážili i jeho obyvatelé. Jinak přeji 
městu, aby nově zvolení členové městského 
zastupitelstva uměli najít společnou řeč 
při práci pro město a při řešení jeho problé
mů.                                                             (mák) 

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že 
z provozních důvodů bude pro veřejnost 
uzavřen dne 31. 12. 2014 po celý den  
a dne 2. 1. 2015 bude provoz úřadu omezen 
kvůli převádění softwarových úloh z roku 
2014 na rok 2015, z tohoto důvodu nebudou 
v provozu pokladny. 
Omlouváme se občanům za možné 
komplikace a děkujeme za pochopení.

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Noví zastupitelé mají za sebou první hlasování

První veřejné jednání a hlasování za sebou 
mají čerstvě zvolení zastupitelé Chodova. 
Na svém premiérovém zasedání ve čtvrtek 
6. listopadu, kdy hlavním bodem byla volba 
vedení města,  zvolili starostou Chodova 
Patrika Pizingera z Hnutí nezávislých 
za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM). 

Ten na postu prvního muže města 
vystřídal dlouholetého starostu Josefa 
Horu, jemuž dělal v posledním volebním 
období zástupce.

Jako místostarostu zvolili zastupitelé 
Luďka Soukupa (HNHRM).

Rada města bude mít jako v minulém 
období sedm členů. Kromě Patrika Pizingera 
a Luďka Soukupa v ní usedne Jiří Vacek, 
Ladislav Zapf (oba HNHRM), Josef Pojar, 
Monika Zezulová (oba ČSSD) a Jiří Tureček 
za Unii pro sport a zdraví.

Zastupitelé zároveň zvolili členy 
kontrolního výboru, finančního výboru  
a osadního výboru.

Předsedou kontrolního výboru se stal 
Josef Pojar, finančního Jan Smolka (HNHRM) 
a osadního Jiří Vacek. Ustanovení výboru 
pro volný čas proběhne na příštím jednání 
zastupitelstva.

Letošní komunální volby (10. a 11. října) 

pohodlně vyhrálo HNHRM, když získalo 
50,98 % a posílilo o čtyři mandáty. Celkem 
má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu 
12 křesel.

Na druhém místě za HNHRM skončili 
sociální demokraté (16,18 % - 3 mandáty). 

Po dvou mandátech získala TOP 09 (8,23 
%) a Unie pro sport a zdraví (9,35 %).

ODS (7,27 %) má v zastupitelstvu jednoho 
zástupce stejně jako KSČM (4,22 %). (mák)

Bezplatná dluhová poradna
Odbor sociálních věcí informuje, že 

v budově MěÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 
128 pokračuje poskytování dluhového 
poradenství v pozměněných termínech. 

Dluhová poradna bude probíhat 
3.12.2014 a 7.12.2014 vždy od 15 do 17 
hodin a od nového roku dvakrát v měsíci 
podle rozpisu, který je k dispozici na webu 
města nebo na sociálním odboru.

Mimo tyto termíny je možné si telefonicky 
sjednat schůzku na telefonu 606856205 
– p. Ouředníková, nebo 732512756 –  
p. Klimentová. Řešte otázku financí dříve, 
než bude pozdě. 

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Jmenuji se Luděk Soukup a jako hrdý 
občan a patriot bych se chtěl podílet na 
chodu a vedení města Chodova. Jsem 
absolventem Pedagogické fakulty ZČU 
v Plzni a až do svého zvolení jsem již  
10 let vyučoval cizí jazyky a dějepis na 
ZŠ Komenského. Za své pole působnosti 
bych si chtěl v následujícím období 
zvolit především oblast školství, kultury  
a sportu. 

Zvolení zastupitelé Chodova
	 HNHRM	 ČSSD

Josef Hora  Josef Pojar 
Eva Bělohlávková  Monika Zezulová 
Patrik Pizinger  Kateřina Lubasová 
Ladislav Zapf  USZ
Luděk Soukup  Jiří Tureček 
Jiří Vacek  Šárka Harušťáková
Markéta Hauzrová  TOP	09
Karel Matička  Jaroslav Srba
Jan Smolka  Libor Novotný 
Denisa Dočkalová  KSČM
Miloš Volek  Jaroslav Hodík 
Jiřina Kertészová  ODS
    Stanislav Pochman 

Strážník  pomohl  zachránit  život 
vážně zraněnému seniorovi

Čestnou stužku z rukou velitele chodovské 
městské policie obdržel v úterý (11. 
listopadu) strážník Robert Kowolowski. 
Ocenění si vysloužil za zásadní podíl na 
záchraně života  jednasedmdesátiletého 
muže ze Sokolova.

Událost se odehrála 6. listopadu, kdy se 
vážně zraněný senior dovolal na tísňovou 
linku 156 v Chodově. Hovor však byl 
nesrozumitelný a nejasný. „Vypadalo to jako 
legrace, nebo jako když někomu v kapse 
náhodně začne vytáčet mobil,“ popsal 
Robert Kowolowski.

„Strážník se zachoval zcela profesionálně. 
Při vyhodnocení oznámení si povšiml 
chroptění a šeptaných slov a zjistil, že se 
jedná o prosbu o pomoc neznámé osoby 
bojující někde o život,“ pochválil kolegu 
velitel chodovské městské policie Ladislav 
Staněk.

Strážník postupně zjistil, že o pomoc 
volá zraněný muž, který se nachází kdesi 
v Jiráskově ulici v Sokolově. Pro jistotu ale 
poslal autohlídku i do stejnojmenné ulice 
v Chodově.

„Zároveň uvědomil kolegy v Sokolově  
a předal jim všechny získané indicie. Ti pak 
společně s policisty a zdravotníky vyrazili na 
místo,“ doplnil velitel s tím, že profesionální 
přístup chodovského strážníka výraznou 
měrou přispěl k záchraně poraněného seniora.

Robert Kowolowski slouží u městské policie 
v Chodově už od roku 1992 a je držitelem 
několika čestných stužek.                      (mák)

Gratulace seniorům města
V souvislosti s účinností zákona  

o základních registrech došlo ke zpřísnění 
a omezení využívání osobních údajů. 
Městský úřad Chodov z tohoto důvodu od 
1.1.2015 ruší osobní gratulace starosty 
města v domácím prostředí jubilanta  
i zasílání gratulací seniorům města poštou. 

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Luděk Soukup. 

 Volby Vás vynesly 
do vedení města, 
kde nyní nově 
zastáváte pozici 
místostarosty. 
Můžete se stručně 
představit a říci, 
na které oblasti 
se budete jako 
místostarosta 

v následujícím období soustředit? 

Robert Kowolowski (vlevo) přebírá 
čestnou stužku od velitele Ladislava Staňka. 

Foto: Martin Polák
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  Zastupitelstvo Chodova se sejde ke 
svému dalšímu jednání ve čtvrtek  
18. prosince v zasedací místnosti radnice. 
Jednání začíná v 16 hodin a zastupitelé na 
programu mimo jiné mají rozpočet města 
na příští rok či partnerskou smlouvu 
s městem Waldsassen.                       (mák)

Chodov  dokončil  desítky  nových 
parkovacích míst
   Bezmála osm desítek parkovacích 
míst mají nově k dispozici motoristé 
v Chodově. Firmy totiž v těchto dnech 
dokončily výstavbu dvou plánovaných 
parkovišť.
   Nová místa k stání jsou v ulici U Kou-
paliště, kde jich řidiči najdou zhruba 70,  
a v ulici Revoluční, kde v upravené 
proluce zaparkuje celkem 12 automobilů.

