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K věci …

Vážené čtenářky, vážení čtenáři našeho 
chodovského zpravodaje,  

únorem přechází zima do své druhé po-
loviny a s příchodem jara se budou moci ro-
zjet investiční akce, které ve svém rozpočtu 
pro tento rok schválilo zastupitelstvo. 
Jsem rád, že zastupitelé schválili vedením 
města navržený rozpočet jednomyslně a 
můžeme tak realizovat poměrně hodně 
důležitých věci. Kromě kontinuálního 
pokračování v opravě chodníků a komu-
nikací v majetku města, jsou to i inves-
tice do našich budov. Na základní škole ve 
Školní ulici dojde k výměně všech oken  
a dalších stavebních výplní. Mateřská škola  
U Koupaliště bude zateplena a zároveň dojde 
k vystavění nových spojovacích chodeb  
v jejím areálu. Budova Městského záchran-
ného systému (Městská policie a hasiči) 
bude zateplena a dostane novou střechu. 
Na poslední dvě uvedené akce požádalo 
město zároveň o dotace od ministerstva pro 
životní prostředí. Dále bude vybodováno 
parkoviště v ulici Revoluční. Zde bych chtěl 
reagovat na některé dotazy, které mi dorazily 
do kanceláře. Parkoviště je navrženo nikoliv  
v “parčíku” v Revoluční ulici, ale u štítu domů 
č.p. 603 a 604 a to tak, aby nedošlo k zabrání 
zeleně a provoz parkoviště neobtěžoval 
obyvatele blízkých domů. Další parkoviště 
bude vybodováno na sídlišti U Koupaliště  
v místě, které bylo navrženo projektantem 
a následně projednáno na veřejném pro-
jednání s obyvateli 10. října 2012. Městská 
část Stará Chodovská se dočká pokračování 
revitalizace území okolo fotbalového hřiště, 
kde bude vybudována příjezdová cesta, 
odstavná plocha a volnočasový areál. Na 
tuto akci má město již schválenou dotaci.

To samozřejmě není vše. Komplet-
ní rozpočet najdete i na internetových 
stránkách města www.mestochodov.cz.  
A když zmiňuji internetovou prezen-
taci města, tak se sluší připomenout, 
že od 1. února 2014 mají naše stránky 
úplně nový vzhled. Osobně jsem rád, 
že se podařilo zrealizovat stránky mod-
erní, přehledné a funkční. Jejich de-
sign je navržen tak, aby se zobrazovaly  
i na dnes populárních mobilních zařízeních, 

jako jsou chytré telefony a tablety. Jsem 
přesvědčen, že se podařilo vytvořit stránky 
přehledné a že zde najdete veškeré infor-
mace. 

Závěrem Vám všem přeji příjemné prožití 
měsíce února, ve kterém nás čeká Masopust, 
naše školáky jarní prázdniny a těm z Vás, 
kteří vyrážíte na zimní dovolenou, přeji její 
příjemné prožití a načerpání hodně sil. 

                                        Patrik Pizinger, místostarosta 
  

Sbírka na pomoc Jordánsku
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za velice lidský přístup, který 

jste prokázali při sbírce ošacení na pomoc 
utečencům v táboře v Jordánsku. Město 
Chodov v pátek dne 10. ledna předalo 
zástupcům Ministerstva vnitra (MV) ČR 40 
pytlů kabátů, bund, svetrů, kalhot, košil, 
mikin, čepic, rukavic, bot… Pan Lukáš 
Němec, který osobně přijel věci přebrat, mi 
poděkoval a požádal mě, abych poděkování 
tlumočil občanům města Chodova jménem 
svým i jménem prezidentky Hnutí na vlast-
ních nohou „Stonožka“, paní Běly Gran Jen-
sen. Abych poděkoval za vstřícnost, která 
v tak krátkém čase a navíc v čase vánočním 
přinesla nádherně lidský  výsledek.

Dle informace z MV byl v neděli 12. ledna  
dokončen svoz z 50 míst z celé ČR do 
Svojšic, kde probíhalo další třídění a balení. 
Letadlo s humanitární pomocí odletělo do 
Jordánska, do uprchlického tábora v Zátárí  
a Amánu v pondělí 20. ledna. V delegaci, 
která materiál předávala, byli též redaktoři 
České televize, takže bude připravena  
a následně vysílána reportáž z této akce.

Na závěr příspěvku mi dovolte, abych 
poděkoval strážníkům městské policie  
a hasičům, kteří se na krátko stali výběrčími 
svršků,  úředníkům ze sociálního odboru 
a odboru školství, kultury a vnitřních věcí 
městského úřadu, kteří všechny předané 
dary vytřídili, uložili do pytlů a opatřili 
visačkami. 

Všichni jste prokázali velký kus člověčí 
pomoci, děkuji

  Ing. Josef Hora, starosta
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Kolik nás tu žije?
K 1.1.2014 je v Chodově evidováno 14 431 

obyvatel, včetně 365 cizinců - k 1.1.2013 to 
bylo 14 506, je nás tedy opět o 75 méně. 

Součástí evidence obyvatel je také 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
Jestliže je údaj o místě trvalého pobytu 
úředně zrušen, je místem trvalého pobytu 
sídlo ohlašovny, v jejímž územním ob-
vodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Na 
adrese sídla Městského úřadu Chodov je 
úředně trvale přihlášeno již 799 občanů  
( v roce 2003 jich bylo pouze 130).  

Zajímavá porovnání lze najít na webu: 
http : / /www.mvcr.cz/c lanek/stat is t iky-poc-
ty-obyvatel-v-obcich.aspx

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

Příběhy z dluhové a finanční 
poradny

Na začátku byla nutnost půjčit si 3.000 Kč.  
Bohužel nebylo možno splnit podmínky 
vrácení. Dluh narostl o penále na částku 
36.000 Kč. Ani tato částka nebyla splácena 
a z celé věci se stala exekuce na byt. Ptám 
se: “Proč jste se nepřišli poradit v situaci, 
kdy bylo potřeba sehnat 3.000 Kč, resp. 
kdy bylo potřeba cokoliv řešit?” Hlavním 
důvodem, proč nevyhledat včasnou odbor-
nou pomoc, bývá stud, obavy z platby za 
službu.

I v roce 2014 jsme tu bezplatně pro 
všechny, kteří chtějí mít své finance  
v pořádku a i pro ty, kteří je už musí řešit. 

Dluhová poradna poskytuje své služby  na 
sociálním odboru každý týden ve středu od 
15:00 do 17:00 hodin.

Štěpánka Klimentová, finanční manažer

Poděkování sponzorům
 Děkujeme všem  sponzorům, kteří věnovali 

ceny do tomboly XX. reprezentačního plesu 
města Chodova

Akvaristika, chovatelské potřeby v Ideálu 
Aleš Hoch, Otherm plastová okna
Agentura Vlny, Cars folie, 
CK J&G Touristik,   

  Cukrárna Ondra, 
Dárkové zboží p. Vykoupil, 
Elektro Žďárský, Exiram s.r.o., 

HNHRM klub Chodov, Chotes s. r. o.
Jastal zahradnictví, KASS Chodov s.r.o.
KH-Cetto s. r. o., Kosmetika Lucka
Kosmetická poradna – Š. Petrlíková, M. Jandová
Květinka p. Marková, Květiny – Staroměstská ul.
Květiny Renata Šanderová, KV Lak s.r.o.
Liapor,
Limuzína transport, 
Lincoln CZ, s. r. o.
Manikúra a modeláž nehtů A. Paušová
Michal Pich, Mini-shop p. Dvořáková
M-praktik, p. Mazur, Moser a.s.
Optik Hasman, Pekosa Chodov s. r. o.
Pizzerie Andolini, Pivovar Permon
Plzeňský Prazdroj a.s., Proxima Gastro s. r. o.
Rabbit Trhový Štěpánov a. s., 
Realitní kancelář Domino 
Restaurace U Známých, Sedlecký kaolin a. s.
Studio zdraví – Z. Pátková, 
Sokolovská uhelná a.s., Šimice Tipo s. r. o.

KASS Chodov s.r.o. a Město Chodov

Jak registrovat psa s čipem?
Upozorňujeme držitele psů, že pokud 

mají svého psa již čipovaného, nebo ho 
teprve nechají očipovat do konce roku 
2014 (tak, jak ukládá OZV města Chodova 
č. 5/2013), musí čipování nahlásit do evi-
dence Městského úřadu Chodov, ale také 
zavést číslo čipu do národního registru 
majitelů zvířat. Zavedení do  národního 
registru provede po domluvě veterinář, 
který psa očipoval nebo sám držitel psa na 
webu: www.narodniregistr.cz. Tato regis-
trace slouží k dohledání majitele v případě 
ztráty psa. 

