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K věci …

Zprávy z města

Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, úspěšně
jsme uzavřeli rok 2014,
který byl opravdu
náročný. Městu se v uplynulém roce podařilo
získat množství dotací
na
zateplení
našich
školských
objektů, byl obnoven vozový park pro
údržbu chodníků a čistoty ve městě,
získali jsme dotaci na výstavbu dalšího objektu v rámci Sportovního centra Chodov.
Osobně mne velmi těší, že jsme našli řešení,
díky kterému Karlovarský kraj zachová střední
školu v Chodově a město na druhé straně získá
prostor pro moderní areál ZŠ Komenského.
Tyto loňské „úspěchy“ také jasně udávají
tempo a směr naší práce v roce 2015.
V letošním roce se tedy hlavně soustředíme na
realizaci již schválených dotačních titulů. Zde
je to zateplení ZŠ v Nejdecké a MŠ v Zahradní
ulici, dostavby šaten a hospodářského zázemí
ve Sportovním centru Chodov a realizace
přestavby a dostavby objektu bývalého gymnázia Chodov pro potřeby naší základní školy
Komenského. Ve chvíli, až budou nastavena
pravidla pro dotační plánovací období 2014 –
2020, je naším cílem získat na tento projekt co
nejvíce podpůrných peněz z dotací.
Kromě těchto úkolů budeme samozřejmě
i nadále pokračovat v běžné údržbě našeho
majetku, chodníků a komunikací. V dalším čísle
Vás seznámím podrobně s obsahem rozpočtu
města na rok 2015, který v době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje ještě nebyl projednán a
schválen v městském zastupitelstvu.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji Vám,
aby rok 2015 byl pro Vás všechny rokem
úspěšným a šťastným.
Patrik Pizinger,
starosta města Chodova

Mladá alej dubů už roste

Celkem 26 kusů mladých dubů letních (na
snímku) nahradilo počátkem prosince topoly
černé v Revoluční ulici. Vysoké topoly se
musely poroučet k zemi především kvůli
svému špatnému stavu a stáří.
(mák)

Chodov chrání před velkou vodou
nový varovný systém

Chodov má k dispozici nový digitální
povodňový plán a lokální varovný systém.
Obě novinky pomohou město chránit před
velkou vodou a přívalovými dešti.
Digitální plán, na rozdíl od toho tištěného, je
v krizových situacích mnohem přehlednější
a praktičtější.
Varovný systém, který nyní běží ve
zkušebním provozu, dává v dostatečném
předstihu vědět, že se blíží velká povodňová
vlna. K systému se navíc budou moci připojit
i zájemci, kteří bydlí v blízkosti vodních
toků. Před blížícím se nebezpečím by je
pak varovala výstražná SMS, zaslaná na mobilní telefon. Část nákladů na pořízení plánu
i varovného systému pokryla dotace z Karlovarského kraje ve výši 250 tisíc korun.
(mák)

Návštěva v klubu seniorů

Tradiční posezení v duchu mikulášské
a vánoční atmosféry se konalo v chodovském
klubu důchodců na začátku prosince. Za
seniory se tam vypravilo vedení města, které
jim popřálo hodně zdraví a optimismu do
dalších let. Setkání zpestřilo vystoupení dětí
ze základní školy v Komenského ulici.
		
(mák)
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Hala přinese další pracovní místa

Annika Jagander, Tom Johnston a starosta Chodova Patrik Pizinger (zleva) po přestřižení
pásky u nové haly v Chodově. 					
Foto: Martin Polák
Desítky nových pracovních míst přinese
do Chodova a jeho okolí firma Lincoln CZ,
která je součástí švédské skupiny SKF. Ve
středu 19. listopadu oficiálně představila
v pořadí čtvrtou halu s moderní technologií
pro výrobu centrálních mazacích systémů.
Slavnostní ceremoniál pojala společnost
ve velkém stylu a novou halu si přijela
prohlédnout řada zástupců klíčových
průmyslových podniků, vedení Chodova,
švédská velvyslankyně Annika Jagander
a představitelé nejvyššího vedení koncernu
SKF včetně jeho prezidenta a výkonného
ředitele Toma Johnstona.
„Vážíme si takovýchto firem, které nejsou
pouze montovny, ale které se v našem
městě rozvíjejí,“ ocenil investici za více než
čtvrt miliardy korun starosta Chodova Patrik
Pizinger při slavnostním otevření s tím, že
město má dlouholetou průmyslovou tradici.
Zároveň připomněl, že u zrodu průmyslové
zóny na kraji Chodova, kde jsou i haly
Lincolnu, stál jeho předchůdce Josef Hora.
Lincoln CZ nyní zaměstnává přibližně 380
lidí, z toho zhruba 80 nabral jen v letošním
roce.

Dalších asi 120 nových pracovníků bude
potřebovat v následujícím období.
Za velkým rozmachem společnosti stojí
podle jejího prokuristy Martina Zvěřiny
nevídaná poptávka z Ameriky a Asie.
					
(mák)

Radnice připravuje
další vítání občánků

na

leden

Tradiční přivítání nově narozených dětí
připravuje na leden 2015 chodovská
radnice. Automatické pozvánky na vítání
občánků už však nejsou možné kvůli
legislativním úpravám, proto se zájemci
musí přihlásit sami.
Jednou z možností je vyplnění formuláře,
který je k dispozici na webu města
nebo na MěÚ Chodov - Hana Smutná,
odbor školství, kultury a vnitřních věcí matrika, přízemí, kancelář č. 112,
telefon 352 352104
e-mail: smutna@mestochodov.cz.
(mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Luděk Soukup.
Lincoln
CZ
v závěru
minulého
roku
oficiálně
představil v Chodově
další výrobní halu.
Počítá město v budoucnu s rozšířením
své průmyslové zóny,
popřípadě s jinou
podporou či pobídkou pro investory?
V současné době již město nevlastní
v průmyslové zóně žádné pozemky. Přesto
se budeme snažit dále podporovat záměr
obou největších podniků - Lincoln CZ
a KH Cetto - dále rozšiřovat svou výrobu
přístavbou nových hal. Město vypomůže
s dojednáním odkupu pozemků od
soukromých vlastníků pro další rozšíření
průmyslové zóny.

Moderní pódium má za sebou
adventní premiéru

Chodovské pódium u německých partnerů
v Oelsnitz/Erzgebirge.
Foto: Jiří Spěváček
Chodov má k dispozici své vlastní
profesionální pódium. Město tak už nebude
při konání venkovních akcí odkázané na jeho
pronájem od soukromých firem.
Mobilní jeviště je plně zastřešené a po
složení se pohodlně vejde do přívěsného
vozíku. Rozměry půdorysu jsou přibližně
8 x 7 metrů a stavbu zvládne několik
proškolených pracovníků za krátkou dobu.
„Pro město je to velká výhoda. Můžeme
ho postavit, prakticky kdy a kde chceme,

bez toho abychom ho museli pronajímat,“
pochválil novinku starosta Chodova Patrik
Pizinger.
Moderní pódium pořídilo město především
díky dotaci z programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 na projekt „Hornické revíry
– dědictví a šance“. Dotace pokryje 85%
uznatelných nákladů.
Premiéru mělo pódium při letošním
zahájení Staroměstského adventu v závěru
listopadu. O den později si ho vyzkoušeli
v rámci partnerské spolupráce také účinkující
v německém městě Oelsnitz/Erzgebirge.
					
(mák)

Na klid v okolí KASSu dohlíží nové
kamery, mají noční vidění
Deset nových kamer dohlíží na pořádek
a klid kolem a uvnitř Kulturního a
společenského střediska (KASS) v Chodově.
Moderní systém je vybaven i zařízením pro
noční vidění.
Záznam z monitorovacího systému lze
uchovat až 14 dní. „Kamery ho navíc pořizují
v HD kvalitě, což umožňuje pohodlně
rozpoznat obličeje i poznávací značky
aut,“ upozornil na přednost nové techniky
jednatel KASSu Jiří Spěváček s tím, že systém
hlídá i předsálí kina a samozřejmě pokladnu.
Nový je i vstup do provozních prostor
kulturního střediska. Ten je nyní možný
pouze přes takzvaný bzučák a videotelefon.
„Do KASSu se tak už nikdo nepovolaný
nedostane,“ poznamenal jednatel.
Montáž
monitorovacího
systému
si
vynutila neúnosná situace kolem objektu,
kdy skupinky vandalů svým chováním vážně
narušovaly veřejný pořádek a ničily majetek.
				
(mák)

Kam s odpadem?
Stříbrné obaly od sušenek či chipsů,
ač na těchto obalech bývá značka PP, což
znamená, že se jedná o plast, ve skutečnosti
jsou potažené tenkou vrstvou hliníku. Takový
kombinovaný obal se nerecykluje, a tak
pokud to jde, je lepší se mu vyhnout. Když už
ho máte doma, patří do směsného odpadu.
Opravdu nepatří do kovů.
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Stručně z Chodova
Tradiční mikulášské vystoupení pro své
rodiče, kamarády a příbuzné si připravili
žáci chodovské základní umělecké školy.
Pořadatelům se od návštěvníků vystoupení
podařilo na dobrovolném vstupném získat
celkem 2 267 korun. Peníze půjdou na
podporu činnosti denního stacionáře
Mateřídouška v Chodově.
Rozsáhlý výpadek elektrického proudu
zasáhl ve čtvrtek 4. prosince část Chodova.
Bez dodávek energie a tepla se tak ocitlo
několik škol, školek a městských budov,
včetně radnice.
O mimořádném stavu jednal i krizový
štáb města. Tam, kde bylo třeba, pomohli
chodovští hasiči. Ti například nouzově
zajistili
teplo
pomocí
elektrocentrál
a přímotopů v mateřských školách v ulici
U Koupaliště a v ulici Zahradní. Podle
energetiků mohla za výpadek námraza
a padající stromy, které poničily distribuční
soustavu.
Komisi pro zahraniční styky a vztahy
zřídila rada města. Nový poradní orgán
má pět členů a v jeho čele stojí bývalý
zastupitel Petr Franče.
Tento
typ
komise
kromě
přípravy
doporučujících návrhů pro vedení města
zpravidla organizuje styky se zahraničními
partnerskými městy, zpracovává plány
společných akcí a účastní se jednání se
(mák)
zahraničními partnery.

