
Zpravodaj města
CHODOVA

  4. 12.  Mikulášská nadílka v DDM Bludiště
17. 12.  Vánoční koncert učitelů ZUŠ v kostele sv. Vavřince
20. 12.  Vánoční trhy se Zlatou nedělí ve Staroměstské ulici
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
spoluobčané,

první sníh, rozsvíce-
ní městského vánoč-
ního stromu a první 
adventní neděle jsou 
jasným signálem, že 
se blíží konec roku 

a vánoční období.  Za rok 2015 se povedlo ve 
městě úspěšně dokončit řadu investičních akcí. 
Jedna z těch menších – rekonstrukce elektro-
rozvodů a vybavení v kostele sv. Vavřince - mi 
dělá velkou radost. Bez ní by v letošním roce 
byly Vánoce v Chodově chudší o dvě vý-
znamné akce. Podle harmonogramu budou 
práce ukončeny 10. prosince. A již 17. prosince 
bude kostel hostit tradiční Vánoční koncert 
učitelů ZUŠ. Hosté se mohou těšit na kostel 
s novým osvětlením, ozvučením a věřím, že 
zážitek zpříjemní i nově instalované vyhříva-
né podsedáky do lavic. 20. prosince na zlatou 
neděli bude od 10:00 mši svatou celebrovat 
čestný host, plzeňský biskup Mons. František 
Radkovský. Přijměte také mé pozvání ve stejný 
den od 15:30 ke společnému setkání na ná-
městí ve Staroměstské ulici. Budou zde pro-
bíhat Vánoční trhy, do Chodova již tradičně 
junáci přivezou také Betlémské světlo, které si 
tentokrát od nás převezmou nově také sta-
rostové našich partnerských měst Oelsnitz / 
Erzgebirge a Waldsassen. 

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, 
abych Vám popřál příjemné prožití nadcháze-
jících vánočních svátků. Ať jsou pro Vás všech-
ny Vánoce svátky klidu, pohody a příjemného 
posezení s rodinou a přáteli. Do nového roku 
2016 Vám společně s panem místostarostou 
Luďkem Soukupem a paní tajemnicí Marcelou 
Kubicovou přejeme hlavně zdraví, úspěchy a 
pořádnou dávku štěstí. 

 Patrik Pizinger, starosta města

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz 

Novinka ve zpravodaji
Tento piktogram, který se nově 

objevuje u některých fotografií ve 
zpravodaji, upozorňuje na to, že 

k dané akci pořídilo chodovské TV studio vi-
deozáznam, popřípadě videoreportáž, které 
jsou ke zhlédnutí na www.kasschodov.cz v zá-
ložce Archiv TV Chodov.Chodov chce zpět některé 

správní agendy
Chodov usiluje o návrat některých správních 

agend pod svůj městský úřad. Hejtman Karlo-
varského kraje Martin Havel při výjezdním za-
sedání krajské rady, které se konalo v Chodově 
počátkem listopadu, uvedl, že kraj snahu města 
podpoří.

Uzávěrka
lednového čísla 11. prosince 2015

Obyvatelé Chodova v minulých letech vlivem 
reformy státní správy a digitalizace postupně při-
šli o možnost vyřídit si ve městě například ob-
čanský a řidičský průkaz nebo cestovní doklady. 
Stejně tak přestal zcela fungovat finanční úřad.

„Dojíždění do Sokolova kvůli dokladům je 
zejména pro seniory často časově i finančně 
náročné. Další věc je živnostenský úřad. Když 
budete chtít podnikat, za vším musíte opět 
dojíždět do Sokolova,“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger s tím, že město o situaci už jedná 
s Ministerstvem vnitra.

Oporou mu může být Karlovarský kraj. „Na toto 
téma bych chtěl vyvolat diskusi v rámci Asociace 
krajů České republiky. Problémy budou i  v dalších 
krajích jistě obdobné,“ přislíbil hejtman.

„Návrat agend do měst by lidem zjednodušil 
nejen podnikání, ale zatraktivnil by i život v Kar-
lovarském kraji,“ doplnil Patrik Pizinger.  (mák)

Chodovská jedle je ve K. Varech

Zhruba čtrnáct metrů vysoká jedle z Chodova ozdobí 
letošní vánoční trhy v Karlových Varech. Krajskému 
městu ji darovali Suchanovi z našeho města. Na snímku 
je dřevorubec, který v neděli 22. listopadu jedli porazil. 
  | Foto: Martin Polák
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Borovice vydala tuny ryb

Bezmála tři tuny ryb se podařilo slovit rybářům v rybníce Borovice mezi Chodovem a Božičany. Atraktivní podívanou 
si nenechaly ujít přibližně dvě stovky přihlížejících, kteří se k rybníku vydali v závěru října. Patrně nejvíce pozornosti 
získal tradiční obyvatel Borovice, sumec albín se jménem Václav, který brázdí vody už 15 let.  | Foto: Martin Polák

Sbírku zaštítí skauti
Chodovští skauti se rozhodli převzít záštitu nad 

veřejnou sbírkou pro malého Martina Pundu. 
Sbírka bude veřejně vyhlášena na ukončení ad-
ventu v neděli 20. prosince. Podrobnosti se dozví-
te přímo od nás u stánku s Betlémským světlem 
nebo na našich facebookových stránkách.

Čtyřletý chlapec trpí od narození mozkovou 
obrnou. Jeho léčba je finančně náročná. Jeden re-
habilitační pobyt na měsíc stojí bezmála 100.000,- 
Kč a Martínek by takové pobyty potřeboval mini-
málně 3krát do roka.

 Ke svému životu potřebuje také spoustu kom-
penzačních pomůcek, v nejbližší době bude po-
třebovat i nový kočárek.

Martínkovi může pomoci každý z nás finančním 
příspěvkem, za který předem děkujeme.

Zároveň chceme poděkovat všem našim spon-
zorům, bez jejichž pomoci by naše nezisková or-
ganizace nemohla uskutečnit řadu projektů.  
Junák – český skaut, stř. Jestřáb Chodov, z.s.

Podpora sportovců vzrostla 
Podstatně více peněz z hazardu dostanou 

v letošním roce chodovské sportovní organizace 
a spolky, které pracují s dětmi. A to o rovných 
sto procent.

Zatímco loni mezi ně rozdělila radnice v rámci 
takzvaných individuálních dotací 400 tisíc korun, 
letos to je 800 tisíc. Peníze pocházejí z výnosů 
z hracích automatů. Podporu sportovci využijí 
mimo jiné na renovaci areálů, nákup pomůcek, 
vybavení a dresů a cesty na závody.  (mák)

Chodovská kronika zabodovala
Třetí místo získala chodovská kronika v tradiční 

soutěži O nejlepší kroniku Karlovarského kraje. 
Porota hodnotila díla za rok 2014.

Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších kro-
nikářů se konalo ve Valdštejnské obrazárně 
v chebském muzeu 23. listopadu, kde se usku-
tečnil už 11. ročník semináře kronikářů.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V ulici Vintí-
řovská měly ještě 
v letošním roce 
probíhat dílčí úpra-
vy, práce se však 
přesouvají na jiný 
termín. Můžete vy-
světlit z jakého dů-
vodu?  

Plánované práce 
na úpravě ulice Vintířovská se o několik mě-
síců odkládají. Původně se měly uskutečnit 
ještě v tomto roce, radnice je však pod vlivem 
nových okolností nechá udělat až v roce 2016.

Ve Vintířovské ulici totiž budou v příštím 
roce provádět práce i vodohospodáři, ne-
chceme tedy ve stejném místě kopat dvakrát. 
Projekt jsme proto posunuli. Vintířovská ulice 
bude mít po úpravách nový chodník, veřejné 
osvětlení a odvodnění.  (mák)

Mateřídouška slavila výročí
Velkolepou oslavu, kde hlavní roli hráli klienti, 
připravil pro veřejnost chodovský denní 
stacionář Mateřídouška. Pozvaným hostům chtěl 
ukázat, jak se dokáží bavit lidé v zařízení, které 
má v těchto dnech za sebou už pětadvacet let 
úspěšného trvání.

Ředitelka Mateřídoušky Věra Bráborcová hned 
v úvodu výroční akce, která se konala v úterý 3. 
listopadu v Kulturním a společenském středisku 
v Chodově, připomněla nelehký zrod stacionáře 
a jeho zlomové okamžiky.

Ocenění za spolupráci a podporu Mateřídoušky 
si pak převzal první porevoluční starosta Chodova 
Jan Smolka, jeho nástupce Josef Hora a spoluza-
kladatelka stacionáře Marie Sadilová.

Záštitu nad oslavou převzal současný starosta 
Patrik Pizinger, který kromě toho, že s místostaros-
tou Luďkem Soukupem předal klientům velký dár-
kový koš, přislíbil spolupráci města na další roky.

Mateřídouška si pečlivě nacvičila program plný 
písní, scének, básniček, ale i tance. Do vystoupení 
se tak zapojili všichni, včetně klientů na vozíčku, 
kteří s asistenty předvedli kovbojský tanec.

Chodovský stacionář se věnuje osobám se 
zdravotním postižením, a to převážně s mentál-
ním a kombinovaným postižením, bez ohledu na 
věk, formu a stupeň postižení.  (mák)

Kovbojský tanec.  | Foto: Martin Polák

Hřiště bude přes zimu zavřené
 Oznamujeme chodovské veřejnosti, že od 

začátku prosince 2015 až do března 2016 je 
školní hřiště pro veřejnost uzavřeno. V zimních 
měsících je pohyb na hřišti nebezpečný a hrozí 
úraz. Plně platí ustanovení Provozního řádu hři-
ště, že vstup na hřiště v nepřítomnosti správce je 
zakázán. Hřiště bude pod zvýšeným dohledem 
městské policie. Chceme hřiště otevřít na jaře 
opět i pro veřejnost. K tomu je ovšem zapotře-
bí, aby zařízení nebylo některými jedinci ničeno. 
Proto dodržujte zákaz vstupu v zimních měsících 
a s novým jarem se opět těšíme na ukázněné 
sportovce.  Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Kino nabízí platby kartou
Bezhotovostní platby si pochvalují návštěvní-

ci chodovského kina, kteří v těchto dnech začali 
naplno využívat nový platební terminál na karty. 
Do pokladny tak jen v prvních dnech tímto způ-
sobem zamířily tisíce korun.

