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Maškarní karneval DDM Bludiště 5. 1. 2014 KASS Chodov
Ples města Chodova 11. 1. 2014 KASS Chodov
Chovatelská výstava 25. 1. 2014 areál ZO ČSCH

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci …

Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku, roku olympijského,
přeji Vám, Vašim blízkým a též Městu Chodovu vše dobré.
Vstupujeme do posledního roku tohoto
funkčního období Zastupitelstva města Chodova, a proto se domnívám, že je na místě
průletová rekapitulace.
Kromě hmatatelných výsledků práce, tj.
desítek realizovaných investičních akcí, je
to celá řada aktivit, které nám v různých
oblastech života zpříjemňují či zpestřují
život. Mám na mysli sportovní, kulturní a
společenské akce a také městské služby,
které Chodov zajišťuje pro své občany.
Všechny
společnosti
stoprocentně
vlastněné Městem Chodov, CHOTES s.r.o., Bytservis s.r.o. a KASS s.r.o. odvádí dlouhodobě
kvalitní práci. Přestože jejich činnost
není příliš souměřitelná, jsou to všechno
společnosti, jejichž zaměstnanci odvádí pro
město a jeho obyvatele každodenně spoustu
potřebné práce. Jako např. starost o komunikace, veřejné osvětlení, správu hřbitova,
svoz odpadů, zajišťování zimní údržby a
správu bytového fondu, do které patří také
městské byty na Železném dvoře a Pod
železným dvorem, která není v současné
právní džungli (zde by slušel spíše pojem
„neprávní“) vůbec snadná. A to se nezmiňuji
o diskusích s některými nájemníky, kteří
mají vlastní výklad nájemních smluv, pouze
pro ně výhodný. Kulturní středisko nám má
poskytovat, a já s radostí mohu konstatovat, že poskytuje, ono zpříjemnění života
v Chodově. Organizace spousty tradičních
kulturních akcí a také nových podnětů, které
ředitel společnosti, spolu se zaměstnanci
KASSu pravidelně zařazují do ročních plánů
městských akcí, je chloubou města. Za
těmito akcemi jezdí mnoho i zahraničních
návštěvníků. Tady si dovolím pouze malé
postesknutí, že se nám doposud nepodařilo
dostat „mezi lidi“ myšlenku KRIMIFESTu
Chodov. Idea prevence kriminality dětí a
mládeže se dosud v Chodově neuchytila tak,
jak by bylo potřebné. Proto si Vás, vážení
spoluobčané, dovolím požádat o pomoc, o
sdělení myšlenek či podnětů, které by nás
v našem snažení posunuly blíže k naplnění
tohoto cíle. Už proto, že máme perfektně

fungující středisko prevence kriminality
při Městské policii v Chodově, kde velitel
městské policie, pan Ladislav Staněk, odvádí
vynikající práci, kterou řada z nás dosud
neumí ocenit. Činnost městské policie,
přes mnohé, vesměs neprokázané kritické
připomínky, a činnost další uniformované
složky města, tj. chodovských hasičů, jsou
činnostmi nezastupitelnými a já osobně si
neumím chod města představit bez strážníků
městské policie a dobrovolných hasičů.
Již zmíněná oblast prevence kriminality dětí a mládeže byla v nejpřirozenější
podobě nastartována v roce 1994, kdy Město
Chodov schválilo dlouhodobou systematickou podporu dětí a mládeže v oblasti sportu
a volnočasových aktivit. Jen za letošní rok
získané tituly mistrů světa, např. kickboxera
Miloše Černého, tituly mistrů České republiky, např. atlety Jirky Stehna či tituly regionálních šampiónů správnost tohoto postupu
potvrzují. A nemusí jít vždy jen o špičkové
výkony vrcholových sportovců, jde o získání
návyků pravidelného sportování, pravidelného cíleného režimu.
Dovolte mi na závěr, abych i Vaším jménem všem, kteří se na chodu města jakkoliv podílí, za jejich dobrou práci poděkoval.
Poděkování zcela určitě zaslouží zaměstnanci
naší městské knihovny, kteří v čele s paní
ředitelkou, připravují neskutečné množství
pěkných akcí a pořadů jak pro děti a mládež,
tak pro dospělé a jejich posledním, velmi
zdařilým počinem, je instalace veřejné
knihovničky na náměstí u radnice.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem,
aby dobré myšlenky nezapadly ve víru
každodenních problémů, abychom uměli
podpořit a vyzdvihnout dobré činy ve všech
oblastech života našeho města, abychom
si uměli pomoci tak, jak je to obvyklé mezi
sportovci, abychom i v závěrečném roce fungování tohoto Zastupitelstva města Chodova,
kdy si budeme na podzim připomínat významná výročí města a chodovských hasičů,
uměli Chodovu a jeho obyvatelům přinést
něco pěkného, něco, co zpříjemní život
v našem městě.
S přáním všeho dobrého
Ing. Josef Hora, starosta
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Zprávy z radnice
Zápisy do 1. ročníků ZŠ

Zápisy do 1. ročníků pro školní rok
2014/2015 se na všech školách v Chodově
uskuteční dne 31. 1. 2014. K zápisu půjdou
děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
včetně dětí s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol
budou přijímáni žáci přednostně podle
stanovených spádových obvodů (ty určuje
Obecně závazná vyhláška města Chodova č.
7/2012, o spádových obvodech základních
škol města Chodova). Požadavky na přijetí
žáka k docházce do jiné školy (důvodem
může být např. starší sourozenec) přijímají
ředitelé škol.
Po ukončení zápisů ředitelé všech základních škol společně vyhodnotí průběh
zápisů a na základě výsledku budou vydána
rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní
docházce do konkrétní školy.
Příklad:
Podle obvodů má být dítě žákem ZŠ v Komenského ulici, avšak na ZŠ ve Školní ulici
má sourozence, kamaráda ze školky nebo pro
něj bude chodit babička, která bydlí blízko
této školy, apod. K zápisu dítě půjde na ZŠ
Komenského, ale v ZŠ Školní rodiče požádají
o přijetí k docházce, pokud to bude možné.
O tomto zájmu budou informovat také při zápisu v ZŠ Komenského.

Říjnová, Smetanova,
Školní, Štěříkova
louka, Tovární, Vítězná, Zahradní, Západní,
Žižkova, 1. máje.
obvod Základní škola Chodov, Husova
788, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova č. p.
982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května,
náměstí ČSM, Pod Železným dvorem, Stará
Chodovská, U Koupaliště, Železný dvůr.
Kontakty na ředitele základních škol:
ZŠ Komenského 273:
Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190
ZŠ Školní 697:
Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290
ZŠ Husova 788:
Mgr. Libor Dočkal, tel. 352 352 390
Další informace také v nabídce ZŠpsp
v části Život ve městě.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí OŠKV

Betlém

Keramický betlém vyrobený  zaměstnanci
DDM Bludiště Chodov (ve spolupráci se
saským partnerem), v rámci projektu
„Připomínka vánočních tradic u zrestaurovaného Mariánského sloupu v Chodově“,
zdobí v těchto dnech chodovské náměstí.

Spádové
obvody
základních
škol
zřízených městem Chodov jsou stanoveny
takto:
obvod Základní škola Chodov, Komenského 273, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských
hrdinů, Dvořákova, Havlíčkova, Horní,
Hrnčířská,
Karlovarská,
Komenského,
Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká, Nerudova, Palackého, Poděbradova, Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky,
Vančurova, Vintířovská.
obvod Základní škola Chodov, Školní
697, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice:
B. Němcové, Hlavní, Husova č. p. 739750, Konečná, Lipová,
Luční, Obránců
míru, Osadní, Polní, Příční, Revoluční,

Nový keramický betlém
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Zprávy z radnice
Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že se i v roce 2014 bude jezdit plavat
do Bazénového centra u Multifunkční KV Arény
v Karlových Varech.
Na rok 2014 jsou stanoveny tyto termíny:
9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna,
15. května, 12. června, 11. září, 9. října,
13. listopadu, 11. prosince.
Doba plavání je domluvena od 10:00 do
12:00 hod. Doprava je zajištěna autobusem,
který bude přistaven na autobusovém nádraží
v Chodově. Pravidelný odjezd je v 9:30 hodin
z Chodova, zpět ve 12:15 hodin od bazénu.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat
účastníky, aby si připravili přesně částku 70 Kč
na vstupné, která je vybírána přímo v autobuse
pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu.
Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.
Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Dluhová poradna

Do roku 2014 přejeme všem občanům města
a okolních obcí pevné zdraví, osobní spokojenost a pracovní úspěchy. I v roce 2014 jsme tu
pro Vás každou středu od 15:00-17:00 hodin
nebo na tel. 732512756, p. Klimentová.
Motto: Přijďte se poradit dříve, než bude
pozdě.
Štěpánka Klimentová,
finanční manažer
Odbor sociálních věcí děkuje Štěpánce Klimentové a jejímu týmu za provozování bezplatné dluhové poradny pro občany našeho města.

Recyklace textilu

Již třetím rokem máme v Chodově kontejnery
na textil a musím poděkovat všem obyvatelům,
kteří zde použitý textil odkládají. Od roku 2010
se v našem městě vyrecyklovalo 80 000 kg textilu.
Textil odložený do kontejnerů, které jsou
umístěné u OD Luna a u Penny Marketu, nekončí
na skládce, ale je nadále využíván. Projekt
KOUTEX je ekologicko-charitativní projekt firmy
KOUTECKÝ s.r.o., zabývající se sběrem a následnou recyklací textilu, to vše za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.
Ošacení, které může ještě sloužit dalšímu
upotřebení, je předáváno charitativním organizacím k další distribuci. Projekt se zapojil
do podpory Fondu ohrožených dětí Klokánek,

Diecézní charity, Českého červeného kříže a
Konta bariéry.
Šatstvo, které nenalezne svůj cíl mezi
potřebnými, je druhotně recyklováno.
Pro ty, kteří ještě neví, co do kontejnerů nebo
na sběrný dvůr z textilu odkládat, připomínáme,
že sem patří nepotřebné ošacení, spárovaná
obuv či hračky, pro které již nemáte žádné další
využití a ve Vaší domácnosti jen překáží. Textil
vkládejte pouze v igelitových taškách (či jiných
obalech), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
Ilona Nehybová,
odbor rozvoje města

Humanitární sbírka šatstva

Město Chodov se připojuje k Humanitární
sbírce šatstva pro utečenecký tábor v Jordánsku,
kterou organizuje hnutí „Na vlastních nohou“
- Stonožka. V Chodově máte možnost sbírku
podpořit odevzdáním čistého, nepoškozeného
šatstva (zejména teplejšího a určeného dětem
a mládeži) na služebně Městské policie Chodov
do 5.1.2014. Informace o sbírce také na:
h t t p : / / w w w . s t o n o z k a . o r g .
Děkujeme za podporu.