Yvetta Kučová, vedoucí oddělení matriky,             
přestupků a poplatků

Ilustrační foto
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Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata Města Chodov

Před vánočními svátky se nám podařilo 
najít domov většině našim nalezencům až na 
jednu. 

Od 28.9.2013 na nový domov stále čeká 
Zorinka. Je cca 3 roky stará, její předešlý 
život nebyl žádná sláva. Když přišla k nám do 
záchytného zařízení, byla v šíleném  stavu, 
především vypadala, že je již dost stará, vel-
mi bázlivá, smutná a zapáchající. Pobyt 

u nás ji změnil o 100%. Zorinka je nyní 
velice veselá, hravá fenka, která miluje 
společnost, děti, procházky, pamlsky, pohla-
zení a hraje si jak štěňátko s ostatními pejsky 
a aportíky. Jediné, co opravdu nemá ráda, tak 
je focení, dle toho vypadají i fotky :) Posuďte 
ale sami, není to změna? Jak vypadala a jak 
vypadá nyní? 

Obrovské díky za pejsky a další ztracená 
zvířátka všem, co se zúčastnili akce VÁNOCE 
PRO OPUŠTĚNÉ PEJSKY. 

Sešlo se vás mnoho a tolik dárečků, mlsků, 
krmení, hraček apod., co se pod stromečkem 
našlo. JSTE ÚŽASNÍ! DĚKUJEME!

Nové přírůstky v roce 2014, kteří již také čekají 
na nový domov 

Černý - pejsek jménem SIMÍ, byl po 
Vánocích vyhozen na ulici. Už o něj prý 
není zájem. Je to společenský, čistotný  

a poslušný kříženec čivavy, cca 5-6 let starý, 
velice hodný, pobyt v kotci není zrovna to, 
co by mu vyhovovalo, a byl by rád, kdyby se 
brzy dostal do teplíčka do bytu. 

Bílá – fenka NIKY, též o ni nebyl zájem, byla 
totiž přehozena přes plot do záchytného 
místa. Fenečka je velice společenská, cca 
3 roky stará, čistotná a též se moc těší do 
teplíčka. 

SÁRA - též nechtěné štěňátko, cca 8 měsíců 
stará fenečka křížence labradora a pitbula. 
Velice hodná, přátelská, hravá a foremná. 
Ještě se naučí hodně věcí, bylo by skvělé, 
kdyby ji někdo co nejdříve adoptoval  
a věnoval se její výchově. 

Přijďte se podívat do záchytného zařízení  
v otevírací dobu pro veřejnost:

Po a Čt 15:00 do 17:00 hodin
So  10:00 do 12:00 hodin
Návštěvy mimo tuto dobu je nutné 

dohodnout předem telefonicky na telefon-
ním č. 602 221 090.

Více informací o nás najdete na https ://
www.facebook.com/utulekchodov

Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná 
zvířata Města Chodov

Zorinka 

SIMÍ a NIKY

Sára
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Střípky z činnosti MP Chodov
O tom, že ne všichni lidé jsou k  situaci 

kolem sebe zcela lhostejní a zvláště, jedná-li 
se o zlodějinu, se přesvědčil 20letý poberta, 
který v poledních hodinách kradl potravinové 
zboží v  nákupním centru Penny Market  
a následně, jakmile byl přistižen zaměstnanci 
provozovny, utekl pryč ve směru do ul. ČSM. 
Situace byla okamžitě oznámena strážníkům 
MP a ti ihned vyrozuměli své kolegy od 
policie ČR a společně si takticky rozvrhli 
postup zákroku. Utíkajícího zlodějíčka však 
sledovali i občané a telefonicky naváděli obě 
hlídky podle pohybu poberty. Do honičky 
se zapojil i operátor městského kamerového 
systému, který sledoval kamerovými body 
zákrok obou hlídek. Když už byl zlodějíček 
v koncích, zbaběle se schoval před objektem 
pošty pod zaparkované vozidlo v domnění, že 
unikne, ale i v ul. 9. května se našel občan, 
který sledoval honičku ze svého okna bytu 
a telefonicky upozornil policii na počínání 
stíhaného. Z jeho nedokonalého úkrytu jej 
tak velmi „zdvořile“ vytáhla hlídka policie, 
která muži nasadila želízka a převezla jej na 
oddělení k dalšímu opatření.

           / Maskoval se jako výfuk, funěl totiž jako      
         lokomotiva, ale prozradil se tím, že neměl 
          sportovní koncovku /

V odpoledních hodinách za panelovým 
domem v ul. ČSA ve směru k 3. ZŠ se sešli tři 
nezletilci, kteří se rozhodli, že si zahrají na py-
rotechniky a začali odpalovat petardy, které 
sebrali doma rodičům. Odpalování je sice na 
chvíli zabavilo, ale poté dostali nápad, že by 
nebylo špatné si zahrát i na vojáky a jeden 
z nich začal házet zapálené petardy pod 
kola projíždějících vozidel na blízké komu-
nikaci. Jaké neštěstí se mohlo stát, pochopí 
asi každý zodpovědný člověk. Je s podivem, 
že nikdo z kolemjdoucích osob nezavolal na 
policii, neřekl dětem nic o nevhodnosti jejich 
počínání a vše se dělo až do okamžiku, kdy 
místem projížděla autohlídka strážníků, která 
hledala příčinu hlukových efektů, které se ro-

zléhaly až ke Komerční bance. Poté, co kluci 
spatřili policejní vůz, se samozřejmě dali na 
útěk, ale strážníci výlupky dostihli a jejich 
rodiče vše vyřešili v rychlém, zkráceném 
řízení. 

/ Za vystrojený ohňostroj se sluší výrazně 
a dlouho zatleskat, ale na zadní části partie 
každého z výtečníků / 

    
O tom, že rabovat v kontejnerech se nevy-

plácí a vždy je nutné si dávat pozor na své 
věci, se přesvědčil 33letý muž, který vlezl do 
velkoobjemového kontejneru v lokalitě garáží 
Vančurova ve snaze si najít nějaký cenný 
dárek. S sebou si přinesl propan-butanovou 
láhev, kterou si položil vedle kontejneru. Jaké 
bylo jeho překvapení, když se po několika 
minutách vynořil z útrob kontejneru a svou 
láhev již nenašel. V obrovském rozhořčení 
pobíhal poté po silnici kolem kontejneru  
a vyslýchal každého, kdo mu vstoupil do ces-
ty, kam zmizela jeho láhev s plynem.

     / Při takovém hlubokém ponoru se hodilo 
mít plynovou bombu s sebou, nemusel se tak 
rychle vynořit za účelem nádechu /

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

Víte, že…
Upozorňujeme řidiče při parkování svých vo-

zidel, že, i když není sníh, přesto v noci občas kle-
sají teploty pod nulu a tvoří se námraza na chod-
nících, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy 
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek pro 
techniku CHOTES. 

Ladislav Staněk,  
velitel MP Chodov

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

Následky špatného parkování
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Souhrn jednotky PO
prosinec 2013

V posledním měsíci roku 2013 se chodovští 
hasiči určitě nenudili, zasahovali totiž 
celkem u devatenácti událostí. Jednotka 
likvidovala celkem pět požárů, v souvislosti 
se zábavnou pyrotechnikou byly likvidovány 
tři požáry kontejnerů u KASSu, v Jiráskově 
a Palackého ulici, okrasný strom v parku 
v ulici Hlavní, den před Štědrým dnem byl 
likvidován požár pracovního stroje – bagr 
CAT v lomu u Božičan. Konec roku 2013 byl 
ve znamení jedenácti technických zásahů, 
byl likvidován padlý strom v Loučkách 
a nalomená větev v Poděbradově ulici, 
v šesti případech byl nouzově otevřen byt 
v ulicích Budovatelů, Poděbradova, Smeta-
nova a Hlavní (bohužel byla nalezena jedna 
osoba již mrtvá, jedna osoba byla zraněna 
a zachráněna), byl také prověřen hlášený 
požár komína v Horní ulici, který se nepot-
vrdil a byl překlasifikován na technickou po-
moc, jednotka byla využita při vyhledávání 
pohřešované osoby v Sokolově, kuriózní 
zásah hasičů byl při odstranění uhynulé 
labutě ze střechy domu v Nerudově ulici. 
Jednotka prověřila elektrickou požární 
signalizaci (EPS) v obchodním domě Tesco 
Chodov, probíhaly zde stavební úpravy, 
při kterých došlo ke spuštění signálu 
„požár“, událost byla klasifikována jako 
planý poplach. V prosinci jednotka likvi-
dovala následky dvou dopravních nehod 
bez zranění v ulici Karlovarská a Vítězná. 
Další bližší informace včetně fotogalerie  
o zásahové činnosti najdete na našem webu  
www.sdhchodov.cz . 