„Dnes se jedná o moderní a rychlý způsob 
platby, po kterém naši návštěvníci delší čas vo-
lali,“ vysvětlil novinku jednatel chodovského Kul-
turního a společenského střediska Jiří Spěváček. 
„Svou roli hraje také bezpečnost, v pokladně tak 
není zbytečně velká hotovost,“ poznamenal Jiří 
Spěváček. (mák)

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že z pro-

vozních důvodu bude pro veřejnost uzavřen dne 
31. 12. 2015 po celý den a dne 4. 1. 2016 bude 
provoz úřadu omezen kvůli převádění softwaro-
vých úloh z roku 2015 na rok 2016, z tohoto dů-
vodu nebudou v provozu pokladny. Dále bude 
omezen provoz pokladen i dne 30. 12. 2015, kdy 
jejich provoz bude ukončen v 11:30 hod. 

Omlouváme se občanům za možné komplika-
ce a děkujeme za pochopení. 

Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu
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Stručně z Chodova
Soustrastný dopis s vyjádřením podpory 

zaslal francouzskému velvyslanci v České re-
publice starosta Chodova Patrik Pizinger. Dopis 
odeslal v souvislosti s teroristickými útoky v Paří-
ži, které se odehrály v pátek 13. listopadu.

Chodovští zastupitelé se ke svému letoš-
nímu poslednímu jednání sejdou ve středu 16. 
prosince v 16 hodin v zasedací místnosti měst-
ského úřadu. Hlavním bodem programu bude 
projednání rozpočtu na příští rok. 

Vůbec poprvé se ředitel Hasičského zá-
chranného sboru (HZS) Karlovarského kraje 
Václav Klemák rozhodl udělit novou pamětní 
medaili. Za vynikající dlouhodobou spoluprá-
ci s HZS Karlovarského kraje na úseku požární 
ochrany ji získal bývalý starosta Chodova Josef 
Hora.

Padesát let od založení svého klubu si 
v letošním roce připomínají chodovští filatelis-
té. Klub v rámci výročí sepsal a vydal barevný 
almanach, který mapuje chodovskou filatelii 
a regionální poštovnictví od roku 1965 až po 
současnost.  (mák)

Betlémské světlo
Svícen se zapálenou svíčkou neodmyslitel-

ně patří k dekoraci vánočního stolu. V mnoha 
rodinách už přes pětadvacet let vánoční svíčku 
rozsvěcuje Betlémské světlo. Malý plamínek, za-
žehnutý poprvé v roce 1986 v jeskynní kapli Na-
rození Ježíše Krista v dalekém Betlémě, se dnes 
díky pomoci skautů, hasičů i mnoha dobrovolní-
ků dostává do celé Evropy.

Původně měl sloužit jako originální a přátelské 
poděkování všem lidem, kteří v rakouském Linci 
pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě.

Nechme se oslovit plamínkem, který se nám 
dává do rukou, podobně jako se Marii a Josefovi 
dal do rukou Bůh narozený v betlémské stáji.

Nechme se oslovit radostí a nadějí, které do 
temnot vždy přináší i sebemenší světlo.

Do Chodova připutuje Betlémské světlo na 4. 
neděli adventní, kterou známe jako zlatou neděli, 
aby se na Štědrý den mohlo dostat do vašich 
rodin, na vánoční stůl, aby mohlo šířit radost 
z jednoho neobyčejného narození, které přines-
lo pokoj lidem dobré vůle. Betlémské světlo si 

Chodov si připomněl 
významné dny a události

Tradičním pietním aktem si připomněli výročí 
vzniku samostatného československého státu 
také obyvatelé Chodova, kteří se sešli  27. října 
u Památníku obětem válek v Městském parku.

Vzpomínky na počátky republiky se zúčastni-

li nejen představitelé města v čele se starostou 
Patrikem Pizingerem, ale také zástupci armády, 
skautů, hasičů, městské a státní policie, ale i žáci 
základních škol.

Další pietní akt se konal v parku 11. listopadu 
na Den válečných veteránů.  (mák)

Představitelé města při pietním aktu.  | Foto: M. Polák

Ticketpro je už i v Chodově
Pro obyvatele Chodova skončilo dojíždění pro 

vstupenky do Karlových Varů a Sokolova. Cho-
dovskému informačnímu centru se totiž po tří-
letém úsilí podařilo zařadit do předprodejního 
systému Ticketpro.

„Ke koupi jsou též lístky regionálních pořa-
datelů a samozřejmě chodovského kulturního 
střediska. Zákazníci tak u nás mohou už koupit 
i vstupenky na koncert Marie Rottrové v kar-
lovarském hotelu Thermal, který se koná 10. 
prosince,“ doplnila Jitka Hloušková z infocentra 
v Chodově.  (mák)

Pozemky nově ocení znalec
Na menší změnu se musí připravit zájemci 

o koupi městských pozemků. Radnice totiž za-
čala v letošním roce jejich cenu stanovovat na 
základě znaleckého posudku.

Ještě nedávno tomu bylo tak, že prodejní cena 
vycházela z umístění v dané lokalitě a pozemky 
byly začleněny do jednotlivých zón.

„Způsob nastavení ceny znaleckým posudkem 
je podle nás nejtransparentnější a nejspravedli-
vější. Některé ceny zřejmě vzrostou, ale kupující 
tak má jistotu, že odpovídají reálné hodnotě. Pro 
obě strany to je férový přístup,“ vysvětlil starosta 
Chodova Patrik Pizinger.  (mák)
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Nová ordinační doba praktického 
lékaře MUDr. Víta Balouna 

Denně mezi 7. - 8. hod. vždy pouze objedna-
ní pacienti (prevence, EKG, Holter, převazy, DIA 
poradna)

pondělí 7 – 12     Nové Sedlo
úterý  7 – 11:30     Chodov     
  14 – 18     Nové Sedlo                                 
  (mezi 17. - 18. jen objednaní)
středa  6 – 11:30     Nové Sedlo 
  (mezi 6. - 7. odběry)
čtvrtek  7 – 10:30     Nové Sedlo    
  11 – 13:30   Chodov
pátek  7 – 12     Nové Sedlo 
Více informací najdete www.ordinace-baloun.

cz nebo na Facebook/Ordinace Baloun Vít. 

Zahradní sekačky projely 
Starou Chodovskou

Spanilou jízdu zahradních sekaček za sebou mají ve Staré Chodovské. Tamní obyvatelé tam před nedávnem uskutečni-
li svůj nápad na zpestření života v obci. Na start se seřadilo deset odvážlivců se svými nablýskanými stroji, devět řidičů 
doplnila jedna mladá žena. Trasa vedla napříč Starou Chodovskou a končila u hřiště, kde jezdce čekal malý okruh na 
čas. Ti nejrychlejší na závěr obdrželi z rukou pořadatelů drobné praktické ceny a mohli si užít pocit slávy na stupních 
vítězů.  | Foto: Martin Polák

budete moci odnést už v neděli přímo z náměstí. 
Do 23. 12. bude možnost si pro něj přijít do info-
centra nebo na faru. Na Štědrý den si pro hřejivý 
plamínek můžete přijít do kostela sv. Vavřince od 
10:00 do 12:00 nebo do kostela Nanebevstoupe-
ní Páně v Novém Sedle od 12:30 do 13:30.

Abyste světlo mohli bezpečně donést domů, 
postačí, když budete mít svíčku, která bude chrá-
něna před větrem – třeba ve sklenici od marme-
lády. Když k ní přiděláte ouško z drátu, nebude 
vás sklenice pálit do rukou.

Na 4. neděli adventní srdečně zvu do chodov-
ského kostela na mši svatou, při které plzeňský 
biskup Mons. František Radkovský požehná to-
muto chrámu po opravě elektroinstalace.

Na Štědrý den se můžeme potkat na půl-
nočních bohoslužbách, které budou v Chodově 
slouženy v 15:00 a 22:00 v kostele sv. Vavřince.

Den před ukončením roku (30. 12. 2015) zvu 
všechny na zpívání koled u betléma. Přineste 
dobrou náladu a třeba i nějaký hudební nástroj, 
abychom mohli zazpívat Ježíškovi. 

Bližší informace o akcích najdete také na 

webových stránkách farnosti (www.farnost-cho-
dov.cz)

Všem obyvatelům Chodova, Nového Sedla 
i Tatrovic přeji Vánoce naplněné světlem a rados-
tí.  Za chodovskou farnost P. Mgr. Petr Mecl
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ZŠ Školní ulice

ZŠ J. A. Komenského

Hledáme učitele Aj 
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ.  Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.
Sbírka

Učitelé naší školy opět uspořádali sbírku oděvů 
pro sociálně slabé občany. Pojmou to jako malý 
vánoční dárek, který bude předán charitě v Kar-
lových Varech.
Mikuláš

Žáci druhého stupně mají pro své mladší spo-
lužáky připravené překvapení. Navštíví je samot-

Opět do republikového finále
Také v krajském kole konaném v Chebu  do-

kázalo naše družstvo chlapců ve složení Jakub 
Visinger, Richard Horvát a Milan Horvát zvítě-
zit ve všech utkáních a stalo se tak krajským 
přeborníkem. Třetím rokem po sobě tak nenašli 
Chodovští přemožitele. Chlapci postoupili do 
republikového finále, která proběhlo 18. a 19. 
listopadu v Jindřichově Hradci. Chlapcům dr-
žíme palce a blahopřejeme ke skvělému úspě-
chu.
Halloweenská noc

Netradiční večer si připravili žáci 7.B pro své 
mladší spolužáky ze 6. a 5. ročníku. 

Rozhodli se, že noc z pátku na sobotu  stráví 
společně ve škole, a aby to nebylo jen tak oby-
čejné školní nocování, připravili si halloweenský 
program pro své mladší spolužáky.  

V odpoledních hodinách nazdobili školu a 
poté i sebe  a po setmění se začali do vříska-
jící a strašidelné školy stahovat  na strašidelnou 
stezku vedoucí po svíčkami osvícených cho-
dbách a třídách mladší spolužáci. Každá dvoji-
ce příchozích obdržela  průkaz a s ním se vy-
dala plnit úkoly, které jim zadávaly strašidelné 
halloweenské bytosti. Každý, kdo prošel dvěma 

patry strašidelných chodeb a tříd, byl pak při od-
chodu odměněn z rukou černokněžníka sladkou 
odměnou. Podle ohlasů příchozích  cca 50 dětí 
se tato akce zdařila a dětem,  strašeným i straší-
cím, se společná akce líbila.