Stručně z Chodova
Drobné dárky a občerstvení přichystal 
starosta Chodova Patrik Pizinger jako 
poděkování pro tanečníky chodovské 
skupiny Rytmus. Ti v minulých dnech 
přivezli mistrovský titul ze světového 
šampionátu World Championship WADF 
Babylon 2014. „Dnes není tak samozřejmé, 
že děti mají nějaké smysluplné koníčky,“ 
pochválil starosta aktivity skupiny Rytmus.
Obrazy uznávaného chodovského 
výtvarníka Jiřího Juna se v listopadu 
přestěhovaly z Galerie u Vavřince do 
Oelsnitz/Erzgebirge v sousedním Německu. 
V tamní galerii partnerského města totiž 
začala dlouho plánovaná a očekávaná 
výstava jeho děl.
Počet lidí bez práce v Chodově se ve 
srovnání s předchozím měsícem opět velmi 
mírně snížil. Zatímco v září dosáhla míra 
nezaměstnanosti ve městě 10,2 %, v říjnu 
byla o jednu desetinu procentního bodu 
nižší (10,1 %).
Chodovské školy, školky a další zařízení, 
kde se pracuje s dětmi, za sebou mají 
kontrolu České školní inspekce. Ta se 
zaměřila především na zabezpečení budov 
před vstupem cizích osob. Inspektoři po 
prohlídce objektů konstatovali, že školy 
v této oblasti nepochybily a stávající 
opatření jsou dostačující. Kontrola probíhala 
v souvislosti s nedávnou tragickou událostí 
ve Žďáru nad Sázavou, kde psychicky 
nemocná žena zabila jednoho z tamních  
studentů.                                                 

Starou alej nahradí nová zeleň

      Desítky let starou alej topolů černých 
v Revoluční ulici pokácela specializovaná 
firma. Jako náhradu nechá město 
v nejbližších dnech vysázet mladou zeleň. 
Vysoké stromy vzhledem ke svému stavu 
a stáří už začaly být pro okolí nebezpečné 
a při silnějším větru vážně ohrožovaly 
přilehlé domy a jejich obyvatele. Právě to 
byl hlavní důvod, proč muselo stromořadí 
(celkem 26 topolů) ustoupit nové výsadbě. 
Stromky by se v místě aleje měly objevit 
už v těchto dnech.                              (mák)

Parkoviště v Revoluční ulici.     Foto: M. Polák

Revoluční ulice už je bez topolů.    Foto: M. Polák

Parkoviště v ulici U Koupaliště.      Foto: M. Polák
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   Tři nové, moderní vozy mají ve svém au-
toparku Chodovské technicko-ekologické 
služby (CHOTES). V těchto dnech převzaly 
dvě auta na zimní údržbu a jedno speciál-
ní, čisticí, které sníží prašnost v ulicích.
  Dvojice sypačů s radlicí (Multicar) 
využívá podle dodavatele špičkovou 
technologii. Oproti svým předchůdcům 
jsou navíc auta užší, a snáze se tak dosta-
nou i na menší chodníky.
   „Mají řízené obě nápravy, automatické 
dávkování, nádrž na solanku a nerezové 
nástavby,“ vyjmenoval některé přednosti 
nových strojů ředitel CHOTESu Rudolf 
Pocklan.
  Přesné dávkování soli ocení jak oby-
vatelé města, tak jejich čtyřnozí miláčci. 
Na chodník se totiž  dostane takové 
množství posypu, které bude účinné  
a zároveň šetrnější k životnímu prostředí, 
obuvi a psím tlapkám.
  Obě vozidla podle něj nahradí dosluhu-
jící techniku, kterou ale bude firma ještě 
v případě potřeby využívat.
  Moderní zametací speciál (Multicar) se 
zase v Chodově postará o menší prašnost. 
Docílí toho především intenzivním 

 Nové vozy Chodovských technicko-ekologických služeb.                             Foto: Martin Polák

čištěním, kdy se následně sníží množství 
polétavých částic ve vzduchu.       
   „Má velmi účinné filtrační cesty,“ poz-
namenal ředitel s tím, že také tento vůz 
má řízené obě nápravy a řadu dalších 
předností.
  Dva sypače přišly CHOTES na 5,2 mil-
ionu korun bez DPH, čisticí automobil pak 
na 4,2 milionu korun včetně DPH. 
   Na zametací vůz Chodov zažádal  
o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí.  Ta z pořizovací částky 4,2 mil-
ionu korun pokryje  85 % nákladů. (mák)

Galerie u Vavřince    
hostí výstavu Nadvakrát
  Středeční vernisáží (12. listopadu)  v Galerii 
u Vavřince začala výstava kolínského výtvar-
níka Pavla Rajdla. Expozice s názvem Nad-
vakrát představuje jeho obrazy a keramiku.
Pavel Rajdl vystudoval výtvarný obor PF UK 
v Praze, kde byl žákem prof. Ladislava Leit-
geba, Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla 
Lidického.
Později studoval scénografii a dějiny umění. 

Do ulic města vyrazí tři nové, moderní vozy
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Už z toho vysvítá, že poučení šlo směrem 
malířským a sochařským.
Své práce představil na více než 60 samostat-
ných výstavách v ČR. V zahraničí vystavoval 
například v Mnichově, Frankfurtu, Tokiu, Paříži, 
Budapešti. Je zastoupen ve sbírkách v ČR, 
Německu, Japonsku, USA, Švýcarsku, Rak-
ousku, Švédsku, Holandsku, Francii, Itálii…
Výstavu, která potrvá až do 10. ledna 2015, 
uvedl chodovský výtvarník Jiří Jun, o hudební 
doprovod se postaral Jiří Dolanský (klávesy) a 
Mirka Lendělová (zpěv).
  O t e v í r a c í  d o b a  g a l e r i e  j e 
v  ú t e r ý  a  č t v r t e k  o d  1 4  d o  1 7  h o d i n , 
v neděli pak od 13 do 17 hodin. (mák)

Střípky z činnosti MP Chodov
   V nočních hodinách bylo na tísňové lince 
městské policie přijato oznámení, které zprvu 
službu konajícího strážníka rozesmálo. Po 
kruhovém objezdu u nákupního střediska LIDL 
prý pobíhá několik mužů úplně nahatých. Na 
místo byla vyslána motorizovaná hlídka, která 
na místě nevěřila vlastním očím a pozorovala 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

Keramická díla Václava Rajdla.      Foto: M. Polák

tři starší muže, jak s pusou od ucha k uchu běží 
snad nějakou závodní štafetu po kruhovém 
objezdu. Strážníci na místě postupně zjistili, že 
muži jsou v podnapilém stavu, bydlí v blízké 
ubytovně a jde o zahraniční dělníky, kteří se 
vzájemně při konzumaci alkoholických nápojů 
z dlouhé chvíle hecovali do takové míry, že si 
odhlasovali štafetový závod a blízkou kruhovou 
křižovatku si přestavěli na atletický stadion. 
Postupně se zbavovali za běhu svých svršků, 
které jim při běhu překážely, v touze dosáhnout 
co nejlepšího času a jako štafetový kolík jim 
posloužila pivní lahev. Místo světového rekordu 
a medaile však obdrželi výhru v podobě 
blokové pokuty. 

   /Do mezinárodního závodu chtěli nominovat i  
  našeho zástupce, ale měl jiný dres … /

  Nad drzostí dnešních dětí někdy zůstává 
rozum stát. V podvečerních hodinách se o tom 
přesvědčili i zaměstnanci provozu pekárny v ul. 
Husova, kdy do areálu nedovoleně vstoupilo 
několik mladistvých a dva nezletilci a velmi 
zkušeně odcizili dvě přepravky plné koblížků 
a preclíků a rychle se vypařili do blízkého 
parku. Na oznámení velmi rychle zareagovala 
motorizovaná hlídka strážníků, která v době 
oznámení byla poblíž a výtečníky odlapila po 
několika metrech i s lupem.  

/Dle svých slov chtěli pouze ochutnat,  
ale s počtem degustačních vzorků  

na ochutnávku to trochu přehnali … /

Pozor na zábavní pyrotechniku!
Chtěli bychom připomenout dětem 

vzhledem k blížícím se oslavám nového roku, 
že tzv. „zábavní pyrotechnika“ je zábavou 
pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a použití pyrotechniky II. a vyšší třídy je pro 
osoby do 18 let zakázáno.  Doporučujeme 
rodičům dětí, aby je v zájmu ochrany života  
a zdraví o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám šťastné a klidné prožití Vánoc 
Ladislav Staněk, velitel MP Chodova

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO - říjen 2014
Říjen byl velmi, velmi náročný. Chodovští 

hasiči zasahovali celkem u 18 událostí. Dle 
statistik bylo v říjnu zachráněno 91 osob. 