Informace SDH
prosinec 2013

Stále probíhá zimní příprava všech spor-
tovních kolektivů v nové sportovní hale. Dne 
13. prosince 2013 se uskutečnila Vánoční 
besídka mladých hasičů. Při této příležitosti 
proběhl slavností křest a skládání slibu 
mladých hasičů, kteří jsou aktivními členy 
po dobu minimálně jednoho roku.  Pokřtít 
je přišel sám svatý Florián se svou družinou. 
Křestní list převzali z rukou starosty sboru 
a velitele jednotky hasičů v Chodově. Nově 
započatá tradice proběhla velmi příjemně 
a důstojně za přítomnosti rodičů i vedení 
města Chodova.  

Jako již tradičně proběhl každoroční 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Jelikož se 
hrálo systémem každý s každým, první dvě 
místa patřila rodině Perglerů, vítězem byl 
nakonec před svým otcem mladší Jiří.

 Sbor dobrovolných hasičů v Chodově 
bude organizovat již tradiční Hasičský ples 
dne 8. února 2014  
ve velkém sálu KASS v Chodově  
od 20:00 h.  

Prodej lístků si zajišťuje základní orga-
nizace SDH Chodov, zbývající lístky budou  
v předprodeji malé scény KASS v Chodově 
od 20. ledna 2014.

za SDH Chodov
Ing. Jiří Kiss

www.sdhchodov.cz
Ilustrační foto

Křest mladých hasičů – svatý Florián, 
hasičská zbrojnice Chodov, 13. prosince 2013  
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V Klubu deskových her
si mohou vaše děti od 6 let zahrát stolní 

nebo karetní hry než Vy přijdete z práce.
Schůzky jsou každou středu 14-15:30 h 

v herně DDM. Školné je 250 Kč na pololetí. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM. 

Tisk na látku
DDM Bludiště Chodov pořádá, za podpory  

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj: 
Evropa investuje do venkovských oblastí v rám-
ci projektu Řemeslo má zlaté dno, další kurz.  
KDY: 18.2.2014 od 17 h    KDE: v DDM Bludiště                                     
CENA: 150 Kč   S SEBOU: přezůvky, (možno svoje 
triko, tašku). Přihlášky předem v kanceláři DDM 
Bludiště nebo na tel. 352 352 281 kvůli přípravě 
materiálu.

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, ped-
agogický dozor). 

Putování  za  třešňovou  peckou  
- ve Lhenicích 2014 

KDY: od neděle 29. 6. do soboty 12. 7. 
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA: 5 000 Kč. V ceně je ubytování, strava 5x 

denně, pitný režim, doprava, pedagogický dopro-
vod, výlety, odměny do soutěží.

VĚK DĚTÍ: 6–10 let

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.

Valentýnská diskárna
KDY: pátek 14. února 2014 od 17 do 20 h
KDE: Nautilus  pro děti a mládež od 10 let         
Vstupenky v DDM - členové ZÚ 20 Kč, os-

tatní nebo na místě 40 Kč.  
Program: tanec, soutěže. Vystoupení 
tanečních skupin Rytmus a Darlings.

SRPD při DDM Bludiště ve spolupráci se ZŠ 
Školní ul. a ŠAK Chodov za finanční podpory 
Města Chodov vyhlašuje:
Přebor ZŠ Chodova ve skoku přes švihadlo

KDY: 4. února 2014
Pravidla: Počet přeskoků snožmo bez mezis-

koku po dobu 30 vteřin.

Přebor ZŠ Chodova ve šplhu na tyči
KDY: 11. února 2014
Pravidla: Šplhá se po tyči libovolným 

způsobem. Podle počtu přihlášených má 
každý účastník 1-2 pokusy, lepší výkon se 
započítává. Nejrychlejší 4 závodníci postupují 
do finále, kde se rozhodne v přímém souboji o 
konečném umístění.

Hodnocení: První tři z každé kategorie 
získávají v obou přeborech body do hodno-
cení škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jed-
notlivci. Každý účastník získává drobnou cenu.

Burza
jarního a letního dětského oblečení, obuvi, 

hraček a sportovního vybavení
17. a 18. 3. 2014 prodej 10-17 h
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé 

zboží.
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit 

do kanceláře DDM, přidělíme Vám kód, lepíky 
a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše 
v klidu můžete připravit. Ve dnech 10.-14.3. už 
jen přinesete označené, oceněné oděvy i se 
seznamem.

V í c e  i n f o r m a c í  n a  w w w. d d m c h o d o v. c z 

Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

Lhenice 2013
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Výtvarná soutěž - Karnevalová  
maska nebo škraboška

od 5. 2. do 21. 2.
Výstava soutěžních prací a hlasování 
na dětském oddělení.

Rodinka – Z pohádky do pohádky
čtvrtek 6. 2. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek 
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Víra, věrnost, věrohodnost
čtvrtek 6. 2. od 18:00 hodin

Píseň písní
čtvrtek 13. 2. od 18:00 hodin
Další z cyklu teologických besed s panem 

Tomášem Kábrtem. 
Recitací a hrou na klasickou kytaru přispějí 

Michaela a Martin Lindtnerovi.  
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Burza knih
pondělí 10. 2. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně knihovny si budete moci vybrat  

z velké nabídky vyřazených knih. 
Knihy jsou za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.

Hamburgery
čtvrtek 13. 2. od 14:00 do 17:00 hodin
Kuchaři Lukáš Neckář a Jiří Hovorka si ten-

tokrát pro děti připravili povídání o výrobě je-
jich oblíbeného jídla. Děti se mohou těšit také 
na ukázky a ochutnávku.

Thajská kuchyně
čtvrtek 13. 2. od 18:00 hodin
Lukáš Neckář a Jiří Hovorka zasvětí 

návštěvníky do tajů thajské kuchyně. Kromě 
povídání dojde i na ukázky různých pokrmů 

a minikurz přípravy spojený s ochutnávkou.

Maškarní rej
středa 19. 2. od 16:00 hodin
Tradiční karnevalové řádění pro děti 
od 2 do 6 let v maskách.

Poezie a jazz – Ivan Martin 
“Magor” Jirous II

středa 19. 2. od 18.00 hodin
Další z pořadů nazvaných Poezie & Jazz. 

Výběr z básní budou číst Lucie Domesová, 
Dalibor Chum a Lev Havlíček, zahraje skupina 
Jazz Apetite, ve složení: Pavel Horych - kytara, 
Ondřej Horych - basa a Ivan Pelc - bicí. 

Beseda příčiny vzniku velké války
čtvrtek 20. 2. od 18:00 hodin
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem, historikem 

z Karlovarského muzea.
 

Hrajeme si s pohádkami
každé pondělí od 16:00 hodin
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
 3. 2. Bolek a Lolek
10. 2. Kocourek Modroočko
17. 2. Z pohádky do pohádky
24. 2. Jája a Pája

Středeční soutěže
každá středa od 16:00 do 17:00 hodin
 2. 2.  Pexeso
12. 2.  Slovní fotbal
26. 2.  Domino

Výtvarné dílničky
každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
Určeno pro všechny věkové skupiny.
  6. 2.  Valentýnské vyrábění
20. 2.  Drobnosti na stůl
27. 2.  Domino

Tipy knihkupectví
Evžen Boček - Aristokratka ve varu
Zusak Markus – Zlodějka knih
Zdeněk Krůček – Daňové zákony 2014
MonsterHigh – Knihy, omalovánky, aktivity
Tip pro Vás: 
Křížovky a sudoku pro malé i velké luštitele
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 nové pohledy Chodova, vydané 

Hornickým spolkem Solles Chodov (viz. foto) 

Městská
knihovna
Chodov
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Školní kolo Soutěže ZUŠ ve hře 
na kytaru a smyčcové nástroje 

v pondělí 3. 2. 2014 od 14:00 hodin, sál ZUŠ

Školní kolo Soutěže ZUŠ ve hře na klavír
ve středu 5. 2. 2014 od 14:00 hodin, sál ZUŠ 

Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanové (klavír)
v pondělí 10. 2. 2014 od 17:00 hodin, sál ZUŠ

 Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové (klavír)
a p.uč.J.Kubrichta (housle,KH)

v úterý 11. 2. 2014 od 17:00 hodin, sál ZUŠ 

Okresní kolo Soutěže ZUŠ ve hře    
na smyčcové nástroje 

ve středu 19. 2. 2014 od 9:00 hodin, sál ZUŠ
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Vánoční sportovní den 
prvního stupně
Období před vánočními prázdninami, kdy 

už většina dětí byla myšlenkami u dárků pod 
stromečkem, jsme využili k uspořádání Vánočního 
sportovního dne pro všechny žáky   I. stupně ZŠ. 
Ve čtvrtek 19. 12. se od 9:00 hodin v tělocvičně 
školy konala sportovní bitva v pěti rozdílných 
disciplínách mezi třídami  jednotlivých ročníků. 
Každá disciplína probíhala formou štafety 10 
žáků tak, aby se soutěží mohl zúčastnit každý 
žák. Závodilo se v klasické štafetě na 10x jedno 
kolo, ve štafetovém přeskoku švihadla, ve štafetě 
s míčem, kde museli soutěžící zvládnout kromě 
driblinku i přihrávku, v běhu přes překážkovou 
dráhu a závěrečnou disciplínou bylo přetahování 
lanem. O tom, zda celkově zvítězila třída A nebo 
B, rozhodoval počet vítězství v jednotlivých dis-
ciplínách. Soutěže byly provázeny mohutným 
povzbuzováním a závodilo se opravdu naplno. 
Po skončení sportovní části čekal na každou třídu 
pod vánočním stromečkem dárek a vítězné třídy 
získaly navíc prémii v podobě vánočního pečiva 
na třídní vánoční besídku. Aby paním učitelkám 
nebylo líto, že si nemohly zasportovat, nas-
toupily na závěr sportovního dne na exhibiční 
utkání ve vybíjené proti výběru 5. tříd. Družstvo 
páťáků se hodně snažilo, ale vítězství zůstalo na 
straně vyučujících. Byla to celkově povedená akce 
v pěkné atmosféře.

Mgr. Milan Kovářík, 
ředitel školy

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za 

výtěžek ze vstupného na Mikulášský koncert, který 

jako každý rok uspořádala v neděli 1. prosince 
2013 ZUŠ Chodov. Děkujeme všem účinkujícím  
a pedagogům za příjemný adventní zážitek. 

Mikuláš z Bludiště navštívil Mateřídoušku
Děkujeme zaměstnancům DDM Bludiště 

Chodov za vyslání Mikuláše, čerta i andělského 
doprovodu do denního stacionáře. Klientům se 
mikulášské obdarování moc líbilo a potěšilo je. 
Mikulášská nadílka pořádaná ve spolupráci s DDM 
má dlouholetou tradici a patří neodmyslitelně 
k předvánoční době. 

Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra 
Mateřídouška, o.p.s.

Základní 
umělecká 
škola Chodov

ZŠ ve Školní 
ulici

Denní 
centrum 
Mateřídouška

Foto Mgr. Ivana Sarkányová, hornické artefakty 
ze sbírky Karla Veselého
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Vánoční turnaj ve florbalu
Na druhém stupni se stalo již tradicí uspořádat  

poslední den před vánočními prázdnina-
mi „Vánoční turnaj ve florbalu“. Žáci z jednotlivých 
tříd si vytvořili družstvo dívek a chlapců, které  
třídu reprezentovalo. I letos se do rolí rozhodčích 
zapojili žáci starších ročníků. Vyzkoušeli si na 
vlastní kůži, jaké to je reagovat rychle, spravedlivě, 
pod tlakem hráčů i diváků. A kdo si letos vybojo-
val prvenství? Mezi šestými  a sedmými ročníky 
zvítězilo družstvo chlapců 6. A,  mezi děvčaty 
družstvo 7. A. Ve starší kategorii si první místo vy-
bojovaly dívky z 9.B i přes to, že všechny zápasy 
odehrály v oslabeném počtu hráček bez možnosti 
střídání. Ani chlapci z této třídy nazůstali za svými 
spolužačkami pozadu a odnesli si také prvenství.  
Již se těšíme na další ročník.

Učitelé Tv 2. základní školy

Na zájemce o studium na naší škole se budeme 
těšit dne 13.2., kdy se 
uskuteční den otevřených 
dveří (14 : 30 – 17 : 30). 
Všichni jste srdečně zváni! 

Se začátkem nového 
roku opět přichází bilanční 
období. I my ve škole 

přemýšlíme nad tím, jaký pro nás byl rok 2013. 
S klidným srdcem můžeme říci, že byl úspěšný. 
K maturitě jsme dovedli tři třídy maturantů, kteří 
se dnes věnují dalšímu studiu, nebo se úspěšně 
zapojili do pracovního procesu. 

Velmi dobře se nám vedlo na poli soutěží 
všeho druhu. Za připomenutí jistě stojí vítězství 

První měsíc nového roku je za námi a s 
ním plno akcí. Proběhl Zážitkový den, Den 
otevřených dveří, návštěva p. učitelek v MŠ  
U Koupaliště, atd…

Něco ze sportu
Po vítězství v okrskovém kole postoupila 

děvčata do okresního finále, které se konalo 
dne 11. 12. 2013 v Březové u Sokolova. V tur-
naji vítězů okrsků, hraném systémem „každý  
s každým“, družstvo dívek ZŠ Chodov, Husova ul., 
postupně porazilo všechna družstva soupeřek 
a postoupilo z 1. místa do lednového krajského 
finále v Karlových Varech. 

Výsledky:   
ZŠ Chodov, Husova ul. -  ZŠ Kraslice,  
                                           Havlíčkova ul.  5:1 
ZŠ Chodov, Husova ul. -  ZŠ Horní Slavkov, 

    Školní ul.  4:0  
ZŠ Chodov, Husova ul. -  ZŠ Sokolov, 

    Rokycanova ul.  7:0 
ZŠ Chodov, Husova ul.  - ZŠ Sokolov, 

    Běžecká ul. 7:1
Družstvo hrálo ve složení:   

L. Červenková, B. Svobodová, E. Křížová,  
J. Střelcová, K. Považajová, I. Jará, E. Jará,  
A. Aubrechtová a K. Vaňková (žákyně 6.A a 7.A ). 
Nejlepší hráčkou a střelkyní turnaje byla Lucie 
Červenková.

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci 
školy a přejeme úspěch v krajském finále, ze 
kterého mohou letos opět postoupit i do finále 
republikového. 

Také 1. stupeň se ve sportovní lize škol neza-
ostává. Ještě v prosinci to bylo získání bron-
zové medaile v bowlingu, který se uskutečnil 
v Královském Poříčí. 

Dalším úspěchem je postup do okresního kola 
ve florbalu. Okrskové kolo se uskutečnilo na 
naší škole začátkem ledna. Sjeli se k nám hráči 
a hráčky z H. Slavkova, Lokte, N. Sedla a místní 
ZŠ Školní a ZŠ Husova. Děvčata se snažila, ale 
na postup to nestačilo. Družstvo chlapců bylo 
úspěšnější a z 2. místa postoupilo do okresního 
kola. Děkujeme za reprezentaci.

Naše projekty
V prosinci se 20 žáků ze tříd 9.A a B se zájmem 

o technické obory zúčastnilo exkurze v závodech 
KH Cetto SKF Lincoln. Chceme tímto poděkovat 
vedení obou firem za umožnění prohlídky a 
poznání, jak náročné je uspět s prodejem výrobků 
na světovém trhu a stát se úspěšnou firmou. 

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.
Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Husova ul.

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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v celostátní soutěži Voda pro život, účast 
naší žákyně v celorepublikovém kole Logické 
olympiády, výborná umístění ve výtvarných 
a sportovních soutěžích. Mezi velké úspěchy 
loňského roku patří také získání titulu Ekoškola, 
kterým se pyšníme jako jediná střední škola  
v našem kraji. 

Velmi se nám daří také v oblasti partnerství 
se školou Gymasium Stiftland v Tirschenreuthu. 
Dne18. března proběhne v KASSu společný kon-
cert žáků obou škol. 

V nadcházejícím období se naši žáci chys-
tají na okresní kola předmětových olympiád 
– v českém jazyce, anglickém a německém ja-
zyce, dějepisu, biologii, zeměpisu. V oblasti 
německého jazyka vyjede výprava žáků vstříc 
zisku certifikátu, který pak otvírá žákům dveře 
v oblasti pracovních nabídek v Německu, či  
k získání německého občanství. 

V měsíci únoru nás také čekají maturitní plesy 
tříd G8 (7. 2.) a EL4 (21. 2.). 

Neváhejte navštívit stránky školy   
www.goachodov.cz. Kromě oficiálních stránek 
můžete navštívit i nás profil na facebooku  
– G a OA Chodov. 

Na tomto profilu se také můžete zapojit do 
hlasování v anketě MISS a MISSÁK GOA. V galerii 
jsou umístěny fotky uchazečů o tento titul. 

Kliknutím na „líbí se mi“ můžete poslat hlas 
svým favoritům. Finále soutěže pak proběhne 
dne 14. 2. v tělocvičně školy. 