Povinné označení psů čipem 	
nebo tetováním

Od 1. 1. 2014 bude účinná obecně závazná
vyhláška č. 5/2013 o trvalém označování psů.
Tato vyhláška ukládá majitelům psů povinnost trvale označit svého psa, který je držený
v Chodově a ve Staré Chodovské, čipem nebo
tetováním a současně zavést psa do registru
psů. Chovatel psa, který před účinností této
vyhlášky nechal psa trvale označit, nebo se
stal před účinností vyhlášky chovatelem psa
trvale označeného, je povinen se do 31. 1.
2014 přihlásit do evidence městského úřadu.
Chovatel psa je povinen nechat psa, který je
ke dni účinnosti této vyhlášky starší 3 měsíců
a který nebyl před účinností vyhlášky trvale
označen, označit ho v souladu s touto vyhláškou
nejpozději do 31. 12. 2014.
Chovatel psa, který nechal trvale označit
psa výše uvedeným způsobem a současně zavedl psa do registru psů, má nárok na snížení
od místního poplatku ze psů, pokud se na něj
poplatková povinnost vztahuje.
Ilona Nehybová,
odbor rozvoje města
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Tísňové volání Městská policie ČR

Policie ČR

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
V odpoledních hodinách se na tísňové lince
Městské policie ozval zoufalý hlas oznamovatelky, že v ul. U Koupaliště se v bytě dusí její
54letý rodinný příslušník, který právě prodělal
astmatický záchvat. Na místo byla ihned vyslána
sanita rychlé zdravotní pomoci a zároveň jako
předvoj vyrazila autohlídka strážníků vybavena
kyslíkovým přístrojem. Velice rychlým zákrokem
tak strážníci opět zachránili další lidský život.
Stabilizovaný pacient byl poté předán do péče
lékařské služby.
/Nekrásnějším dárkem vánočním, nabídnuté
lidské štěstí, životem vdechnuté, protkané časem
svátečním/
Obyvatelé z ul. Lesní předali krátce před
půlnocí na tísňovou linku Městské policie informaci, že v nedalekém lesním parku mihotá záře,
která vypadá jako zapálený oheň. Na místo jeli
strážníci oznámení prověřit s tím, že si připravili
malý hasicí přístroj v případě potřeby. Na místě
je však čekalo mysteriózní překvapení ve tvaru
zapáleného srdce ze svíček v průměru 2m. Na
místě nikdo nebyl a do ticha se jen lehce mihotala
plamínková záře.
/Romanticky naladění strážníci se tedy dojatě
chytili za ruce a opatrně svíčky uhasili s přáním ke
klidnému prožití Vánočních svátků s láskou v srdcích všech chodováků/

155

150

Záchranná služba

Hasiči

tento opravdu dlouho povede. Na Městskou policii totiž oznámila pracovnice Záchytného zařízení
pro opuštěné a zatoulané psy v ul. Vančurova, že
nějaký zlodějíček v noci vnikl do zařízení, odcizil
zde psa, který byl zde umístěn, protože se zřejmě
ztratil svému páníčkovi a místo něho však umístil
psa jiného, zřejmě, aby se na krádež nepřišlo
při sčítání psího osazenstva. Zlodějíček provedl
tedy výměnu „kus za kus“. Skutečně na místě pak
bylo zjištěno, že kolem překvapených strážníků
vesele poskakuje úplně cizí pejsek. Rozjelo se
tedy pátrání, při kterém bylo následně zjištěno, že
nejdříve ztracený a poté i odcizený psík se nachází v lokalitě pod Železným Dvorem, kde byl krátce poté i následně ustanoven mladistvý pachatel
krádeže. Klučina totiž zjistil, že jeho ztracený psík
se nachází v záchytném zařízení, protože se moc
nestaral o to, kde zrovna pejsek běhá a nyní tušil,
že by musel zaplatit peníze za jeho vydání a tak
vymyslel malou lest.
/Zkusil takovou malou psí rošádu, ale výsledkem
byl docela veliký finanční šach mat/
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Varujeme rodiče malých dětí, aby poučili své
ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní
plochy bez dozoru dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování svých vozidel, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek
s ohledem k posypové a úklidové činnosti sněhu
a námrazy technikou CHOTES.
Ladislav Staněk,
velitel MP Chodov

Ilustrační foto

O tom, co je kdo a kde schopen odcizit, v našich
příspěvcích píšeme občas dost bizarní případy, ale

Ilustrační foto
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Souhrn jednotky PO-listopad 2013

Informace SDH - listopad 2013

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem
u 14 událostí. Z toho byli tři požáry: požár garáže
ve Vančurově ulici v Chodově, požár v areálu
kovošrotu Hrnčířská ulice Chodov, požár sklepů
v Horním Slavkově.

Začátkem listopadu vyrazilo družstvo mladších
žáků na výlet do Prahy. První zastávka byla na
výstavišti v Holešovicích, kde právě probíhal
veletrh hraček. Zde jsme si prohlédli novinky
uváděné na trh a jednotlivě plnili různé úkoly, za
jejichž splnění jsme pak obdrželi hračku. Druhou
zastávkou byl krytý park Beckland, kde jsme
se vyřádili na nejrůznějších prolézačkách, hopsadlech a skluzavkách. Poděkování patří paní Lucii
Kissové, která nám pomohla nejen s dopravou, ale
i s hlídáním početné skupiny. 30. listopadu jsme
vyrazili vlakem na Hřebeny – podívat se na čerty,
anděla a Mikuláše. Přestože nám počasí příliš
nepřálo, předvánoční atmosféru jsme si užili.

Požár v areálu kovošrotu, Hrnčířská ulice,
Chodov, 21. listopadu 2013
Další události byly opět technického charakteru. Jednotka řešila dvě dopravní nehody
bez zranění s únikem provozních kapalin,
v Hrnčířské a Nádražní ulici v Chodově. V sedmi případech se jednalo o technické pomoci
(3x nouzové otevření výtahu při rozsáhlém výpadku elektrického proudu v Chodově, 3x nouzové otevření bytu z nebezpečí z prodlení v ulici
Rooseveltova ul., Poděbradova a Luční, pátrací
akce v Jindřichovicích). Jednotka byla prověřena
při prověřovacích cvičeních u dopravní nehody
s vyproštěním a požárem vozidla v Hrnčířské ulici
a při fiktivním požáru školy v Božičanech.
V rámci odborné přípravy proběhl společný
praktický výcvik hasičů, MP Chodov a PČR Chodov
na téma první pomoci ve spolupráci se Zdrav.
záchrannou službou Karlovarského kraje a Český
červeným křížem.

Společný výcvik složek MZS, první pomoc,
hasičská zbrojnice Chodov, 1. listopadu 2013

Kolektiv mladších žáků SDH Chodov, výlet
Mikulášská jízda, Hřebeny, 30. listopadu 2013
Členové sboru také vyrazili společně do velmi příjemného a krásného prostředí vinařské
oblasti Mikulova. V rámci spolupráce a kamarádství s kolegy z řad policistů PČR a strážníků MP
započala nová tradice, proběhl oficiální 1. ročník
turnaje složek MZS v sálové kopané v nové sportovní hale v Chodově. Po vzájemných zápasech patřilo vítězství družstvu PČR A, druzí byli
starší hasiči B, na třetím místě MP Chodov, čtvrtí
družstvo PČR B a pátí byli mladší hasiči A.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat tradiční Hasičský ples. Termín této
významné události byl stanoven na 8. února
a bude se konat ve velkém sálu KASS v Chodově
od 20:00 h.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům,
podporovatelům, přátelům i sponzorům pohodové a klidné prožití adventních dnů, ve zdraví,
bez nepříjemností, nehod i požárů. Přejeme krásné a bohaté Vánoce, do Nového Roku 2014 hodně
zdraví a štěstí.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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zpevnění prsou, pevné držení těla.
Schůzky v tělocvičně DDM: středa 16-16:30
h děti 7-10 let, 16:30-17 h děti 11-15 let,
17-18 h dospělí. Školné pro děti do června
2014 je 500 Kč. Dospělí 750 Kč / 10lekcí.

Dům dětí
a mládeže
v Chodově
Maškarní 2014

KDY: neděle 5. 1. od 10 do 13 hodin
KDE: Společenský sál KASS Chodov

Klub deskových her

Klub je určen dětem od 6 let, které si rády
zahrají stolní nebo karetní hry.
Schůzky jsou každou středu 14-15:30
v herně DDM. Školné je 250 Kč na pololetí.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM.

Plstěné korále

DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj: Evropa investuje do venkovských oblastí
v rámci projektu Řemeslo má zlaté dno kurz
pro veřejnost. Přijďte se naučit plstění klasickou mokrou technikou.
KDY: úterý 14. 1. od 17:00 hodin
CENA: 150 Kč, S SEBOU: přezůvky
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.

Od ledna Vás zveme na cvičení do
DDM  -  Fitball

Bludiště. 10 lekcí /500 Kč
KDY: každý pátek 19–20 h
Cvičení na velkých míčích Vám zpevní vnitřní
svalstvo, posílí celé tělo, zlepší koordinaci
a rovnováhu s akreditovanou lektorkou Janou
Zelenou.

Orientální tance

KDY: každý pátek 20-21 h, 10 lekcí /500 Kč
Cvičení při orientálních rytmech ve Vás
otevře ženskost. Posílíte svalstvo celého těla
a pobavíte se s akreditovanou lektorkou Janou
Zelenou. Více info v DDM Chodov nebo na:
www.hafsa-orient.wbs. cz

Kalanetika

DDM Bludiště vyhlašuje nábor do nového
zájmového kroužku kalanetika, který je vhodný pro všechny věkové skupiny. Cvičení je
založeno na svalovém stahování a protahování
zároveň. Cílem programu 30 cviků ve statických polohách je zhubnutí hýždí, ploché břicho,

Letní ozdravný pobyt - Chorvatsko

Termín: 11. 8.- 22. 8. 2014
Místo: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: dřevěné chatky pro 4 osoby
Věk: 8–15 let
Cena poukazu: 7 000 Kč (ubytování, 5x denně
strava, pitný režim, doprava, pobytová taxa,
pedagogický dozor).
Splatnost zálohy 3 000 Kč do 28. 2.
Doplatek 4000 Kč do 31. 5.

Putování za třešňovou peckou
- ve Lhenicích 2014

DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou v létě hrát.
KDY: od neděle 29. 6. do soboty 12. 7.
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA: 5 000 Kč, záloha 2 000 Kč do 28. 2.,
doplatek do 31. 5.
V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný
režim, doprava, pedagogický doprovod, výlety,
odměny do soutěží.
VĚK DĚTÍ: 6–9 let
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě,
diskotéky, karneval, výlet na zámek, koupání…)

Příměstské tábory

Informace nejen o příměstských táborech
a fotky z minulých táborů naleznete na webu
DDM.
tel.: 352 352 280 / 281; 602 944 989
Přihlášky na všechny tábory i kroužky
v kanceláři DDM Bludiště.

Turnaj v badmintonu

V sobotu 25. 1. v tělocvičně ZŠ Školní.
Více informací na www.ddmchodov.cz .

DDM Bludiště hledá trenéra nebo trenérku
badmintonu dětí. Tréninky úterý 15:30-17:00
h a čtvrtek 14:30-17:00 h + případné turnaje.
Bližší informace u vedení DDM.
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Výtvarná soutěž - Karnevalová	 

odou orální historie. V první části besedy se
dozvíte více o této metodě a v druhé části
besedy pan Vaňous návštěvníkům předvede
uplatnění metody orální historie na příbězích
„jáchymovských muklů“. Pro veřejnost. Vstup
zdarma.

maska nebo škraboška

Hrajeme si s pohádkami

Městská
knihovna
Chodov

od 8. 1. do 3. 2.
V tomto období můžete přinášet svá podepsaná díla na dětské oddělení.