Vážení a milí Chodováci,
s přáním všeho dobrého do posledního měsíce roku 

2014 přeji současně prožití klidných  
a pohodových svátků vánočních a mnoho zdraví, 

spokojenosti, lidské tolerance a radosti  
v celém roce 2015.

Dovoluji si Vám znovu poděkovat za pomoc  
a podporu, kterou jste mi projevovali po celých  

24 let mého působení na chodovské radnici, děkuji...    

 S úctou  Ing. Josef Hora
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Celkem 82 osob bylo zachráněno při požáru 
bytu v třináctipatrovém věžáku č. p. 809. Z toho 
18 osob bylo odvezeno s lehkou intoxikací do 
nemocnice. Nesmíme opomenout záchranu 
většího počtu domácích zvířat.  

Další osoba byla zraněna těžce při DN 
osobního vozidla u Božičan, bylo provedeno 
vyproštění osoby společně s profesionály 
z Karlových Varů, 4 osoby byly lehce zraněny 
během dvou dopravních nehod v Mírové  
a v ulici Tovární v Chodově.

Zranění osoby si vyžádal požár chaty 
v Boučí, zraněná osoba byla také nalezena při 
nouzovém otevření bytu v ulici U Porcelánky, 
bylo také provedeno ve spolupráci se 
zdravotníky snesení dvou zraněných osob 
do sanity v ulici Palackého a Husova. Jediné 
pozitivní bylo, že nedošlo k žádnému úmrtí. 
Jednotka řešila další technické pomoci, 
při odstranění padlého stromu u Chodosu, 

prověření úniku plynu v Hlavní ulici, nouzové 
otevření bytu v ulici ČSO při nebezpečí požáru, 
čerpání vody po havárii produktovodu ve Staré 
Chodovské. Jednou z kuriózních akcí byla 
záchrana psa uvízlého v septiku. Proběhla také 
dvě prověřovací cvičení, letecká DN na letišti 
v Karlových Varech a simulovaný požár budovy 
MěÚ v Chodově. Více najdete na našem webu 
www.sdhchodov.cz . 

Informace SDH - říjen 2014
4. října 2014 se uskutečnilo závěrečné 

kolo Karlovarské ligy mužů, žen a dorostu 
v požárním útoku u Intersparu v Karlových 
Varech. Po slušné sezóně obsadilo družstvo 
žen v celkovém hodnocení 3. místo. Dorostenci 
letošní ročník vyhráli. Taktéž chodovská 
mládež ukončila celoroční Karlovarskou ligu o 
den později v Březové. Výsledné druhé místo 
bylo velkou odměnou za celoroční výsledky. 

25. října naše ženy absolvovaly netradiční 
a unikátní hasičské setkání včetně soutěže 
v požárním útoku. Z Velkopopovického Kozla 
pozvali do svého areálu 9 sborů dobrovolných 
hasičů z ČR, které letos slaví 140. výročí 
založení stejně jako pivovar. Po soutěži 
společně se sládkem narazili 140litrový 
dřevěný sud nefiltrovaného Velkopopovického 
Kozla a připili si k výročí. Královskou disciplínu 
požárního sportu vyhrálo ženské družstvo SDH 
Chodov, 2. místo SDH Jirkov a 3. místo SDH 
Dvorce. 

SDH Chodov bude opět v roce 2015 
organizovat již tradiční Hasičský ples. Termín 
této významné společenské události byl 
stanoven na sobotu 7. února 2015 a bude se 
konat tradičně ve velkém sálu KaSS v Chodově.   

za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss

Požár bytu, U Koupaliště č. p. 809, Chodov, 16. října 2014

Vyproštění osoby se zraněním po DN, za Božičany, 24. října 2014

Karlovarská liga 2014 - závěrečné kolo ligy, Březová,  
družstvo mládeže, 5. října 2014
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Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

Městská
knihovna
Chodov

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 autobusem, 4x uby-
tování s italskou polopenzí, 5denní skipas.

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

Chorvatsko – pobyt pro děti 
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště na ostrově Pag, 

kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými sociálka-
mi. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro  
4 - 6 osob, věk dětí 8 – 15 let. Termín 9.8.- 19.8.2015.  
Cena poukazu: 7.950,- Kč (ubytování, 5x denně 
strava, pitný režim, doprava, služby kempu, poby-
tová taxa, pedagogický dozor). Splatnost zálohy 
3.000,- Kč do 28.2.2015. Doplatek 4.950,- Kč do 
31.5.2015. Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Foto 
z minulých let na www.ddmchodov.cz 

Hurá na třešně … do Lhenic
DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením 

p. Libušky Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, 
které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si včas 
vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.

KDY: od neděle 28.6. do soboty 11.7.2015 
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
VĚK DĚTÍ: 6 – 10 let    CENA:  5.000,- Kč, záloha 

2.000,- Kč do 28.2.2015, doplatek do 31.5.2015.
V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný režim, do-

prava, pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě, disko-
téky, karneval, výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká…

Příměstský tábor
O zábavu vašeho dítěte bude postaráno pedagogy 

volného času vždy od 8 do 16 hodin. Bližší informace 
na www.ddmchodov.cz.

Příměstské soustředění
Určeno dětem se zájmem o florbal - ročník narození 

2004, 2005, 2006. Přihlášky v kanceláři DDM. Infor-
mace na www.ddmchodov.cz.

Dopis Ježíškovi
DDM Bludiště Chodov dává vědět, že všechny 

šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis 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
Na kabelkovém veletrhu v říjnu v DDM Bludiště 

bylo utrženo 16.030,- Kč a na účet sbírky dárci zaslali 
8.000,- Kč. Z vybraných prostředků byly pro dětské 
oddělení v nemocnici v KV pořízeny 3 televizory. 
Pořadatelé sbírky děkují všem dárkyním i nakupu-
jícím za přispění dobré věci. Sběr kabelek probíhá  
i nadále, protože kabelkový veletrh pokračuje 
prodejem 13. a 14.12. v Becherplatzu  
v K.Varech. DĚKUJEME!

Novoroční výjezd cyklistů
pořádají TJ Plamen a SRPD při DDM Bludiště 

za podpory Karlovarského kraje v rámci projektu 
Sdružujme se proti nudě! Sraz u kašny 1.1.2015 
ve 13 h. Pojede se okruh kolem Chodova, do Staré 
Chodovské na horkou polévku. Pak už jen domů. 
Sportu zdar a kolům zvlášť!

Pilates
Rozšiřujeme nabídku cvičení o cvičení pro děti  

6 - 10 let, cvičení maminek s dětmi (2 - 4 roky), Move the 
body - posilování s aerobní částí. Více na ddmchodov.cz a 
Martina Škachová chi-pi-yo@klikni.cz, 774279088.

Cvrčkohrátky
čtvrtek 4. 12. od 10:00 
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky. Pro 

veřejnost.

Čertovské řádění
čtvrtek 4. 12. od 16:00
Děti budou plnit v dětském oddělení různé úkoly a 

za odměnu možná přijde i Mikuláš se svým doprovo-
dem. Pro děti od 2 do 6 let. Pro registrované čtenáře. 
Vstup zdarma.

Burza knih
pondělí 15. 12. od 9:00 do 18:00
V čítárně knihovny si budete opět moci vybrat 

z široké nabídky knih. Pro veřejnost.
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Mikulášský koncert 
v neděli 7.12.2014 od 14:00 hodin,

Malá scéna KaSSu. 
Výtěžek dobrovolného vstupného 
bude věnován stacionáři Mateřídouška.

Vánoční koncert žáků
v úterý 9.12.2014 od 17:00 hodin,
koncertní sál ZUŠ Chodov.

Vánoční koncert učitelů 
ve čtvrtek 18.12.2014 od 18:00 hodin,
kostel sv. Vavřince Chodov. 