Máme před sebou další rok nelehké práce, 
věříme však, že když něco děláme s láskou, 
úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat. 

Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Poděkování
Fotbalový rozhodčí Bohuš Eliáš a HC Energie 

uspořádali společně sbírku vánočních dárků pro 
děti z dětských domovů. Dárečky, které fanoušci 
nadělili pod stromeček, potěšily stovky dětí. 
Za pomoc při organizaci této akce bych chtěl 
poděkovat firmě Finebau, panu Smolkovi, Radku 
Dudovi a Monice Zdanovcové.

Bohuš Eliáš
Omluva

V lednovém čísle v příspěvku Poděkování  
realitní kanceláři nebyl uveden autor Vladimír 
Šístek.
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čtvrtek 27. 2. v 17 h, pátek 28. 2. v 19:30 h, sobota 1. 3. v 17 h, neděle 2. 3. v 19:30 h

ANGELIKA /113/
Premiéra / Dobr., romantický / Fr., CZ, Belgie…
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte Joffreye de 
Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem 
a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. 
Jednoho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily a upálen na hranici ...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

sobota 8. 2. v  17 h, neděle 9. 2. v  19:30 h, pondělí 10. 2. v  17 h

ROBOCOP /121/
Premiéra / Krimi, thriller, sci-fi / USA
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost OmniCorp hraje klíčovou roli při výrobě robotů. Jejich 
stroje vyhrávají Spojeným státům války po celém světě a teď nastal čas přinést technologii na 
domácí půdu. Alex Murphy (Joel Kinnaman) je milující manžel, otec a dobrý polda, který dělá co 
může, aby v Detroitu zastavil nárůst korupce a zločinu. Po tom, co je ve službě smrtelně zraněn, 
OmniCorp mu pomocí své robotické technologie zachrání život...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč 

čtvrtek 13. 2. v  20:00 h, pátek 14. 2. v  17 h, sobota 15. 2. v  19:30

JÁ, FRANKENSTEIN 3D /92/
Premiéra / Akční, fantasy, sci-fi / USA, Austrálie
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému se podařilo přežít až 
do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí sám ulicemi města, ve kterém spolu válčí démoni  
s chrliči o osud lidstva. Démoni, vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství 
Adamova stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva… 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

Premiéra / Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 145 Kč

čtvrtek 6. 2. v  19:30 h, pátek 7. 2. v 17 a 19:30 h, 
sobota 8. 2. v  19:30 h, neděle 9. 2. v  17 h, 

pondělí 10. 2. v  19:30 h, úterý 11. 2. v  17 h,
středa 12. 2. v 19:30 h

Přístupné od 12 let. 

Vstupné 145 Kč

čtvrtek 20. 2. a  pátek 21. 2. v 17 a 19:30 h, 
sobota 22. 2. v 19:30, neděle 23. 2. v 20 h, 

pondělí 24. 2. v 17 h, 
úterý 25. 2. v 19:30 h, středa 26. 2. v 17 h
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úterý 11. 2. v 19:30 h, středa 12. 2. v  17 h

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ /84/
Horor / USA
Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová 
série Paranormal Activity nabírá druhý dech, když s pomocí záběrů ama-
térské 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 110 Kč

čtvrtek 13. 2. v  17 h, pátek 14. 2. v  19:30 h

VLK Z WALL STREET /165/
Krimi, drama, životopisný / USA

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. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 13. 2. v  20.00 h, pátek 14. 2. v  17 h, sobota 15. 2. v  19:30

JÁ, FRANKENSTEIN 3D /92/
Premiéra / Akční, fantasy, sci-fi / USA, Austrálie
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému 
se podařilo přežít až do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí sám  
ulicemi města, ve kterém spolu válčí démoni s chrliči o osud lidstva.  
Démoni, vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství 
Adamova stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva… 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

sobota 15. 2. a neděle  16. 2 v  15  h

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D /109/
Animovaný, dobrodružný , rodinný / USA
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu  
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby na-
lezla 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 90 Kč

sobota 1. 2. a neděle  2. 2. v  15 h

MRŇOUSKOVÉ /80/
Animovaný, rodinný / Francie
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odvážná beruška...

Přístupný. Vstupné 105 Kč

úterý 4. 2. a středa 5. 2. v  19:30 h,  čtvrtek 6. 2. v 17 h

JACK RYAN: V UTAJENÍ /100/
Premiéra / Akční, drama, thriller / USA, Rusko
Jack Ryan pracuje jako ekonomický analytik v CIA. O jeho pravém 
zaměstnání neví ani jeho žena. Když zachytí nestandardní operaci pro-
vedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník 
do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Pokud chce Jack zachránit 
svět i svou Kathy, bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit 
v chladnokrevný stroj, který se nebude bát myslet a střílet najednou.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 6. 2. v  19:30 h, pátek 7. 2. v 17 a 19:30 h, sobota 8. 2. v  19:30 h,  
neděle 9. 2. v  17 h, pondělí 10. 2. v  19:30 h, úterý 11. 2. v  17 h,
středa 12. 2. v 19:30 h  

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ /106/
Premiéra / Komedie / Česko
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, oby-
vatelé Olšan a souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala. Vlastička 
dávala jeho životu řád... Vnutila mu kázeň. Teď je zase Bohuš sám...  
Přístupné od 12 let. Vstupné 145 Kč

neděle 2. 2. v  17 h, pondělí 3. 2. v  19:30 h, neděle 16. 2. v   19:30

NĚŽNÉ VLNY /96/
Komedie / Česko
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 talen-
tovaného pianistu...
Přístupný. Vstupné 125 Kč  

sobota 8. 2. a neděle 9. 2. v  15 h

LEGO PŘÍBĚH 3D
Premiéra / Animovaný, akční / USA, Austrálie
Elita světových hrdinů spojí síly v té největší filmové stavebnici všech dob. 
Zaskočený a nepřipravený antihrdina je povolán do týmu, jenž se postaví 
hrozícímu tyranovi. Samozřejmě jde o tým plný komiksových spasitelů, 
kde nechybí ani Batman. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 8. 2. v  17 h, neděle 9. 2. v  19:30 h, pondělí 10. 2. v  17 h

ROBOCOP /121/
Premiéra / Krimi, thriller, sci-fi / USA
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost OmniCorp hraje klíčovou roli 
při výrobě robotů. Jejich stroje vyhrávají Spojeným státům války po celém 
světě a teď nastal čas přinést technologii na domácí půdu. Alex Murphy (Joel 
Kinnaman) je milující manžel, otec a dobrý polda, který dělá co může, aby v 
Detroitu zastavil nárůst korupce a zločinu. Po tom, co je ve službě smrtelně 
zraněn, OmniCorp mu pomocí své robotické technologie zachrání život...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč 

sobota 15. 2. v  17 h

VEJŠKA /85/
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 Jose-
fíková), 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 115 Kč

sobota 1. 2. v   17 h, neděle 2. 2. v  19:30 h
KRÁSNO /119/
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 his-
torie jednoho z přátel, zápletky kolem dědictví a nevyjasněných 
úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situací. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

neděle 16. 2. v  17 h, pondělí 17. 2. v  19:30 h

47 RÓNINŮ 3D /119/
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 135 Kč

sobota 1. 2. v  19:30 h

KŘÍDLA VÁNOC /110/
Drama / Česko
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak 
rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co 
chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní 
nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a 
po čem toužíme.
Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

Kino
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úterý 25, 2. v 17 h

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY 3D /90/
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 145 Kč

středa 26. 2. a čtvrtek 27. 2. v 19:30 h

PRODLOUŽENÝ VÍKEND /111/
Premiéra / Romantické, drama / USA
Adele (Kate Winslet) před časem opustil manžel a ona se z toho dosud 
nevzpamatovala. Místo toho, aby se starala o svého třináctiletého 
syna Henryho, pečuje on o ni. Rozpad manželství navíc prohloubil její 
uzavřenost, úzkostlivě se proto vyhýbá styku s okolím. Výjimkou jsou 
jen pravidelné výpravy pro zásoby do blízkého supermarketu. Při jedné  
z nich se seznámí s Frankem (Josh Brolin), který ji dost nesmlouvavě požádá  
o pomoc…. Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 27. 2. v 17 h, pátek 28. 2. v 19:30 h,
sobota 1. 3. v 17 h, neděle 2. 3. v 19:30 h

ANGELIKA /113/
Premiéra / Dobr., romantický / Fr., CZ, Belgie…
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého tou-
louského hraběte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než 
ona, ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá 
Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit. Jed-
noho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily a upálen na hranici ...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

pátek 28. 2. v 17 h, sobota 1. 3. v 19:30 h, 
neděle 2. 3. v 17 h

ZIMNÍ PŘÍBĚH /129/
Premiéra / Fantasy, romantický, mysteriózní / USA
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává 
příběh filmu „Winter’s Tale” plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého 
konfliktu dobra a zla. 