Rodinka – Zima je tu!

čtvrtek 9. 1. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek pro
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Beseda – Tajemné drama Jób
čtvrtek 9. 1. od 18:00 hodin

Beseda – Co je hřích a co s ním?

čtvrtek 23. 1. od 18:00 hodin
Další z cyklu teologických besed s panem
Tomášem Kábrtem.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Vyhlášení vítězů soutěže	 
Sněhové vločky

středa 15. 1. od 15:30 hodin
Proběhne na dětském oddělení.

každé pondělí od 16:00 hodin
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
6. 1. Křemílek a Vochomůrka
13. 1. O človíčkovi
20. 1. Maxipes Fík
27. 1. Krtečkovy příhody

Středeční soutěže

každá středa od 16:00 do 17:00 hodin
8. 1. Město, rostlina, věc …
15. 1. Scrabble
22. 1. Ubongo
29. 1. Česko – hra

Výtvarné dílničky

každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
Určeno pro všechny věkové skupiny.
9. 1. Zimní tvoření
16. 1. Vyrábíme z vlny
23. 1. Obrázky do oken
30. 1. Karnevalové škrabošky

Tipy knihkupectví

Burza knih

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

Poezie a jazz – Vladimír Holan

středa 29. 1. od 18:00 hodin
Další z pořadů nazvaných Poezie & Jazz,
tentokrát s básněmi Vladimíra Holana. Výběr
z básní budou číst Lucie Domesová, Dalibor Chum a Lev Havlíček, zahraje skupina
Jazz Apetite, ve složení: Pavel Horych - kytar,
Ondřej Horych - basa a Ivan Pelc - bicí.

Osudy jáchymovských muklů aneb
zaznamenávání životních příběhů

čtvrtek 30. 1. od 18:00 hodin
Jaroslav Vaňous seznámí návštěvníky s met-

Toulavá kamera 17 – I. Toušlová,
M. Podhorský, J. Maršál
Halina Pawlowská – Pravda o mém muži
James Patterson – Zabít Alexe Crosse
Lincoln Peirce - Velkej frajer Nate 5
Tip pro Vás: Kalendáře na rok 2014
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 nová
regionální publikace
autora
Zbyňka Černého
Eliáš Dollhopf
– Barokní malíř
západních Čech.
Část věnována
také chodovskému
kostelu sv. Vavřince.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Pomáháme

Základní
umělecká
škola Chodov
srdečně zve rodiče a přátele školy na:
třídní přehrávku p. uč. J. Kaprové (kytary)
a p. uč. Z. Hraničky (dechy, akordeon):
ve středu 29. 1. od 17:00 h v sále ZUŠ
Chodov.
Jitka Kaprová, DiS, ředitelka ZUŠ

Něco ze sportu

ZŠ Husova ul.
Čertí škola

V listopadu proběhla na třídních schůzkách
humanitární akce „Stonožka,“ při které rodiče
kupovali výrobky žáků školy. Celý výtěžek byl
předán Tomáši Suchému, který onemocněl leukémií.
Protože žákům naší školy nejsou lhostejné
problémy druhých lidí, zapojila se celá škola do
sbírky plastových víček pro vážně nemocného
Mirečka, který žije se svou rodinou v Písku.
Pomocí veřejné sbírky se chceme spolupodílet na pořízení speciálního chodítka,
světelného panelu a úpravě rehabilitačního
lůžka pro malého Mirečka.

Ve čtvrtek 5. prosince se naše škola zaplnila
malými čertíky, čerticemi a sladkými andílky.
Čertíci z 1. stupně se ve svých třídách plně
věnovali pekelnému učení, až se jim z růžků
kouřilo. Při plnění ďábelských úkolů jim na
pomoc přicházely paní učitelky, ten den jako
hodné čertice.
Na návštěvu přišli také zástupci města
v doprovodu p. Staňka, který při té příležitosti
zkontroloval novou „čertovskou vyhlášku.“
V ní se uvádí, jak mají mít čertíci zakroucené
rohy a umouněnou tvář. Vše bylo dodrženo a
čertíci dostali pochvalu.
V závěru
pekelné
výuky
se
všichni
shromáždili v tělocvičně, kde při čertovském
reji byly vybrány nejhezčí masky a po zásluze
odměněny (výborným cukrovím od firmy Pekosa pana Orlicha).
Pozadu nezůstal ani 2. stupeň. Každá třída
si pro své spolužáky připravila krátké vystoupení od zpěvu populární písničky po módní
přehlídku a taneční vystoupení. Za svou snahu
byly třídy odměněny samotným Luciferem
malým dárkem.
Zároveň byly vyhlášeny výsledky soutěže
„O nejkrásnější vánoční ozdobu.“ Soutěž
byla rozdělena do 2 kategorií. Na 1. stupni se
stala vítězkou Kateřina Jedličková (3.A), za ní
skončily Nikola Rotová (3.B) a Mirečka Zezulová
(2.A).
Na 2. stupni získala 1. místo Markéta Parthová (6.A), za ní pak Kristýna Považajová (7.A)
a Ondřej Rota (7.B).

Začátkem prosince se u nás konalo okrskové
kolo ve florbalu. Reprezentovali nás obě
družstva mladších žáků a žákyň. Chlapci po urputných bojích skončili na 5. místě.
Děvčata byla úspěšnější a ve složení
Červenková, Svobodová, Křížová, Střelcová,
Považajová, Mrázová, Prokopičová, Aubrechtová a I.+ E. Jará vybojovala krásné 1. místo
a postupují do okresního kola. Gratulujeme.

Den otevřených dveří

V neposlední řadě bych chtěla upozornit rodiče budoucích prvňáčků (ale i ostatní
veřejnost) na Den otevřených dveří, který se
koná na naší škole 23. ledna od 15:30 do 17:00
hodin. Můžete si prohlédnout třídy a odborné
učebny. Všechny srdečně zveme.

Zážitkový den

Také v novém kalendářním roce nás čekají
zážitkové dny. Hned v lednu bude na téma
Velcí učí malé, malí učí velké - aneb učíme se
navzájem. V závěru dne bude žákům předáno
vysvědčení za 1. pololetí školního roku.

Pronájem tělocvičny a bývalé
školní jídelny

Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny
a budovy bývalé školní družiny (vhodné např.
pro hudební a taneční skupiny, divadlo).
V případě zájmu se prosím obracejte na vedení
školy. Tel. 352 352 390 (Mgr. Libor Dočkal).

Za celou naši školu chci všem popřát do nového roku hodně štěstí, zdraví a plno pracovních
úspěchů.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Žáci 5. ročníků se zúčastnili projektu DDM
Bludiště Děti šetří přírodu. Během interaktivní besedy se seznámili s nutností třídit odpady a s možností jejich zpracování. Následně
navštívili skládku odpadů SATER u Vřesové, kde
si mohli prohlédnout, jak se odpady ukládají
a jak je s nimi dále nakládáno. Tento projekt
určitě přispěl k ekologické výchově dětí.

dohledem městské policie. Věnovali jsme velké
prostředky do obnovy a údržby hřiště a chceme
hřiště otevřít na jaře opět i pro veřejnost.
K tomu je ovšem zapotřebí, aby zařízení nebylo některými jedinci ničeno. Je mimo zdravý
rozum, že někdo dokáže vytrhávat umělou
trávu, řezat a pálit ochranné sítě či ničit dětské
herní prvky. Fotbalisté, kteří zde hrají soutěže
v malé kopané, si neváží toho, že mohou zcela
zdarma hrát na pěkném hřišti, nerespektují
zákaz kouření a vyhrožují správcům. Pokud se
nezlepší chování návštěvníků hřiště v příštím
období, nechám hřiště pro veřejnost uzavřít
a bude sloužit pouze pro potřeby škol. Věřím,
že všichni uživatelé hřiště napomůžete tomu,
že se tak nestane.

Mgr. Irena Urbanová

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ ve Školní
ulici
Vzdělávání dětí v rámci projektu
„Děti šetří přírodu“

Okrskové kolo ve florbalu

Žáci a žákyně druhého stupně naší školy
se 3. a 4. prosince zúčastnili okrskového kola
ve florbalu. Nejlépe si vedla starší děvčata,
která okrskové kolo vyhrála a postoupila
do kola okresního. Děvčata hrála ve složení:
Aneta Kučová, Simona Bláhová, Martina
Mikulčáková, Michaela Teplá, Erika Beňáková,
Marie Fialová, Andrea Jakubíková a Barbora
Sedláčková. Děvčatům gratulujeme a držíme
palce v dalším kole.
učitelé tělesné výchovy

Čertovské řádění

Celé čtvrteční dopoledne se školou ozývalo řinčení řetězů a škola se hemžila čerty
s anděly. Za nimi důstojným krokem kráčel
Mikuláš s košem plným dobrot, kterými obdaroval všechny děti z 1. stupně. Ty mu na oplátku zazpívaly, zarecitovaly, zatančily. I přes
obavy některých malých školáků čerti nikoho
neodnesli, což svědčí o tom, že škola je plná
hodných dětí. I v odpoledních hodinách ve
školních družinách pokračoval čertovský rej.
Všechny děti si čertovské řádění náležitě užily.
učitelky I. stupně a paní vychovatelky

Uzavření hřiště

Oznamujeme chodovské veřejnosti, že od
začátku prosince 2013 až do března 2014 je
školní hřiště pro veřejnost uzavřeno. V zimních 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

Přání do nového roku

Všichni zaměstnanci Základní školy Chodov,
Školní ul., přejí Chodovákům a především
rodičům svých žáků hodně osobních i pracovních úspěchů v novém roce a žákům školy
přejí, aby se jim ve školní práci dařilo, aby
byli co nejvíce úspěšní ve škole a aby se jim
v novém roce vyplnilo co nejvíce přání.
učitelé 2. základní školy

ZŠ Chodov,
Komenského ul.
Další úspěchy na výtvarném poli

V rámci her VI. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR 2014 v kraji Vysočina (19.–
24. 1.) se koná výtvarná soutěž pro ročníky
1998 a mladší. Každý kraj může do soutěže
přihlásit max. 3 autory. Komise Karlovarského
kraje (složená ze zaměstnanců odboru školství,
mládeže a tělovýchovy) vybrala jako postupové práce žáků těchto tří škol. Mezi vybranými pracemi byl i výkres z naší školy.

Podpora technického vyučování

Naše škola se rozhodla příležitostně
poskytnout
elektrotechnickému
kroužku
při DDM Bludiště Chodov svoji učebnu
informačních technologií.
Vzájemná spolupráce by měla přinést
žákům další možnosti prohlubování znalostí
a dovedností technických předmětů především
v oblasti elektřiny a elektromagnetismu.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Ze sportu

Další soutěží celoroční Školní sportovní
ligy byla soutěž ve florbalu. Dařilo se oběma
našim družstvům chlapců. Družstvo mladších
i starších kluků zvítězila v okrskovém kole
a v okresním kole obsadili mladší žáci
6. a starší žáci 4. místo.
Všem patří gratulace a poděkování za
reprezentaci školy.

Dějepisná olympiáda Mladý historik

Letošní školní kolo dějepisné olympiády
mělo proběhnout v termínu od 12. do 29. listopadu. U nás se konalo v úterý, 18. listopadu, a soutěže se letos zúčastnilo 19 mladých
historiků, kteří se zabývali problematikou na
téma Města v proměnách času. Jelikož jsme letos neměli mnoho úspěšných řešitelů, zmiňuji
pouze žáky, kteří shodně obsadili 1. místo. Jsou
to: Petr Dušek z 9.A, Pavel Kortus z 9.B a Tereza
Zelenková z 8.A.