Škola hostila workshop	 
pro mladé redaktory

na workshop do Chodova. Ten se konal
v prostorách základní školy v Husově ulici
koncem listopadu.
Předvést něco ze žurnalistické kuchyně
a předat nasbírané zkušenosti přijeli zkušení
novináři a redaktoři jak z regionálních médií,
tak z těch celostátních.
„Byli zde žáci ze základních a středních
škol z Karlovarského kraje, šlo o redaktory
úspěšných školních časopisů,“ uvedla Hana
Šnajdrová z Informačního centra pro mládež
Cheb, které setkání pořádalo.
„Na workshop přijely věkově rozdílné
skupiny, ta starší se například učila zpracovat
tiskovou zprávu, mladší děti psaly reportáž
ze školního výletu,“ popsala část náplně
workshopu Hana Šnajdrová.
O novinařině přijela povídat Jana Bežáková,
redaktorka Chebského deníku, a Jaroslav
Spěváček z TV Barrandov.

		

(mák)

Děti z MŠ si užily Mikuláše	 
v Krušných horách

Mikulášskou nadílku přímo v Krušných
horách si užily děti ze třídy Berušky
a Včelky z MŠ Nerudova v Chodově. Se svými
učitelkami totiž vyrazily 5. prosince na výlet
do Božího Daru, kde na ně na tamní Ježíškově
cestě čekala řada překvapení a zážitků.
Děti v dílničkách vyráběly ozdoby, obrázky,
tvořily díla z různých materiálů a psaly
svá přání Ježíškovi. Později si pochutnaly
na vánočce, kakau a punči. Samozřejmě
nechyběla ani návštěva Mikuláše, čerta
a anděla, kteří je obdarovali drobnými dárky.
Vše bylo hrazeno Úřadem Regionální
rady ROP Severozápad a zajištěno panem
Tomášem Komínkem, akce se vydařila
a děti byly spokojené. Moc děkujeme. 8. MŠ
Chodov
(mák)

Redaktoři školních časopisů pozorně poslouchali
zkušené kolegy.
Foto: M. Polák

Jak udělat poutavou fotografii, sestavit
zajímavou zprávu či reportáž, si vyzkoušeli
redaktoři školních časopisů, kteří dorazili

Děti na Ježíškově cestě.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

Foto: 8. MŠ

Zprávy z města

7

Rok 2015: Bílá, Arakain, Chinaski, Eva a Vašek …

Divokej Bill vyprodal sál do posledního místa.
Na obyvatele Chodova čeká rok bohatý
na velká hudební jména. První hvězda se
objeví hned tento měsíc, a to na tradičním
reprezentačním plese města, kam přijede
zpěvák Petr Kolář.
„Na duben připravujeme velký koncert
několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé
se skupinou Arakain, milovníky dechové
hudby jistě potěší květnové vystoupení
známé dvojice Eva a Vašek a na říjen a listopad připravujeme koncerty skupin Katapult a Chinaski. Chybět nebude ani několik
představení oblíbené divadelní společnosti
Háta,“ vyjmenoval pozvané interprety jednatel Kulturního a společenského střediska
(KASS) Jiří Spěváček s tím, že letošní hudební sezóna naváže na úspěšnou loňskou koncertní šňůru, kdy se chodovskému publiku
představila řada skvělých muzikantů.
„V roce 2014 nám kompletně vyprodal
sál Olympic, Věra Špinarová se skupinou
Adama Pavlíka, Jožka Černý nebo také skupina Divokej Bill a Čechomor, který zahrál
v kostele svatého Vavřince. Úspěch měl i
Vašo Patejdl na oslavách města. A nemohu
zapomenout na naše 3D kino, kde se během
roku promítalo 650 filmových představení,“
připomněl Jiří Spěváček.
Novinky a úspěchy se ale podle jednatele
neodehrály jen na kulturním poli. „Uplynulý
rok byl pro KASS plný technických úprav
a oprav. Například Společenský sál má

Foto: KASS Chodov

kompletně zrekonstruovaný taneční parket a budova je nově vybavena systémem
kamer s nočním viděním,“ poznamenal Jiří
Spěváček.
Velká změna proběhla v Televizním studiu
Chodov, kde byla kompletně přepracována
technologie vysílání do digitální podoby,
a nyní je možné řídit studio vzdálenou
správou. „Jedna z velkých změn, kterou
mohou registrovat hlavně čtenáři Zpravodaje města Chodova, je zřízení redakčního
týmu, jenž se stará o podávání objektivních
informací občanům o dění ve městě, ať už
prostřednictvím zpravodaje, webových
stránek, nebo zpracováním tiskových zpráv
pro ostatní média,“ doplnil jednatel. (mák)

Svateb ve městě ubývá
Dvanáct termínů pro svatební obřady
nabízí v roce 2015 chodovská radnice. Budoucí novomanželé si mohou v každém
měsíci vybrat jednu sobotu.
Patrně nejatraktivnějším datem pro
uzavření sňatku je 12. 12. 2015. Ale podle
všeho i tato kombinace čísel více lidí do
obřadní síně nepřiláká.
Svatby v Chodově jsou totiž na ústupu.
Zatímco v minulých letech se jejich počet
pohyboval kolem čtyř desítek za rok, letos
oddávající sezdal ke konci listopadu zatím
jen 30 párů.
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„Datum u nás moc nehraje roli, kdo se
chce vzít, ten se vezme. Letos byla při zajímavém datu jen jedna svatba,“ popsala
situaci v Chodově matrikářka Hana Smutná.
V Chodově je možné po domluvě oddat
snoubence i mimo obřadní síň. „Za poslední
roky toho ale nikdo nevyužil,“ poznamenala
matrikářka.
Termíny svatebních obřadů v roce 2015:
24. ledna
18. července
14. února
15. srpna
21. března
12. září
11. dubna
17. října
16. května
21. listopadu
13. června
12. prosince
(mák)

Zápisy do 1. ročníků ZŠ
Zápisy do 1. ročníků pro školní rok
2015/2016 se ve všech školách v Chodově
uskuteční dne 30.1.2015. K zápisu půjdou
děti narozené od 1.9.2008 do 31.8.2009
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 v této škole) 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.
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.
739-750, Konečná, Lipová, Luční, Obránců

míru, Osadní, Polní, Příční, Revoluční, 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
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Nejlepší sportovci roku 2014

Rok 2014 pomalu končí a s ním se uzavírá další sportovní sezóna. Město Chodov
oceňuje nejlepší sportovce již 20 let. Žádáme
Vás, kteří úspěchy chodovských sportovců
sledujete, a také zástupce sportovních organizací, abyste nám s výběrem sportovců,
kteří vzorně reprezentovali město Chodov,
opět pomohli. Předejte nám, prosím, své
návrhy na vyhodnocení nejlepších sportovců
města Chodova za rok 2014 do 16. ledna
2015. V návrhu uveďte jméno a příjmení
sportovce (jednotlivci - mládež nebo dospělí,
kolektivy - mládež nebo dospělí, trenéři, osobnost sportu), adresu jeho bydliště a krátkou charakteristiku s uvedením sportovních
výsledků za rok 2014. U kolektivů uveďte
jména všech členů a určete jednoho, který
v případě ohodnocení převezme cenu za
kolektiv. Návrhy adresujte odboru školství,
kultury a vnitřních věcí Městského úřadu
Chodov, nebo zašlete e-mailem na adresu:
klasterkova@mestochodov.cz.
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Plavání seniorů
Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že se i v roce 2015 bude jezdit plavat
do Bazénového centra u multifunkční KV Areny v Karlových Varech.
Na rok 2015 jsou stanoveny tyto termíny:
8. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna,
14. května, 11. června, 10. září, 8. října,
12. listopadu, 10. prosince.
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Zprávy z města
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