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

neděle 23. 2. v 17 h, pondělí 24. 2. 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.   
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

úterý 18. 2. a středa 19. 2. v 19:30 h 

ŠPINAVÝ TRIK /129/
Premiéra / Krimi, drama / USA
Fiktivní snímek Špinavý trik, který je založen na reáliích jednoho z 
nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, vypráví příběh 
špičkového podvodníka Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), který je 
společně se svou obdobně vychytralou britskou partnerkou a milenkou 
Sydney Prosserovou (Amy Adams) přinucen ke spolupráci s agentem 
FBI Richiem DiMasem (Bradley Cooper), který se zcela vymkl kontrole… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 20. 2. a pátek 21. 2. v 17 a 19:30 h, 
sobota 22. 2. v 19:30, neděle 23. 2. v 20 h, pondělí 24. 2. v 17 h, 
úterý 25. 2. v 19:30 h, středa 26. 2. v 17 h

BABOVŘESKY 2 /120/
Premiéra / Komedie / Česko
Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu 
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamará-
da a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali i 
odpočívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou vnučku, šikovně 
ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se jí nějaký všimne a holka udělá 
terno. Nevydrží a pochlubí se svým nápadem ostatním babkám. Zápletka 
se dále točí okolo pomsty Horáčkové starostovi Stehlíkovi...
Přístupné. Vstupné 145 Kč

sobota 22. 2. a neděle 23. 2 v 15  h

NIKO 2 /75/
Animovaný, komedie / Finsko, Německo
Sobík Niko opět musí řešit své trable. Tentokrát se Niko vydává na zá-
chranou misi svého nevlastního bratra, který je unesen zlými orly. Na své 
cestě samozřejmě potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze 
o legraci. Niko a jeho přátelé musí přijít s plánem na záchranu, podaří se jim 
zdolat všechny překážky? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

sobota 22. 2. v 17 h

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT /114/
Fantasy, komedie, dobrodružný / USA
Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se 
ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději 
žije ve svém vysněném světě. Aby zabránil svému vyhazovu, musí najít 
ztracený negativ fotografie, která má být na titulní stránce časopisu. Kvůli 
tomu musí najít slavného fotografa Seana O’Connella (Sean Penn). Vydává 
se na dobrodružnou cestu okolo světa, putování divočinou ...
 Přístupné, titulky. vstupné 115 Kč

Kino

8. týden 2014
18. 2. úterý a 20. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 2. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce leden (premiéra)
KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HUMORY – TADY KONČÍ SRANDA 3. díl
Zábavná show J. A. Náhlovský  –  J. Mladý (repríza) 
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. týden 2014
25. 2. úterý a 27. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 2. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX   O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

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

ROCKPARÁDA  Rocková hitparáda  (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech  (premiéra)

www.kasschodov.cz 
Pořady TV studia Chodov

6. týden 2014
4. 2. úterý a 6. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 2. 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    O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HOTEL U TŘÍ KOČEK 
Záznam z divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. týden 2014
11. 2. úterý a 13. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 2. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
HUMORY – TADY KONČÍ SRANDA 1. a 2. díl
Zábavná show J.A. Náhlovský – J. Mladý (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Únor 2014 Stručný přehled
Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Školní kolo Soutěžě ZUŠ 03.02. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
ve hře na kytaru a smyčcové nástroje 14:00

Hrajeme si s pohádkami 03.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Bolek a Lolek 16:00

Karnevalové masky a škrabošky 05. - 21.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Výstava soutěžních prací a hlasování

Vycházka turistů Chlum sv. Máří-studánka- 05.02. vlakové nádraží Turisté Chodov
kaplička-Kynšperk n O. (10-12km) 12:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Školní kolo Soutěže ZUŠ 05.02. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
ve hře na klavír 14:00

Středeční soutěže 05.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pexeso 16:00 - 17:00

Rodinka 06.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Z pohádky do pohádky 10:00

Výtvarné dílničky 06.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Valentýnské vyrábění 14:00 - 17:00
 
Cyklus teologických besed 06.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
Víra, věrnost, věrohodnost… 18:00

Maturitní ples třídy G8 07.02. KASS – společ. sál G a OA Chodov
 20:00

Ples hasičů 08.02.  KASS – společ. sál SDH Chodov
 20:00

Burza vyřazených knih 10.02. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00

Výkup zlata 10.02. předsálí kina  KASS Chodov
 13:00 - 17:00 Malá scéna

Hrajeme si s pohádkami 10.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Kocourek Modroočko 16:00

Třídní přehrávka 10.02. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
p. uč. L. Smetanové (klavír) 17:00

Výkup zlata 11.02. předsálí kina  KASS Chodov
 09:00 - 16:00 Malá scéna

Prodejní trhy levného textilu  11.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové (klavír) 11.02. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov 
a p. uč. J. Kubrichta (housle, KH) 17:00

Středeční soutěže 12.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Slovní fotbal 16:00 - 17:00

Den otevřených dveří 13.02. G a OA Chodov G a OA Chodov
G a OA Chodov 14:30 - 17:30

Vaření 13.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Hamburgery 14:00 - 17:00

Vaření 13.02. MěK Chodov MěK Chodov
Thajská kuchyně 18:00
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Cyklus teologických besed 13.02. MěK Chodov MěK Chodov
Píseň písní 18:00

Taneční kurzy pro dospělé pokročilí 16.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka 19:00 - 20:30 

Hrajeme si s pohádkami 17.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Z pohádky do pohádky 16:00

Prodejní trhy levného textilu  18. - 19.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Okresní kolo Soutěže ZUŠ 19.02. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
ve hře na smyčcové nástroje 09:00

Vycházka turistů 19.02. autobusové nádraží Turisté Chodov
památky Karlových Varů (7km) 10:50 Chodov (Růžena Štěpánková)
 
Maškarní rej 19.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
 16:00

Poezie a jazz – Ivan Martin 19.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
“Magor” Jirous II. 18:00

Výtvarné dílničky 20.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Drobnosti na stůl 14:00 - 17:00

Příčiny vzniku Velké války 20.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem 18:00

Maturitní ples třídy EL4 20.02. KASS – společ. sál G a OA Chodov
 20:00

Staroměstský masopust 23.02. Staroměstské náměstí KASS Chodov
 10:00 - 13:00

Taneční kurzy pro dospělé pokročilí 23.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
Taneční škola Petra Macháčka 19:00 - 20:30

Hrajeme si s pohádkami 24.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Jája a Pája 16:00

Prodejní trhy levného textilu  25. - 26.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Středeční soutěže 26.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Domino 16:00 - 17:00

Výtvarné dílničky 27.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Maňásci 14:00 - 17:00

Koncert skupiny Olympic 28.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
 19:00

Ples BVC 01.03. KASS – společ. sál BVC Chodov
 19:00

Přebor ZŠ Chodova ve skoku 04.02. tělocvična II.ZŠ DDM Chodov
přes švihadlo 13:45 Chodov

Přebor ZŠ Chodova ve šplhu 11.02. tělocvična II.ZŠ DDM Chodov
na tyči 13:00  Chodov

Stručný přehled
Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Únor 2014

Sport
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2. liga žen
Chodovské volejbalistky vstoupily úspěšně 

do druhé poloviny soutěže a v prvních 
letošních zápasech přejely snadno Děčín. 
Prozatím drží nelichotivé osmé místo, což jim 
sice zachovává ligovou příslušnost, ale rády by 
se v tabulce posunuly přeci jen výše.

19. a 20. kolo 2. ligy žen: BVC Witte Chodov 
– VSK Spartak Děčín 3:0 (17, 15, 17) a 3:0 (23, 
19, 13)

1. liga kadetek
Jestliže před prvními koly nadstavbové části 

první ligy kadetky chodovského BVC snily 
sen o postupu do extraligy, hned úvodní kola 
je vrátila zpět do reality. Chodovská děvčata 
totiž nenašla recept na výborně hrající Kralupy. 
Pravdou je, že k zápasům odjížděly nekompletní  
a s dalšími zdravotními problémy. Další zápasy 
již napoví více. 

1. a 2. kolo nadstavbové části 1. ligy kadetek: 
TJ Kralupy – BVC Witte Chodov 3:0 (16, 19, 17) 
a 3:0 (11, 22, 16)

Třetí místo žákyň v Českém 
poháru 

Ve dnech 14. a 15. prosince 2013 
se v městské sportovní hale v Chodově 
odehrálo další kolo Českého poháru žákyň. 
Pořádající klub dokázal vybojovat vynikající 
třetí místo a tím se katapultoval mezi osm 
nejlepších týmů Čech a Moravy. Gratulujeme! 