PF 2014

Vedení školy přeje všem svým žákům,
učitelům, rodičům i příznivcům v novém roce
mnoho pracovních i životních úspěchů.
Více informací ze života školy na
www.zschodov.cz
Miloš Volek

Základní škola   praktická
a
základní škola    speciální
Informace pro rodiče
budoucích prvňáčků

stejný den jako v ostatních školách ve městě.
Pokud ještě nebude mít dítě doporučení ze
školského poradenského zařízení, je nutné jít
k zápisu do spádové školy. Přestup může být
vyřízen dodatečně do konce měsíce června
2014. Informace:
osobně: ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov,
Nejdecká 254
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz
Mgr. Eva Teturová, ředitelka

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
GaOA v Chodově zůstává a bude do dalšího
školního roku přijímat žáky. Zájemce uvítáme
na dni otevřených dveří v úterý dne 28. 1. od
14:30 h do 17:30 hodin.

Jsme jediná střední EKOŠKOLA v kraji!

O snaze naší školy získat mezinárodní
titul Ekoškola jsme vás již informovali. Nyní
přinášíme radostnou zprávu. Naše škola titul
získala, a to jako jediná střední škola v Karlovarském kraji.
K získání titulu však vedla trnitá cesta. Kromě
plnění průběžných úkolů v rámci Ekotýmu, se
do aktivit musela zapojit celá škola a úspěšně
projít auditem, což se nám povedlo. Titul bude
předán v Senátu Parlamentu České republiky.

Kuna Maggie

Základní škola praktická a základní škola
speciální Chodov, příspěvková organizace
informuje, že od 1. 2. 2014 mění název na
Základní a speciální škola Chodov, okres
Sokolov, příspěvková organizace. Škola rozšíří
vzdělávací nabídku o třídy běžné základní
školy, určené dětem bez mentálního postižení.
Vzdělávání žáků v těchto třídách s nižším
počtem žáků bude zaměřeno na překonávání
výukových problémů spojených se speciálními
vzdělávacími potřebami dětí (např. vývojové
poruchy učení a řeči, poruchy chování apod.).
Ve školním roce 2014/2015 bude otevřen
první ročník. Pro přijetí bude nutné doporučení
od pedagogicko-psychologické poradny.
Zápis do prvního ročníku bude probíhat ve

Členové školního přírodovědného kroužku
se rozhodli pomoci Mini ZOO ve Staré Roli a po
jedné z návštěv všechny své spolužáky a učitele
nakazili myšlenkou, že bychom si mohli adoptovat
zvířátko, kterému bychom přispívali na potravu.
A tak jsme se stali adoptivními rodiči kuny, kterou přírodovědci pojmenovali Maggie. Na křtu byly
předány konzervy, kterými se Maggie živí, zazněla
poezie, proběhla oslava a blýskaly fotoaparáty.

Logická olympiáda

Žákyně Lucie Dušková (G8) opět excelovala
v celostátním kole Logické olympiády, které se
odehrálo v Míčovně Pražského hradu. Lucka se
umístila na překrásném 34. místě a stala se tak
nejúspěšnější řešitelkou v celém Karlovarském
kraji, napříč kategoriemi.
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Život ve městě
Děkujeme za podporu!

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
podpořili naši školu podpisem pod petici
o zachování školy GaOA Chodov, která byla
předána na Krajský úřad. Petice byla v oběhu
týden a během této doby se nám podařilo
nasbírat 2401 podpis.
Poděkování patří i Vám, kteří jste neváhali a
zúčastnili jste se demonstrace před Krajským
úřadem v Karlových Varech.
V návaznosti na získání prestižního mezinárodního titulu Ekoškola, chceme v budoucnu směřovat naší školu v souladu s environmentálním vzděláváním.
Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Přírodovědný kroužek GOA na křtu Maggie

Chovatelská výstava

ZO ČSCH Chodov 1 pořádá ve svém výstavním
areálu proti vlakovému nádraží v Chodově,
Nádražní 881, chovatelskou výstavu v sobotu 25. ledna od 8:00 do 17.00 hodin. Bude
to výstava králíků, holubů, exotů a OKRESNÍ
výstava drůbeže. Uzávěrka přihlášek je 14. 1.
Z. Brož, Karlovarská 412, tel. 352 676 325 nebo
elektronicky na: zochodov.csch@seznam.cz.
Aktuální informace o výstavě je možno sledovat na: http://zochodov.csch.sweb.cz/
terminy-vystav.html

Poděkování

Placená inzerce

Rád bych se podělil s občany Chodova o výhradně
pozitivní zkušenost se službami společnosti Top Reality Chodov s.r.o. při prodeji bytu, spočívajícími v
komplexním, bezchybném a bezstarostném zajištění
celého procesu za pevnou předem dohodnutou cenu
a zejména její majitelce paní Renátě Lengöové, která
k tomu všemu přidala profesionální přístup, vítanou
flexibilitu i potěšující ochotu, mnohdy i nad rámec
původně dohodnutého rozsahu. Tato skutečnost
potěší dvojnásob v situaci, kdy podobný přístup v této
oblasti není ani zdaleka běžný a samozřejmý a k této
činnosti převládá spíše nedůvěra.
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Kino . Horké novinky

čtvrtek 2. 1., ve 20 h, pátek 3. 1., v 17 h
sobota 4. 1. v 17 a 19:30 h, neděle 5. 1. v 17 h

47 RÓNINŮ 3D

čtvrtek 16. 1. v 17 a 19:30 h, pátek 17. 1. v 17 h,
sobota 18. 1. a neděle 19. 1. ve 20 h

Premiéra / Akční, drama, fantasy / USA

Premiéra / Komedie / Česko

Přístupný, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Přístupný. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 9. 1., pátek 10.1. a sobota 11. 1. v 19:30 h

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ /84/

Premiéra / Horor / USA Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná
hororová série Paranormal Activity nabírá druhý dech, když s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí diváky do hororového nebe. Ti, kteří už film viděli, tvrdí, že tenhle díl
patří k nejděsivějším z celé série…
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
čtvrtek 23. 1. v 17 h, pátek 24. 1. a sobota 25. 1. v 19:30 h, neděle 26. 1 v 17 h

VEJŠKA

Premiéra / Komedie / Česko Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky
na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub
Kohák) je nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Kocourek
bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho
zajímají jen spolužačky ...

Přístupný od 12 let. Vstupné 125 Kč
čtvrtek 30. 1. v 19:30 h, pátek 31. 1. v 17 h

KRÁSNO

Premiéra / Krimi, komedie / Česko Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů.
Krásno je jezero nad městem Šumperk. Příběh začíná příjezdem dvou hlavních hrdinů do
rodného Šumperka. Následuje zjišťování rodinné historie jednoho z přátel, zápletky kolem
dědictví a nevyjasněných úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situací.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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Kino

Leden 2014

čtvrtek 2. 1., v 17 h a pátek 3. 1., v 19:30 h, pondělí 27. 1. v 19:30 h

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D /161/
Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland

Film líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné
pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem
Pavézou. Vydali se na výpravnou cestu, jejímž cílem je získat zpět
Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor.

čtvrtek 9. 1., pátek 10.1. a sobota 11. 1. v 19:30 h

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ /84/
Premiéra / Horor / USA

Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová
série Paranormal Activity nabírá druhý dech, když s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí diváky do hororového nebe. Ti, kteří už
film viděli, tvrdí, že tenhle díl patří k nejděsivějším z celé série…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 2. 1., ve 20 h, pátek 3. 1., v 17 h
sobota 4. 1. v 17 a 19:30 h, neděle 5. 1. v 17 h

sobota 11. 1. a neděle 12. 1. v 15 h

47 RÓNINŮ 3D /119/

MRŇOUSKOVÉ

Animovaný, rodinný / Francie

Premiéra / Akční, drama, fantasy / USA
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení
na společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá. Ještě
mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai
(Keanu Reeves), zčásti Brit, zčásti Japonec.…

Přístupný, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi
koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky
jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed
znepřátelených stran objeví odvážná beruška...

Přístupný. Vstupné 105 Kč

sobota 4. 1. a neděle 5. 1. v 15 h

sobota 11. 1. v 17 h, neděle 12. 1. a pondělí 13. 1. v 19:30 h

Akční, rodinný / USA, VB, Austrálie

Premiéra / Komedie, sportovní / USA

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D /95/
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se
součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen
představovat, se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít.
Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná
před 70 miliony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná zima nutí
v tisícihlavých stádech k stěhování z jejich domovů za potravou na jih.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

ZPÁTKY DO RINGU

Po téměř třiceti letech se mají v ringu utkat dva boxerští rivalové (Silvestr Stallone a Robert De Niro). Vzhledem k jejich věku se budou muset
vypořádat s tvrdým tréninkem, na který již dávno nejsou zvyklí a také
enormním zájmem sociálních sítí.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

neděle 5. 1. a pondělí 6. 1. v 19:30 h

neděle 12. 1. v 17 h

Premiéra / Drama / Česko

Romantický / Česko

ROZKOŠ /111/

PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? /100/

Milena je zamilovaná do Vladimíra (Martin Myšička), svůj vztah však žije
na základě iluze, iluze vztahu, kde hlavní slovo má mobilní telefon. Ten
v nás vzbuzuje pocit neustálé blízkosti a přítomnosti milované osoby.
Jsme neustále k zastižení, můžeme volat, chceme být voláni, ale hlavně
můžeme psát a přijímat - esemesky. Většina jejich komunikace totiž
probíhá pouze přes zprávy. Fyzicky jako by Vladimír ani nebyl přítomen…

Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace
a s sebou přiváží mexickou manželku i krásnou, dospělou dceru. Přestože
byl přesvědčen, že rodné město již nikdy neuvidí, nakonec podlehl naléhání dvou žen svého života. Jeho dcera Penélope se totiž marně snaží
otěhotnět a věřící manželka Dolores je přesvědčena, že poslední nadějí je
zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské jezulátko.

Přístupné. Vstupné 105 Kč

úterý 7. 1. v 19:30 h

úterý 14. 1. a středa 15. 1. v 19:30 h

Drama, krimi, životopisný / Česko

Premiéra / Krimi, komedie, thriller / USA, Francie

PŘÍBĚH KMOTRA /99/

MAFIÁNOVI /111/

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr
Mrázek”. Popisuje vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy - víra v právo
silnějšího a chytřejšího a víra ve spravedlnost. Hrají: Ondřej Vetchý,
Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek a další.

Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie
(Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných
občanů se jim ale příliš nedaří…

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Přístupný, titulky. Vstupné 105 Kč

středa 8. 1. v 19:30 h

čtvrtek 16. 1. v 17 a 19:30 h, pátek 17. 1. v 17 h,
sobota 18. 1. a neděle 19. 1. ve 20 h

KŘÍDLA VÁNOC /110/
Drama / Česko

NĚŽNÉ VLNY /103/

Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak
rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co
chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní
nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a
po čem toužíme.

Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek,
který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce
a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu...