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
Již jsme zde referovali o účastnících
tzv. nočního štafetového závodu několika
podnapilců na kruhovém objezdu pod
Lidlem, ale zřejmě jsme tím nechtěně
vyvolali motivační touhu se tomuto
sportovnímu výkonu vyrovnat, nebo jde o
pokračování olympiády v další navazující
disciplíně jiného sportovního týmu, neboť
jak si jinak vysvětlit to, že hlídka v nočních
hodinách při kontrole sjízdnosti pozemních
komunikací v regionu města po vydatném
sněžení narazila na několik mužů středního
věku pod vlivem alkoholu, jak na sáčcích na
psí exkrementy sjíždí po sněhové přikrývce
po silnici až na kruhovou křižovatku u Lidlu,
kde se smíchem končili nejčastěji svou jízdu
nárazem hlavou o konstrukci kruhového
oblouku. Naštěstí se nikomu nic nestalo
a nezpůsobili ani žádnou dopravní nehodu,
ale rozum nad takovou „zábavou“ opravdu
zůstává stát.
/Příště již raději na sportoviště k tomu určené,
štěstí se možná v této ulici již zcela vyčerpalo/
Zlodějíčky v naší práci potkáváme opravdu
často a zvláště ty, co kradou v nákupních
centrech nejrůznější zboží pro svou
potřebu, nebo na prodej za účelem nabytí
peněz. Opravdu netypického pachatele
však převzala hlídka od ostrahy nákupního
střediska Tesco, která zde zadržela při
krádeži bonbónů 80letou důchodkyni.
Překvapení strážníci byli udiveni, proč
tato paní krade v tak pokročilém věku,
a ještě k tomu zboží, které většinou odcizí
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spíše děti, ale motivaci by nikdo neuhodl.
Paní si totiž tuto značku bonbónů kupuje
pro jejich lepivost po rozžvýkání a lepí si s
nimi zubní protézu, protože dle svých slov na
nové zuby nemá peníze. Vzhledem k tomu,
že jí stará protéza začala znovu vypadávat
a důchod jí ještě nepřišel, pokusila se o
nečestné jednání, kterého na místě velmi
litovala.
/Tak tady už snad ani není třeba komentář/
V ul. Čapkova vedla mladá maminka své dítě
v odpoledních hodinách ulicí, kdy jí najednou
k nohám dopadla petarda z tzv. „zábavní
pyrotechniky“. Stačila si v úleku ještě
všimnout, že pyrotechnika přilétla z jednoho
otevřeného okna panelového domu. O této
skutečnosti ihned vyrozuměla dozorčí službu
městské policie na tísňové lince, kdy strážníci
díky jejím informacím mohli ztotožnit
pachatele tohoto nebezpečného jednání. Na
místě bylo zjištěno, že petardu házel 22letý
mladík, který se tímto dle svých slov pouze
bavil a házel zapálené petardy z otevřeného
okna jen tak nazdařbůh, že by mohl někomu
ublížit, si přitom vůbec nepřipouštěl. Za svou
slabomyslnost byl oceněn blokovou pokutou.
/Zavřít ho na chvilku do skladu pyrotechniky
se sirkami v rukou a zamknout/

Upozornění

Varujeme rodiče malých dětí, aby poučili
své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé
vodní plochy bez dozoru dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování jejich vozidel,
aby neparkovali svá vozidla před nájezdy na
chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek
s ohledem k posypové a úklidové činnosti při
sněhu a námraze technikou CHOTES.

Ladislav Staněk,
velitel MP Chodova

Termín uzávěrky
únorového čísla
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Informace SDH - listopad 2014

Sbor dobrovolných
hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO
listopad 2014

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem u 12 událostí. Z toho byly dva
požáry, byt v Karlových Varech, kontejner
v Hrnčířské ulici v Chodově. Další události
měly technický charakter. Jednotka řešila
dvě dopravní nehody. V jednom případě se
jednalo o těžkou dopravní nehodu osobního
vozidla ve směru Vintířov – Lomnice, jednotka prováděla ve spolupráci se sokolovskými
kolegy, MP Chodov, PČR a zdravotnickou
záchrannou službou záchranu dvou těžce
zraněných osob.
Další nehoda osobního auta bez zranění
byla v Chodově v ulici Horní, zde došlo
k poražení lampy veřejného osvětlení a k úniku provozních náplní. Jednotka vypomohla při
záchraně osoby, snesením těžkého pacienta
v ulici Osadní, v pěti případech jednotka
z různých důvodů otevírala nouzově uzavřené
prostory v bytech, v ulici Luční, Školní, Husova a Poděbradova. Při těchto událostech
byly zachráněny dvě osoby a předány do
péče zdravotníků. V oblasti odborné přípravy
proběhlo poslední letošní školení

Dopravní nehoda za Vintířovem směr Lomnice,
27. listopadu 2014

formou závěrečného praktického a teoretického přezkoušení členů jednotky.
V průběhu listopadu jednotka absolvovala
dvě prověřovací cvičení, jedno na vyproštění
osob při dopravní nehodě v ulici Vintířovská
a ve společnosti Lincoln CZ v nové výrobní
hale.

V sobotu 15. listopadu 2014 se uskutečnil
“křest svatého Floriána” a předvánoční posezení s karnevalem. Svatý Florián dorazil,
aby pokřtil další “nováčky”, kteří hasičský
kroužek navštěvovali svůj první celý rok
a slavnostně složili slib mladého hasiče.
Poté následovalo předvánoční posezení
a rej karnevalových masek, který zakončilo
přenocování na hasičské zbrojnici.

Kolektiv mladších žáků SDH Chodov,
křest sv. Floriána, Chodov, 15. listopadu 2014

V rámci spolupráce a kamarádství
s kolegy z řad chodovských policistů
i strážníků MP proběhl další turnaj složek
MZS v sálové kopané v nové sportovní hale
v Chodově. Po vzájemných vyrovnaných
zápasech, kde rozhodovala i skóre,
patřilo vítězství družstvu PČR „A“, druzí
byli strážníci MP Chodov, na třetím místě
„starší“ hasiči „A“, čtvrté družstvo PČR
„B“, páté PČR C a šestí byli „mladší“ hasiči
„A“. Poté následoval podrobný rozbor
šampionátu ve vybraném společenském
zařízení.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově
bude organizovat tradiční Hasičský ples.
Termín této významné události byl stanoven na sobotu 7. února 2015, bude se
konat opět ve velkém sálu KASS v Chodově
od 20:00 hodin. Rezervaci vstupenek
si zajišťuje SDH Chodov.
Závěrem přejeme chodovským
obyvatelům, podporovatelům, přátelům
i sponzorům do nového roku 2015 hodně
zdraví a štěstí.
za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz
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Pilates

Dům dětí
a mládeže
v Chodově
Lyžování s DDM - Itálie 2015

v době jarních prázdnin 27.2. - 5.3. 2015.

2lůžkový pokoj 12.700,- Kč/osoba a pak možné
slevy pro další osoby na pokoji, děti a seniory. Cena
zahrnuje: dopravu lůžkovým autobusem, 4x ubytování s italskou polopenzí, 5denní skipas.

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

Chorvatsko – pobyt pro děti

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

Hurá na třešně … do Lhenic

DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením
p. Libušky Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti,
které si s námi budou v létě hrát. Přihlášky si včas
vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště.
KDY: od neděle 28.6. do soboty 11.7.2015
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
VĚK DĚTÍ: 6 – 10 let
CENA: 5.000,- Kč, záloha 2.000,- Kč do
28.2.2015, doplatek do 31.5.2015.
V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…
NÁPLŇ TÁBORA: výpravy, soutěže, hry v přírodě,
disko-téky, karneval, výlet na zámek Kratochvíle,
ZOO Hluboká…

Příměstský tábor

O zábavu vašeho dítěte bude postaráno
pedagogy volného času vždy od 8 do 16 hodin.
Bližší informace na www.ddmchodov.cz.

Příměstské soustředění

Určeno dětem se zájmem o florbal - ročník
narození 2004, 2005, 2006.
Přihlášky v kanceláři DDM. Informace na
www.ddmchodov.cz.

Rozšiřujeme nabídku cvičení o cvičení pro děti
6 - 10 let, cvičení maminek s dětmi (2 - 4 roky), Move the
body - posilování s aerobní částí. Více na ddmchodov.cz
a Martina Škachová chi-pi-yo@klikni.cz, 774 279 088.

Fotosoutěž

Na téma: „Zimní život v Chodově“. Soutěžit mohou
děti a mládež do 17 let. Přihlásit může každý soutěžící
maximálně 3 fotografie, a to nejpozději do 31. 1. 2015.
Fotografie dodejte buď vyvolané v minimálním formátu 13 x 18, nebo v plném rozlišení v elektronické podobě
do kanceláře DDM nebo e-mailem: ddm-chodov@mybox.cz
V
předmětu
zprávy
uveďte:
„Fotosoutěž“
a nezapomeňte připojit své jméno, příjmení, věk a název
fotografie. Těšíme se na vaši tvorbu a fantazii se meze
nekladou.

Maškarní karneval

s DDM Bludiště a KASS Chodov
KDY: neděle 25. 1. 2015 od 10 hodin
KDE: Společenský sál KASS Chodov
VSTUPNÉ: Masky zdarma, s předem vyzvednutou
vstupenkou, dospělí a děti bez masky 30 Kč. Distribuce
vstupenek denně od 10 do 18 h., v pátek do 16 h.
v kanceláři DDM Bludiště.

„Každý umí malovat“

Zveme vás na výstavu olejomalby paní Jany
Haškovcové, která bude probíhat v Městské galerii
v DDM od 13. do 29. ledna.

Vernisáž: 13. 1. v 16:00 hodin
Výstavní dny: úterky a čtvrtky 9:00 – 12:00
a 14:00 – 17:00 hodin

Základní
umělecká
škola Chodov
Srdečně zve rodiče a přátele školy
na akce v koncertním sále ZUŠ

21. 1. 17:00 Třídní přehrávka
p. uč. J. Kaprové (kytara) a p. uč. Z. Hraničky
(dechové nástroje, akordeon)
22. 1. 16:30 Ukázková hodina žáků
přípravné hudební výchovy
p. uč. J. Hrebeňákové
28. 1. 14:00 Školní kolo Soutěže ZUŠ
Ve zpěvu a ve hře na dechové a bicí nástroje.
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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Čtvrteční výtvarné dílničky

Městská
knihovna
Chodov

od 14:00 do 17:00

Tipy knihkupectví

Halina Pawlowská – Ulovila jsem ho v buši

Přihlášky do kurzu trénování paměti

Během měsíce ledna máte možnost se přihlásit do
kurzu trénování paměti I. Ten se bude konat od 11. února každou středu od 17:00. Bližší informace na telefonu
352 352 255 nebo osobně v dětském oddělení u Marie
Valentové. Cena kurzu v délce 8 lekcí je 250 Kč.