Ukončení adventu v neděli 21.12.2014 
od 16.00 – Staroměstská ul.Chodov.
Vystoupí žáci pěveckého sboru  ZUŠ
v doprovodu kapely Alison z Kraslic.

Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov 
Srdečně zve širokou veřejnost na 
Koncert tónů a barev, na kterém vystoupí 

Jiří PAZOUR, klavírní improvizátor, a Olga Volfová, 
improvizace malby.  

Koncertní sál ZUŠ Chodov – čtvrtek 11.12.2014 
od 10:00 a 11:30 hodin pro žáky 2. stupně 
chodovských základních škol a GOA, od 18:00 
hodin pro veřejnost (vstupné dobrovolné). 

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Jazykový pobyt
V rámci projektu „Rekreace a sport v Krušných 

horách“ vyjelo ve dnech 27. – 31. 10. 2014 
dvacet našich žáků z pátých ročníků a dvacet 
žáků ze ŠAKu Chodov na česko-německý ja-
zykový pobyt k partnerskému městu Oelsnitz/
Erzgebirge. Naše nové animátorky Hanka a 
Šárka měly po celý týden pro nás prima pro-
gramy, při kterých vůbec nebyla nouze o zábavu  
a napětí. Navštívili nás kamarádi ze  školy  
v Thalheimu a při plnění úkolů ve skupinkách 
jsme se zdokonalili jak v německém, tak  
i v anglickém jazyce. Pobyt v Tabakstanne nám 
zpestřila návštěva zábavního parku,  bazénu, 
spousta her a soutěží a nákupy. Ubytování bylo 
v krásné budově a stravování formou švédských 
stolů si z předešlých návštěv pamatoval každý. 
Moc jsme se na něj těšili. Byl to opět SUPER 
týden!

Žáci 5. A, B, ZŠ Chodov,  
Husova ulice

Veselá vánoční nadílka
pondělí 22. 12. od 15:00 
Přijďte si vybrat dáreček z naší Vánoční sbírky 

drobností. V 16:30 přípitek na rozloučenou se starým 
rokem. Pro registrované čtenáře. Vstup zdarma.

Teologické  besedy  s  panem 
Tomášem Kábrtem
O perlách, sviních… a lidech

čtvrtek 4. 12. od 18:00
Adventní rozjímání nad radikálním Ježíšovým 

výrokem „neházejte perly sviním“. Co ve skutečnosti 
znamená v kontextu Bible, Ježíšova života i dnešní 
doby. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Muž a žena v Bibli
čtvrtek 18. 12. od 18:00
Fenomény mužství a ženství, jejich ideál  

a skutečnost, poslání a smysl podle posvátných 
textů Bible. Krása lidství v jednotě jeho genderové 
rozmanitosti. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Provozní doba o Vánocích
Přehled provozní doby o vánočních svátcích naj-

dete na www.knihovnachodov.cz

Tipy knihkupectví
Táňa Keleová Vasilková – Manželky
Danielle Steel – Na první pohled
Roman Vaněk – Snadno a rychle 
Kniha obsahuje 111 rychlých rodinných pokrmů pro 

všední den, připravených z běžně dostupných surovin.
Otevřeno: Po – pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
V prodeji DVD Oslavy 
města Chodova 2014, 
cena 150 Kč. 
Obsahuje DVD s 30 mi-
nutovým videozáznamem 
a DVD s fotogalerií.  
Vyrobilo Televizní  
studio Chodov.

Základní
umělecká 
škola Chodov
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ZŠ Husova ul.

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.

Společný víkend v Horní Blatné
   Někteří učitelé naší školy se ve dnech  
7.-9.11.2014 zúčastnili společného víkendu 
v Horní Blatné. Společně jsme strávili volný čas 
krásnou procházkou po okolí města. Navštívili 
jsme Vlčí jámy, Blatenský vrch, podél Blaten-
ského příkopu jsme putovali na Rýžovny. 
V krásné přírodě čas rychle utíkal, počasí bylo 
k procházce jako stvořené, po 14 km jsme se 
vrátili zpátky do Horné Blatné. Ubytovaní jsme 
byli v ubytovně Wolfgang, byli jsme příjemně 
překvapeni jejím vybavením, které nabízí různé 
možnosti, jak využít volný čas. Zjistili jsme, že 
Horní Blatná a její okolí včetně ubytovny jsou 
ideálním místem např. pro školu v přírodě.

Loučení s Mgr. Luďkem Soukupem
  Na základě výsledků letošních komunálních 
voleb obsadil post místostarosty města Chodo-
va náš kolega Mgr. Luděk Soukup. Přejeme mu 
v jeho nové funkci hodně úspěchů a děkujeme 
za odvedenou práci na naší škole.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

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. 352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Charitativní akce
Vyučující naší školy se rozhodli pomoci sociálně 
slabým rodinám a uspořádali sbírku ošacení a obuvi, 
kterou předali koncem listopadu Farní charitě Chodov.

Volba povolání
Žáci 9. třídy se spolu s třídní učitelkou 
zúčastnili prezentační výstavy „Škola 2015“, 
která se uskutečnila ve Velkém sále ho-
telu Thermal v Karlových Varech. Sami žáci 
ohodnotili tuto akci tak, že bohužel ne-
splnila jejich očekávání, neboť řada škol,  
o které by měli i zájem, se zde neprezentovala.

ŠD – Florbalové utkání
Ve středu 12. 11. se naše školní družina utkala 
se ŠD 3. ZŠ ve florbalu. Utkání skončilo pro naši 
družinu vítězně. Vyhráli jsme vysoko 9:2. Vy-
chovatelky ŠD

 Žáci a technika 
Během měsíců října a listopadu se žáci 4. 
ročníků zúčastnili projektu DDM - Seznámení 
s keramikou a robotikou. V keramické dílně si 
po dvou dopolednech vlastnoručně vyrob-
ili sluníčka. V další odborné učebně je čekala 
stavba robota a jeho programování. Na základě 
zájmu žáků byli někteří vybráni na exkurzi do 
Techmanie Science Center v Plzni. 
V Techmanii jsme hledali odpovědi na otázky, 
proč se děje to či ono. V muzeu se nachází 
několik tematicky rozdělených expozic s řadou 
interaktivních exponátů, se kterými mohli žáci 
manipulovat a zjišťovat, jak fungují.  Velkým 
zážitkem pro ně byla návštěva 3D planetária. 
Děkujeme organizátorům za zajímavé zážitky. 
Žáci 4. tříd

Uzavření školního hřiště
Oznamujeme chodovské veřejnosti, že od 
začátku prosince 2014 až do března 2015 je 
školní hřiště pro veřejnost uzavřeno. V zim-
ních měsících je pohyb na hřišti nebezpečný 
a hrozí úraz. Plně platí ustanovení Provozního 
řádu hřiště, že vstup na hřiště v nepřítomnosti 
správce je zakázán. Hřiště bude pod zvýšeným 
dohledem městské policie. Chceme hřiště 
otevřít na jaře opět i pro veřejnost. K tomu 
je ovšem zapotřebí, aby zařízení nebylo 
některými jedinci ničeno. Proto dodržujte zákaz 
vstupu v zimních měsících a s novým jarem se 
opět těšíme na ukázněné sportovce. Mgr. Milan 
Kovářík, ředitel školy

Halloween 2014 
Jak jinak než strašidelně se má oslavovat ten 
pravý „Halloween“, a tak v pátek 31.10. v 19 ho-
din večer naši družinu zaplnila horda strašidel 
a strašidýlek. 
Měla se tu dobře, hrála si, soutěžila, smála se a 
strašila. A protože se chovala slušně, odnesla si 
něco na památku i na zub. 

ZŠ ve Školní 
ulici
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Čertí škola
   Již několik let je na naší škole tradicí zážitkový 
den „Čertí škola.“ Také letos to nebude jiné, 
a tak se už malí ďáblíci a pekelnice pečlivě 
připravují na svůj úžasný den, kdy se škola 
promění v peklo a oni se budou moci předvést.