Premiéra / Komedie / Česko

Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

Přístupný. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 9. 1. a pátek 10.1. v 17 h

pátek 17. 1. v 19:30 h, sobota 18. 1.
a neděle 19. 1. v 17 h, pondělí 20. 1. v 19:30 h

THOR: TEMNÝ SVĚT 3D

VLK Z WALL STREET /165/

Akční, dobrodružný, fantasy / USA

V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers
usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin a celý Asgard, se musí Thor
vydat na nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie
Portman), avšak události Thora přinutí obětovat vše, aby zachránil lidstvo.

Premiéra / Krimi, drama, životopisný / USA

Přístupný, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle
a naplno, jak jen mohl - na drogách a sexu. Fascinující životní příběh
finančníka Jordana Belforta - brilantní, zábavná autobiografie
o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.
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Kino

Leden 2014

sobota 18. 1.a neděle 19. 1. v 15 h

sobota 25. 1. a neděle 26. 1 v 15 h

Akční, rodinný / USA, VB, Austrálie

Animovaný, dobrodružný , rodinný / USA

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 2D /95/
Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se
součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si mohli zatím jen
představovat, se stává skutečností a vaše cesta do druhohor může začít.
Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná
před 70 miliony let na Aljašce, kdy je každý rok dlouhá a temná zima nutí
v tisícihlavých stádech k stěhování z jejich domovů za potravou na jih.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D /109/
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou
výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba
Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila
království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

úterý 21. 1. a středa 22. 1. v 19:30 h

úterý 28. 1. a středa 29. 1. v 19:30 h

Premiéra / Drama, válečný / USA, Německo

Premiéra / Horor / USA

ZLODĚJKA KNIH /125/

Film Zlodějka knih vypráví příběh Liesel (Sophie Nélisse), která se během
druhé světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna, aby zde začala nový život. Zde se spřátelí s jejich novým hostem,
židovským uprchlíkem Maxem (Ben Schnetzer), kterého před nacisty
skrývají ve sklepě...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová
série Paranormal Activity nabírá druhý dech, když s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí diváky do hororového nebe. Ti, kteří už
film viděli, tvrdí, že tenhle díl patří k nejděsivějším z celé série…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 23. 1. v 17 h, pátek 24. 1. a sobota 25. 1. v 19:30 h, neděle 26. 1 v 17 h

čtvrtek 30. 1. v 17 h, pátek 31. 1. v 19:30 h

Premiéra / Komedie / Česko

Premiéra / Komedie / ČR

VEJŠKA

Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM,
kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina
(Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl)
studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky ...

Přístupný od 12 let. Vstupné 125 Kč

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY
Premiéra / Akční, dobrodružný / USA

Starověká legenda o antickém „Supermanovi“. Půl bůh a půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve velkolepém dobrodružství v čele své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, aby získal svou vyvolenou a zbavil zem tyranského krále.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz
1. týden 2014
2. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 3. 1. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

čtvrtek 30. 1. v 19:30 h, pátek 31. 1. v 17 h

KRÁSNO

Premiéra / Krimi, komedie / Česko
Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů. Krásno je jezero
nad městem Šumperk. Příběh začíná příjezdem dvou hlavních
hrdinů do rodného Šumperka. Následuje zjišťování rodinné historie jednoho z přátel, zápletky kolem dědictví a nevyjasněných
úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situací.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
3. týden 2014
14. 1. úterý a 16. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 17. 1. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HÁDEJ HADAČI Zábavná vědomostní soutěžní show (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
4. týden 2014
21. 1. úterý a 23. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 24. 1. pátek od 18:00

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

NENÍ DRAK JAKO DRAK

Záznam z divadelního představení pro děti (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (prem.)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce leden (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM TRŮNĚ

2. týden 2014

7. 1. úterý a 9. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 10. 1. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosinec (premiéra)

KINOMIX
Aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Výchovně vzdělávací pořad pro I. stupeň ZŠ (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
5. týden 2014
28. 1. úterý a 30. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 31. 1. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (prem.)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE – FLORBAL

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
Záznam z divadelního představení (premiéra)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Čtyři dohody zaznamenala dokumentaristka Olga Špátová (mj. režie Oko nad Prahou, Největší
přání, Radůza – Půjdu kam chci, Fenomén Gott…) a kreativně ho
doplnila o soukromé rodinné filmové archivy nás všech diváku...

Přístupný od 12 let. Vstupné 90 Kč

čtvrtek 23. 1. v 19:30 h , pátek 24. 1. a sobota 25. 1. v 17 h, neděle 26.
1 v 19:30 h

TV ZÁPAD

Čtyři dohody /118/

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
ROCKPARÁDA Rocková hitparáda (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Stručný přehled

Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Maškarní karneval

05.01.
10:00 - 13:00

KASS – společ. sál

DDM Chodov

Hrajeme si s pohádkami
Křemílek a Vochomůrka

06.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná soutěž - Karnevalová
maska nebo škraboška

08.01. - 03.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vycházka turistů
08.01.
autobusové nádraží
Bílá voda-Božíčany14:00
Chodov
Jimlíkov-Chodov (6-7km)			

Turisté Chodov
(Růžena
Štěpánková)

Středeční soutěže
Město, rostlina, věc ….

08.01.
16:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Rodinka
Zima je tu!

09.01.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarné dílničky
Zimní tvoření

09.01.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Cyklus teologických besed
Tajemné drama Jób

09.01.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Reprezentační ples města
Chodova

11.01.
20:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Hrajeme si s pohádkami
O človíčkovi

13.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vyhlášení vítězů soutěže
Sněhové vločky

15.01.
15:30

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže
Scrabble

15.01.
16:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

16. a 17.01.
09:00 - 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarné dílničky
Vyrábíme z vlny

16.01.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov
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Stručný přehled
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Leden 2014
Kdo ?

Burza vyřazených knih

20.01.
09:00 – 18:00

MěK – čítárna

MěK Chodov

Hrajeme si s pohádkami
Maxipes Fík

20.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vycházka turistů
22.01.
autobusové nádraží
Stará Chodovská-Vintířov14:00
Chodov
Lesopark-Chodov (6-7km)			

Turisté Chodov
(Růžena
Štěpánková)

Středeční soutěže
Ubongo

22.01.
16:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarné dílničky
Obrázky do oken

23.01.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Cyklus teologických besed
Co je hřích a co s ním

23.01.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Chovatelská výstava

25.01.
08:00-17:00

areál ZO ČSCH
Nádražní 881

ZO ČSCH Chodov

Ples sportovců FK Stará
Chodovská

25.01.
20:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Hrajeme si s pohádkami
Krtečkovy příhody

27.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže
Česko - hra

29.01.
16:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p.uč. J.Kaprové (kytary)
a p.uč. Z.Hraničky (dechy, akordeon)

29.01.
17:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

Poezie a jazz – Vladimír Holan

29.01.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Výtvarné dílničky
Karnevalové škrabošky

30.01.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Osudy jáchymovských muklů
aneb zaznamenávání životních
příběhů pamětníků-Jaroslav Vaňous

30.01.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov
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BVC WITTE
Chodov
2. liga žen

Jak jsme již v předchozích číslech
předznamenali, A tým žen, díky odchodům
tří hráček základního kádru, prochází
proměnou a tomu zatím odpovídá dosavadní umístění v tabulce, kde nám patří
prozatím nelichotivá osmá příčka, která
nám sice zajišťuje udržení v soutěži, ale
i přes osmibodový náskok před devátým
Rakovníkem, nám zatím nedává jistotu,
nicméně kadetky, jež se připojily k týmu
jsou zatím příjemným překvapením a prokazují, že v týmu mají své místo. Věříme,
že v druhé polovině soutěže se nám bude
dařit pravidelně bodovat a že liga se
v Chodově bude hrát i v dalších letech.

1. liga kadetek

Kadetky BVC Witte Chodov nám zatím
dělají radost, v tabulce základní části
jim patří prozatím druhá příčka, která jim
zajišťuje postup do skupiny v nadstavbové
části, kde se budou moci poprat o postup
do extraligy, což není úplně nereálné.

Žákyně se v Českém poháru
drží v první osmičce

IV. kolo Karlovarské ligy barevného minivolejvabalu
Během víkendu 30. 11. a 1. 12. se naše
„volejbalové děti“ utkaly v dalším kole Karlovarské ligy barevného minivolejbalu se svými
soupeři z ostatních volejbalových oddílů Karlovarského kraje. Turnaj proběhl v Sokolově,
v hale sokolovské Jiskry a tělocvičně 1 ZŠ.
V sobotu 30. 11. soupeřily děti v barvě žluté
a červené, v neděli 1. 12. v barvě oranžové
a zelené.
Děti BVC Chodov uspěly ve všech kategoriích
a odvezly si ze Sokolova cenné kovy. Ve žluté
barvě soutěžilo celkem 23 družstev. První
místo získaly Čedíková Adéla, Zahradníková
Denisa, druhé místo Baranovská Adéla, Nimrichterová Sabina, čtvrté naši nováčci Nykl Jiří,
Rechtorik Zdeněk. V červené barvě soutěžilo
21 družstev. BVC Chodov v této kategorii
získal všechny medailové pozice. Na prvním
místě se umístily Šoupalová Karolína, Gárská Lenka, druhé místo získaly Veselá Radka,
Zapfová Kateřina a třetí místo Kosířová Sára,
Klánová Barbora. V oranžové barvě soutěžilo
24 družstev. Nejúspěšnější byly Zapfová
Kateřina a Veselá Radka, které vybojovaly
první místo. Dolejš Jan, Ploska Lukáš, přestože
nemají moc zkušeností z turnajů, získali krásné šesté místo. Poslední kategorií byla zelená
barva. První místo v této kategorii vybojovala
trojce Aubrechtová Dominika, Košířová Sára
a Přibylová Jiřina. Krásné čtvrté místo získaly
děvčata Klánová Barbora, Kárníková Michaela
a Husáková Jana.
Vyjmenovali jsme jen ty nejúspěšnější
z našich dětí, pochvalu a náš dík si zaslouží
všechny děti, které reprezentovaly Chodov na
tak velkém turnaji a to bez ohledu na umístění.

Žákyně BVC Witte Chodov navázaly na
své výkony z kvalifikace a drží se prozatím na pátém místě první osmičky
v Českém poháru a mají výbornou pozici
pro atakování vyšších příček, věříme, že
na domácí půdě (14.–15. prosince pořádá
BVC 2. kolo ČP) se jim v průběžném pořadí
povede posunout alespoň na čtvrtou
příčku, která jim zajistí první osmičku
v celorepublikovém pořadí. V prvních
dvou kolech je soutěž rozdělena na
českou a moravskou část, načež se
nejlepších dvanáct týmů z každé skupiny
rozdělí na tři osmičky, dle průběžného
pořadí a hrají již společně.
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu
najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php

Na první vycházku se sejdeme 8. 1. na autobusovém nádraží ve 14:00 h a půjdeme
na Bílou vodu, směr Božíčany - Jimlíkov Mírová - asi 6-7 km. Oblečení podle počasí.
Další výlet bude 22. 1., sraz opět na autobusovém nádraží ve 14:00 h, vycházka
směrem Stará Chodovská - Vintířov - lesopark a zpět Chodov, také 6-7 km.

Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

Na vycházky zve Růžena Štěpánková

Trenéři

Pozvánka na
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turistické
vycházky

Sport
Memoriál

Wernera
Kriegera

Tento turnaj zahájil oficiálně již 9. ročník.
Byl by to už 11. ročník, ale z důvodu
nulté sezóny a uzavření hotelu Nautilus na jednu sezonu máme o dva ročníky
méně. Do stávajícího ročníku se vrátila
staronová družstva Esíček a Včelařů a
nyní hraje 7 družstev. Hrajeme na tři kola,
každý s každým. Turnaj, doufám si tvrdit,
se mezi hráči těší velké oblibě. Díky zápisnému, finanční podpoře města Chodova a drobným sponzorům, každoročně
na konci sezóny pořádáme závěrečné
vyhodnocení. Na tento závěrečný turnaj
chodíme v převlecích a maskách. Většinou
mají nejlepší vizáž hráči Byrokratů, kteří
jsou zároveň zástupci městského úřadu.
Pro závěrečku letošního ročníku bylo zvoleno téma: holky za kluky, kluci za holky.
Na vyhodnocení, které letos proběhne
12. 4. bude na programu vyhlášení výsledku družstev, pozoruhodných výkonů atd.

21
Spartak
Chodov
Šachy

Úspěšná mise

Seriál velkých cen Ústeckého kraje
vyvrcholil po Ústí a Teplicích v Mostě,
kam poslední listopadový den zavítal
i náš A-tým. Stejně jako v předešlých
dvou turnajích naši šachisté patřili
k nejlepším,
přestože
je
zaváhání
v posledním kole s Teplicemi odsunulo na třetí místo. V celkovém hodnocení tří turnajů tým ŠK Spartak
Chodov ve složení Z. Lipták, P. Frai, J.
Stuška a P. Čaloun vybojoval vynikající
2. místo. Výborným výkonem se prezentoval Lipták na první desce a Čaloun, který
se dokonce stal nejlepším hráčem na čtvrté
šachovnici. Blahopřejeme k výbornému
výsledku v konkurenci týmů Ústeckého,
Středočeského a Libereckého kraje.

Náš tým: Lipták, Frai, Stuška a Čaloun

V 1. lize dělíme třetí místo

Družstvo Byrokratů

Každým rokem jsou na vyhodnocení také
netradiční disciplíny na kuželně, jako např.
hod levou rukou, hod pozadu apod. Užíváme
si dost legrace a zapomínáme tak na chvíli
na denní starosti. Závěrem svého příspěvku
bych chtěla poděkovat městu Chodov, dále
osazenstvu ČSOB, Marušce Markové a všem
hráčům za letitou podporu v podobě darů a
pomoci. V lednu se přehoupneme do druhé
poloviny turnaje. Než tomu tak bude, chtěli
bychom všem hráčům a občanům našeho
města, popřát vše nejlepší do roku 2014.

V sobotu 7. 12. 2013 jsme v Chodově
uspořádali ligový sraz, v rámci něhož bylo
odehráno 5. a 6. kolo. Povinné vítězství
s nejslabším týmem soutěže CHESS Most
C 6:0 jsme dosáhli, i když díky kontumaci,
protože soupeř k utkání nedorazil. Zato
odpolední kolo s CHESS Most B, který je
přímým konkurentem v boji o medaile,
bylo výrazně těžší. Zápas nám nevyšel
podle představ a konečná remíza byla díky
oslabenému soupeři spíše ztrátou. I přes
toto zaváhání dělíme třetí místo, právě
před naším soupeřem a šance na historicky
nejlepší výsledek v lize tak stále žije.

Manželé Markovi

Marcel Vlasák
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TJ Batesta
Chodov
stolní tenis
Podzim ve znamení úspěchů

V neděli 8. 12. 2013 se v Chodově
uskutečnil
krajský
bodovací
turnaj
mladších žáků a žákyň Karlovarského
a Plzeňského kraje, který pořádal oddíl stolního
tenisu TJ Batesta Chodov ve spolupráci s DDM
Bludiště Chodov a za finančního přispění
města Chodova, za což patří velké poděkování.
Chodovského turnaje se tak zúčastnili ti
nejmladší, kteří sbírají zkušenosti do budoucna. Vzhledem k hojné účasti a kvalitní plzeňské
konkurenci to neměli vůbec lehké. Ale i tak
někteří zanechali hezký dojem v očích trenérů
i rodičů. Adamovi Glaserovi se ve skupině
celkem dařilo, ovšem o postupu nakonec rozhodoval poměr skóre, což mu bohužel na
postup do dalších bojů nestačilo. Největším
překvapením byl Jiřík Nykl, který se s ping
pongem teprve seznamuje a za stolem se pohybuje teprve od září, i tak se mu podařilo
vyhrát svůj první zápas na krajské úrovni, což
je vynikající výsledek. Matěj Brož, Damián
Bajger, Samuel Pušman a Lukáš Boči sbírali
zkušenosti a nadýchali se tak atmosféry krajského turnaje. Mezi nejúspěšnějšími byli pro
tentokrát naše dívky, kdy Natálka Morová a
Martinka Hubená společnými silami vybojovali bronzové medaile ve čtyřhře. V jednotlivcích skončila Natálka mezi 5–8 nejlepšími
a Martinka 9–16.

a David Fassel. Tito se prokousali základní skupinou a v závěru nestačili pouze
na favorizované Karlovaráky. I tak se jim
podařilo porazit velmi kvalitní týmy, jakými
byli Cheb (kde již hraje ligový hráč Hobl)
a neméně kvalitní Kynšperk. Naši starší žáci
se tak ani v kategorii dorostenců neztratili
a domů přivezli perfektní výsledek v podobě
stříbrných medailí.
Naše áčko v závěru poloviny sezóny
ukořistilo na půdě soupeře 2 cenná avšak
hladká vítězství, kdy v dopoledním divizním
zápase deklasovalo dosavadního lídra tabulky TJ Slovan K. Vary 10:1 a odpoledne
druhý tým tabulky KST K. Vary 10:3. Kvalitnímu výsledku přispěla nejlepší možná sestava, kdy áčko doplnil po delší pauze Pavel
Kovačič. Áčko tak přezimuje na krásném
2. místě s předpokladem a přáním postupu
zpět do 3. ligy.
Do nového roku 2014 přeji všem stolním
tenistům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a dostatek úspěchů v rodinném i
sportovním životě.
Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Sportovní
rokenrol

Darlings

Natálka Morová a Martinka Hubená
Dalším úspěchem mezi našimi stolními
tenisty bylo 2. místo na krajských přeborech
družstev dorostenců, jejichž hostitelem
bylo město Cheb, kam odjeli naši nejlepší
starší žáci – Tomáš Partyngl, Jakub Visinger

Rokenrolová dívčí formace Darlings zakončila
letošní sezónu skvělým druhým místem na
jediných závodech pořádaných doma v Karlových Varech. Dokázala porazit šest pražských
klubů a dokonce i druhou varskou formaci.
Tímto jsme si dokázaly,že můžeme konkurovat
i tak silným soupeřům a naše práce má smysl.
Děkujeme všem za podporu a budeme se
snažit navázat na letošní skvělé výsledky.
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Lada a Hanka

Sport
Karate
klub
Chodov
Náročný víkend
pro Chodovské karatisty
Třetí listopadový víkend byl pro borce z Karate Klubu Chodov opravdu náročný. V sobotu
se deset členů závodního ačka vydalo sbírat
body na 3. kolo Národního poháru do pražských
Kundratic. Zde se nám dařilo střídavě. Michal
Galla v kumite junioři - 68kg obsadil 5. místo,
starší žák Lukáš Herák si z váhy -60kg odnesl
bronz, Veronika Jakubů v kategorii starší žákyně
+50kg vybojovala stříbro, Anička Lojdová a Janča
Nováková neměly svůj den a tentokrát prohráli, co se dalo. Mladší žáci Daniel Chod -30kg.
3. místo, Martin Lukeš ve váze -27kg také třetí,
před ním na druhé příčce skončil Patrik Bazoni
a jeho bráška Matyáš Bazoni nezískal žádnou medaili. Mladší žákyně Žaneta Dognerová si vybojovala ve váze +30kg bronzovou medaili.
Na druhý den se naši borci přesunuli do Prahy,
kde proběhlo Mistrovství republiky České Asociace Budo Karate. Dorazila i další část oddílu a počet
našich účastníků se zvýšil na 25. Zde Chodováci
startovali v kategorii KATA i KUMITE. Zřejmě se
asi všichni dobře vyspali, neboť jejich výkony
byly o mnoho lepší než v sobotu. KATA Chlapci
6-8 let (bílé a žluté pásy) Patrik Bazoni 3. místo,
Matyáš Bazoni 2.místo. Chlapci 9-10 let (bílé
a žluté pásy) Martin Lukeš 1.místo, Moskura Filip 3.,
Jakub Kiss 4. místo a Boči Lukáš 5. místo. V kategorii dívky 6-10 let, zelené a fialové pásy si
Žanetka Dognerová vybojovala stříbro.
Nela Bambousková ve starších žákyních (bílé
a žluté pásy) si odnesla zlato. Nakonec startovali v kategorii Masters +46 let Jiří Nosál
a trenér Ludoslav Hronek. Slávek získal stříbro
a Jirka skončil na 4. místě.
Kategorie KUMITE byla pro nás jako vždy
úspěšnější. Dorostenec Michal Galla - 65kg
2. místo, starší žák Lukáš Herák (13-14 let,
zelený až černý pás) 1. místo. Dívky 11-12 let
(zelený až černý pás) Anna Lojdová zlato, Jana
Nováková stříbro, Veronika Jakubů (13-14 let
(zelený až černý pás) 1. místo, Michaela Budajová 2.místo. Chlapci 6-8 let (bílé a žluté pásy)
Patrik Bazoni zlato a Matyáš Bazoni stříbro.
V téže kategorii jen o něco starší (9-10 let) získal
Martin Lukeš zlato, Lukáš Vyčichlo stříbro a Kuba
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Kiss bronz. Na 4. příčce se umístil Lukáš Boči. Ve
stejné věkové kategorii jen mezi zelenými až
černými pasy bojoval Daniel Chod a vybojoval
si zlato. Žanetka Dognerová vlétla mezi dívky
9-10 let (zelené až černé pásy) jako „uragán“
a než se pořádně rozkoukaly, odnášela si zlatou
medaili. Juniorka Andrea Lochschmidtová si ve
váze -60kg vybojovala stříbro a mezi seniorkami
brala bronz. Chlapci 13-14 let (bílé a žluté pásy)
Dušan Ďuriš stříbro a Vítek Krupička (11-12 let)
zlato. Nela Bambousková (dívky 13-14 let) získala zlato.
V kategorii Senioři -80kg Miroslav Boguský
nedal soupeřům šanci a s přehledem zvítězil.
Na závěr závodů proběhla kategorie Masters
BRH (bez rozdílu vah), kde se ve finále utkali naši
trenéři mládeže Petr Kundrát a Boleslav Novák,
po velmi pěkném a vyrovnaném boji si Petr
obhájil loňský titul Mistra Republiky a na Bolka
zůstala „jen“ stříbrná medaile.
14 zlatých, 12 stříbrných, 12 bronzových medailí, 4 čtvrté a 2 páté místa to je bilance velmi
úspěšného víkendu Karate Klubu Chodov.
Ludoslav Hronek

Karate klub Chodov

Spartak
Chodov
oddíl kopané
Pro naše hráče kopané nastává období,
které nemají rádi. Je to období, kdy se musí
získat síla a vytrvalost na celou jarní sezónu.
Je to období, které buď přivede do jarních
bojů mužstvo připravené, nebo jej může poslat ke dnu, pokud se zimní příprava nepovede. Věříme, že naše mužstva ve všech kategoriích využijí zimní období konstruktivně
a že přijdou do jarních bojů dobře připraveni.
K tomuto cíli jim bude k dispozici zimní turnaj,
který je připraven jak pro A mužstvo mužů i pro B
mužstvo a dorost.
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Sport
A muži

Je pro ně připraven zimní Turnaj města Ostrova.
Bude se hrát na umělé trávě v Ostrově
a naše mužstvo má tento program :
So 01.02.2014, 15:30 h, St. Role - Chodov
So 08.02.2014, 09:30 h, N. Role - Chodov
So 15.02.2014, 13:30 h, Chodov - L. K. Vary
So 22.02.2014, 11:00 h, FK Ostrov - Chodov
So 01.03.2014, 13:30 h, Chodov - FC K. V. d.
So 08.03.2014, 15:30 h, Bochov - Chodov
So 15.03.2014, 11:30 h, Klášterec - Chodov
Přejeme mužstvu, aby se jim v turnaji dařilo,
ale hlavně, aby jim pomohl ke kvalitní přípravě
na jarní boje, které by měli mužstvo přivést
k lepším výsledkům a hlavně k záchraně krajského přeboru pro město Chodov.
K tomu jim celá chodovská veřejnost přeje
mnoho úspěchů.