Po skončení strašení  se odebrali žáci 7.B do 
tělocvičny, aby si zde zahráli předpůlnoční fot-
bal. Se sobotním ránem se pak po zhodnocení 

akce a s přáním tuto akci za rok zopakovat třeba 
pro celý první stupeň rozešla všechna strašidla ke 
svým domovům.  Mgr. Miloš Volek

Poděkování
Děkujeme sociálnímu odboru při Měst-

ském úřadě v Chodově za péči o klub dů-
chodců. Díky patří také manželům Schmi-
dovým za jejich obětavost a starost o chod 
klubu  Členové klubu důchodců

Chtěli bychom touto cestou velmi podě-
kovat váženému panu Ladislavu Staňko-
vi, který se v Chodově dlouhodobě věnuje 
oblasti prevence mládeže, za jeho osobní 
přispění při řešení kyberšikany vůči našemu 
synovi. Moc si vážíme, jak nám pomohl  a jak 
rychle naši nepříjemnou situaci vyřešil. Jeho 
práce si nesmírně vážíme.

  S úctou rodina Marečkova

Děkujeme všem, kteří se podíleli na oslavě 
25. výročí denního stacionáře Mateřídouška, 
a panu Ing. Bráborcovi za skvělé moderování 
akce.  Rodiče klientů
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ZŠ Husova ulice

ZŠ Nejdecká ulice
Dýňový den

Před podzimními prázdninami jsme uspořádali 
„Dýňový den“. Tento projektový den má ve ško-
le bohatou tradici a každoročně jím uzavíráme 

období aktivní péče o školní zahradu. Symbolem 
dne se stala halloweenská dýně. Nejprve pro-

Česko-německý jazykový pobyt
Ve dnech 23.-28. 10. 2015 se žáci naší ško-

ly zúčastnili jazykového pobytu v německém 
Tabakstanne, který byl zaměřen na zdravý život-
ní styl a zdravou výživu při společném pobytu 
s německými dětmi. 

Během pěti prosluněných dnů si rozšířili své 
vědomosti v archeologickém a hornickém mu-

zeu. Navštívili partnerskou školu ve městě Lugau, 
kde si společně s německými dětmi nejen zazpí-
vali, ale také zacvičili. Mnoho sportovních her, 
vědomostních soutěží, hledání kešky a diskotéka 
vyplnily naše jazykové skulinky a daly základ no-
vým přátelstvím. 

Vytvořením receptů s klasickými českými a ně-
meckými jídly vznikla společná kuchařka. Zatím 
jen v písemné podobě. A co bylo největší zába-
vou? Samozřejmě koupání v aquaparku, jízda na 

divoké řece a prudké vlnobití. 
Nová přátelství upevníme nejen slovy, ale i dal-

ším setkáním, kdy si společně uvaříme jídlo podle 
receptu z naší česko-německé kuchařky. 

 Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

ný Mikuláš a nebude chybět ani zlý čert a laskavý 
anděl. Pro každého mají  malý dáreček.
Exkurze

K vánočnímu času patří jistě čokoláda, a tak 
třídy 8. A a 7. B vyrazí do pražského „Muzea 
čokolády“, kde uvidí výrobu pralinek. Je pro ně 
připraven workshop a vlastní výroba tabulky čo-
kolády s možností malování a zdobení.

Dne 21. prosince si umocní vánoční atmosféru 
návštěvou Karlovarského městského divadla, kde 
zhlédnou představení „Rychlé šípy reloaded.“ 
Vánoční sportovní den

Období před vánočními prázdninami využije-
me k uspořádání „Vánočního sportovního dne“ 
pro všechny žáky I. stupně ZŠ. V pátek 18. 12. 
se od 9:00 hodin v tělocvičně školy bude konat 
sportovní bitva v pěti rozdílných disciplínách 
mezi třídami jednotlivých ročníků.

Aby paním učitelkám nebylo líto, že si nemo-
hou zasportovat, nastoupí na závěr sportovního 
dne na exhibiční utkání ve vybíjené proti výběru  
5. tříd. Těšíme se na pěknou atmosféru.
Vánoční turnaj ve florbalu

Na druhém stupni se stalo již tradicí uspořádat  
poslední den před vánočními prázdninami „Vá-
noční turnaj ve florbalu.“ Žáci z jednotlivých tříd si 
vytvoří družstva dívek a chlapců, která budou  
třídu  reprezentovat. A kdo si letos vybojuje pr-
venství? Výsledky klání si můžete přečíst v násle-
dujícím čísle Zpravodaje.
Přání do nového roku
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 a Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
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Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Gymnázium & SOŠ Chodov

Souhrn jednotky PO
Říjen byl opět velmi náročný. Chodovští hasi-

či zasahovali celkem u 25 událostí. Dle statistik 
bylo v říjnu zachráněno 7 osob, z toho dvě byly 
zraněné a jedna osoba bohužel utrpěla smrtelné 
zranění. Celkem hasiči likvidovali pět požárů (tři 

plastové popelnice v ulici Vintířovská, byt v Ná-
dražní ulici v Lokti, odpadkový koš v ulici U Por-
celánky, odpad u potůčku za Polní ulicí, odpad ve 
vybydleném domě v Nádražní ulici).

Byla také řešena jedna dopravní nehoda dvou 
osobních automobilů v ulici Karlovarská, bez 
vážných následků, nicméně jedna osoba utrpěla 

Spolupráce složek IZS při záchraně osoby, zajištění při-
stání vrtulníku, fotbalové hřiště, Božičany, 14. října 2015

Ani v listopadu se žáci naší školy nenudili, ten-
to měsíc byl k prasknutí nabit nejrůznějšími akti-
vitami. Kromě besed, přednášek a exkurzí se žáci 
školy zúčastnili celé řady sportovních soutěží. 

Tým žáků naši školu reprezentoval v krajském 
kole turnaje ve stolním tenise (v okresním kole 
jsme získali první místo). Velkou radost nám 
udělali Kateřina Rodová a Roman Jánský, žáci 
septimy, kteří díky opakovanému vítězství v me-

zinárodní soutěži Prezentiáda byli vybráni mezi 
nejúspěšnější žáky Karlovarského kraje. Zaslou-
ženou cenu si převzali v klášteře Teplá, kde se 
konal slavnostní ceremoniál. 

Díky projektu Podpora cizích jazyků na GaS-
OŠ, který naše škola realizuje v rámci Výzvy č. 56 
Operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost MŠMT, mělo 20 žáků naší školy 
možnost absolvovat sedmidenní jazykově-vzdě-
lávací pobyt v Brightonu.

Ani v prosinci nehodláme zahálet. Dalších 20 
žáků například čeká jazykově-vzdělávací pobyt 
v Berlíně. Ale na co se těšíme nejvíce? Na Vás! 

Dne 14. 12. 2015 si společně s námi vychutnej-
te pohodovou předvánoční atmosféru na akci 
VÁNOCE s GaSOŠ, která se bude konat v KASSu 
od 16:00 hod. Budete moci obdivovat výtvarné 
práce našich žáků, díky koledám v podání našich 
zpěváků, zpěvaček a hudebníků alespoň na chvíli 
zapomenete na předvánoční stres, čeká Vás celá 
řada příjemných překvapení. Srdečně zváni jsou 
nejen příbuzní a kamarádi našich žáků, ale Vy 
všichni, kteří si chcete zpříjemnit předvánoční 
shon. Mgr. Petra Rumlenová

běhlo „dýňové“ čtení, psaní a počítání.
Děti se seznámily s významem podzimních 

svátků, jak našich „Dušiček“, tak anglosaského 
„Halloweenu“. Potom se „dlabalo“, každá třída si 
vyrobila svoji dýni. Starší děti se zapojily do zazi-
mování školní zahrady, menší si společně rozdě-
laly oheň a opekly vuřty. V závěru projektového 
dne třídy před školou vystavily své dýně.
Speciálně pedagogická péče

V průběhu školního roku poskytujeme speci-
álně pedagogickou péči dětem a žákům školy. 
Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních doved-
ností, předcházení a nápravu specifických poruch 
učení a rehabilitační cvičení. Od září 2015 škola 

spolupracuje se SPC pro vady řeči v Karlových 
Varech. Školní logopedky pracují s dětmi jak indi-
viduálně, tak v malých terapeutických skupinkách. 
Provádí nápravu řečových vad, zaměřují se i na 
rozvoj slovní zásoby. Věnují se rozvoji artikulač-
ních dovedností, dechovým cvičením, rytmizaci, 
rozvoji fonematického sluchu a jemné i hrubé 
motoriky. Rodičům a třídním učitelům předávají 
informace k dalšímu nácviku. Pokud děti s rodiči 
podle pokynů doma cvičí, výsledek se dostaví. Je 
to ale „běh na dlouhou trať“, náprava výslovnosti 
jedné hlásky může trvat až 3 měsíce.

Mgr. Iva Jurnečková
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lehčí zranění. Ve dvou případech byl likvidován 
únik ropných produktů na komunikaci v ulici Po-
děbradova a ve Vintířově. 

Ostatní zásahy byly technické pomoci. Nej-
náročnější říjnový zásah byl při záchraně života 
osoby, která utrpěla smrtelné zranění, jednot-
ka vypomohla zdravotnické záchranné službě 
s transportem osoby z nepřístupného prostoru 
výrobního objektu a zajistila přistání vrtulníku na 
božičanském fotbalovém hřišti. V sedmi přípa-
dech byl nouzově otevřen byt, výtah či jiný uza-
vřený prostor (Jiráskova, U Koupaliště, Obránců 
míru, Nádražní – při úniku plynu). 

V dalších pěti případech byla řešena první 
sněhová nadílka, která lámala stromy v Cho-
dově, Mírové a Počernech, jeden strom zasáhl 
i osobní auto. Byla řešena havárie vodovodního 
řadu v ulici Karlovarská. V jednom případě byla 
poskytnuta pomoc při transportu pacienta z pře-
vozní sanity. V rámci odborné přípravy byla jed-
notka prověřena při dvou cvičeních, ve výrobním 
závodu Chodos Chodov, s. r. o., a v Základní ško-
le J. A. Komenského. Taktéž proběhl výcvik zamě-

řený na záchranu osob z havarovaných vozidel 
u profesionálů v Sokolově. V rámci vzdělávání 
absolvovala kurz technika ochrany obyvatelstva 
OOB Martina Svobodová, další specializační 
kurz nositele dýchací techniky absolvoval Lukáš 
Titěra. Více informací najdete na našem webu 
www.sdhchodov.cz .
Informace SDH

V říjnu proběhlo poslední kolo Karlovarské 
ligy mužů, žen a dorostu v požárním útoku. Náš 
sbor reprezentovalo družstvo mužů a žen. Muži 
obsadili očekávané 4. místo v celkovém hodno-
cení ligy. U žen byla soutěž napínavá až do po-
sledního kola, kde se o první místo přetahovalo 
družstvo žen z Chodova a Dalovic. Bohužel štěstí 
chodovským ženám nepřálo, při nadějném po-
kusu došlo k únavě materiálu a protržení hadice.