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). 

V závěru bychom chtěli popřát všem krásné 
Vánoce, bohatou nadílku, hodně štěstí, zdraví, 
spokojenosti a lásky v novém roce 2015.

Mgr. Lenka Hrušková

Nová třída v ZŠ Chodov, Nejdecká 254

  
 Začátek školního roku přinesl do naší školy 

některé novinky. Otevřeli jsme první třídu 
základní školy pro žáky s vývojovými porucha-
mi učení a chování bez mentálního postižení.
   Při vytváření vzdělávacího programu a 
hledání vhodných didaktických metod jsme se 
v matematice inspirovali metodou profesora 
Hejného.  Jedná se o netradiční metodu výuky, 
kdy dítě objevuje matematiku samo a s ra-
dostí, což vede k její oblibě. Výuka je založena 
na vlastním prožitku, nenásilným způsobem 
rozvíjí logiku a poskytuje velké množství pro-
storu k tomu, aby si dítě našlo ke správnému 
výsledku svou vlastní cestu. Hodiny matema-
tiky podle prof. Hejného jsou spíše jako hra, 
kde děti neustále poznávají něco nového, řeší 
zajímavé úlohy, cestují po bludištích, staví z 
kostek, sčítají pomocí sčítacích trojúhelníků, 
skládají geometrické tvary nebo řeší rébusy. 
Metoda prof. Hejného také mění pohled na 
učitele při výuce. Ten se stává spíše rádcem a 
organizátorem práce. Učitel žákům neukazuje 
chyby, jen upozorňuje a vede žáka k tomu, aby 
je sám hledal a zkoušel jiné postupy. Děti si 
na správnost či nesprávnost řešení přicházejí 
také díky společné komunikaci a diskuzím. 
Vzájemně si pomáhají a probírají možnosti, jak 
dosáhnout správných výsledků.  Matematika se 
stává pro prvňáčky předmětem, který je baví a 
na který se těší.
   Další novinkou v učebním plánu naší nové 
první třídy je předmět speciálněpedagogická 
péče. V rámci tohoto předmětu se snažíme 
kompenzovat problémy žáků s narušenými 
komunikačními dovednostmi, s poruchami 
chování a s oslabenými kognitivními funkcemi.
Práce ve třídě, ve které mají všichni žáci nějaké 
speciální vzdělávací potřeby, není lehká, ale 
věříme, že se nám podaří maximálně rozvinout 
vzdělávací potenciál každého dítěte.

Mgr. Lenka Bauerová, výchovná poradkyně 

Halloween ve školní družině 3. ZŠ

ZŠ  
Nejdecká ulice

Dýňový den v obraze
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Pražský studentský summit
Jsme velmi potěšeni, že chlapci ze třídy G7 
prošli sítem a díky své eseji byli vybráni k ak-
tivní účasti v tomto projektu. 
Jedná se o celoroční vzdělávací projekt pro 
více než 350 studentů z celé republiky, 
v němž jde o simulaci činnosti mezinárodních 
organizací. Účastníci aktivně zastupují reálný 
světový stát (náš tým bude zastupovat Albá-
nii). Seznamují se s děním v daném státě a 
v závěru projektu navrhují řešení problémů, 
které řeší mezinárodní organizace. Účast 
v tomto projektu bude velkým přínosem, 
účastníci budou obohaceni ve znalostech 
z oblasti mezinárodního dění, lidských práv, 
ekonomie, kulturního dědictví a životního 
prostředí. Navíc se zdokonalí i v angličtině, 
neboť část projektu bude probíhat právě 
v angličtině. 
Fantazii se meze nekladou 
Druhý ročník výtvarné soutěže přinesl opět 

ocenění pro naše žáky. Dvojice Jiří Gyara-
ki a Lukáš Čermák (oba G2) vytvořila ob-
rázek, který znázorňoval představu o set-
kání s mimozemšťany. Díla hodnotil ředitel  
Galerie umění a obrázek se mu natolik zalíbil, 
že chlapcům udělil 3. místo. Nutno dodat, 
že do soutěže bylo zasláno 186 prací. Lukáš 
a Jirka se tak mohli zúčastnit slavnostního 
vyhlášení výsledků, kde z rukou hejtmana 
převzali hodnotné ceny. 

Halloween u nás
Další akcí, kterou jsme si užili, byl Halloween. 
Třídy G1 a G8 strávily strašidelnou noc v pro-
storách školy, kde se též odehrála stezka od-
vahy. 
Sbírka pro útulek
Již druhým rokem se zapojujeme do sbírky 
pro Záchytné místo pro zatoulaná zvířata 
v Chodově. Žáci a učitelé upekli různé dobro-
ty, které se pak v rámci dobročinného obcho-
du prodávaly. Výtěžek z této akce byl darován 
chodovským zatoulaným pejskům 
Jitka Čmoková za kolektiv GOA

Poděkování
Děkujeme vedení města, pracovnicím sociál-
ního odboru a manželům Schmidovým za 
starostlivost věnovanou klubu. Těšíme se na 
spolupráci i v dalším roce.

Členové klubu důchodců

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval PČR Chodov, 
Městské policii v Chodově a HZS Karlovar-
ského kraje za brilantní zásah v době požáru 
bytového domu v ulici U Koupaliště 809 
v Chodově. Zároveň také děkuji příslušníkům 
PČR v Chodově za finanční sbírku a dočasné 
ubytování. 

Radek Veselý

  

Dýňový den v obraze

Vzpomínka
22.12.2014 uplyne 8 let,  

kdy nás navždy opustil náš jediný syn 
Jiří Anjel, milujeme tě.

Všichni, kteří jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte si s námi. Děkujeme
                                                  Rodiče

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov



Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2014 Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2014

15
Zprávy z města

Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, si  připomněl také Chodov.
V Městském parku se tak sešli představitelé města, armády, spolků a dalších organizací, aby 
uctili památku obětí válečných konfliktů (snímek nahoře). Fotografie vlevo uprostřed zachycuje 
koncert populární zpěvačky Věry Špinarové v Kulturním a společenském středisku, který byl 
vyprodán téměř do posledního místa. Vedlejší snímek je z galerie partnerského města  Oelsnitz/
Erzgebirge v Německu, kde v těchto dnech vystavuje výtvarník Jiří Jun. Hornický spolek Solles 
opět vyrazil na brigádu, tentokrát uklidil vnitřek kostela svatého Vavřince (vlevo dole). Vedle 
je snímek ze cvičení hasičů na radnici v Chodově.                                                               (mák)

Objektivem zpravodaje



Kino . Horké novinky

Zpravodaj města Chodova. Prosinec 2014

sobota 27. 12. a neděle 28. 12. v 17 h.

PADDINGTON
Premiéra / Rodinná komedie / VB, Kanada, Francie
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který 
přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde 
se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Přístupné, česky mluveno. 
Vstupné 125 Kč

pátek 26. 12. a sobota 27. 12. v 19:30 h.
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D /142/
Premiéra / Historické drama / USA, VB, Španělsko
Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: 
Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se moci 
impéria. Mojžíš (Christian Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel 
Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými 
epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

čtvrtek 11. 12. a pátek 12. 12. v 16 a 19:30 h.
sobota 13. 12. a neděle 14. 12. v 19:30 h.

pátek 26. 12. v 16 h.
pondělí 29. 12. a úterý 30. 12. v 19:30 h.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland

čtvrtek 4. 12. a pátek 5. 12. v 19:30 h., sobota 6. 12. v 17 h.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU /102/
Premiéra / Dobrodružný, rodinný / Česko
Malý Petr (Richard Labuda) vyrůstá v péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková), 
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů 
marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, 
pro což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků (Ondřej Vetchý)… 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

N E C H  S E  O V L Á D A T

V  K I N E C H  O D  1 2 .  2 .

V O U C H E R  N A  J E D N U  V S T U P E N K U

WWW.CINEMART.CZ/PADESAT-ODSTINU-SEDI

odstiny_sedi_voucher_A5_02.indd   1 19.11.14   13:49Tip na vánoční dárek!
 K dostání na pokladně kina Malá scéna 

a v Infocentru Chodov. 