Výsledky:
VSK Slavia TU Liberec - BVC Chodov 0:2 (-23, -18) 
Vavřinec Kladno - BVC Chodov 0:2 (-15, -14)  
BVC Chodov - TJ Lokomotiva Trutnov 2:0 (21, 10) 
TJ Slavia Hr. Králové - BVC Chodov 0:2 (-16,  -12)
BVC Chodov – Hlincovka 0:2 (-26, -20)
Olymp Praha – BVC Chodov 1:2 (17, -20, -9)
BVC Chodov – Příbram 0:2 (-16, -12)
Děkujeme  všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu  
najdete na: http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk Malich, 
BVC Witte Chodov

První vycházka se koná 5. 2. 2014, pojedeme 
vlakem z chodovského nádraží, sraz ve 12:00 
hodin, odjezd vlaku ve 12:12 hodin. S sebou 
slevy na vlak a korunky, možné turistické hůlky, 
oblečení podle počasí. Půjdeme do Chlumu sv. 
Máří – studánka – kaplička – Kynšperk nad Ohří, 
celkem asi 10-12 km. Zpět vlakem z Kynšperka 
v 16:29 hodin nebo v 16:52 hodin. 

Další výlet bude 19. 2. 2014 do Karlových 
Varů, sraz v 10:50 hodin na autobusovém 
nádraží, odjezd autobusu v 11:00 hodin.  
V Karlových Varech se půjde po památkách 
města a čekají nás různé překvapení, trasa 
dlouhá přibližně 7 km. Návrat v odpoledních 
hodinách.

Na vycházky zve Růžena Štěpánková

V lednovém vydání Zpravodaje města Chodova 
jste se seznámili s programem zimní přípravy 
našich mužstev na jarní sezónu soutěží.

Nyní bychom Vás chtěli seznámit i s osobami, 
které tuto přípravu realizují a snaží se o to, 
aby výsledkem této přípravy byly co nejlepší 
výsledky ve vlastních utkáních.

O naše nejmladší žáčky - přípravku mladší se 
starají: Frána Denis, Fránová Ivana, Vilinger Filip. 
Starší přípravku žáků má na starost p. Frána Jiří. 
Žáky trénuje a stará se o jejich rozvoj dvojice 
Beňa Ladislav a Pojer Josef. Dorostence pak 
trénuje pan Smolka Jakub. Družstva dospělých 
vedou a za jejich výkony jsou zodpovědní na 

Žákyně BVC Witte Chodov

BVC WITTE 
Chodov

Pozvánka na  turistické 
vycházky

oddíl   
kopané

Spartak
Chodov
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Novoroční vyjížďka 2014 
Stalo se již tradicí, že si chodovští cyklisté 

dávají na Nový rok dostaveníčko u kašny na 
Staroměstské ulici a pak na svých strojích 
vyrážejí na domluvenou trasu. I letos tomu 
nebylo jinak, a protože počasí bylo pro cyklistiku 
příznivé, na nenáročnou 18 km dlouhou 
novoroční trasu vyjelo celkem 43 borců od dětí 
až po ty dříve narozené. 

Vyjížďku jsme ukončili ve Staré Chodovské 
v restauraci U Sotonů, kde nám vyšli vstříc  
a stanovenou otevírací dobu posunuli podle 
příjezdu pelotonu. Není se co divit, i majitelé, 
nadšení sportovci, byli účastníky vyjížďky a tak 
jim patří velké uznání za to, jak vše s bravurou 
zvládli. Při chutné horké polévce se hezky 
sedělo a klábosilo a jak bylo vidět, všichni měli 
radost z dobře započatého roku 2014.  

František Nádvorník, účastník vyjížďky

Z Plamenu do Sparty
V loňském roce Martin Kubík závodník TJ 

Plamenu Chodov získal 6 medailí, z toho 
dvakrát mistrovský titul v závodech na MČR  

v silniční a dráhové cyklistice. Koncem roku 2013 
bylo v Praze na velodromu v Motole vyhlášeno 
celkové pořadí silničního a dráhového Českého 
poháru. Martin obsadil shodně dvakrát 3. místo 
v celkovém pořadí.

Po této velmi úspěšné juniorské sezóně byl 
Martinovi nabídnut přestup do AC Sparta Praha, 
třetího nejlepšího českého týmu. Podpisem 
své první smlouvy se Martin Kubík stal členem 
kontinentálního týmu, který startuje na 
závodech po celé Evropě.

Letošní rok se Martin, závodící v kategorii U23, 
už může potkávat s cyklisty světových jmen.

Držíme mu palce ať zabojuje!
Plamen Chodov

těchto postech: A muži: trenér Jiří Frána, asistent 
Jiří Štěpán, vedoucí mužstva Sláva Štěpán, 
zdravotník Zdeněk Řezáček, B muži: trenér Pavel 
Valenta, vedoucí mužstva Jiří Andršt.

V jarní sezóně již nemůže trenér A mužstva 
počítat s těmito hráči: Kopřiva, Vachník, Friedl. 
Všichni odcházejí hrát do Německa.

Dne 11. 1. byl zahájen turnaj v Kr. Poříčí  
a náš dorost se utkal s dorostem Kr. Poříčí  
a zvítězil 4:3.                Ing. Alfons Skokan

Společné foto účastníků novoroční vyjížďky

Martin Kubík

Vyhlášení Českého poháru, M. Kubík vpravo 

TJ Plamen 
Chodov            
cyklistika
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Samurai Fight Club Chodov 
pořádá  v  sezóně  2013  –  2014  
II. kolo náboru

Přijďte si vyzkoušet bojové sporty jako je 
ShiDoKan KaraTe, Thai-Kick-Boxnig, ShiDo-
MMA a ShiDo-Grappling.

Naše základna činní již přes 50 členů všech 
věkových kategorií - 10 let tradice klubu!

Naši závodníci získali již několik desítek 
titulů MČR, ale i tituly na mezinárodní scéně. 
Naším posledním úspěchem je titul dvojná-
sobného vicemistra Evropy ShiDokan KaraTe 
a ShiDo kick-boxing, který získal Pavel Pilný  
v německém Metzingenu.

Pravidelně se zúčastňujeme závodů v Shido-
kan Karate, Thai-boxu, Kick-Boxu, Grapplingu, 
Kyokushin Karate, Allkampf-Jitsu.

Pokud nechcete být závodníkem ve stylu, 
který si zvolíte, můžete cvičit kondičně, zdo-
konalit se v tomto sportu a zároveň 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 - Václav Kolář.

Přihlášky tělocvična 2. ZŠ Chodov.
   Út  18:00–19:30 hodin
   Ne 17:30–20:00 hodin
Email: samurai-fight-club@seznam.cz      

  Telefon: 604 965 358
www.samurai-fight-club.cz
 

Velice úspěšný rok má za sebou chodovský 
Samurai Fight club, jehož členové se ne-
ztratili ani na posledním turnaji v Mostě. 
Vybojovali totiž hned dvě první místa  
a k tomu přidali i několik dalších cenných kovů.  
V kategorii kick-box Low-kick do 75 kilogramů 

nastoupil náš Pavel Pilný a vedl si skvěle. 
Všechny zápasy vyhrál 3:0 na body a kat-
egorii tedy zcela ovládl. V kategorii Fighting 
Low-kick měl chodovský oddíl hned tři bojo-
vníky. I v této kategorii se blýskl Pavel Pilný. 
Všechny soupeře dokázala porazit ještě před 
vypršením časového limitu a vybojoval tedy 
druhé první místo. I stříbrnou medaili jsme 
ale brali my, protože na druhé pozici skončil 
Petr Šturc a nutno dodat, že zcela zaslouženě, 
protože převáděl velmi dobré výkony  
a prohrál pouze s Pavlem. Svou premiéru na 
tatami si odbyl i Marcel Klik. Ani on si nevedl 
vůbec špatně a nakonec skončil na děleném 
třetím místě. Další premiéru v kick-boxu zažila 
Pavla Jehlíková. Dařilo se jí a nakonec došla 
až do samotného finále. Tam ale nestačila na 
soupeřku z Prahy a obsadila tedy druhé místo. 
Chodovští bojovníci dokázali v minulém roce 
vyhrát několik závodů a někteří z nich se 
probojovali i do reprezentace, kde se určitě 
neztratili. Byl to pro nás úspěšný rok. V Mostě 
jsme ho skvěle zakončili.