B mužstvo a dorost

Pro tuto skupinu je připraven turnaj
v Kr. Poříčí, kde se bude hrát na umělé trávě.
Tady je termínová listina Chodova:
So 11.01.2014, 16:00 h, Chodov - B. Kr.Poříčí
				
dorost
So 18.01.2014, 13:00 h, Vintířov - Chodov
So 25.01.2014, 13:00 h, St. Chod. - Chodov
Ne 02.02.2014, 10:00 h, Chodov - F. Sokolov
Ne 09.02.2014, 10:00 h, D. Krajková - Chodov
So 15.02.2014, 10:00 h, Chodov - N. Sedlo B
Ne 23.02.2014, 10:00 h, Svatava - Chodov
So 01.03.2014, 16:00 h, B. Kr. Poříčí - Chodov
So 08.03.2014, 16:00 h, Ol. Březová B- Chodov
Mládežnická družstva se budou připravovat
hlavně v naší sportovní hale a zúčastňovat se
halových turnajů pořádaných v našem okrese,
ale i v jiných lokalitách našeho kraje.
Výbor fotbalového oddílu věří, že hráči
i trenéři využijí zimní období ke kvalitní
přípravě a že hlavně hráči našeho A mužstva
budou v jarním období předvádět lepší výkony než na podzim a že udrží pro naše město
Krajský přebor.
Všem příznivcům kopané pak přeje výbor oddílu kopané a všichni hráči klidný
a úspěšný rok 2014.
Ing. Alfons Skokan

Samurai Fight
Club
Chodov
Samurai Fight Club Chodov
pořádá od ledna
Shido-Cross-Fit-Box!
Kurz je zaměřen především pro začátečníky,
muže i ženy (u žen v dostatečném počtu možno
otevřít i samostatně), pro všechny, co si chtějí
po Vánocích upravit svou postavu, zvýšit fyzickou kondici a naučit se základy sebeobrany.
Doba konání kurzu: 2 měsíce - 15 tréninků max. počet lidí 10-12, tréninky 2x týdně formou
dohody. Zaměřen: fyzická kondice, základy sebeobrany, úderové techniky.
Hlavní trenér Václav Kolář,
další Pavla Jehlíková, Pavel Pilný
Přihlášky do 10. ledna, tel. 604 965 358,
e-mail: s a m u r a i - f i g h t - c l u b @ s e z n a m . c z

Samurai Fight Club
pořádá od ledna 2. kolo náboru
v sezóně 2013-2014
Přijďte si vyzkoušet bojové sporty jako je Shidokan karate, Thai, Kick-boxing, Shido – MMA,
Shido – Grappling.
Naše základna činní již přes 50 členů všech
věkových kategorií - 10 let tradice!
Naši nejlepší závodníci získali již několik desítek titulů MČR, ale i tituly na mezinárodní
scéně. Naším posledním úspěchem je dvojnásobný titul vicemistra Evropy Shidokan Karate
a Shido kick-boxing, který získal Pavel Pilný.
Pokud nechcete být závodníkem ve stylu, který
si zvolíte, můžete cvičit i kondičně, zdokonalit
se v tomto sportu a zároveň si zlepšit svojí
fyzičku (muži, ženy, děti od 5 let).
Tréninky 2-3x týdně, 1x ročně klubový kemp,
podpora města Chodov a dalších sponzorů.
Přihlásit se můžete vždy před začátkem tréninku u vedoucího klubu.
Přihlášky v tělocvičně 2. ZŠ Chodov,
vždy před začátkem tréninku,
Út 18:00-19:30 h, Ne 17:30-19:30 h,
tel. 604965358,
e-mail: samurai-fight-club@seznam.cz,
www.samurai-fight-club.cz
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ŠAK
Chodov
Slavkovský podzimní kros

Již 23. ročník provázelo opět extrémní počasí.
Mezi nejmladšími si Eliška Peřinová. doběhla si pro
hezké 8. místo. V další kategorii se stala vítězkou
Anička Peřinová, před Andreou Dučinskou a Lenkou Tran. V zisku cenných kovů navázali svým
vítězstvím také Fabian Lochschmidt a Michaela
Beková. Malým přeborem ŠAKu se stal i běh
chlapců na 900m, ve kterém s přehledem zvítězil
Radek Dojčar nad druhým Janem Gurbanem a
třetím Jakubem Süssenbeckem. U děvčat na stejné trati putují také všechny medaile do Chodova
a to zásluhou Hanky Zápotocké, Anety Kokešové
a Jitky Gregorové. V poslední žákovské kategorii
se na trati 1800m prvním místem blýsknul Václav
Moll. Mezi veterány 60+ se mezi třemi nejlepšími
umístil Manfred Krassa a Bohuslav Václavek a
mezi mílařkami se na trati 2300m pyšní 4. místem
Helena Babelová. V nejdelším hlavním závodě
se na trať 9300m postavili také Martin Horváth
a Míla Zítka, kteří si ve svých věkových kategoriích
doběhli pro čtvrtá místa.

Běh 17. listopadu
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V sobotu 16. 11. se výprava atletů ze ŠAKu
Chodov zúčastnila přespolního běhu v nádherném prostředí ostrovského zámeckého
parku a opět se bylo na co dívat. Z našich
nejmladších děvčat se nejvíce dařilo Anně
Peřinové, která si na trati 550m doběhla
pro nádherné 6. místo. Mezi děvčaty roč.
nar 2002-2003 si pro 1. místo suverénně
doběhla Michaela Beková a na 10. místě druhá
z našich závodnic Markéta Bauerová. V kategorii mladších žákyň se všem třem závodnicím ŠAKu podařilo vtěsnat do první desítky.
Aneta Kokešová na 3. místě, Hana Zápotocká
na 6. a Jitka Gregorová na 10. místě. Z našich
nejmladších žáků se nejlépe umístil František
Obešlo, který doběhl na 24. místě. V kategorii starších přípravek protli cíl Adam Bauer na
5. a Fabian Lochschmidt na 8. místě. V kategorii mladších žáků jednoznačně zvítězil Jiří Stark.
Společně s ním se na trati 1200m představili
také Jakub Süssenbeck (5. místo), Petr Kugler (8.
místo) a Lukáš Čermák (9. místo). Naše medailové
úspěchy završil Václav Moll, který si v kategorii
starších žáků doběhl pro 3. místo.

ŠAK Chodov přeje všem v novém roce čistý běh
nad všemi překážkami až do vytouženého cíle.
Více informací na www.sakchodov.cz a
https://www.facebook.com/sakchodov
Miloš Volek

Placená inzerce
CATR, spol. s r.o.

Novinky pro rok 2014

Vážení obyvatelé města Chodova,
rádi bychom Vás touto cestou informovali
o připravovaných změnách a novinkách v nabídce
služeb naší společnosti pro rok 2014. Předně
ještě jednou děkujeme Všem našim zákazníkům
za přízeň. Vaší důvěry si velmi vážíme a věříme,
že i vy budete nadále s našimi službami spokojeni. Uplynulý rok přinesl pro nás celou řadu změn
nejen v oblasti legislativy (zejména vzhledem
k zákonné povinnosti odvádět 1% z ceny televizní
služby do Státního fondu kinematografie), ale také
změny v ekonomice (změna kurzu Kč/EUR). Tyto
změny mají významný dopad na podmínky poskytování služeb elektronických komunikací v ČR. Abychom mohli i v příštím roce naplnit Vaše očekávání
v maximální možné míře, dochází od 1. ledna 2014 k
mírnému zvýšení ceny televizních služeb. S tímto
jdou ruku v ruce novinky v programové nabídce
analogové televize a především celá řada novinek
a možností v rámci služeb IPTV. Věříme, že Vás naše
nová nabídka služeb zaujme a Vy zůstanete i nadále
našimi spokojenými zákazníky.
Nové ceníky na rok 2014 a bližší informace
o změnách. V nejbližších dnech naleznete ve Vašich
schránkách bližší informace o změnách a naší místní
pobočce k dostání nové ceníky pro rok 2014.
Změna ve skladbě programů - nové programy
v nabídce IPTV (Golf Channel, Travel Channel,
Playboy, Private spice), nové volitelné balíčky
programů už od povinné nabídky IPTV!
Výhodné balíčky služeb, super kvalitní datové
připojení (rychlosti od 50/50 Mbps), ceny od 249
Kč/měsíc.
Z naší pestré nabídky si vybere opravdu každý,
chcete-li ušetřit průměrně 12-17% z ceny 2 samostatných služeb, vyberte si již připravený balíček z naší
nabídky, který Vás plně uspokojí jak kvalitní nabídkou
datových služeb, tak i nabídkou analogového TV vysílání nebo IPTV.
Nezapomínáme ani na naše seniory, Ti u nás mají
možnost využít nabídku datové služby s rychlostí
2 Mbps/512 Kbps za cenu 239 Kč/měsíc ke které zís-
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kají analogové TV vysílání (vč. kompletní nabídky DVBT (30 TV programů) zcela ZDARMA!
Bližší informace o všech našich nabídkách se
dozvíte na našem webu www.catr.cz. Navštívit nás
můžete i osobně a to na adrese naší provozovny:
Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte telefonicky na tel. č.: 352 665 298. Přijďte, volejte nebo
napište (chodov@catr.cz), na všechny Vaše dotazy
rádi odpovíme!