Cena 120 Kč (do 31.12.2014)

              130 Kč (od 01.01.2015)
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pondělí 1. 12. v 19:30 h.

ZMIZELÁ /145/
Mysteriózní thriller / USA
Amy Dunnová (Rosamund Pike) zmizela v den pátého výročí svatby. Nick (Ben Affleck), 
její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že 
nic nespáchal, Amyini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji 
poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy? 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

úterý 2. 12. v 19:30 h.

JOHN WICK /101/
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 105 Kč

středa 3. 12. v 19:30 h., čtvrtek 4. 12. v 17 h.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 1. ČÁST /125/
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. Do čela odboje 
se postavil Třináctý obvod, i když se donedávna o jeho existenci téměř nic nevědělo… 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 4. 12. a pátek 5. 12. v 19:30 h., sobota 6. 12. v 17 h.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU /102/
Premiéra / Dobrodružný, rodinný / Česko
Malý Petr (Richard Labuda) vyrůstá v péči prarodičů (Milan Lasica, Libuše Šafránková), 
protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů 
marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, 
pro což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků (Ondřej Vetchý)… 

Přístupné. Vstupné 115 Kč

pátek 5. 12. v 17 h.

VČELKA MÁJA 3D /79/
Animovaný, rodinný / Německo, Austrálie
Práce, úsilí a med – život včel je v podstatě dost jednotvárný a předem daný...ale ne pro 

malou včelku Máju, která už od narození narušuje zaběhnutá pravidla úlu svojí radostí 

ze života, zvídavostí a mimořádně dobrodružnou povahou. Proto je od prvního dne 

pozorně sledovaná a nepříliš oblíbená hlavní královninou rádkyní Gunillou. Jednoho 

dne vypukne ve včelím úle velký zmatek a zděšení, protože zmizí všechna mateří 
kašička, a podezření padne na nepřátelský roj sršňů.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 6. 12. a neděle 7. 12. v 15 h.

VČELKA MÁJA 2D /79/
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

sobota 6. 12. a neděle 7. 12. v 19:30 h.

JESSABELLE: V TVÁŘI DÉMONA /89/
Premiéra / Horor / USA
Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane ochrnutá. Aby našla klid, 
nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který kdysi patřil jejímu otci. Brzy se tam 
však začnou dít podivné věci a Jessie najde záhadný vzkaz od své matky, která zemřela 
před mnoha lety. Brzy pochopí, že tento dům je už dávno obýván i nějakou jinou bytostí. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 7. 12. v 17 h., pondělí 8. 12. v 19:30 h.

POHÁDKÁŘ /90/
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 105 Kč

úterý 9. 12. 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

středa 10. 12. v 19:30 h.

MY 2 /100/
Romantické drama / Česko
MY2 je milostný příběh ztracené dívky a 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

čtvrtek 11. 12. a pátek 12. 12. v 16 a 19:30 h., 
sobota 13. 12. a neděle 14. 12. v 19:30 h.
pátek 26. 12. v 16 h., 
pondělí 29. 12. a úterý 30. 12. v 19:30 h.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland
„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy 
a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou 
vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv 
na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 13. 12. v 15 h.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D /90/
Animovaná komedie / USA
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

sobota 13. 12. a neděle 14. 12. v 17 h.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D /90/
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

neděle 14. 12. v 15 h.

WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH /98/
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 95 Kč

pondělí 15. 12. v 19:30 h.

ŽELEZNÁ SRDCE /135/
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 105 Kč

úterý 16. 12. a středa 17. 12. v 19:30 h.

INTERSTELLAR /169/
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
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49. týden 2014
2. 12. úterý a 4. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 5. 12. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ
Záznam z představení na Malé scéně (repríza)

ROCKPARÁDA Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

51. týden 2014
16. 12. úterý a 18. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 19. 12. 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)

ADVENTNÍ KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE
Záznam z koncertu v kostele sv. Vavřince (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

52. týden 2014
23. 12. úterý a 25. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 26. 12. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

ADVENTNÍ KONCERT SKUPINY SOKRAT
Záznam z koncertu v kostele sv. Vavřince (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

50. týden 2014
9. 12. úterý a 11. 12. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 12. 12. 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) 

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Záznam z koncertu v kostele sv. Vavřince (premiéra) 

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

čtvrtek 18. 12., pátek 19. 12. a sobota 20. 12. v 17 h.
neděle 21. 12. v 15 h., úterý 30. 12. v 17 h.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY /89/
Premiéra / Dobrodružná komedie / USA
Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben 
Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na 
dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

pátek 26. 12. a sobota 27. 12. v 19:30 h.

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D /142/
Premiéra / Historické drama / USA, VB, Španělsko
Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: 
Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se moci 
impéria. Mojžíš (Christian Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi 
(Joel Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými 
smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

čtvrtek 18. 12., pátek 19. 12. a sobota 20. 12. v 19:30 h.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO /110/
Premiéra / Komedie / USA
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda s Harrym opustili, a změnilo 
se toho opravdu hodně. S výjimkou jejich tuposti. Když se Harry, který nutně 
potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, neznámo kde, žije jeho dcera, musí 
Lloyda probrat z „kómatu”, ve kterém se nachází od chvíle, co ho Mary odmítla, 
a vydat se na cestu, aby svou dceru požádal o pomoc… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

sobota 27. 12. a neděle 28. 12. v 15 h.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 3D /80/
Premiéra / Anim. pohádka / Rusko
Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse Christiana 
Andersena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. 
Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do 
paláce Sněhové královny, aby zachránili Gerdina bratříčka Kaye a navždy vysvobodili 
zemi z věčného sněhu a mrazu. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 20. 12. v 15 h., neděle 21. 12. v 17 h.

MAGICKÉ STŘÍBRO 
- HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D /84/
Premiéra / Rodinný, fantasy / Norsko
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té 
nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, 
je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci budou muset 
brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi červených skřítků? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

sobota 27. 12. a neděle 28. 12. v 17 h.

PADDINGTON
Premiéra / Rodinná komedie / VB, Kanada, Francie
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího 
Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou 
manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné 
věci. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

neděle 21. 12. a pondělí 22. 12. v 19:30 h.

RALUCA /80/
Premiéra / Erotický krimi-thriller / Česko
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat.  
Ale připomenou mu je jiní... Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, 
sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca a otočí 
mu ho o 180 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo nastražil past? Začnou 
se totiž dít věci, které by ho ani ve snu nenapadly. Jde v nich o sex, o vraždu, o velké 
odhalení, drsné připomenutí té proklaté minulosti. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

neděle 28. 12. v 19:30 h., pondělí 29. 12. v 17 h.

HODINOVÝ MANŽEL /100/
Premiéra / Komedie / Česko
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. 
Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena, a čtveřice se tak rázem ocitá 
doslova na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví 
manželé” a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou 
pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby…  
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč
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Výstava „Nadvakrát“ probíhá do Galerie u Vavřince KASS Chodov
obrazy a keramika 10.01.2015
autor: Mgr. Pavel Rajdl

Výtvarná soutěž: Vánoční zvonečky probíhá do 12.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
a ozdoby, výstava a hlasování  15. - 31.12.
vyhlášení vítězů 07.01.2015

Středeční soutěže 03.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Hádej co? 15:00 – 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 03.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
K čertu! 17:00

Prodejní trhy levného textilu  04. – 05.12. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Cvrčkohrátky 04.12. MěK – dětské odd. MěK 
Chodov 
 10:00

Čertovské řádění 04.12. MěK – dětské odd. MěK 
Chodov 
 16:00

Cyklus teologických besed 04.12. MěK –  podkroví MěK Chodov
O perlách, sviních… a lidech 18:00

Mikulášská nadílka 05.12. DDM Bludiště DDM Chodov
vstupné 20 Kč 17:00 – 18:30

Mikulášský koncert ZUŠ 07.12. kino Malá scéna KASS 
Chodov 
 14:00

Vánoční koncert žáků ZUŠ 09.12. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
 17:00 