 Ženy obsadily tedy konečné druhé místo a 
navázaly tak na úspěchy z předešlých let. O den 
později se v Březové u Sokolova konalo závěreč-
né kolo Karlovarské ligy mládeže, kde náš sbor 
reprezentovalo družstvo mladších, v poháro-

Legendární Katapult zahrál 
chodovskému publiku

Legendární skupina Katapult zavítala v rámci svého letošního turné do sálu chodovského Kulturního a společenského 
střediska. Začátkem listopadu se jí podařilo přilákat na svůj koncert stovky lidí nejen z Chodova, ale i z okolí. Parta 
muzikantů, kde z původní sestavy už zůstal jen Olda Říha, zahrála průřez letitou tvorbou, a návštěvníci koncertu si tak 
mohli vyslechnout řadu nesmrtelných hitů.  | Foto: Jan Kurčík
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Kulturní servis

Karlovarská liga 2015 - závěrečné kolo ligy, OC Variáda, 
Karlovy Vary, 3. října 2015

 Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Svéráznou metodou k výchově svého syna 

přistoupili rodiče 13letého hocha v ul. Hrnčířská, 
když ani po několikerém upozornění si syn ne-
uklidil svůj pokoj. Při kontrole jeho pokoje byla 
spuštěna akce „Podzimní vánek“ a vše, co bylo 
neuklizené, letělo nekompromisně z okna ven. 
Rozlícenou domácí situaci přijela zklidnit přivo-
laná hlídka městské policie.

Na městskou policii se telefonicky obrátil 
se žádostí o pomoc vietnamský řidič osobního 
vozu, který uvedl, že dával přednost u přechodu 
pro chodce v ul. U Porcelánky nějaké podnapi-
lé ženě a ta najednou otevřela dveře jeho vozu 
a usadila se mu na sedačce s tím, že mu moc 
děkuje za to, že jí dal přednost, a nyní by ráda, 
aby ji odvezl i domů, když je takový džentlmen. 
Na žádosti o vystoupení z jeho vozu prý žena 
nereaguje. Službu konající strážník tedy řidiči 
doporučil, aby tuto ženu přivezl před služebnu 
městské policie, že si s ní strážníci promluví, ne-
boť motorizovaná hlídka byla v tu chvíli u jiného 
případu. Sotva se však řidič se ženou rozjel, tato 
se mu ve vozidle pozvracela a s omluvou z vo-
zidla vystoupila.

V brzkých ranních hodinách obyvatelé ul. 

ČSM při odchodu do práce zaznamenali podiv-
ně se chovajícího muže, který v blízkém parku 
hlasitě křičel a někomu nadával. Z obavy, že do-
šlo k nějakému konfliktu, přivolali na místo lidé 
strážníky městské policie. Hlídka na místě nalezla 
27letého muže, který byl pod vlivem návykové 
látky a jel zrovna na vlně představy přeplněné-
ho kina, kde sleduje napínavý dobrodružný film 
a před ním stojící odpadkový koš považuje za 
uvaděčku, která promítání ukončila rozsvícením 
promítacího sálu. V té chvíli se s košem zkoušel 
velmi hlasitě a důrazně domluvit na opakovaném 
promítání. Strážníci muže takticky zklidnili a do-
provodili jej do místa jeho bydliště.

 I takové zákroky však musí strážníci zvládnout.

Strážníci mají nového pomocníka
Strážníci disponují od listopadu ve svém vy-

bavení i AED defibrilátorem. Přístroj jim pomáhá 
zvýšit účinnost při poskytování první pomoci. Na 
snímku je velitel městské policie Ladislav Staněk 
při ukázce, jak defibrilátor správně použít. Stejné 
zařízení je k dispozici také na Městském úřadě v 
Chodově.

Zábavní pyrotechnika
Chtěli bychom připomenout zvláště dětem a 

jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se osla-
vám nového roku bude v prodejní nabídce opět 
i tzv. „zábavní pyrotechnika“.  Ta je však zába-
vou pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a její použití nevhodnou formou a při porušení 
bezpečnostních pravidel má za následek vážné 
úrazy a škody na majetku. Doporučujeme rodi-
čům dětí, aby je v zájmu ochrany života a zdraví 
o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám za kolektiv městské policie šťast-
né a klidné prožití vánočních svátků.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

vé  soutěži pak i družstvo starších. Soutěžilo se 
ve štafetě 4x60 m a požárním útoku. V pohá-
rové soutěži obsadilo družstvo starších 6. místo 
a družstvo mladších 2. místo. 

V celkovém hodnocení ligy pak muselo dojít 
k rozstřelovému požárnímu útoku mezi druž-
stvem z Chodova a Křižovatky. Tentokrát jsme měli 
větší štěstí a družstvo z Chodova se umístilo na 2. 
místě v celkovém hodnocení Karlovarské ligy.

Chodovští hasiči budou opět v roce 2016 or-
ganizovat již tradiční Hasičský ples. Termín byl 
stanoven na sobotu 6. února 2016 a bude se 
konat tradičně ve velkém sálu KASS v Chodově.   

 Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz
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Chodov ohrožovali lapkové, 
zachránil ho poustevník 
Vavřinec

Čertův trůn nad Chodovem.  | Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Z počátků dějin Chodova se nám nezacho-
valy prakticky žádné informace. Záznamy a 
kroniky byly za staletí zničeny nebo nená-
vratně ztraceny. K těmto časům se váží jen 
dvě pověsti, které se až do druhé světové 
války předávaly v ústní lidové slovesnosti. 
Pověst je zvláštní útvar. Ačkoliv nám může přijít 
fantastická, nereálná a nepravděpodobná, skrý-
vá v sobě často skutečnost, i když třeba zcela 
převrácenou, zkomolenou a takřka neviditelnou. 
Je také odrazem kraje, kde vznikla, a lidí, kteří 
v něm žili. V našem případě bohužel zmizela 
drtivá většina těchto ústně předávaných útvarů 
společně s nuceným vysídlením původních ně-
meckých obyvatel kraje po druhé světové válce. 
Jen čtyři místní pověsti se nám zachovaly díky 
chodovskému učiteli Antonu Ebertovi, který v le-
tech 1923 – 1926 sepsal kroniku města Chodova 
a tyto pověsti zaznamenal. Jednu z pověstí jsem 
vám již představil v říjnovém čísle Zpravodaje 
města Chodova a dnes přináším další dvě, kte-
ré se týkají samých počátků chodovských dějin. 
První z nich pojednává o záchraně Chodova 
poustevníkem Vavřincem.

„Tam, kde dnes stojí zámek a panský dvůr 
v Horním Chodově, byla kdysi v dávných časech 
tvrz, ve které bydleli strážci zemské hranice. Tito 
strážci hranic zde byli usazeni sedleckým kníže-
tem k ochraně cestujících a kupců na jejich ces-
tách po zemské stezce a také k ochraně místních 
obyvatel před lupiči a lapky. Okolo roku 900 přišli 
z Německa do našeho kraje věrozvěsti a začali 
kázat místnímu obyvatelstvu o křesťanství. Jeden 
takový kněz, Vavřinec, si postavil srub na Leiten-
bergu, kde začínal pohraniční hvozd (na vrcholu 
dnešního Smolnického kopce - pozn. překl.), stal 
se poustevníkem a začal učit místní lid z blízkého 
i dalekého okolí. Vedle své poustevny si časem 
postavil malou zvonici, aby mohl ráno a večer 
zvonit klekání a oznamovat poledne. Jednoho 
dne, bylo právě po večerním klekání, seděl pous-
tevník před svým domkem a s uspokojením se 
díval na klidnou vesnici dole pod kopcem. Vtom 
si však všiml, že z pohraničního hvozdu se vy-
nořil dav po zuby ozbrojených mužů. Vavřinec 
hned poznal, že jsou to lupiči, kteří mají spadeno 
na pomalu usínající Chodov. Rozhodl se rych-
le – začal zvonit na poplach. Strážný v hrádku, 
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Čertův trůn v roce 1926 a v roce 2014.
 | Foto: archiv Miloše Bělohlávka

znepokojený zvoněním v nezvyklou denní dobu, 
povolal do zbraně všechny ostatní strážce hradu, 
a když tedy lapkové o pár minut později dorazili 
k tvrzi, byli krvavě odraženi a s těžkými ztrátami 
uprchli do lesů. A tak se stal „zvoneček na kop-
ci“ zachráncem celé vesnice a strážci hranice se 
společně s obyvateli jako výraz díků nechali od 
kněze Vavřince pokřtít.“
I Chodov má čertovy kameny

Podobné pověsti jsou celkem časté a nejspíše 
vznikaly jako legitimizační legendy podporované 
církví. Na podobném příběhu, kdy mnich (pous-
tevník, kněz nebo dobrý křesťan) působí jako za-
chránce vesnické komunity, se velmi dobře dal 
stavět nárok na duchovní správu oblasti. Je pak 
otázkou, zda je to pověst původem středověká, 
nebo (a to bych osobně předpokládal spíše) až 
barokní. 

Mnohem více obecná a místně variabilní je 
pověst o čertových kamenech. Jedná se o častý 
motiv lidových pověstí - čerti, ďáblové, strašidla 
a démoni byli častými postavami lidové před-
stavivosti. Pro středověkého a raně novověkého 
člověka představovaly tyto bytosti všechno to, co 
jej celý život ohrožovalo a zároveň to dávalo jas-
nou podobu všemu neznámému, čeho se bál - 
lesu, neznámým a nebezpečným místům. Prvek 
křesťanské víry pak hrál v těchto pověstech roli 
ochranitelské síly.