Beseda Astrologie Aura Čakry Meridiány
čtvrtek 15. 1. od 18:00

Beseda o zdraví z pohledu západní astrologie
a východní medicíny s astrologem Milanem
Gelnarem. Zájemci si mohou za 199 Kč nechat změřit
a vyfotit svou auru a čakry – nutno nahlásit předem
do 10. ledna v oddělení pro dospělé. Beseda je pro
veřejnost a vstup je zdarma.

(román) Není nic směšnějšího, než když se v Africe
vášnivě zamiluje zralá, velká, bílá žena… A taky o tom, že
i lovec se může stát kořistí!
Lisa Jackson – Všechno mi řekni (thriller)
Zabila vlastní dítě, nebo je další obětí téhož vraha?
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 nový pohled Chodaublick - Chodovská
vyhlídka.

Beseda Kostel sv. Vavřince
a církevní dějiny Chodova
úterý 20. 1. od 18:00

Beseda s Milošem Bělohlávkem. Už stovky let je
chodovský kostel svatého Vavřince nejvýraznější
dominantou města. Kostel a církev byly pro obyvatele Chodova nedílnou součástí každodenního
života až do poloviny 20. století. Během besedy
se seznámíme s historicky stavebním vývojem
chodovského kostela a zjistíme, jakou roli hrál kostel
ve všedním životě obyvatel našeho města.

Beseda Krušnohorská zákoutí
čtvrtek 29. 1. od 18:00

Pan Stanislav Wieser návštěvníky provede krajinou
Krušnohoří. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Cvrčkohrátky

čtvrtek 8. 1. od 10:00
čtvrtek 22. 1. od 10:00

Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky.
Pro veřejnost.
U pravidelných akcí dochází ke změně času

ZŠ Chodov,
Komenského ul.
Školní hraní s rodiči

Na základě zkušeností z loňského kurzu (na snímku) si Vám dovolujeme nabídnout možnost zapojit se
s dětmi do stimulačního programu pro předškoláky
na ZŠ Komenského v Chodově. Program je vhodný
pro děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní
docházky nebo si nejsou jisti, zda se děti zadaptují
na nové prostředí bez problémů. Do kurzu budou
přednostně zařazeni předškoláci, kteří spádově, podle adresy, přijdou k zápisu do naší školy.
Bližší informace na www.zschodov.cz

Středeční soutěže
od 15:00 do 16:00

Hravé čtení

středy od 16:00

Pravidelné čtení pohádek a příběhů v rámci akce
Celé Česko čte dětem.
Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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Zprávy z města
Zápis do 1. ročníku

ZŠ ve Školní
ulici
Kulturní akce

1.
prosince
jsme
opět
navštívili
Karlovarské městské divadlo, abychom zhlédli divadelní představení Divotvorný hrnec. Nejvíce
jsme ocenili humorného vodníka Čochtana
a taneční umění herců. Moc se nám to všem líbilo
a těšíme se už na příště.

Třída 7. A s paní učitelkou I. Marešovou

ŠD – Čertovská diskotéka

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme
vás a vaše děti k zápisu do 1. třídy. Zápis bude
probíhat v budově I. stupně ZŠ 30. ledna
2015 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do
16:30 hodin. Všechny děti přihlášené k pobytu
v našem spádovém obvodu dostanou od nás
pozvánku. K zápisu potřebujete rodný list dítěte
a občanský průkaz. Bude-li dítě v den zápisu nemocné, přijďte k zápisu bez dítěte. S pozvánkou
obdržíte seznam potřebných pomůcek, ale není
nutné dopředu příliš spěchat s nákupem.
Nabízíme možnost se ještě před zápisem
seznámit se školním prostředím. Pokud máte
čas a chuť, ozvěte se na telefon 352352290-1
a domluvte si návštěvu i se svým dítětem. Můžete
si prohlédnout školu a zúčastnit se vyučování
v 1. třídě. Tato nabídka platí samozřejmě i
kdykoliv po zápisu. Těšíme se na vás.
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Přání do nového roku

Čertíci z odd. Stromeček
Ve středu 3. 12. se čertíci ze všech oddělení
sešli v posilovně, která se na celé odpoledne
změnila v čertovské peklo, aby si společně
zatancovali, zahráli a zasoutěžili na čertovské diskotéce. A protože se všichni čertíci chovali jak se
patří, byli odměněni sladkými dobrotami.

Hrou proti HIV

Studentky Střední zdravotní školy v Karlových Varech
si připravily pro žáky 8. a 9. ročníků naší školy naučný
pořad s názvem Hrou proti HIV. V rámci této akce velmi
zajímavou a zábavnou formou seznámily žáky s možností
nákazy, prevencí a léčbou této nemoci. Děti téma zaujalo
a těší se na další spolupráci

Vánoční sportovní den

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.
V tělocvičně se konala sportovní bitva v různých disciplínách mezi třídami jednotlivých ročníků. Soutěže
byly provázeny mohutným povzbuzováním a závodilo se opravdu naplno. Žáci II. stupně si změřili své
síly ve florbale. Není vůbec důležité, kdo vyhrál, ale
to, že se všichni výborně bavili v pěkné atmosféře.

Všichni zaměstnanci Základní školy Chodov,
Školní 697, okres Sokolov, příspěvková organizace, 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 nejen ve škole a aby se jim v novém
roce vyplnilo co nejvíce přání.
učitelé 2. základní školy

ZŠ Husova ul.
Stonožka

Jako každý rok i letos naše škola pořádala humanitární akci pod názvem Stonožka.
Tentokrát jsme zhotovili různé výrobky,
které si mohli naši rodiče zakoupit při třídních
schůzkách. Moc jim všem děkujeme, protože
jsme takto získali pro humanitární účely krásných 7000 Kč. Ještě jednou díky.

Pro budoucí prvňáčky

Dne 27. 1. 2015 proběhne na naší ZŠ od 15:30
hodin ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče. Od 16:00 do 17:00 hodin bude
pokračovat den otevřených dveří, kdy si můžete
přijít prohlédnout třídy, tělocvičnu, kuchyňku,
dílny a další prostory školy. Na obě akce vás
srdečně zvou p. učitelky 1. stupně.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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Florbalový turnaj Tomáše Kafky

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm,
kteří s uspořádáním tohoto turnaje pomáhali, ale
hlavně hostům T. Kafkovi a J. Natovovi, kteří přijeli
za našimi dětmi do Chodova, věnovali jim svůj čas
a sportovní nadšení pro tento populární sport.
R. Parth, trenér florbalu na ZŠ Husova

Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě do naší
školy, je třeba mít doporučení od školského
poradenského zařízení.
Nestihnete-li si doporučení vyřídit včas, je nutné provést zápis ve spádové škole. Přestup může
být vyřízen dodatečně až do konce měsíce června.
Zápis do prvního ročníku bude probíhat ve stejný
den jako v ostatních školách.
Podrobnější informace: osobně: ZŠ Chodov,
Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace, telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151
826, e-mailem: info@specialniskolychodov.cz

Beseda s lesníky

V pátek 14. listopadu 2014 proběhla pro
žáčky 1. stupně beseda s lesníky (na snímku).

Družstvo nejmladších na turnaji

Pronájem

Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny
a prostory budovy bývalé školní družiny (vhodné např. pro hudební a taneční skupiny, divadlo).
V případě zájmu se obraťte na vedení školy (tel.
352 352 390, 602 459 734 - Mgr. Libor Dočkal).
Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ
Nejdecká ulice
Zápis do první třídy pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami

Beseda se nám moc líbila. Naučili jsme se
poznávat zvuky lišky, divokého prasete, srnce,
jelena. Víme, kolik mláďat mají různé druhy lesní zvěře, čím se živí, jak a kde žijí. Na vlastní oči
jsme viděli lebky preparovaných zvířat a také
jejich kožich. Lesníkům jsme pokládali jednu
otázku za druhou a někteří z nás přidali i vlastní
příběh ze setkání s lesní zvěří. Za odměnu jsme
dostali spoustu učebních materiálů do tříd. Na
oplátku jsme odevzdali 250 kg sušených kaštanů
a sušeného pečiva.
I. Škarpecká, vychovatelka ŠD

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
Ve školním roce 2015/2016 opět otevřeme
1. třídu běžné základní školy určenou dětem
bez mentálního postižení. Vzdělávání žáků je
zaměřeno na překonávání výukových problémů
spojených s vývojovými poruchami učení, např.
poruchy chování ADHD, ADD, vývojové poruchy
řeči apod.

Učíme se v muzeu

Tak zní název projektu, který si klade za cíl neformálním a inovativním způsobem zaujmout žáky a
přivést je do muzea. Pro účastníky jsou připravené
víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením
na přírodní a společenské vědy ve vztahu ke
karlovarskému regionu. Naši žáci mají za sebou
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již tři návštěvy v muzeu. Poslední z nich byla
zaměřena na téma: pravěk a osídlení našeho kraje.
Žáci si vyzkoušeli rozdělat oheň za pomoci luku
a utkat látku. Dále byli seznámeni s nejnovějšími
dějinami našeho kraje.

Besedy s pamětníky

regionální soutěžní výstavu okresů Plzeňského
a Karlovarského kraje, tentokrát již s číslem 28.
Celkem soutěžilo devět okresů, které výstavu
obeslaly čtyřčlennými kolekcemi králíků,
tříčlennými kolekcemi drůbeže a pětičlennými
kolekcemi holubů.

Tradičními a mezi žáky velmi oblíbenými se
staly přednášky s pamětníky 2. světové války.
Přednášky jsou vždy plné emocí, někdy však vznikají i úsměvné situace, které na malou chvilku
odlehčí atmosféru. Životní příběhy pamětníků vedou k velkému počtu dotazů. Těchto přednášek si
velmi vážíme, protože chápeme potřebu, aby naši
žáci slyšeli z úst pamětníků, jak doba skutečně vypadala a jaké hrůzy s sebou nesla.