Středeční soutěže 10.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Svět v kostce 15:00 – 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 10.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Fimfárum 17:00

Čtvrteční  výtvarné dílničky 11.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vánoční dekorace 13:00 – 17:00

Koncert tónů a barev 11.12. ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov
 18:00

Burza vyřazených knih 15.12. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 – 18:00
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Prodejní trhy levného textilu  17. – 19.12. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Středeční soutěže 17.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Activity 15:00 – 16:00

PRSKni – PRima Svět Knih 17.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Krysáci jsou zase spolu 17:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 18.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vyrábíme z korálků a plsti 13:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 18.12. MěK –  podkroví MěK Chodov
Muž a žena v bibli 18:00

Vánoční koncert učitelů ZUŠ 18.12. kostel sv. Vavřince ZUŠ Chodov 
 18:00
 

Staroměstské vánoční trhy 20. – 21.12. Staroměstská ulice KASS Chodov
 8:00 – 18:00

Ukončení staroměstského 21.12. Staroměstská ulice KASS Chodov
adventu 15:30 – 17:00

 
Veselá vánoční nadílka 22.12. MěK – dětské odd. MěK Chodov
pro registrované čtenáře 15:00

Vycházka turistů 03.12. autobusové nádraží Turisté Chodov
Karlovy Vary – Kyselka sraz v 08:45 Chodov (Růžena Štěpánková)

2. liga ženy 06.12. sportovní hala  BVC  Chodov
Chodov –  Střešovice 09:00 Chodov

Vycházka turistů 17.12. autobusové nádraží Turisté Chodov
Chodov – Vintířov (7 km) sraz ve 14:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Vánoční laťka 20.12. sportovní hala ŠAK Chodov
29. ročník 09:30  Chodov

Vycházka turistů 31.12. autobusové nádraží Turisté Chodov
Silvestrovská vycházka  sraz ve 14:00 Chodov (Růžena Štěpánková)
na Bílou vodu

Novoroční výjezd cyklistů 01.01. kašna TJ Plamen Chodov
Kolem Chodova 13:00 Staroměstská ul. a DDM Bludiště
do Staré Chodovské

Sport
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Chodovští atleti bodovali v H. Slavkově
    Domů si přivezli řadu cenných medailí.
Cenné medaile si domů přivezla výprava 
chodovských atletů ŠAKu z tradičního závodu 
Slavkovský podzimní kros. Jeho 24. ročník se 
konal v neděli 19. října v Horním Slavkově.

Vánoční laťka
  Školní atletický klub v Chodově ve spolu-
práci s DDM Bludiště Chodov pořádá v sobotu 
20.12.2014 od 10:00 hodin v městské sportovní 
hale pouze pro kategorie žactva 29. ročník mítinku 
ve skoku vysokém. Dorost, junioři a dospělí mohou 
skákat mimo soutěž s žáky.  Akce je podpořena 
finančními granty města Chodova, obce Vintířov  
a finanční podporou firmy KH-Cetto, s.r.o.
   Přihlášky: 30 minut před zahájením příslušné 
kategorie. Pořadatelé si vyhrazují možnost upravit 
časový pořad na základě množství přihlášek. Star-
tovné: členové ŠAK Chodov a žáci základních škol 
z Chodova a Vintířova zdarma, cizí žactvo 30 Kč, 
ostatní 50 Kč.                                Miloš Volek

Florbalový turnaj Tomáše Kafky 
    Za přispění města Chodova se v neděli 9. lis-
topadu konal v chodovské sportovní hale první 
ročník florbalového turnaje Tomáše Kafky. Turnaj 
pořádal TJ Plamen Chodov spolu s Richardem 
Parthem. Přihlásilo se celkem osm družstev v kat-
egorii mladších žáků a osm družstev v kategorii 
starších žáků.
  Po tuhých utkáních se družstva umístila takto:
Mladší žáci: Starší žáci:
1. Hurrican KV 1. Hurrican KV 1
2. Baník Sokolov 2 2. TJ Plamen Chodov
3. Baník Sokolov1 3. Hurrican KV 2
4. Batesta Chodov 1 4. GaOA Chodov
5. TJ Plamen Chodov 5. 3. ZŠ dívky
6. 2. ZŠ ml.žáci 6. 2. ZŠ 
7. TJ Batesta Chodov 2 7. 3. ZŠ chlapci
8. 3. ZŠ   8. 1. ZŠ
  V průběhu celého turnaje probíhal v pros-
toru mezi hřišti doprovodný program, o který 
se starali pan Kafka a pan Natov, hráč české  

Taneční skupina Rytmus

Darlings Chodov

Rytmus Chodov mistrem světa
  Liberecké mistrovství trvalo pět dní 
a předvedlo se přes 2500 tanečníků z 16 
států. Prvenství získali tanečníci v kategorii 
Urban street dance - large team s tancem 
Life in the showcase a vicemistry světa se 
stali v kategorii  Urban street dance fusion 
show - large team s choreografií Existence. 
Všem tanečníkům moc děkuji za krás-
nou reprezentaci města Chodova.

Zuzana Šimková, vedoucí skupiny

Sportovní rokenrol Chodov
   Rokenrolová dívčí formace Dar-
lings se opět  v Praze postavila na 
stupně vítězů. 25. října se zúčastnila 
Českého poháru na Vinohradech  
a 8. listopadu Poháru starosty města Říčany.  
Z obou rokenrolových závodů dovezla 
stříbrné medaile. Letošní úspěšnou sezónu 
jsme zakončily na domácí půdě v Sadově 
30. listopadu.

Trenérky Lada a Hanka

ŠAK 
ChodovTaneční skupiny

Chodov

TJ PLAMEN
Chodov
florbal
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florbalové reprezentace.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento tur-
naj zorganizovat, a těšíme se na další ročník. 

Radek Buchtel, 
trenér florbalu TJ Plamen Chodov 

   Při svém prvním vystoupení v krajské lize 
elévů se florbalisté z TJ Batesta Chodov utkali 
se sedmi zkušenými týmy z Ostrova, Sokolova, 
K. Varů a Chebu. S jednou porážkou a šesti výh-
rami obsadili krásné druhé místo. 

Florbalová přípravka
DDM Bludiště a oddíl florbalu TJ Batesta pořádají 
nábor dětí ročníku nar. 2007/2008 do florb-
alové přípravky. Tréninky – středa 15:00-16:30 
h. Přihlášky v kanceláři DDM, informace na tel.: 
602100336, e-mail: martin.voleman@seznam.cz

Halová sezóna je v plném proudu, 
2. liga žen
    Ženy BVC WITTE Chodov po loňské záchranné 
misi, kdy v polovině soutěže byly předposlední, 
aby nakonec ligu solidním pátým místem zacho-
valy, bohužel od počátku sezóny ještě neokus-
ily chuť vítězství a jsou jasně poslední. Příčin je 
více, bohužel se nám nedaří stabilizovat kádr, 
mladé hráčky ještě pro tuto soutěž nedozrály 
nebo z různých příčin končí či odcházejí stu-
dovat mimo region (to je asi největší problém), 
v kraji neexistuje krajská soutěž žen, kde by 
se mohly hráčky pro ligové soutěže připravit  
a sbírat zkušenosti v kategorii dospělých.  
A mohli bychom pokračovat, nicméně hledáme 
cesty a budeme se snažit ligu v regionu udržet.

1. liga kadetek
   Kadetky BVC Witte si stanovily pro letošní 
sezónu jednoznačný a rozhodně ne lehký úkol, 
jímž je postup do extraligy. Tým vedený Jiřím 
Turečkem a Filipem Plášilem zatím úkol plní  
a v polovině základní části vede neúplnou tabulku 
skupiny B. Povede se cíl splnit? Přijďte se podívat a 
povzbudit chodovský tým!