Pokud jste se někdy byli projít „na skalce“ či 
snad „za potůčkem“, mohli jste dojít až do březo-
vého hájku kousek od budovy vodárny. Tam (pod 
pískovým nánosem) sem a tam vyčnívají ze země 
velké žulové kameny - často různě zaoblené a 
dnes utopené uprostřed porostu. Ale nebylo 
tomu tak vždycky - do 60. let byl vrch prakticky 
holý a byl z něj krásný výhled na město v údolí. 
Možná právě kvůli tomu krásnému výhledu se 
mezi místními tradovalo, že tam na kamenech 
sedával sám ďábel.
Ďábel škodil celému městu

„Na výšině západně od Chodova […] leží velký 
žulový masiv s několika kruhovými prohloubeni-
nami. Zde měl za pohanských dob často sedá-
vat samotný ďábel a ze svého vyvýšeného trůnu 
odsud řídil své panství. Statkářům zaklínal doby-
tek, sesílal hromy a krupobití, posílal poutníky na 
špatné cesty a ovládal tajemnou silou lidi i zvířa-
ta ve své blízkosti. Jednou seděl opět ďábel na 
svém trůně, odkud obhlížel široký kraj. Najednou 
však zaslechl z lesa zvuky, které se přibližovaly. 
Čert už přemýšlel, co by mohl tomu blížícímu se 
pocestnému škaredého provést, když tu náhle 

vyšel z lesa kněz, který držel v rukou kříž. V ten 
okamžik ďábel strašlivě zaklel, seskočil ze svého 
trůnu a v oblaku kouře zmizel v zemi. Od těch 
časů se zde již ďábel nikdy neobjevil a lidem a 
zvěři již neškodil. Jen ten kámen je od té doby 
lidem ze širokého okolí zván Ďáblovým trůnem.“

Obě místa, spojená s pověstmi, v Chodově 
dodnes najdeme a mnozí z vás kolem nich často 

chodí, aniž by to věděli. Až se tedy někdy příště 
půjdete projít na Bílou vodu, vzpomeňte si u sta-
ré smolnické aleje na poustevníka Vavřince nebo 
u vodárny zkuste usednout na kameny, kde se-
dával sám vládce pekel. Obě pověsti si zaslouží, 
aby se o nich vědělo.

 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4.-5. 12. (pá-so) 17 h
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D /73/
Premiéra / Rodinný film / Česko
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. 
Film není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným 
komentářem Oldřicha Kaisera.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

10.-11. 12. (čt-pá) 19:30 h, 29. 12. (út) 17 h
V SRDCI MOŘE 3D /121/
Premiéra / Dobrodružný, historický / USA
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích 
rozměrů, s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě. Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo 
spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

12. 12. (so) 17 h, 13. 12. (ne) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D /78/
Premiéra / Animovaný rodinný / Rusko
Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali, a Orm 
se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly, 
kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

3.-5. 12. (čt-so) 19:30 h
21. 12. (po) 19:30 h, 22. 12. (út) 17 h

17.-18. 12. (čt-pá) 19:30 h, 19. 12. (so) 17 a 19:30 h, 
20.-21. 12. (ne-po) 17 h, 22. 12. (út) 19:30 h
26. 12. (so) 17 a 19:30, 27. 12. (ne) v 19:30 h
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1.-2. 12. (út-st) 19:30 h
SICARIO: NÁJEMNÝ VRAH /121/
Premiéra / Akční krimi / USA
Idealistickou agentku FBI (Emily Blunt) pověří důstojník elit-
ní vládní operační skupiny (Josh Brolin), aby v příhraniční 
oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, 
podpořila eskalující válku proti drogám. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

3. 12. (čt) 17 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2 /115/
Komedie / Německo
Opět se můžeme potkat s hodně netradičním učitelem 
Zeki Müllerem, jeho tak trochu potrhlou kolegyní Lisi 
Schnabelstedtovou a také s jejich studenty všeho druhu.
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

3.-5. 12. (čt-so) 19:30 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK /86/
Premiéra / Komedie / Česko
Pátý díl úspěšné série opět sleduje neskutečné karamboly 
kolem starosty Pepana. Zdá se, že Kameňákov neproslaví, 
protože nepřející občanští aktivisté mu zhatili plán – posta-
vit obří skokanský můstek na nedaleké hoře Říp. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

4.-5. 12. (pá-so) 17 h
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D /73/
Premiéra / Rodinný film / Česko
Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy 
podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Film 
není přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napí-
navým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným ko-
mentářem Oldřicha Kaisera. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

5. 12. (so) 15 h, 6. 12. (ne) 17 h
HODNÝ DINOSAURUS 3D /100/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na 
Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

6. 12. (ne) 19:30 h
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC /92/
Akční fantasy / USA
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec čarodějnic.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

8.-9. 12. (út-st) 19:30 h
HUNGER GAMES: 
SÍLA VZDORU 2.ČÁST 3D /135/
Akční dobrodružný / USA
Závěrečná část fenomenální série o Katniss Everdeenové (Je-
nnifer Lawrence). V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, 
ale bude se bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

10.-11. 12. (čt-pá) 17 h
CELEBRITY S. R. O. /103/
Komedie / ČR
V hlavní roli se představí Jiří Mádl.
Přístupné. Vstupné 115 Kč

10.-11. 12. (čt-pá) 19:30 h
V SRDCI MOŘE 3D /121/
Premiéra / Dobrodružný, historický / USA
V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie na-
padena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů, 
s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě. 
Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo spisovatele Her-
mana Melvilla k napsání románu Bílá velryba… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

12. 12. (so) 15 h, 13. 12. (ne) 17 h
MALÝ PRINC 3D /108/
Premiéra / Animovaný rodinný / Francie
První celovečerní animovaná adaptace na motivy slavného 
díla Antoine de Saint-Exupéryho “Malý princ” o přátelství, 
lásce a skutečném štěstí. Ústřední postavou je malá holčič-
ka, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný svět 
dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosr-
dečný soused, letec, který holčičce představí neobyčejný 
svět, do nějž ho uvedl kdysi malý princ… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

12. 12. (so) 17 h, 13. 12. (ne) 15 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D /78/
Premiéra / Animovaný rodinný / Rusko
Pokračování úspěšné pohádky. Gerdě se s pomocí skřítka 
Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit 
bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kte-
rou do té doby nepoznali, a Orm se stal jejich hrdinou a 
vzorem. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly, kte-
rým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

12. 12. (so) 19:30 h
GANGSTER KA: AFRIČAN /98/
Kriminální thriller / ČR
Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gang-
stera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Ja-
roslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř “. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

13.-14. 12. (ne-po) 19:30 h
SPECTRE /150/
Akční thriller / USA, UK
Daniel Craig je zpět jako agent 007.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Kino Malá scéna Chodov
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15.-16. 12. (út-st) 19:30 h
MOST ŠPIÓNŮ /135/
Premiéra / Historický thriller / USA
Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického 
Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí 
mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 
FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New 
Yorku, strach a mocenská nedůvěra se ještě více vystupňují. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

17. -18. 12. (čt-pá) 17 h
HUSÍ KŮŽE 3D /104/
Hororová komedie / USA
I v těch nejprosluněnějších končinách občas slunce zajde za 
mraky a ty Zachovy se objevují ve chvíli, kdy zjišťuje, že Han-
nah má tajemného otce, ze kterého se vyklube R. L. Stine 
(Jack Black), autor série bestsellerů s názvem Goosebumps.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

17.-18. 12. (čt-pá) 19:30 h, 19. 12. (so) 17 a 19:30 h, 
20.-21. 12. (ne-po) 17 h, 22. 12. (út) 19:30 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás 
znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí 
na plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 175 Kč

19. 12. (so) 15 h
SNOOPY A CHARLIE BROWN VE FILMU /88/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

20. 12. (ne) 15 h
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU /95/
Rodinný animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

20. 12. (ne) 19:30 h
LOVE 3D /130/
Erotický / Francie, Belgie
LÁSKA je vzrušující příběh o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE… 
Přístupné od 18 let, titulky. Vstupné 90 Kč

21. 12. (po) 19:30 h, 22. 12. (út) 17 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK /86/
Premiéra / Komedie / Česko
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

26. 12. (so) 15 h
UUUPS! NOE ZDRHNUL… /86/
Premiéra / Animovaný / Německo, Belgie
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně vel-
ká na vyhubení veškerého života na Zemi. Tvorečci Dejv a 
jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu ar-
chu na poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dce-
ry Ley. Když však archa odplouvá, Finík a Lea na ní omylem 
nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve začíná… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

26. 12. (so) 17 a 19:30, 27. 12. (ne) 19:30 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 175 Kč

27. 12. (ne) 15 h
MRKÁČEK BILL /93/
Premiéra / Animovaný / Austrálie
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly 
Mrkáčka Billa a jeho přátel. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 70 Kč

27. 12. (ne) 17 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 /78/
Premiéra / Animovaný rodinný / Rusko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

28. 12. (po) 17 h
HODNÝ DINOSAURUS /100/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

28. -30. 12. (po-st) 19:30 h
PADESÁTKA
Premiéra / Komedie / Česko
Komedie Padesátka podle scénáře Petra Kolečka se ode-
hrává v zimě na horách a její děj se točí okolo lidí ze zasně-
žených hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka 
a muže, který se rozhodl poznat svého otce… Hrají: Ondřej 
Pavelka, Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Ko-
tek, Vilma Cibulková, Tereza Voříšková aj. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

29. 12. (út) 17 h
V SRDCI MOŘE 3D /121/
Premiéra / Dobrodružný, historický / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

30. 12. (st) 17 h
MARŤAN 3D /134/
Dobrodružné sci-fi / USA
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na 
Mars málem zahynul v prašné bouři. Zbytek jeho posádky 
planetu opustil v domnění, že je mrtvý. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
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DDM Bludiště Chodov
4. 12. (pá) 
Mikulášská nadílka
Opět jsme pozvali do „pekla“ ve sklepě DDM Bludiště čerta, 
anděla a Mikuláše, kteří předají dětem vaše balíčky. Trénujte 
básničky a písničky. 
Vstupné 20 Kč za dítě. Nutno předem v DDM 
zajistit časové vstupenky. 

Dopis pro Ježíška
Hurá, už je to tu zase. DDM Bludiště Chodov dává vědět, 
že všechny šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis 
pro Ježíška, na který napíšou či namalují, co by nejraději 
našly pod vánočním stromečkem. Hotová psaníčka u nás, 
v domě dětí, vhodí do speciální Ježíškovy schránky. Dětem 
pak jen zbývá těšit se, jak to všechno dopadne.