Václav Kolář

Placená inzerce

Samurai Fight 
Club 
Chodov
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 NEHTOVÉ STUDIO1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování v ceně 150 Kč
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

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

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč

Nově otevřeno
Solárium 1 min. 5 Kč

 
   gsm: 773 16 18 30                 e-mail: info@trchodov.cz                                Staroměstská 25, 357 35 Chodov
            774 73 05 18                 web: www.trchodov.cz                                    budova České spořitelny, 1.patro

TOP REALITY CHODOV, s.r.o.
Vaše jistota na trhu realit...

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? PROČ NE S NÁMI?
Našich klientů si vážíme, a proto jsme se pro ně rozhodli vyhlásit
soutěž o dovolenou v hodnotě 40.000,-- Kč dle vlastního výběru.

Máte poslední šanci zapojit se do naší soutěže, jejíž uzávěrka je 15.4.2014. Máte-li v úmyslu prodat nemovitost, 
neváhejte a kontaktujte nás. Jedině s námi máte v případě realizace prodeje šanci na výhru, kterou je 
D O V O L E N K O V Ý  V O U C H E R  V  H O D N O T Ě  4 0 . 0 0 0 , - - K č .  
Doposud  sp ln i l  podmínky  sou těže  j ed iný  k l i en t ,  t akže  šance  na  výh ru  j e  v í ce  než  ve l i ká .
Dovolujeme si upozornit, že v současné chvíli evidujeme enormní zájem o byty 1+0 a 1+1, nicméně šanci na rychlý
 a úspěšný prodej nemovitosti má samozřejmě každý, kdo se rozhodne uzavřít s námi smlouvu o zprostředkování nemovitosti.

Pronajmu byt 3+1 
Byt je po celkové rekonstrukci, 

nutno vidět.
Jedna kauce předem.

Více informací na telefonním čísle:
 737 319 516

Řízená a kontrolovaná detoxikace
organismu

Prevence a řešení chronických
zdravotních potíží

Terapeutická praxe Chodov
PharmDr. Dana Srpová

Příjem objednávek:
Tel. 608 662 444

email: dsrpova@seznam.cz

Termín uzávěrky březnového čísla 12.2.2014
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K O S M E T I K A
 DAGMAR
Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

mob.: 606 852 893RD 417

ŠKOLNÍ 736, CHODOV, PLZEŇKA

otevřeno 
po – pá 9.30 - 17.00 h

So 9-12 h
 

Rooseveltova 831 
Chodov

(bývalá kožená móda)
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tesarmilosek@seznam.cz

mobil: 602 190 602

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

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

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

jsme nositelem
certifikátu

RESTAURACE OÁZA
přijme do pracovního poměru 

servírku/číšníka.

Požadavky: 
praxe v oboru

Kontakt 
724 240 212
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Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

RD v ul. Lesní Chodov s velkou zahradou 
0+1 Nové Sedlo za 135 000,- Kč

1+1 Nové Sedlo za 180 000,-Kč po rekonstrukci 
1+1 Chodov, ul. Revoluční za 330 000,- Kč

U Porcelánky 266, Chodov tel.: 777 11 33 44 a 777 70 44 77

www.chodovske-reality.cz

jistota v prodeji  či koupě Vaší nemovitosti 

P o p t á v á m e  p r o n á j m y  p o  c e l é m  C h o d o v ě  a  o k o l í .

Aktuálně :

AKCE na ÚNOR: P r o d e j t e  V a š i  n e m o v i t o s t  n a š í m 
p r o s t ř e d n i c t v í m  a  z í s k á t e  T A B L E T !
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731
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•  DÁRKOVÝ KUPÓN  •
pouze Vy u nás můžete JEŠTĚ NAVÍC získat DÁREK ZDARMA!

Stačí si pouze u nás nechat vyrobit dioptrické brýle za BEZKONKURENČNÍ CENY!
Vystřihněte tento kupón a přijďte se přesvědčit.

Úcta k Vašim očím...

Pro rok 2014 jsme pro Vás připravili:

slevy na brýlové obruby

P O Z O R !  P O U Z E  D O  V Y P R O D Á N Í  Z Á S O B !

50 – 80 % 50 – 80 % 
NAVÍC...

Pár značkových čoček Nikon 
v hodnotě 2.980 Kč 

za 1 Kčza 1 Kč
(k nákupu multifokálních čoček nebo čoček Transitions)

Staré náměstí 35, 356 01 SOKOLOV, tel.: 777 912 595
U Porcelánky 1017 (bývalá Luna), 357 35 CHODOV, tel.: 777 912 551

www.vaseoptika.cz
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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% 

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200
www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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Nejlevnější neomezený internet!

250,- Kč s DPH / měsíc

Technická podpora a kvalita 365 dní v roce.

Rychlost a objem dat neomezeně.

Instalace pro byt, dům, firmu na míru.
www.hb-net.cz
T:  773 77 60 55,  773 77 60 56

Jste senior či zdravotně znevýhodněný a potřebujete 
      *vypomoci v domácnosti?  *uklidit?   *doprovodit?           

*nakoupit, donést oběd?    *vyřídit?   *asistenci?
Zavolejte firmu HODINOVÁ DCERA HOŠIHODKA.

Telefon  721 150 871                                                                                                   
e-mail: hodinova.dcera@seznam.cz

www.hodinova-dcera.cz

HO  ŠI
HO  D KA

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Oprava tabletů

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
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D ě ku j e m e  z a h r á d k á ř ů m ,  d ro b ný m  p ě s t i te l ů m  a  vš e m 
p ř í z n i vc ů m  Z a h r a d n i c t v í  Ku b í n a  Fr a n t i š k a  z a  s p o l u p r á c i  
v  m i n u l ýc h  l e te c h  a  r á d i  Vá s  i  v  n á s l e d u j í c í  s ezo n ě  2 0 1 4 
u v í t á m e  v  n ově  o tev ře n é  p rovozov n ě 
M e r k l í n  č p. 9 9  u  K a r l ov ýc h  Va r ů.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat:

Zahradnictví KUBÍN FRANTIŠEK

Změna provozovny zahradnictví 

Adresa : 
Merklín čp 99
Tel: +420724 525 574
E-mail: f.kubin@post.cz

www.facebook.com Zahradnictví Kubín František

s t ě h u j e m e  s e  z  a r e á l u  C h o d o s  C h o d o v  N a  n o v o u  a d r e s u

CHODOV JAN FAST
geodetické služby

·  g e o m e t r i c ké  p l á ny
·  v y t yčová n í  h ra n i c  p oze m ků
·  p o d k l a d y  p ro  p ro j e k tová n í
·  j e řá b ové  d rá hy

Z a m ě řová n í  i  o  v í ke n d e c h .
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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PRONÁJEM�NEBYTU�UL.�VÍTĚZNÁ

Bytové�služby�s.r.o.,�Slovenská�701,�356�01�Sokolov,�kontakt�paní Šťastná,�tel.:�603�564�281

Nabízíme�k�pronájmu�nebytový�prostor�cca.�40�m2�v�Chodově,�Vítězná�625.
Prostory�jsou�vybaveny�sociálním�zařízením�a�jsou�vhodné�jako�kancelář.

Správa�bytového�fondu

Údržba�domů a�bytů

Ekonomické�poradenství

Vedení�účetnictví�pro�SVJDále�nabízíme:

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

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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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Kompletní zpracování účetnictví
Mzdy a personalistika
Účetní a daňové poradenství

ÚČETNÍ SLUŽBY
Denisa Hloušková

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY  
Nechte si u nás zpracovat daně
Spolehlivě a profesionálně
S naší cenovou nabídkou budete spokojeni

Tel. 607 593 900, 
Kancelář: 
SOKOLOV, Hornická 1613
KRASLICE, Sv. Čecha 1830
denisahlouskova@seznam.cz-
www.ucetnictvi-hlouskova.cz
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Sazba a tisk:

Leben, www.leben.cz

OD ÚNORA 2014 ZAHAJUJE PROVOZ

Náměstí Míru 38, CHODOV
(u kostela sv.Vavřince naproti Infocentru)

VETERINA NA FAŘE

Mimo uvedené hodiny možnost časových objednávek 

na telefonu: 777 166 120.

Čipování psů povinné od 1.1.2014 
pro psy starší 3 měsíců! 

Časově omezená zaváděcí akce 2+1 
na superprémiové krmivo Calibra pro psy a kočky 

na vybrané druhy balení.

Další info na 
                www.veterinaborek.com

NA VAŠI NÁVŠTĚVU 
SE ZVÍŘECÍM KAMARÁDEM 

SE TĚŠÍ 
MVDr. DANIEL BOŘEK a kol.

PO  operace 14,00 - 17,00
ÚT 10,00 - 12,00 17,00 - 20,00
ST ordinace H. Slavkov 14,00 - 17,00
ČT 10,00 - 12,00 ordinace N. Role, Nejdek
PÁ ordinace H. Slavkov 14,00 - 17,00
SO 10,00 - 12,00