Dotkni se 20. století

Cílem projektu je podpora výuky československých a českých dějin 20. století v mezinárodních
souvislostech. Zaměřuje se především na inovativní využití moderních technologií ve výuce.
V rámci tohoto projektu byla vyhlášena soutěž o
nejlepší komiks s tematikou 20. století. Této výzvy
se chopil náš žák a výborný komiksový tvůrce Ivan
Režný (G8). Jeho komiks Námořník z Aurory byl pak
porotou oceněn překrásným 2. místem.

Sportovní den v Tirschenreuthu

Dne 4.12. se vydala výprava sportovců na cestu
do Německa k přátelům z partnerské školy. Čtyři
týmy si poměřily síly například ve fotbalu, basketbalu a volejbalu. Zcela nečekaně náš tým prohrál
fotbalové utkání. Ani tato prohra však nezabránila
zisku krásného 2. místa.

Co ještě stihneme?

V předvánočním období vyjedou němčináři
do Norimberka. Kromě procvičení německých
frází je čekají i tradiční vánoční trhy. Další třídy
si zpříjemní poslední školní den v tomto roce
výletem do Chebu na vánoční trhy. Na závěr
přejeme všem klidný, úspěšný a šťastný každý
den nového roku 2015.
Těšíme se na všechny zájemce o studium na naší
škole na dni otevřených dveří ve čtvrtek 5. února
2015 od 14 do 18 hodin.
Jitka Čmoková

V Chodově do třetice	 
všeho nejlepšího!

Chovatelská základní organizace ČSCH
uspořádala ve dnech 7.-8. listopadu již potřetí

Za pomoci přátel ze základních organizací
ČSCH Sokolov, Kraslice, Březová, Kynšperk nad
Ohří a Karlovy Vary proběhlo posuzování a
následné vyhodnocení zejména ke spokojenosti okresu Sokolov, který zvítězil o dva body před
okresem Domažlice a o sedm bodů před oblastní organizací Plzeň. Katalogy s bodovým ohodnocením se tiskly do noci, téměř stejnou dobu
trvalo posezení po skončení výstavy v sobotu.
Po celou dobu posuzování a po oba dva dny
výstavy panovala skutečná přátelská atmosféra.
Zvířata byla ustájena většinou v nových klecích,
garanti se věnovali návštěvníkům i novinářům,
proběhlo ukázkové posouzení králíků a drůbeže
s podrobným výkladem pro studenty Střední
zemědělské školy v Dalovicích. Slavnostní
závěrečné vyhodnocení za účasti obou starostů
města Chodov (právě se střídali ve funkci),
moderované předsedou okresní organizace
ČSCH v Sokolově, nebralo konce. Však také bylo
uděleno celkem 49 pohárů a čestných cen! Podle posuzovatelů se jednalo o výstavu vysoké
úrovně, bylo patrno, že výběru zvířat byla
věnována maximální pozornost a že vystavené
exponáty většinou prošly již nominačními
výstavami. Podrobnosti jsou na webových
stránkách www.zochodov.csch.sweb.cz. Chovatelské heslo „Pro radost, krásu a užitek“ bylo
zcela naplněno. Těšíme se na výstavu č. 29!
František Hájek, předseda ZO ČSCH Chodov
JUDr. Miroslav Svoboda,
předseda OO ČSCH Sokolov
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Objektivem zpravodaje

Snímky na stránce nabízejí krátký pohled na tradiční zahájení Staroměstského adventu, které se
konalo v pátek 28. listopadu. Akce přilákala stovky obyvatel Chodova, kteří si poslechli koledy
a vánoční písně a zároveň si pochutnali na svařeném vínu, štóle a řadě dalších dobrot. Fotografie
čertů je z mikulášské a čertovské přehlídky na základní škole v Husově ulici.
Foto: M. Polák
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Kino . Horké novinky

Premiéra / Komedie / Česko

čtvrtek 22. 1. a pátek 23. 1. v 19:30 h
sobota 24. 1. v 17 h
neděle 25. 1., pondělí 26. 1. a úterý 27. 1. v 19:30 h
středa 28. 1. v 17 h

Přístupné. Vstupné 140 Kč

čtvrtek 8. 1. v 19:30 h
pátek 9. 1. v 17 h
sobota 10. 1. a neděle 11. 1. v 19:30 h
sobota 24. 1. v 19:30 h
Premiéra / Tragikomedie / Česko
Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč

sobota 3. 1. a neděle 4. 1. a pondělí 5. 1. v 19:30 h, neděle 1. 2. v 19:30 h

BURÁCENÍ /93/

Premiéra / Romantické drama / Česko

Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu
a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Ne náhodou je film zasazen do
prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde se mísí rovná
a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 8. 1. v 17 h, pátek 9. 1. v 19:30 h, sobota 10. 1. a neděle 11. 1. v 17 h
sobota 31. 1. a neděle 1. 2. v 17 h

SEDMÝ SYN 3D /120/

Premiéra / Fantasy, rodinný / USA

Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá ovládnout království.
Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však bude muset nezkušený mladík
trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením zkušeného rytíře, posledního svého druhu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
čtvrtek 15. 1., pátek 16. 1. a sobota 17. 1. v 19:30 h

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ /108/
Premiéra / Akční thriller / USA

Bývalý
agent
CIA
Bryan
Mills
(Liam
Neeson)
se
naposledy
vrací
v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování. Musí dokázat, že byl neprávem
obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo ..

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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čtvrtek 8. 1. v 19:30 h, pátek 9. 1. v 17 h, sobota 10. 1. a neděle 11. 1.
v 19:30 h, sobota 24. 1. v 19:30 h

JAK JSME HRÁLI ČÁRU /102/
Dobrodružný, rodinný / Česko

FOTOGRAF /133/

Přístupné. Vstupné 105 Kč

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního
hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem,
živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu,
zástupy obdivovatelů i osamocení. Středem Janova života vždy byly ženy.

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

pátek 2. 1. v 19:30 h, sobota 3. 1. v 17 h
sobota 17. 1. v 17 h, neděle 18. 1. a pondělí 19. 1. v 19:30 h
neděle 25. 1. v 17 h

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D

Premiéra / Tragikomedie / Česko

Přístupné od 15 let. Vstupné 130 Kč
sobota 10. 1. a neděle 11. 1. v 15 h

VČELKA MÁJA 2D /79/

Animovaný, rodinný / Německo, Austrálie

Včelka Mája a její kamarád Vilík se vrací zpět do kin, tentokrát v nové animaci..

Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland

„Hobit: Bitva pěti armád“ uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina
Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo
dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený
Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pondělí 12. 1. a úterý 13. 1. v 19:30 h

sobota 3. 1. a neděle 4. 1. v 15 h

Premiéra / Komedie / USA

MILUJ SOUSEDA SVÉHO /103/

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D /90/
Animovaná komedie / USA

Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu!

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - mrzutý a nepříjemný
na všechny lidi. Když se do sousedního domu nastěhují noví sousedé, jeho poklidný
život se obrátí vzhůru nohama a on má najednou každý den na krku 12letého kluka.
Ačkoliv je Vincent cynik, který sází, miluje whisky a dost často navštěvuje striptýzové
kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší přítel pro chlapce, který se právě vyrovnává s
rozvodem svých rodičů, novou školou a novým životem…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
středa 14. 1. v 19:30 h, čtvrtek 15. 1. v 17 h

sobota 3. 1. a neděle 4. 1. a pondělí 5. 1. v 19:30 h
neděle 1. 2. v 19:30 h

POHÁDKÁŘ /90/

BURÁCENÍ /93/

Romantické drama / Česko

Premiéra / Romantické drama / Česko

Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož smysl pro svobodu projevu
a spravedlnost je na hranici zákona a společenské normy. Ne náhodou je film zasazen
do prostředí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, kde se mísí
rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

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

Přístupné od 15 let. Vstupné 90 Kč

neděle 4. 1. v 17 h

čtvrtek 15. 1., pátek 16. 1. a sobota 17. 1. v 19:30 h

Dobrodružný sci-fi thriller / USA

Premiéra / Akční thriller / USA

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 1. ČÁST /125/s
Capitol srovnal se zemí Dvanáctý obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss pronásleduje
pocit viny. Navíc Peeta Mellark, její partner z Her, zůstal v rukou nepřátel. Na čelo odboje
se postavil Třináctý obvod, i když se donedávna o jeho existenci téměř nic nevědělo…

Přístupné od 12 let, titulky. , Vstupné 115 Kč

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ /108/

Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se naposledy vrací
v akčním thrilleru 96 hodin - Zúčtování. Musí dokázat, že byl neprávem
obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to jediné co mu zbylo ..

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
pátek 16. 1. v 17 h

úterý 6. 1. v 19:30 h

JESSABELLE: V TVÁŘI DÉMONA /89/
Horor / USA

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

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY /89/
Dobrodružná komedie / USA

Připravte se na nejdivočejší a největší dobrodružství. Hlídač muzea Larry (Ben
Stiller) seznámí naše oblíbené hrdiny s novými postavami a zároveň se vydává na
dobrodružnou cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dříve než se navždy ztratí..

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
středa 7. 1. v 19:30 h

sobota 17. 1. a neděle 18. 1. v 15 h

RALUCA /80/

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2D /80/

Erotický krimi-thriller / Česko

Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat.
Ale připomenou mu je jiní... Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí
sekretářkou, sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete
svůdná Raluca a otočí mu ho o 180 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj
někdo nastražil past? Začnou se totiž dít věci, které by ho ani ve snu nenapadly...