Hurá na koně… do Lhenic 2016 
DDM Bludiště pořádá letní tábor od neděle 3.7. do pátku 
15.7.2016 pod vedením p. Libušky Heroldové. Přihlášky si 
včas vyzvedněte v kanceláři DDM Bludiště. Cena 5500 Kč

Chorvatsko - letní ozdravný pobyt 
11.- 20.8.2016. Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží 
a pěknými sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu 
stromů pro 4-6 osob, věk dětí 8-15 let. 
Cena poukazu: 7.400 Kč (ubytování, 5x denně strava, pitný 
režim, doprava, služby kempu, pobytová taxa, pedagogic-
ký dozor). Splatnost zálohy 3.000 Kč do 29.2.2016
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště, tel.: 352 352 280 / 281; 
602 944 989

KASS Chodov

30. 11.-1. 12. (po-út) 9-17 h 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál

7. 12. (po) 17 h 
Setkání zaměstnanců podniku Chodos Chodov
společenský sál 

14. 12. (po) 8 h
Koncert GASOŠ Chodov  
společenský sál KASS

16.-18. 12. (st-p) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál

19.-20. 12. (so-ne) 9-18 h
Staroměstské vánoční trhy
Staroměstská ulice

20. 12. (ne) 15:30h
Zlatá neděle
Staroměstská ulice

TV Studio Chodov

1. 12. (út) až 4. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ 2014
Záznam z  vystoupení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. 12. (út) až 11. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu prosince (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

15. 12. (út) až 18. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
M. DLOUHÝ – VÁNOČNÍ POŘAD
Záznam z vánočního koncertu pro školy (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

22. 12. (út) až 25. 12. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu prosince (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

29. 12. (út) až 1. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST – II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Městská knihovna Chodov
Pondělky od 16 h 
Pohádkohraní 
7. 12. O zlaté rybce, 14. 12. Vánoční pohádky

Středy od 15 h
Herní klub
2. 12. Čertovské testy a kvízy, 9. 12. Pexeso, 16 .12. Velká 
vánoční soutěž

Čtvrtky od 14 h
Výtvarné dílničky
10. 12. Vánoční dekorace, 17. 12. Vánoční windowcolor

2. - 18. 12.
Vánoční sbírka drobností
Máte doma různé drobnosti nebo hračky, které nepotřebu-
jete? Přineste je k nám. Někoho ještě potěší na naší Veselé 
vánoční nadílce.

2. 12. (st) 19 h
Mé dětství v socialismu
Protagonisté cyklu scénického čtení Listování Věra Hollá a 
Pavel Oubram představí mozaiku příběhů, emocí a vzpomí-
nek známých osobností na dětská léta v období socialismu.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

3. 12. (čt) 16 h
Čertovské řádění
Děti budou plnit v dětském oddělení různé úkoly a za od-
měnu možná přijde i Mikuláš se svým doprovodem. 
Pro děti od 2 do 6 let. Pro registrované čtenáře.

3. 12. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky. 
Pro veřejnost.

10. 12. (čt) 18 h
Zmizelý Chodov aneb proměny chodovských 
ulic ve 20. století
Město Chodov ve 20. století několikrát zásadním způso-
bem změnilo svou tvář. Vysídlení původního obyvatelstva, 
důlní činnost a potřeba velkého množství ubytovacích 
kapacit vedly ke zničení podstatné části původní městské 
zástavby, se kterou vzalo zasvé i mnoho unikátních a krás-
ných staveb. Pojďme se proto společně s historikem Milo-
šem Bělohlávkem projít po místech, která již jinak než na 
fotografiích nenavštívíme. 

17. 12. (čt) 18 h
Imperativ lásky
Bible staví na první místo v žebříčku hodnot nezištnou lásku. 
Tomu rozumíme. Ale proč posvátné texty podmiňují lásku 
výlučným vztahem k Bohu? Beseda s panem T. Kábrtem.

21. 12. (po) 15-16:30 h
Veselá vánoční nadílka
Přijďte si vybrat dáreček z naší Vánoční sbírky drobností. 
Pro registrované čtenáře. 
Otevírací doba v době vánočních svátků:
od úterý 22. do neděle 27. 12. zavřeno
pondělí 28. 12. zkrácená provozní doba ve všech odděle-
ních do 17 h
od úterý 29. 12. do neděle 3. 1. zavřeno
Mimo tyto dny platí normální otevírací doba.

Tipy knihkupectví v Městské knihovně Chodov
Michal Viewegh – Biomanžel
Volné pokračování románu Biomanželka.
Antistresové omalovánky
Velký výběr omalovánek pro dospělé.

Otevřeno: Po - Pá 10-12 13-17
mail:  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755
Otevírací doba knihkupectví v době vánoč-
ních svátků:
sobota 12. 12. 10-12 h, neděle 13. 12. 10-12 h
sobota 19. 12. 10-12 h, neděle 20. 12. 10-12 h
od čtvrtka 24. 12. do neděle 3. 1. zavřeno
Mimo tyto dny platí normální otevírací doba.

Vánoční tipy
Dřevěnou dekorací s motivem betléma a chodovského 
kostela sv. Vavřince si můžete ozdobit vánoční stůl nebo 
jako přáníčko zaslat svým známým a přátelům. 
Betlémek formátu malé obálky je vylamovací a jednoduše 
složitelný. 
Ke koupi také stolní kalendář města Chodova 2016 a nový 
chodovský pohled se zimní tematikou.
Otevírací doba v době vánočních svátků:
od čtvrtka 24. do neděle 27. 12. zavřeno
čtvrtek 31. 12. 8-12 h, pátek 1. ledna zavřeno
Mimo tyto dny platí normální otevírací doba.

Infocentrum Chodov

ZUŠ Chodov
6. 12. (ne) 14 h
Mikulášský koncert ZUŠ 
Výtěžek ze vstupného bude věnován stacionáři Mateřídouška.
kino Malá scéna

8. 12. (út) 17 h
Vánoční koncert žáků
koncertní sál ZUŠ Chodov

9. 12. (st) 17 h
Koncert žáků souborové hry
Pod vedením p. učitele Martina Doležala.
koncertní sál ZUŠ Chodov

15. 12. (út) 18 h
Drobečky jedné herečky
Talkshow divadla Hnedle vedle. Účinkují Naďa Konvalinko-
vá a Tomáš Barták.
Koncertní sál ZUŠ Chodov. Vstupné dobrovolné.
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Evangelický kostel
neděle 9:15 h
Bohoslužby

středa 19 h
Biblické hodiny

Kostel sv. Vavřince
Vánoční a sváteční bohoslužby
6. 12. 8:30 h
Druhá neděle adventní. Mše svatá na faře. 
12. 12. 9 h
Společná Duchovní obnova pro farnosti Chodov a Loket, fara.  
13. 12. 8:30 h
Třetí neděle adventní. Mše svatá v kapli na faře v Chodově.
20. 12. 10 h
Společná bohoslužba v kostele sv. Vavřince v Chodově. 
Hlavní celebrant: Mons. František Radkovský, biskup plzeň-
ský. Požehnání kostela po opravě elektroinstalace, požeh-
nání nového procesního kříže.
24. 12. 15 h
13-15 h Rozdávání Betlémského světla v kostele sv. Vavřince 
15 h Vigilie Slavnosti Narození Páně – mše svatá pro rodiny 
s dětmi, kostel sv. Vavřince v Chodově
16-17:30 h Rozdávání Betlémského světla v kostele sv. Vavřince.
22 h Vigilie Slavnosti Narození Páně – mše svatá v kostele 
sv. Vavřince
25. 12. 8:30 h
Slavnost Narození Páně. Mše svatá v kostele sv. Vavřince.
26. 12. 8:30 h
Svátek sv. Štěpána. Mše svatá v kostele sv. Vavřince.
27. 12. 8:30 h
Svátek sv. Rodiny. Mše svatá v kostele sv. Vavřince.
28. 12. 16 h
Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků. Mše svatá.
30. 12. 15 h
Středa v oktávu Narození Páně. Zazpívejme Ježíškovi.
31. 12. 
9 h Mše svatá v pensionu v Chodově
16 h Děkovná mše svatá za uplynulý rok v kostele sv. Vavřince.

Sport
2. 12. (st) 14 h
Vycházka turistů
Mikulášská cesta okolo Pekla (5 km). Sraz na autobusovém nádraží.
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

5. 12. (so) 18 h
Kondice a zdraví - pravidelné cvičení
Bývalá družina 3. ZŠ. Pořádá Škola bojových 
umění Harmonie.

12. 12. (so) 10 h a 14 h
I. liga juniorek ve volejbale
Chodov - TJ Kralupy
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

13. 12. (ne) 10 h a 14 h
Extraliga kadetek ve volejbale
Chodov - Slavia VŠ Plzeň
Sportovní hala Chodov. Pořádá BVC Chodov

16. 12. (st) 12 h
Vycházka turistů
Nebanice - zámek Mostov - Kynšperk (10 km). Sraz na vla-
kovém nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

19. 12. (so) 10 h
Vánoční laťka
30. ročník halového výškařského závodu.
Tělocvična 3. ZŠ. Pořádá ŠAK Chodov

30. 12. (st) 14 h
Vycházka turistů
Předsilvestrovská vycházka - Bílá voda (6 km). Sraz na au-
tobusovém nádraží. 
Pořádají Turisté Chodov (Růžena Štěpánková)

1. 1. (pá) 13 h
Novoroční vyjížďka cyklistů
Kolem Chodova do Staré Chodovské. Sraz u kašny ve Sta-
roměstské ulici.
Pořádá TJ Plamen Chodov

Vánoční a sváteční bohoslužby
20. 12. 9:15 h
na poslední adventní neděli s dětskou besídkou 
24. 12. 17 h
na Štědrý den
25. 12. 9.15
na Boží hod vánoční se svatou Večeří Páně
31. 12. 15 h
na Starý rok
1. 1. 2016 9:15
na Nový rok se svatou Večeří Páně20. 12. (ne) 15:30 h

Rozdávání Betlémského světla
Staroměstská ulice. Pořádá Junák Chodov

24. 12. (čt) 21:30 h 
Vánoční zpívání
Tradiční zpívání junáků u vánočního stromu ve Staroměstské ul.

Ostatní akce

Galerie u Vavřince
Výstava „Sebranosti“ 
Autor František Steker. Konec výstavy 31. 12. 2015

17. 12. (čt) 18 h
Vánoční koncert učitelů ZUŠ Chodov
kostel sv. Vavřince

21. 12. (po) 10 h ZŠ, 15 h ZUŠ 
Vánoce ve světě aneb jak je slaví jinde
Účinkují zástupci divadélka DINA:
koncertní sál ZUŠ Chodov 
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Fotbal

Mládež ŠAKu zakončila sezónu
V sobotu 14. listopadu se v Ostrově konal zá-

vod v přespolním běhu, Běh 17. listopadu. Cel-
kem 23 chodovských závodníků nastoupilo ve 
svých kategoriích na startovní čáru a změřilo síly 
se závodníky z celého kraje. Nejlepšího výsledku 
dosáhla Michaela Zaschkeová, která v katego-
rii mladších předžákyň suverénně zvítězila. Páté 
místo mezi staršími předžákyněmi patří Anně 
Peřinové. Mezi prvních deset závodníků v cíli se 
podařilo vtěsnat také Mílovi Zítkovi (6. místo mezi 
veterány), Adamu Bauerovi (9. místo - mladší 
žáci), Janu Gurbanovi (9. mezi staršími žáky) a 
Vaclavu Molovi (8. místo - dorostenci).