Žákyně se kvalifikovaly do Českého poháru

¨¨

   Družstvo chodovských starších žákyň postoupilo 
do první osmičky Českého poháru starších žákyň 
2014/2015.  Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz

Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

Patrik Frai vyhrál v Sokolově
    V sobotu 18.10.2014 se v Sokolově uskutečnil 
tradiční podzimní turnaj mládeže. Turnaj, ve 
kterém se chodovským hráčům vždy dařilo. V 
minulosti jej například Lukáš Vlasák vyhrál hned 
šestkrát. Tentokrát na něj navázal Patrik Frai, který 
si výhru zajistil v poslední partii proti oddílovému 
spoluhráči Stanislavu Srbovi, ten bral druhé místo.
  V celkovém hodnocení brali chodovští šachisté 
hned polovinu míst v první desítce a jednoznačně 
ovládli turnaj. Vedle zmíněného zlata a stříbra si 
bronz veze mezi mladšími startujícími Lenka Gár-
ská. Výsledek nám udělal radost a dal zčásti zapo-
menout na nevydařený ligový vstup do sezóny.

Standa Srba zaválel
Na konci října si v Harrachově dali dostaveníčko 
nejlepší hráči z Čech, kteří se během týdne utkali 
v devítikolových turnajích o medaile a postupy 
na MČR. Velkou radost chodovským fanouškům 

udělal v kategorii 
HD14 Stanislav Srba, 
který v posledním 
kole vydřel výhru 
a obsadil 10. místo 
(66 hráčů), jímž si 
vybojoval postup 
na březnový repub-
likový šampionát. 

Marcel Vlasák, ŠK Spartak Chodov

Spartak
Chodov
Šachový klub 

TJ Batesta
Chodov
florbal

BVC WITTE 
Chodov
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MČR ALLKAMPF-JITSU 2014
Úspěšná výprava MČR ALLKAMPF-JITSU za námi, 
sportovní A team a reprezentanti CZECH SHIDO 
TEAMU potvrdili své zkušenosti a získali: Jan 
Kolář 1. místo, Pavel Jelínek 2. místo, ti se utkali 
ve finále, kam postoupili s velkou převahou nad 
ostatními soupeři, Jana Petříková 2. místo (mezi 
chlapci). Vznikající B team bojoval poprvé na 
velké akci. V nejmenší kategorii nastoupil Ondra 
Schwarc, který podlehl v eliminaci, Dan Mlýnek 
vyhrál první zápas a postoupil mezi 4 nejlepší, 
v boji o 3. místo prohrál s Janou Petříkovou, 
největší překvapení předvedl Kryštof Schwarc, 
jako nejmladší a o hlavu menší kosil jednoho 
soupeře za druhým, těsně před kýženou medailí 
prohrál pouze o 1 bod opět se soupeřem s ob-
rovskou váhovou převahou (obrovské bojové 
srdce!). Ve starší kategorii prohrál Víťa Linhart s 
Lukášem Rysem, který rovněž těsně podlehl v 
boji o 3. místo. Junior Vojta Kříž na své první akci 
v boji o 3. místo prohrál. 
Děkujeme za podporu městu Chodov, Baru Palír-
na, obci Vintířov, Lincoln, s.r.o.

Václav Kolář, trenér

Opona spadla a podzimní část fotbalových 
soutěží Karlovarského kraje je skončena. Je 
čas bilancování a stanovení cílů pro jarní část 
soutěží. Vedle cílů musí být stanoven i tré-
ninkový plán na zimní přípravu, který určí cestu 

k dosažení těchto cílů. Věříme, že naše mužstva 
najdou správnou cestu a v jarní části soutěží bu-
dou stejně úspěšná jako v části podzimní.
Výsledky našich mužstev
A muži
18. 10. Vintířov – Chodov 0:2 branky: Raulich, 
Štěrba; 25. 10. Rotava – Chodov 1:2 branky: Štěrba, 
Šteg; 2. 11. Chodov - D. Rychnov 5:0
branky: Boči  2, Jankovský, Šteg, Štěrba; 8. 11. Jiskra 
Aš - Chodov 5:5 na P.K. zvítězil  Chodov, branky: 
Boči 2, Šteg, Vild, Vilinger. 
A mužstvo je po podzimní části soutěže na 1. místě 
s náskokem 10 bodů před Vintířovem a Jiskrou Aš.
B muži
19. 10. Chodov - N. Sedlo 8:1; 26. 10. Chodov - D. 
Rychnov B 3:2; 2. 11. Lomnice B – Chodov 1:1 na 
p.k. zvítězila Lomnice; 8. 11. Chodov – Svatava 4:1. 
B mužstvo obsadilo po podzimní části soutěže  
2. místo.
Dorost
19.10. Františkovy Lázně - Chodov 0:4; 25.10. 
Mariánské Lázně - Chodov 3:1; 01.11. Chodov - 
Jiskra Aš 10:2.

Ing. Alfons Skokan

Sportovci z Karate klubu Chodov o sobě dávají 
hlasitě vědět. Za poslední týdny a měsíce se jim 
totiž podařilo získat řadu medailí a titulů.
Cenné kovy si mimo jiné přivezli z mezinárodní 
soutěže North Bohemia v Ústí nad Labem, kde 
v karate změřilo své síly šest států, listopadové-
ho mezinárodního mistrovství ČR v Praze nebo 
mládežnického mistrovství světa v Polsku. Po-
drobnosti ze závodů najdete na odkazech: www.
karate-chodov.estranky.cz

Miroslav Boguský

Samurai Chodov na MČR

Samurai Fight 
Club 
Chodov

Spartak
Chodov
oddíl kopané

Karate
klub
Chodov
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Studio FLORET
studio-floret.webnode.cz

777 67 40 41
Vánoční dárkový balíček

(masáž zad a šíje, masáž klouzavou baňkou, reflexní masáž plosky nohy,  
indická masáž hlavy, anticelulitidní masáž/pro muže regenerační masáž celého těla/)

Hodnota balíčku 1.600Kč Vánoční cena 1.000Kč
 

Luxusní relaxační procedura “VENUŠE”
Běžná cena 1.290Kč Vánoční cena 899Kč

Více info na www.studiofloret.cz

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí:

CELOROČNÍ PRODE J
BRAMBORY (salátové, přílohové) 6,-/kg

CIBULE 8,-/kg

ČESNEK (český) 140,-/kg

JABLKA 15,-/kg

VLAŠSKÉ OŘECHY (loupané) 230,-/kg

OD ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ A FARMÁŘŮ

OTEVŘENO: PO-PÁ 9:00-17:00     SO 9:00-13:00

PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)

Telefonické objednávky s možností závozu až k vám.

Telefon: 702 040 495, 352 676 737

Termín uzávěrky
lednového čísla

 8.12.2014

Zde je místo
pro 
Váš 

INZERÁT
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U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem) 

NAŠE AKCE POKRAČUJE!!!

PRODLUŽOVANÉ ŘASY (METODA ŘASA NA ŘASU) JEN 350,-KČ

KOMPLETNÍ KOSMETIKA ...JEN 250,-Kč

(čištění pleti, barvení řasy, obočí, úprava obočí, masáž, maska, žehlička, jehličková masáž) 

NAVÍC:

KAŽDÁ ZÁKAZNICE DOSTÁVÁ ZÁKAZNICKO KARTU 

MOŽNOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÉHO VOUCHERU

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

OBJEDNÁVKY:  725 946 873

VÁNOCNÍ BONUS PRO KAŽDOU ZÁKAZNICI!

Sokolovská 65,  K arlov y Var y 
Dárkové poukazy

(naproti Rejnoku)

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
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

japonská masáž shiatsu
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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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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

AZ - ENERGIE s.r.o.
JABLOŇOVÁ 36

ČESKÉ BUDĚJOVICE
PSČ: 370 06

Tel.: 604 297 395
info@az-energie.cz
www.az-energie.cz
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Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

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

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

Bendlova 572, 356 01  Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

Přejeme klidné prožit í 
vánočních svátků a vše
 dobré v novém roce
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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

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek
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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

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

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.
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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

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

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

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

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

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

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

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)
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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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mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Směr veterinární ordinace 
Mvdr. Tučka

Směr veterinární ordinace 
MVDr. Tučka
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