Přístupné od 15 let., Vstupné 105 Kč

SEDMÝ SYN 3D /120/

Jedině sedmý syn sedmého syna může zastavit zlo, které se chystá ovládnout království.
Před finálním střetem s mocnou čarodějnicí však bude muset nezkušený mladík
trochu potrénovat. Nejlépe pod vedením zkušeného rytíře, posledního svého druhu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky od Hanse
Christiana Andrsena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne
nekonečná zima. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem
se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby zachránili
jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 8. 1. v 17 h, pátek 9. 1. v 19:30 h, sobota 10. 1. a neděle 11. 1. v 17 h
sobota 31. 1. a neděle 1. 2. v 17 h
Premiéra / Fantasy, rodinný / USA

Premiéra / Anim. pohádka / Rusko

neděle 18. 1.v 17 h

HODINOVÝ MANŽEL /100/
Komedie / Česko

Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén.
Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá
doslova na dně. JZ nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví
manželé” a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou
pravidelnou zákaznici, ale ty mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby…

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

Kino

Leden 2015
úterý 20. 1. v 19:30 h

sobota 24. 1. a neděle 25. 1. v 15 h

Akční válečné drama / USA

Rodinná komedie / VB, Kanada, Francie

ŽELEZNÁ SRDCE /135/

PADDINGTON /98/

Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské
frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku
Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele…

Přístupné, titulky. Vstupné 90 Kč
středa 21. 1. v 19:30 h

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO /110/
Komedie / USA

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

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru,
který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé
Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

středa 28. 1. v 19:30 h, čtvrtek 29. 1. v 17 h

MODELKY S.R.O. /90/
Premiéra / Komedie / Česko

Dvě někdejší kamarádky (Regina Rázlová a Evelyna Steimarová), ale už 40 let
nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí do vlasů, dělají
si naschvály, sabotují si módní přehlídky, pomlouvají se. A předhánějí se, která objeví
další Evu Herzigovou. Když se pak na scéně objeví tvář mladičké Martiny, jež všem
svou krásou doslova vyrazí dech, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 90 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 22. 1. a pátek 23. 1. v 17 h

čtvrtek 29. 1., pátek 30. 1. a sobota 31. 1. v 19:30 h

Historické drama / USA, VB, Španělsko

Premiéra / Akční krimi thriller / USA

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D /142/

HACKER

Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS:
Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se moci
impéria. Mojžíš (Christian Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi
(Joel Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými
smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země.

Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na svědomí neznámý hacker,
který vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, že prostřednictvím myši a klávesnice
zvládne cokoliv. Jediný, kdo mu může konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě
kroutí patnáct let v base. Otázka zní: Bude chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 22. 1. a pátek 23. 1. v 19:30 h, sobota 24. 1. v 17 h, neděle 25. 1.,
pondělí 26. 1. a úterý 27. 1. v 19:30 h, středa 28. 1. v 17 h

pátek 30. 1. v 17 h, sobota 31. 1. a neděle 1. 2. v 15 h

BABOVŘESKY 3 /103/

VELKÁ ŠESTKA 3D /102/

Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Premiéra / Komedie / Česko

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové...

Přístupné. Vstupné 140 Kč

Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz

Když se parta kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, obrátí se
Hiro na svého nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax - a přetvoří
svou partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané vyřešit vzniklou záhadu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč
3. týden 2015
13. 1. úterý a 15. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 16. 1. pátek od 18:00

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

PALEČEK
1. týden 2015
30. 12. úterý od 10:00 a 18:00, 2. 1. pátek od 18:00

Záznam z divadelního představení pro děti (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

4. týden 2015
20. 1. úterý a 22. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 23. 1. pátek od 18:00

KINOMIX

CHODOVSKÉ VTEŘINY

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

POSEZENÍ S JOSEFEM ZÍMOU

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

Záznam z besedy v městské knihovně (premiéra)

PO ŠKOLE – ELEKTROTECHNIKA
ZMÝLENÁ PLATÍ – 1. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)
2. týden 2015
6. 1. úterý a 8. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 9. 1. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
5. týden 2015
27. 1. úterý a 29. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 30. 1. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce leden (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

ZMÝLENÁ PLATÍ – 2. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Stručný přehled
Co ?

Kdy ?

Výstava „Nadvakrát“ obrazy a keramika
autor: Mgr. Pavel Rajdl

Kdo ?

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Fotosoutěž
01. – 31.01.
„Zimní život v Chodově“		

DDM Bludiště

DDM Chodov

Středeční soutěže
Zlaté Česko

07.01.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Hravé čtení
U všech čertů

07.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Cvrčkohrátky

08.01.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Čtvrteční výtvarné dílničky
Zimní vyrábění

08.01.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná soutěž
Karnevalové masky a škrabošky

12.01. – 06.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Městská galerie
DDM Bludiště

DDM Chodov

14.01.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

14.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

15.01.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Astrologie Aura Čakry Meridiány
15.01.
beseda s astrologem M. Gelnarem
18:00
		
21. reprezentační ples města
17.01.
Chodova
20:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Kostel sv. Vavřince
a církedvní dějiny Chodova
beseda s Milošem Bělohlávkem

MěK – podkroví

MěK Chodov

21.01.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

21.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vernisáž výstavy-olejomalby
„Každý umí malovat“
výstava potrvá do 29.01.
Středeční soutěže
Ubongo
Hravé čtení
Včelí medvídci
Čtvrteční výtvarné dílničky
Papírové řetězy do oken

Středeční soutěže
Scrabble
Hravé čtení
Rákosníček

probíhá do
10.01.

Kde ?

Leden 2015

13.01.
16:00

20.01.
18:00

Vernisáž výstavy „Fotoinformel“
21.01.
Galerie u Vavřince
KASS Chodov
autor: Eva Hubatová
17:00
výstava potrvá do 28.2.
				
21.01.
ZUŠ – koncertní sál
ZUŠ Chodov
Třídní přehrávka p. uč. J. Kaprové (kytara)
a p. uč. Z. Hraničky
17:00
(dechové nástroje, akordeon)
Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

Leden 2015

Stručný přehled

Co ?
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

22. – 23.01.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

22.01.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Čtvrteční výtvarné dílničky
Módní doplňky

22.01.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Ukázková hodina žáků
přípravné hudební výchovy
p. uč. J. Hrebeňákové

22.01.
16:30

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Maškarní karneval DDM

25.01.
KASS – společ. sál
10:00		

DDM Chodov
KASS Chodov

Školní kolo soutěže ZUŠ
ve zpěvu a ve hře na dechové
a bicí nástroje

28.01.
14:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

28.01.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

28.01.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

29.01.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

Areál ČSCH

ČSCH ZO Chodov

11.02
17:00

MěK Chodov

MěK Chodov

Novoroční výjezd cyklistů
kolem Chodova
do Staré Chodovské

01.01.
13:00

kašna
Staroměstká ul.

TJ Plamen Chodov
a DDM Bludiště

II. liga žen
Chodov – Rumburk

17.01.
09:00

sportovní hala
Chodov

BVC Chodov

Cvrčkohrátky

Středeční soutěže
Člověče, nezlob se!
Hravé čtení
Dráček Mráček
Čtvrteční výtvarné dílničky
Korálkování
Krušnohorská zákoutí
beseda s panem
Stanislavem Wieserem

29.01.
18:00

Výstava drůbeže, holubů,
31.01.
králíků, exotů
08:00 – 17:00
Okresní soutěž drůbeže		
Kurz trénování paměti přihlášky do kurzu
budou probíhat během měsíce ledna
cena kurzu 250,-/8 lekcí

Sport
Vycházka turistů
pamětihodnosti K. Varů

14.01.
sraz v 09:45

autobusové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů
Okolím Chodova (7 km)

29.01.
sraz ve 14:00

autobusové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)
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Sport
Kickbox
Chodov
Čtyři tituly mistra světa 2014 pro Kickbox
Chodov. Po šesti letech jsme vyrovnali oddílový
rekord. Trenér Miloš Černý zvítězil na Santorini v kickboxingu a v USA v americkém karate.
Adam Kavan v Praze v lightkontaktu a kicklightu. Děkujeme městu Chodov za dlouholetou
podporu sportu. A všem hodně štěstí v novém
roce.
Kickbox Chodov

Adam Kavan a Miloš Černý

SK BoxChodov
Dne 23.10.2014 se v Plzni uskutečnilo mistrovství České republiky v boxu. Za chodovský
boxerský oddíl startoval Petr Brodský ve
váhové kategorii do 69 kg.
První duel odboxoval s Arménem, žijícím
v České republice, Hovanhesanem, zápas
jednoznačně vyhrál Petr u všech bodových
rozhodčích. Druhý duel opět Armén Agatolian,
tento duel Petr prohrál na body. Petr Brodský
obsadil 3. místo na mistrovství České republiky
mužů v boxu.
Po vyhlášení vítězů o Petra projevil zájem
extraligový tým BC Třeboň a následně došlo
k domluvě, aby Petr hostoval v extralize za BC
Třeboň.
První extraligový zápas se uskutečnil 1. listopadu, kde Třeboň hostovala proti SKP Ústí nad
Labem. Petrovým soupeřem byl Zdeněk Chládek, několikanásobný mistr ČR, poslední dva
roky neporažen, v tomto duelu Petr prohrál.
Dne 22. 11. 2014 v rakouském Salcburku
odehráno utkání v boxu, Petr měl startovat ve
váze do 69 kg, ale soupeř měl minimálně 75 kg.