Tímto závodem skončila pro většinu našich 
mládežnických závodníků sezóna venkovních zá-
vodů a nezbývá než popřát úspěchy do halové 
sezóny, která je před námi.  Miloš Volek

Atletika

Skončila podzimní část krajského přeboru 
v kopané Karlovarského kraje a je čas na bilanci 

této části. Upřímně řečeno žádná sláva ani žád-
ný propadák. Naši A muži skončili na 8. místě, B 
muži na 5. místě, dorost na 12. místě a starší žáci 
na místě 6. Všechna mužstva hrají ve skupinách 
se 14 družstvy.
A muži výsledky 
17. 10. Citice - Chodov 1:3, branky: Dušek, Klubal, Vild
25. 10. Chodov - Hv. Cheb 2:0, branky: Šteg, Klubal
1. 11. Toužim - Chodov 5:3, branky: Roulich, Parth, Bečvář
8. 11. Chodov - M. Lázně 1:2, branka: Kopecký Josef
B muži
17. 10. Chodov - Jindřichovice 4:1
24. 11. Chodov - Lomnice B 6:4
28. 11. Chodov - Kr. Poříčí B 2:2, penalty Chodov
1. 11. D. Rychnov - Chodov 1:4
8. 11. Jindřichovice - Chodov 2:5
Dorost

Mužstvo dorostu se skládá z hráčů Chodova a 
Božičan. Po podzimní části soutěže se družstvo 
umístilo na 12. místě tabulky. Ze třinácti odehra-
ných utkání zvítězilo třikrát a z deseti utkání ode-
šlo poraženo. Největší porážku utrpělo v Marián-
ských Lázních 15:0.
Starší žáci

Skončili na 6 . místě tabulky, když zvítězili 5x a  
8x odešli poraženi. Ing. Alfons Skokan

Florbalový turnaj 
Tomáše Kafky

V neděli 15. listopadu se v chodovské sportovní hale konal 2. ročník florbalového turnaje Tomáše Kafky. Turnaje se 
zúčastnilo 11 mládežnických družstev, která sledoval náš nejlepší český brankář Tomáš Kafka a jeho spoluhráč Jakub 
Gruber. Rád bych poděkoval všem divákům, kteří v hojném počtu přišli podpořit mladé florbalové naděje, dále také 
všem, co s turnajem pomáhali, městu Chodov a především sponzorům: Chodos Chodov s.r.o., Penzion U Sotonů, hotel 
Nautilus, NEGA CZ s.r.o., Optik Hasman, Wiro Plast, NO POOR-Bike Servis.  | Foto: František Fišer, Text: Richard Parth
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Karate

Šachy
Lenka bronzová

Nebývale početnou výpravu hráčů měl na Mis-
trovství Čech 2015 v Harrachově náš oddíl. Ved-
le pětice hráčů v mistrovských kategoriích jsme 
nominovali ještě další tři talentované šachisty 
do doprovodného turnaje. Podobná zkušenost 
z týdenního maratonu partií, rozborů a příprav 
je k nezaplacení. Výprava měla i vlastního tre-
néra. Velké poděkování na tomto místě patří 
městu Chodov za finanční podporu. Nejlepším 
individuálním výsledkem se nakonec prezento-
vala Lenka Gárská, která skončila mezi děvčaty 
na třetím místě, přesto jí turnaj ukázal ještě re-
zervy, které je třeba do jarního MČR odstranit. 
Před branami postupu na republiku skončili dva 
největší adepti Standa Srba a Ríša Randák.

Mistrovství Čech H10
Doksy v termínu 13.-17.11.2015 hostily mistrov-

ství Čech nejmenších šachistů. V kategorii do 10 
let jsme měli zastoupení v Tomáši Wildhaberovi, 
kterého na akci doprovodil Václav Vojíř, jenž si 
zahrál doprovodný turnaj, který byl pro něj skvě-
lým zátěžovým tréninkem.

Tomíkovi se turnaj příliš nevydařil, neboť se 
opakovaně nevyhnul chybám, které ho z vyhra-
né pozice rázem dostaly do prohrané. Se ziskem 
4 bodů obsadil v početném poli konečné 34. 
místo a zůstal za očekáváním. Devítiletý šachis-
ta bude moci složit reparát v právě startujícím 
seriálu krajského přeboru. Naše motto: Chodov, 
město šachu.  Marcel Vlasák

Champions zářili v Ostrově
Svaz karate Karlovarského kraje a Česká 

asociace okinawského karate a kobuda 
uspořádaly v sobotu 24. října první ročník Velké 
ceny města Ostrova. Přestože se jednalo o novou 
soutěž, přijelo celkem 135 závodníků ze třinácti 

Úspěšné tažení Karate Klubu Chodov
První víkend v listopadu se výprava Karate Klu-

bu Chodov zúčastnila Mezinárodního otevřené-
ho mistrovství ČR  ČABK. V této soutěži startovalo 
377 závodníků ze 48 klubů z Dánska, Slovenska, 
Ruska, Anglie, Gruzie, Itálie, Malty, Německa, 
Polska, Rumunska a samozřejmě z celé ČR. Naši 
borci se v této velké konkurenci neztratili.

Náš benjamínek David Pešan sbírá zkušenosti 
na velkých soutěžích a z dvaceti závodníků ve 
své kategorii kata žáci 6-8 let (8.-7.kyu) obsadil 
pěkné 13. místo. Stejnou příčku obsadil i Jakub 
Kiss mezi žáky (11-14 let). V kata dívky (11-14 let) 
získala Alena Zdráhalová 4. místo a Elena Peša-
nová obsadila 6. místo. V kategorii KUMITE se 
nám vedlo podstatně lépe. Jakub Kiss v kategorii 
ml. žáci 11-12 let (8.-7.kyu) -150 cm získal 4. místo 
a v téže věkové kategorii jen +150 cm, zvítězil 
Lukáš Vyčichlo a stal se mistrem ČR ČABK. Mezi 
chlapci 11-12 let (zelené až černé pásy +150 cm) 
jen o jeden bodík utekl Danu Chodovi mistrovský 
titul, a tak si vezl domů stříbrnou medaili. Mezi 
dívkami 11-12 let (8.-7.kyu) -150 cm zvítězila Elena 
Pešanová a stala se tak další mistryní ČR ČABK 
v barvách Karate Klubu Chodov. Na závěr sou-
těže Alena Zdráhalová přidala do sbírky bronzo-
vou medaili v kategorii (+150 cm).

Týden nato náš klub vyrazil na Velkou cenu 
města Kdyně. Mezi 115 účastníky z 15 klubů se 
našim borcům vedlo velmi dobře. Kata st. žáci 
(8-7.kyu) Jakub Kiss 1. místo a Michal Urban 2. 

Lenka Gárská vpravo.

sportovních klubů. Sešli se zde zástupci jak stylu 
shotokan, tak stylu goju ryu a bylo na co koukat. 
Za Champions team nastoupilo celkem 26 
závodníků a v konečném součtu jsme vybojovali 
10 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových medailí. 
Na některé začínající karatisty čekalo i několik 4. 
míst a věříme, že je tato bramborová medaile 
motivovala pro další trénink. Konečná bilance 
je přesto výborná a děkujeme za reprezentaci 
celého teamu i těm, kteří se tentokrát neumístili. 
Soutěže se rovněž zúčastnily mistryně světa 
Michaela Budajová, Veronika Jakubů a Anna 
Lojdová. Vzhledem k tomu, že patří do stejné 
kategorie, jejich zápasy byly opravdovou 
pastvou pro oko. Závodnice ukázaly skvělé 
karate plné bojovnosti. Soutěž proběhla ve 
výborné atmosféře, kterou připravili organizátoři 
společně s vedením ostrovského klubu karate. 
Současně děkujeme všem závodníkům za zápal 
a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků.

 Jiří Nosál, předseda a trenér Champions
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místo; kata ml. žáci 7-9 let (8.-7.kyu) Daniel Pešan 
9. místo, kata st. žákyně (8.-7.kyu) Alča Zdráhalo-
vá 1. místo a Elča Pešanová 3. místo.

V kumite st. žáci -45 kg Michal Urban obsadil 
druhé místo a ve váze -52 kg Lukáš Vyčichlo vy-
bojoval bronz. 

V kumite st. žákyně ve váze -42 kg se ve finále 
potkaly Alena Zdráhalová a Elena Pešanová a po 
velmi vyrovnaném souboji si Alča odnesla zlato 
a Eli stříbro.

Další zkušená závodnice našeho týmu Žanetka 
Dognerová vybojovala zlato ve váze +35 kg.

Nyní se závodní tým aktivně připravuje na 6. 
WUKF European Karate Champions Cup v Ru-
munsku, který proběhne 5.-6. prosince 2015. Na 
závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří náš 
klub podporují, bez Vaší pomoci bychom tako-
vých úspěchů dosahovali velmi těžko.

Ludoslav Hronek

Kickbox
Mezinárodní MČR v kickboxu se konalo v 

Praze za účasti silných týmů Slovenska, Polska, 
Maďarska, Německa, Rakouska a Lotyšska. Prv-
ní medaili vybojoval Adam Kavan, když ve finále 
lowkicku do 84 kg těsně 1:2 prohrává s profe-
sionálním zápasníkem ze slavného Hanuman 
Gymu. V semifinále to bylo dokonce sokolovské 
derby, když Adam poráží výborného sokolovské-
ho karatistu Šajánka. Dvě stříbrné medaile získala 
Aneta Rohanová, když shodně v lightkontaktu i 
semikontaktu žen do 55 kg nestačila na repre-
zentantku Slovenska. Jitka Molčíková v ženách 
do 65 kg zabojovala a čekali jsme další finále, 
nakonec z toho byl jen bronz. Poslední nastupo-
val trenér M. Černý a už to vypadalo, že Kickbox 
Chodov poprvé v historii pojede domů bez titu-
lu. První dvě kola finálového duelu s úřadujícím 
mistrem světa z loňského roku tahal za kratší ko-
nec, aby ve 3. kole srovnal zápas a vyhrál v po-
slední vteřině. Byl to jubilejní 20. titul mistra ČR 
v kickboxu. 

Miloš Černý a Adam Kavan.