Termín uzávěrky
únorového čísla
15.1.2014

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL
U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou
údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

K opravám používáme vždy originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly.
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
Renovace předních
Příprava a odvoz vozů na STK a ME
světlometů
za 600 Kč
Klempířské a lakýrnické práce
(cena za pár)
Opravy havarovaných vozidel
Spolupráce s pojišťovnami
Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
Renovace autolaků
Čištění interiérů Vašeho vozu
PŘED
Smluvní odtahová služba

Akce

PO

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

Tel. 775 931 797

FITNESS GYM

”LARRY”

otevírací doba:
PO-PÁ 9.00 - 12.00
14.00 - 21.00
SO 14.00 - 17.00
NE 14.00 - 19.00

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
Jednotlivé vstupné 40,- Kč

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 DY V Í TÁ N I .
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CHODOVSKÉ REALIT Y

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

rodinný dům v Chodově, ul.Lesní za 2.990.000,-Kč
byt 1+1 v Novém Sedle za 179.000,-Kč
byt 1+1 v Chodově za 330.000,-Kč
byt 2+1 v Chodově za 435.000,-Kč
RD v Lubech za 300.000,-Kč

náš tip:

Potřebujete prodat nebo pronajmout byt, dům či pozemek ? Volejte na tel.: 777 11 33 44
DOBŘE VÁM PORADÍME, RYCHLE PRODÁME ČI PRONA JMEME NA TRHU S REALITAMI JSME JIŽ 14 LET !
A JEDNÁME VŽDY SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ!

www.chodovske-reality.cz
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ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile
OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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KOSMETICKÉ STUDIO “K-K”

U Porcelánky 266, Chodov, tel: 777 11 33 44 nebo 725 946 873
Nabízíme kosmetické ošetření bio kosmetikou s hadím jedem,
konopím a kozí

AKCE : Kompletní kosmetika : 320,- Kč
(masáže, barvení řasy a obočí, čištění, úprava obočí, maska)
+ každá zákaznice dostane malý dárek ZDARMA!
Prodlužované řasy: 350,+ dárek na domací úpravu ZDARMA !
Prodlužované nehty bez použití brusky (ochrana lůžka) 300,+ pilník na doma ZDARMA !
Přírodní vzhled.
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OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

mobil: 602 190 602

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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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
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

CHODOV

Kadeřnice : Hanka Vaňková

·
·
·
·

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody

JAN FAST

geodetické služby

dětské

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ,
GARÁŽOVÁ VRATA,
ZEDNICKÉ PRÁCE

dámské a pánské

VÁNOČNÍ Kadeřnictví
DÁRKOVÉ POUKAZY

Pro uvolnění, relaxaci
a ozdravení těla
Pá spokojenost
8.00 - 18.30
nabízíPo
pro-Vaši
So Lera
8.00 - 12.00
Salon

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM
noce

Veselé Vá

tel.: 776 616 029
přeje Lera
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

jsme nositelem
certifikátu

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel./Fax: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

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

P RE
AL
TO
I

REALITY CHODOV, s.r.o.
TR TOP
VAŠE JISTOTA NA TRHU REALIT..
TY

CHODOV, s.r.o.

ČLEN REALITNÍ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY
Tel.:
Tel.:

773 16 18 30
774 73 05 18

www.trchodov.cz
e-mail:info@trchodov.cz

- PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
- ZNALECKÉ POSUDKY
- VÝKUP NEMOVITOSTÍ
- DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
- ŘEŠENÍ EXEKUCÍ
- ADV. BANKOVNÍ ÚSCHOVA
- PRÁVNÍ SERVIS

U NÁS SE O SVÉ FINANCE BÁT NEMUSÍTE

Půjčovna dodávek
pro obč a n y a p o dn i k a t e l e

No v é v o z y
Peugeot Boxer
s klimatizací

Tel. 723 647 752
www.pujcsiboxera.cz
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Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
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Květinářství Jastal

Jste senior?

OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Nemáte po ruce dceru či někoho blízkého a potřebujete
Tel. 737 715 678
30
30
• Vypomoci
v domácnosti?
uvařit,
So 8.vyprat,
-11.30 vyžehlit,
Po-Pá(uklidit,
8.30-12 13-17.
ZALOŽENO 1990
umýt WC a koupelnu,Jste
umýt
okna, pověsit záclony, závěsy)
senior?

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Nemáte po ruce dceru
či někoho blízkého
a potřebujete
Nabízí: řezané květiny,
slavnostní
a smuteční
• Doprovodit
– k lékaři,
na nákup, navazbu
hřbitov,
na úřad…?
• Vypomoci v domácnosti? (uklidit, uvařit, vyprat, vyžehlit,

Od ledna: semena, postřiky, umýt
hnojiva
pro sezónu
2014 pověsit záclony, závěsy)
WC a koupelnu,
• Nakoupit, donést
oběd, umýt
dojítokna,
na poštu, do knihovny?
Od března: ovocné a okrasné
dřeviny,
• Doprovodit
– kdrobné
lékaři, na ovoce
nákup, na hřbitov, na úřad…?
• Vyřídit nějakou úřední záležitost?
Od dubna: sadbu balkónových• květin
okurek,
rajčat,
Nakoupit,
donést oběd,
dojít paprik,
na poštu, do knihovny?

Zavolejte
firmu
HOŠIHODKA
• Vyřídit
nějakouHODINOVÁ
úřední
Celoročně: zahradní nářadí, folie,
textilie
Osadíme
vašezáležitost?
truhlíkyDCERA
květinami
Zavolejte firmu HODINOVÁ DCERA HOŠIHODKA

150 871, e-mail: hodinova.dcera@seznam.cz
D á r k o v é p o u k á z k y tel.
- 721
v h tel.
o d721n150
ý 871,
v áe-mail:
n o hodinova.dcera@seznam.cz
ční dárek
další informace: www.hodinova-dcera.cz
další informace: www.hodinova-dcera.cz

HO
HO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠI
D

Všechno, co pro Vás může udělat vlastní dcera,

Všechno, co pro Vás může udělat vlastní dcera,
pro Vás s láskou udělá firma HODINOVÁ DCERA

KA

pro Vás s láskou udělá
firma HODINOVÁ DCERA
HOŠIHODKA
Nová služba pro občany

Královského

Jste senior?

Nová
služba pro
Nemáte po ruce dceru či někoho blízkého
a potřebujete

a Vintířova
občany

od ledna
2014.
Královského

• Vypomoci v domácnosti? (uklidit, uvařit,
vyprat,
vyžehlit,
Nového
Sedla,
Chodova,
umýt WC a koupelnu, umýt okna, pověsit záclony, závěsy)

od ledna 2014.
Zaváděcí ceny

• Nakoupit, donést oběd, dojít na poštu, do knihovny?

od 150,- Kč/hodinu.

• Vyřídit nějakou úřední záležitost?
Zavolejte firmu HODINOVÁ DCERA HOŠIHODKA
tel. 721 150 871, e-mail: hodinova.dcera@seznam.cz
další informace: www.hodinova-dcera.cz

--------------------------------------------------------------------

Zaváděcí ceny
odZaváděcí
150,- Kč/hodinu.
ceny

NEHTOVÉ STUDIO
od 150,- Kč/hodinu.

Všechno, co pro Vás může udělat vlastní dcera,
pro Vás s láskou udělá firma HODINOVÁ DCERA
HOŠIHODKA
Nová služba pro občany
Nového Sedla, Chodova,
a Vintířova

Královského

Poříčí,

Provádíme
nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Lokte, Starého Sedla
Prodej velmi
kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu
od ledna 2014.

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč

Zaváděcí ceny
od 150,- Kč/hodinu.

Poříčí,

Lokte, Starého Sedla

Vintířova
• Doprovodit – k lékaři, na nákup, na ahřbitov,
na úřad…?

1. MÁJE 629, CHODOV

Poříčí,

HOŠIHODKA
služba od ledna 2014.Lokte, Starého Sedla

Nového Sedla, Chodova,Nová

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Veronika Soukupová 721 657 754
Zuzana Stará 774 931 705, 602 240 544

Pedikúra + lakování v ceně 150 Kč

Nově otevřeno Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Solárium 1 min. 5 Kč
Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Účetní kancelář

K&S s.r.o.

Prodám družstevní byt o velikosti 1+0
v Chodově v ulici U Porcelánky 1012.

Garsoniera o velikosti 21 m2
se nachází v 8. patře.
Plastové okno, plovoucí podlaha,
kuchyňská linka, výmalba – vše nové.
CENA 300.000,- Kč

17 let praxe a zkušeností
Mgr. Petr Klokočka, Romana Klokočková

(s možností převodu do osobního vlastnictví)

V případě zájmu volejte

Kompletní zpracování daňové evidence,
účetnictví, daňových přiznání
Vedení mzdové a personální agendy
Daňové, účetní a mzdové poradenství
Administrativní práce
Zastupování při jednání na úřadech

728 600 363

KONTAKT : email : ucto111@gmail.com
MT : 777 866 307

Kondiční cvičení a sebeobrana
Kondiční cvičení na spalování tuku a formování těla.
Sestavy obsahují údery, kopy, zaměřené na sebeobranu.
Strečink, relaxační dechová a meditační cvičení.
Zdraví – kondice – krása
Možnost nacvičit sestavy na vystoupení.
I n f o : 77 5 4 4 6 87 3
Kde: 3. ZŠ
K d y : k a ž d ý p á t e k v 19 : 0 0 h o d i n

PRONÁJEM�NEBYTU�UL.�VÍTĚZNÁ
Nabízíme�k�pronájmu�nebytový�prostor�cca.�40�m2�v�Chodově,�Vítězná�625.
Prostory�jsou�vybaveny�sociálním�zařízením�a�jsou�vhodné�jako�kancelář.
Dále�nabízíme:
Spr

ondu

ého�f

ytov
áva�b

Údr

omů
žba�d

J
ví
ro�SV
denst
a�bytů
ictví�p
�pora
n
t
é
e
k
č
ic
ní�ú
om
Ekon
Vede

Bytové�služby�s.r.o.,�Slovenská�701,�356�01�Sokolov,�kontakt�paní Šťastná,�tel.:�603�564�281
Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Pronajmu

prodejnu, sklad
a soc. zázemí (55 m 2 ),
Staroměstská ulice,
vedle Měk Chodov.
Info na tel. 777 740 398
STUDIO ZDRAVÍ
Masáž klasická
Refl. masáž plosky nohy
Indická masáž hlavy
Zábaly
Lymfodrenáž přístrojem

Novinka

Zdeňka Pátková
tel. 603 763 380
(za penzionem Harmonie)
zdravichodov@seznam.cz

Studenti a senioři
– sleva.
Dárkové poukazy,
permanentky.

Hydromasážní vana pro dva + sekt
pro jednoho + drink
Perličková koupel pivní nebo vinná.
Masážní trysky. Ozonoterapie + hra barev.

Půjčovna nosičů

I malé auto s nosičem uveze velký náklad
Cena již od 30,- Kč za den

Potřebujete si na nadcházející dovolenou pronajmout střešní
box či příčník? Nevyplatí se Vám nebo nechcete investovat
finanční prostředky do koupě střešních boxů, nebo příčníků?

s
Kontaktujte ná spokojení!
a budete
Tel.: 724 436 700
půjcovna.nosicu@seznam.cz
www.pujcovna.nosicu.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

KOSMETIKA

DAGMAR

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz

Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již
ROZVOZ AŽ DO DOMU
č
79,- K

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

Půjčky s ručením
nemovitostí

PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

mob.: 606 852 893

R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

Zpravodaj města Chodova. Leden 2014

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

11.00 - 22.00
11.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00

Placená inzerce
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PRONAJME
od 1.3.2014
zavedenou, prosperující

rodinnou restauraci
za velmi výhodných podmínek

Info na tel. 732 685 652, 737 819 513

tesarmilosek@seznam.cz

Opravy a prodej

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2014
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