Domácí soupeř již v prvním kole byl počítán.
Zápas pokračoval, Petr suverénně soupeře válcoval, ve druhém kole si Petr poranil rameno
tak nešťastně, že s pravou rukou nemohl udeřit.
Přesto nedal na sobě nic znát a zápas vyhrál.
Hruška Patrik

Karate
klub
Chodov
48 medailí z Vánoční ceny města
Chodov pro závodníky KK Chodov
V sobotu dne 29.11. se zaplnila chodovská
sportovní hala karatisty z 18 oddílů, kteří zavítali
do tohoto města z celé České republiky, aby svedli své boje o luxusní ceny, které pro ně připravil
místní karate klub ve spolupráci s městem
Chodov a dalšími sponzory. Tato soutěž je známá
nejen svými cenami, ale také především vysokou
závodní úrovní, kterou zde již roky vykazuje velká
spousta skvělých karatistů. Karate klub Chodov,
který je členem České asociace okinawského
karate a kobuda, zde opět potvrdil svou dominanci v tomto sportu a většina jeho závodníků
stanula na nejvyšších stupních svých kategorií.
Někteří závodníci i několikrát, jelikož tato soutěž
umožňuje, aby se závodníci zúčastnili bojů
i v kategoriích vyšších, než do kterých spadají
věkem či hmotností.

Karate klub Chodov

Nejúspěšnějšími závodníky tohoto turnaje se
stali hned čtyři chodovští borci. Žaneta Dognerová se 4 zlatými medailemi, Martin Lukeš,
Miroslav Boguský (trenér závodního teamu) a
Lukáš Herák, všichni shodně se 3 zlatými medailemi. Lukáš Herák byl pro všechny diváky i závodníky bezesporu největší ozdobou tohoto turnaje.
Z jeho bojového nasazení by si mohl kdejaký bojový matador brát příklad, a proto se Lukáš Herák
stal novým majitelem největšího poháru pro
nejlepšího závodníka turnaje. Dále se 2 zlatými
medailemi v tomto turnaji blýskli Patrik Bazoni,
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Sport

24

Veronika Jakubů, Anna Lojdová a Daniel Chod.
Vítězi svých kategorií se stávají i tito zlatí medailisté: Jakub Kiss, Jiří Vrba, Alena Pešanová, Michal
Galla a Daniel Pekuniak, k tomu 2. místa obsazují Filip Bubeník, Alena Zdráhalová, Lukáš Boči,
Radek Pešan, Lukáš Vyčichlo, Pavel Bubeník,
Miroslav Link, Petr Kundrát a Michal Jindra.
A ceněný bronz si na krk pověsil Filip Moskura.
Toto jsou nejaktuálnější výsledky Karate klubu
Chodov. Oddílu, kde vyrůstá pod vedením profesionálního teamu jedna větší hvězda než druhá.
To vše za pomoci města Chodov, Karlovarského
kraje a dalších laskavých sponzorů, kterým tímto
velmi děkujeme.
Miroslav Boguský, trenér závodního teamu

Samurai Fight
Club
Chodov

Teamu Jan Kolář a Pavel Jelínek, kteří si zopakovali finále z posledního MČR v Allkapf – jitsu, a i
zde vyhrál po velice vyrovnaném finále Jan Kolář
a na 2. místě skončil Pavel Jelínek. V eliminaci
skončil Vítek Linhart. Dívky nastoupily v kategorii do 40 kg, kde rovněž Jana Petříková, členka
Czech Shido Teamu, jasně vyhrála. Věrka Krejčí
po velikém zlepšení skončila na 2. místě a při
své premiéře Klárka Kolářová obsadila 3. místo.
V eliminaci prohrála Stephanie Mandausová.
Odpoledne proběhla další část, určená pro
dospělé, v níž nastoupila Pavla Jehlíková v kategorii ženy OPEN, kde se již tradičně vyrovnávala
s váhovým deficitem, ale nakonec skončila po
dlouhém boji s vyrovnanou soupeřkou z KV na 3.
místě. V kategorii junioři do 70 kg nastoupil Vojta
Kříž, který tuto kategorii vyhrál a pečetil to další
medailí, a to v dospělé kategorii muži do 70 kg,
získal 3. místo.
Děkujeme za podporu městu Chodov, Baru
Palírna, obci Vintířov, Lincoln, s.r.o.
Václav Kolář, trenér

KČT
Vhodov

3. kolo Grapplingu Karlovarska

3. kolo Grapplingu Karlovarska se konalo v Karlových Varech. Naše výprava s sebou vezla více
jak 26 závodníků. Nejmenší samurajové nastoupili na svých prvních závodech v kategorii
žáci MINI a všichni si prožili své první vítězství
– Vladimír Cafourek, Terezka Kolářová, Laserová
Karolína, Malčánek Ondřej, Mandausová Carmen,
Ořechovská Štěpánka, Four Patrik, Schwarzová
Hanička. V další kategorii, chlapci do 30 kg, nastoupil Kryštof Schwarz, který po úspěchu na MČR
tuto kategorii vyhrál, v těsném závěsu skončil
na 2. místě Aleš Ořechovský a při své premiéře
Marek Jílek na 3. místě. Na 4. místě, ale s cenou
Nejlepší bojový duch skončil Marek Šešulka.
V kategorii do 35 kg nastoupili Ondra Schwarz
a Tomáš Pěnkava, kteří po výborném výkonu
skončili v eliminaci. Na stupni vítězů skončil
Marek Schonbauer, na 2. místě Tomáš Hanzl a na
1. místě vítěz všech tří kol Daniel Mlýnek. V poslední kategorii, kde nastupovali naši samurajové
chlapci, byla kategorie do 40 kg. Zde nastoupili už zkušení závodníci, členové Czech Shido

KČT Chodov 1974-2014, to je 40 let KČT Chodov.
To je doba, kdy se udělalo dost, různé akce pro
děti i dospělé, pochody, akce pro mateřinky, Kufrování s Dominem, dětské dny, srazy mládeže,
Poslední puchýře - to je ve zkratce naše práce.
Letos se konal již 20. ročník chodovského pochodu, který probíhá vždy v dubnu pod názvem
Okolím Chodova, za pořádání jsme obdrželi
ocenění v Benešově na Posledním puchýři. Jinak
pravidelně pořádáme vycházky po okolí, kde jsme
toho dost viděli. A kdo příště půjde s námi...?
Do roku 2015 přejeme všem správně toulavé boty.

Růžena Štěpánková

Spartak
Chodov
Šachový klub
Stříbrný čtyřlístek

V sobotu 19. listopadu se v Karlových Varech konal jubilejní 20. ročník Karlovarského
čtyřlístku. Našemu velmi omlazenému celku se
málem podařila obhajoba loňského zlata, když
v konečném olympijském hodnocení ztratil na
domácí vítěze pouhý půlbod. Turnaj se tak stal

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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v podstatě stíhací jízdou dvou týmů.
O stříbrné medaile se zasloužili S. Srba, R. Randák,
P. Gárský a L. Gárská, která se stala dokonce
nejúspěšnější hráčkou turnaje se 100% bodovým
ziskem. Neztratil se ani náš druhý tým ve složení
T. Čabala, P. Bubelíni, J. Ulč, T. Wildhaber a V. Vojíř,
který skončil na děleném 5. místě.
Česká liga mládeže v polovině
Sobota 6. prosince byla dalším termínem
mládežnických ligových bojů. Chodovské
družstvo odehrálo 5. a 6. kolo v Karlových Varech
proti tamním celkům ŠK a Tietz.
Naše omlazené družstvo bylo v těchto
existenčních duelech bohužel oslabeno o
dva hráče základní sestavy, což se výrazně na
výsledku podepsalo. Statečný výkon stačil na
zisk tří bodů za dopolední výhru s KŠ Tietz 4:2.
Odpolední duel i přes bojovný výkon skončil 1:5
v náš neprospěch. Šance na záchranu jsou tak již
spíše teoretické, ale nový tým pro ligu se teprve
buduje a jeho vrchol by měl přijít až v sezóně
2017-2018. Více na www.sachychodov.cz.

Marcel Vlasák, ŠK Spartak Chodov

Gymnastika

TJ Batesta
Chodov

25

Fotbalový klub
Stará Chodovská
Na začátku nového roku 2015 bych rád poděkoval
všem, kteří s naším klubem v uplynulém roce
spolupracovali a podporovali nás v naší činnosti
jak sportovní, tak i mimosportovních aktivit, a přejeme všem svým členům, příznivcům,
sponzorům a podporovatelům hodně lásky, pevného zdraví, štěstí a úspěchů v jejich osobních
životech a dovolujeme si vyslovit přání, aby
i v tomto roce se nám všem dařilo spolupracovat
společně ku prospěchu věci a k rozvoji našeho
fotbalového klubu na všech úrovních.

Pozvánka na Ples sportovců

FK Stará Chodovská si vás dovoluje tímto pozvat
na již tradiční a velmi oblíbený Ples sportovců,
který se uskuteční v sobotu dne 14. 2. 2015 od
20:00 hodin v KASSu v Chodově. Předprodej
vstupenek bude zahájen již v pondělí 5.1.2015!
a bude jako vždy v prodejně HESO, věžový dům
U Koupaliště 810, naproti autoškole v bývalém
autosvazarmu u Penny Marketu. Otevírací doba:
PO – ÚT 12:00 – 17:00
ČT – PÁ 12:00 – 17:00

Za FK Stará Chodovská Jaroslav Franče

Mikulášská soutěž ve sportovní gymnastice
    Dne 29.11.2014 se již pojedenácté zúčastnil

oddíl sportovní gymnastiky TJ Batesta Chodov
Mikulášské soutěže na Březové u Sokolova.
Tento ročník byl pro nás velmi úspěšný, jelikož
jsme si přivezly 3 medaile a i ostatní gymnastky
se umístily na krásných místech.
Z mladších žákyň byla na 3. místě Anna Mottlová, v kategorii mladších žákyň II si stříbro vybojovala Sandra Škardová a v kategorii starších
žákyň II si stříbro odvezla Marie Hrušková, a to již
poněkolikáté.