Turistika

Florbal
TJ Batesta

O úspěšný vstup do nové sezóny se postarali 
naši svěřenci na prvním turnaji krajské ligy elévů 
v Karlových Varech. Ve dvou zápasech jen těsně 
podlehli týmům TJ MDDM Ostrov a FB Hurrican 
Karlovy Vary Black. Zbylá čtyři utkání vyhráli, a 
obsadili tak příjemné třetí místo. Koncem listo-
padu soutěž pokračovala turnajem v Chodově 
a do své soutěže se poprvé zapojí i naši hráči 
v kategorii přípravky. O výsledcích vás budeme 
informovat. Stále máme volná místa v kategorii 
nejmenších florbalistů – ročníky 2009/2010. 

Martin Voleman

Hroši Chodov vybojovali 1. místo
Již potřetí se malí Hroši vydali na pětihodino-

vý závod O klíč k městu Karla IV. Závod začíná 
a končí na Šibeničním vrchu a je na závodnících, 
jakou zvolí taktiku a trasu. Při závodě musí na-
vštívit lázeňskou část od Thermalu po Richmond, 
nalézt správné odpovědi a poté běžet na osm 
stanovišť umístěných v lesích nad K. Vary (Tři kří-
že, Vyhlídka Karla IV., Diana aj.). Na stanovištích 
plnili různé úkoly a říkali nalezené odpovědi.
Hroší holky – 1. místo, děvčata do 11 let, vedoucí Mina
Hroší mix – 10. místo, děvčata a Myšák do 11 let, 
vedoucí Žirafka
Hroší kluci – 6. místo, chlapci do 11 let, vedoucí Dasty

Gratulujeme a těšíme se na další závody.

Tříkrálová sbírka 4.–6.1.2016
Turistický oddíl mládeže TOM Hroši Chodov a 

Farní charita Karlovy Vary si Vás dovolují požádat 
o malý příspěvek při pořádání Tříkrálové sbírky. 
Sbírka se uskuteční 4.-6.1. 2016. Skupinu koled-
níků bude vždy doprovázet dospělý doprovod 
s povolením a zabezpečenou kasičkou.

Více info na www.hrosi.info a FB.
Petr, Jana a Týnka

Vítězná děvčata do 11 let.
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Úspěšný víkend BVC Chodov
Prakticky všechna dívčí družstva napříč všemi 

věkovými kategoriemi BVC Chodov od juniorek 
až po mladší žákyně bojovala o víkendu 14. a 15. 
listopadu v mistrovských zápasech, shodou okol-
ností vždy na domácích hřištích.

Sobotní extraligová utkání kadetek s jedním 
z lídrů průběžné tabulky přinesla nečekaný pří-
děl čtyř bodů pro chodovské hráčky. Nechybělo 
málo a mohlo být dokonce ještě veseleji, nebýt 
po prvním vyhraném utkání tiebreakové prohry 
v druhém zápase. 3:1 a 2:3 se silným družstvem 
Českých Budějovic je rozhodně pěkná bilance.

V sobotu se s kadetkami na kurtu „A“ střídaly  
také juniorky. Hostily tým Teplic, se kterým sou-
sedí v průběžné tabulce základní části soutěže. 
6 bodů za dvě vítězství 3:0 a 3:1 je pro naše 
děvčata jistě hezká satisfakce za obdobné pro-
hry v prvním kole letošního ročníku 1. ligy junio-
rek, kdy naše družstvo venkovní zápas odehrálo 
s několika hráčkami kategorie mladších žákyň. 
Kompletní výsledkový servis na www.bvc-cho-
dov.cz. Jiří Kudrle

Tanec

Volejbal

Stolní tenis
TJ Batesta Chodov

V průběhu října a listopadu se v Chodově ko-
nala řada turnajů. Úvodním turnajem byla dne 
24.10.2015 kategorie dospělých, kam se z Karlo-
varského a Plzeňského kraje sjelo 60 hráčů. Ve 
čtyřhře se dvojici Kořínek - Kovačič podařilo vy-
bojovat bronz, též dvojice Tišer a hornoslavkov-
ský Minář získala bronz. Vítězem celého turnaje 
byl Jan Žák, chodovský odchovanec, současně 
hráč německého TS Arzberg. Stříbrný skončil Jan 
Žaloudík, který v loňské sezóně v Chodově sbíral 
zkušenosti ve 3. lize. Petr Huleš skončil ve čtvrtfi-
nále, Honza Kořínek, Tomáš Partyngl, Pavel Kova-
čič, Emil Tišer, David Kruliš v osmifinále. Následující 
den se konal turnaj dorostenců. I zde se nakonec 
úspěchy dostavily. Nejlepší umístění si odnášela 
Natka Morová, která doslova famózním výkonem 
porazila papírově lepší a především starší hráčky 
a výborným výkonem získala pohár za 3. místo. 
Druhý bronz vybojovala ještě ve 4hře společně 
s Barčou Perglerovou, ovšem každá s jinou spo-
luhráčkou. Nutno podotknout, že tuto kategorii 
budou hrát naše děvčata ještě za 4 roky a již teď 
sbírají vavříny. Dne 7.11.2015 se v Chodově usku-
tečnila Velká cena města Chodova v kategorii 
starších žáků. Chodovákům se podařilo ukořistit 
nějakou tu medaili, zejména krásný bronz deblo-
vé dvojice Brož - Nykl a stříbro Morová s ašskou 
Lošťákovou. V očekávání však byl nedělní turnaj 
v kategorii mladších žáků. Nejlepším výkonem se 
představil Jiřík Nykl, který zcela zaslouženě vybo-
joval bronz. Doplnil to ještě s týmovým parťákem 
Lukášem Bočim, se kterým vybojovali bronz ve 
4hře. Na 5. místě v jednotlivcích nakonec skončili 
ještě Lukáš Boči a Martina Hubená, která si poslé-
ze odnesla ještě bronz ve 4hře. V kategorii mlad-
ších žáků jsme pro tentokrát plzeňskou konkuren-
ci nechali za sebou. V ostatních zápasech statečně 
bojovali Matěj Brož, David Neškrabal, Pavel Sou-
kup, Samuel Pušman a Dominik Svoboda. 

Mgr. Jan Kořínek, předseda oddílu

Žáci TJ Batesta Chodov - stolní tenis.

Rytmus přivezl tituly mistrů 
a vicemistrů světa

Celkem čtyři medaile přivezli tanečníci z cho-
dovské skupiny Rytmus z nedávného mistrov-
ství světa všech tanečních stylů a žánrů - World 
Dance Championship 2015. V libereckém centru 
Babylon bojovalo o cenné kovy zhruba 2500 ta-
nečníků z bezmála dvacítky zemí světa.

Soutěžilo se v řadě kategorií, ty své dvakrát 
vyhráli „malí rytmusáci“, starší tým získal dvě stří-
brné medaile.  (mák) 

Taneční skupina Rytmus.
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Vážení obyvatelé města Chodova, 
s koncem roku spouštíme novou 

službu HBO GO. 
Zdarma si nás můžete vyzkou-

šet. Budete sledovat filmy, seriály a 
dokumenty v originále, s českými 
titulky nebo kvalitním českým da-
bingem.

Stačí navštívit www.hbo.cz a 
po jednoduché registraci na této 
stránce získáte přístup k omezené 
nabídce HBO GO.

Pokud se Vám služba líbí, na-
vštivte nás na adrese Staroměstská 
377, Chodov a kupte si HBO GO.

Přejeme Vám příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně zdraví 
do nového roku.

Váš poskytovatel kabelové tele-
vize a internetu. www.catr.cz
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perlinka VERTEX - role 50m 
Prodej i na metráž: 20Kč/m2

799,- Kč  
včetně DPH

tel.: 736 473 444

perlinka WEBER - role 55m 
Prodej i na metráž: 25Kč/m2

1099,- Kč  
včetně DPH

OTEVŘENO

Každý den

7 - 19 hod.

ZIMNÍ AKCE

při nákupu NAD 1000,- Kč

dostane každý DÁREK
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029
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1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování 150 Kč        Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč

Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč          Solárium 1 min. 5 Kč

Jana Gajdošová  tel. 606 256 112
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

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

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

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.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

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

jsme nositelem
certifikátu

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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

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 )
z a h r á d k a  i  s  d ě t s k ý m  k o u t e m  v e  d v o ř e
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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,,
Thajská olejová masážI  · ndická masáž hlavy, Ušní svíce

Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž 

Thajská olejová  masáž,  Japonská masáž Shiatsu
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž, 

Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
masáž z Mrtvého moře  ·  japonská masáž shiatsu

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka
Taping

Odpočiňte si u nás:

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,

Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro uvolnění, relaxaci

a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost 

Salon Lera

Veselé Vánoce 
  přeje Lera

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

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz
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MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

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

Tel.: 774 544 731

mobil: 602 190 602

ZPRAVODAJ CHODOV   1/8    4,5 X 5,7 

 

                                       

    

           ANGLIČTINA 
       na 2.zš Chodov 
         v K.Varech i v Nejdku 

              www.enigmaskola.cz 
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dámské

KADEŘNICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

kolní 7
34

Tel.: 6
04 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. st

oupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní 7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A T É R
S T V Í 

Radek KOPŘIVA

SERIOZNÍ 
PŮJČKA

pro klienty s pravidelným příjmem

> zaměstnancům ( do 150 tisíc )
> důchodcům      ( do 150 tisíc )
> podnikatelům   ( do 300 tisíc ) 

 měsíční splátky 
 žádné poplatky
 neručíte směnkou 
    ani nemovitostí
 seriozní jednání

 732 170 454
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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% 

DrMax_Chodovsky_zpravodaj_inz_119x92_FINAL.indd   1 6.11.2015   14:10:23

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice…

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

32



Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY 
V TATROVICÍCH nabízí: 

CELOROČNÍ PRODEJ: 
BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK OD 

ČESKÝCH FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮ. 
AKTUÁLNÍ NABÍDKA: 

SALÁTOVÉ BRAMBORY  

CIBULE, JABLKA, HRUŠKY, ČESNEK 

          VLAŠSKÉ OŘECHY LOUPANÉ 
OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00 - 17.00    SO   9.00 - 13.00 

PO-PÁ  11.45-12.15 hod. polední přestávka 

 PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)  

TEL. 702040495,352676737 

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

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

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

Kosmetické přípravky s hadím jedem, 
kozím mlékem, čertův dráp, mořské bahno

Barvení řasy a obočí + úprava obočí za 100,-Kč
TIP:  N o v i n k a  -  n o v á  H o l l y w o o d s k á  m e t o d a  n a  p r o d l o u ž e n í

a  z h u š t ě n í  ř a s  !   J E N  Z A   3 5 0 , - K č

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

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

AKCE:

OBJEDNÁVKY:  725 946 873

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200
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