Michaela Furiaková, hlavní trenérka

Spartak
Chodov
oddíl kopané
Skončila podzimní část soutěží, čas odvál
i měsíc odpočinku a hojnosti a před fotbalisty
je nejtěžší, ale nejdůležitější část roku. Zimní
příprava, která však je v životě každého fotbalisty tím nejdůležitějším obdobím. Stále platí vojenské rčení “těžko na cvičišti - lehko na bojišti”.
Jsme přesvědčeni, že naši hráči si toto vezmou
k srdci a s plnou vervou se do zimní přípravy
vrhnou. Výsledky přípravy prověří v zimních
turnajích. A-mužstvo mužů se zúčastní zimního
turnaje, který bude odehrán na umělé trávě
v Ostrově. B-mužstvo mužů spojené s dorostem
bude prověřovat formu v turnaji Královského
Poříčí. I tento turnaj bude sehrán na umělé trávě
v Královském Poříčí. Rozlosování obou turnajů
přineseme v únorovém čísle zpravodaje.
Výbor oddílu kopané přeje všem příznivcům
(fotbalu v Chodově vše nejlepší v roce 2015,
hlavně pak pevné zdraví a pohodu v rodinách.

Ing. Alfons Skokan
Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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Sport
TJ Batesta
Chodov
stolní tenis

BVC Chodov

Podzimní výsledkový servis

Dne 25.10.2014 se v Chodově uskutečnil
krajský bodovací turnaj kategorie dospělých
jehož pořádáním se ujal náš oddíl. Jednalo se o znovu zavedený turnaj, který díky
několikaleté pauze navazoval na tradici
turnajů Memoriál Pavla Kočího. Vyhrál
chodovský odchovanec František Plaček,
současně hráč německého SV Brackwede.
Ve čtyřhře získal František Plaček s Leonem
Noveským ještě bronz. O příčku lépe se
umístili chodovští ligový parťáci Kořínek
a Žaloudík, kteří ve čtyřhře vybojovali stříbro.
O dva týdny dříve se v Chodově uskutečnil
krajský turnaj našich nejmladších a to
bodovák v kategorii mladších žáků. Ve čtyřhře
se Natálce Morové podařilo dosáhnout na
příčku nejvyšší, kdy s ašskou Lošťákovou
v klidu přehrály všechny své soupeřky. Třetím
místem se v očích krajského publika vyšvihla
chodovská dvojice Hubená – Perglerová.
Okresní přebor 17.11.2014 konaný opět
v Chodově. Na titul přeborník sokolovského
okresu již poněkolikáté dosáhl Jaroslav
Plaček, který vyzval ve finále svého ligového
spolubojovníka Honzu Kořínka. Na bronzové příčce skončil Petr Huleš, který má
v chodovském áčku nezastupitelnou roli.
Honza s Jardou si střihli i soutěž ve čtyřhře,
kde bez větší námahy vyhráli titul. O nemalé
překvapení se postarala i naše mládež, které
se podařilo vybojovat následující úspěchy:
ve smíšené 4hře titul patří dvojici Partyngl –
Morová, stříbro Visinger – Hubená, bronz
Minář s vintířovskou Nesměrákovou.
Následoval krajský bodovací turnaj
v kategorii starších žáků a to Velká cena
Karlových Varů, kde se podařilo chodovskému
Jakubovi Visingerovi vyhrát.
V dlouhodobých soutěžích si naše béčko
statečně drží první příčku v Krajském přeboru
1. třídy a pomýšlí nad postupovými ambicemi
do karlovarské Divize. Áčko je ve 3. lize zatím
na 10. pozici.
Díky finančnímu přispění města Chodova
v roce 2014 došlo k obnově stolně tenisového materiálu a příslušenství.
Mgr. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Karlovarská liga barevného minivolejbalu

Ve dnech 15. – 16. listopadu 2014 proběhlo
třetí kolo Karlovarské ligy barevného minivolejbalu. Družstva BVC Chodov se umístila
ve žluté barvě na prvním, čtvrtém, osmém
a 17 místě z celkového počtu 23 družstev;
v oranžové barvě bodovala jak na stupních
vítězů konkrétně na druhém místě. V červené
barvě děti vybojovaly krásné první místo.
V zelené barvě pak chodovští vybojovali první
až třetí místo. Modrá barva - VK Karlovy Vary
hostil v neděli 23. 11. 2014 krajský přebor
mini trojek. Děvčata z družstva mladších
žákyň obsadila v první skupině druhé BVC3,
třetí BVC1 a čtvrté místo BVC2. Ve druhé
skupině se BVC Chodov 4 umístil na třetím,
celkově osmém místě.

Volejbalový víkend BVC Chodov
29.-30. 11.

Kadetky. Prodloužily svou vítěznou vlnu.
Dvěma dalšími sobotními vítězstvími nad
soupeřem ze ZŠ Mikulova Praha si připsaly
dalších 6 cenných bodů a v průběžném hodnocení skupiny 1. ligy kadetek 2014/2015
odskočily třetímu týmu již o 15 bodů. To jim
již nyní definitivně zaručuje účast v nadstavbové části kvalifikace o účast v extralize
ročníku 2015/2016.
Starší žákyně. 1. kolo dlouhodobé soutěže
krajského přeboru v šestkovém volejbalu
starších žákyň přinesl strhující podívanou
především při utkání hlavních rivalů soutěže:
BVC Chodov “A” a Baník Sokolov “A”. Výhra
byla zasloužená a divák si přišel na své pří
úžasné atmosféře a strhujícím závěru.
Mladší žákyně. Mladší žákyně přijely na
druhé kolo KP mladších žákyň šestkového
volejbalu se dvěma družstvy obhajovat první
(BVC “A”) a třetí místo (BVC”B”) z prvního kola.
“Áčko” zůstalo za svými ambicemi a nepotvrdilo díky prohře 1:2 s K. Vary “A” vedení v průběžné tabulce. “Béčko” složené
z „mrňousků“ 2003 a 2004 předvedlo
naopak velice krásný týmový volejbal,
kterým obhájily a upevnily nečekaně skvělé
3. místo v průběžném pořadí KP MŽKY.
Marcela Saxová

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

Placená inzerce

Zahradnictví Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12
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Květinářství Jastal
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od ledna: semena, postřiky, hnojiva pro sezonu 2015
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu okurek, rajčat, paprik, balkonových květin
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie osadíme vaše truhlíky květinami

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY
Jaroslav
Květoň
Pro uvolnění, relaxaci

Horní Ves 43, 353 01 Trstěnice
ozdravení těla
Tel. 603 539 427, Email: a
kvetonjara@seznam.cz

nabízí pro Vaši spokojenost
Salon Lera

selé Vánoce
Ve
www.calounictvi-kveton.cz
přeje Lera
Odpočiňte si u nás:

(naproti Rejnoku)

Sokolovská 65, Karlovy Vary
Dárkové poukazy

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones ,,
Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Thajská olejová masáž, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
Novinka Taping

Revoluční 601, 357 35 Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz
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Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h

Děkujeme Vám
za Vaši důvěru a
dosavadní spolupráci.
Do nového roku 2015 Vám
přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobních i pracovních úspěchů.
Kolektiv
TOP REALITY CHODOV

VAŠE JISTOTA NA TRHU REALIT

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

Zpravodaj města Chodova. Leden 2015
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Kondiční cvičení
Každé PO, PÁ 18:00
Kde: 3. ZŠ Chodov
bývalá družina

První vstup zdarma
Formování těla – strečink
relaxační a dechová cvičení
sebeobrana

KOSMETICKÉ STUDIO “KK”
U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem)

řasy 470,-Kč!!!
TIP: Prodlužované
doplnění řasy za 420,-Kč
zvýhodněné ceny pro stále zákaznice stále platí!!
KOMPLETNÍ kosmetické ošetření
zahrnující masáž, masku, čištění obličeje, žehličku,
mikrojehličky, barvení řasy a obočí
nebo depilace jen za 250,-Kč!

OBJEDNÁVKY: 725 946 873

Zákaznická karta na slevy pro každou zákaznici!

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

OPRAVA

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

Placená inzerce

31

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc
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Zpravodaj města Chodova. Leden 2015

870 067

Placená inzerce

32
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
dámské a pánské

Kadeřnictví
Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

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
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

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

1. MÁJE 629, CHODOV

Jana Gajdošová tel. 606 256 112

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

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč (nohy), 150-200 Kč (ruce)

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Pedikúra + lakování 150 Kč Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč

Solárium 1 min. 5 Kč
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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

FITNESS GYM

” L A R RY ”
Hlavní 695, Chodov
( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
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Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

PERMANENTKY:

Jednotlivé
vstupné 40,- Kč

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

tesarmilosek@seznam.cz

U N Á S J S T E V Ž DY V Í TÁ N I .

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Prodej nových PC
Kamerové systémy

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
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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

NONSTOP TAXI

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

SÍTĚ PROTI HMYZU

Robert Majtán
Sokolov – 200 Kč
Chodov
K. Vary – 200 Kč
Tel. 730 925 669 Nejdek – 200 Kč
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Přejeme v novém roce
mnoho úspěchů‚
a vše dobré
OTHERM SOKOLOV

Aleš Hoch
Bendlova 572, 356 01 Sokolov
Tel.: 352 602 508, Mobil: 603 211 229
sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

mobil: 602 190 602
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