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K věci …

 Vážené čtenářky, vážení 
č t e n á ř i ,  v  p o s l e d n í m  
čísle Zpravodaje jsem 
přislíbil, že Vás podrobněji 
seznámím s rozpočtem 
města na rok 2015, který  
zastupitelstvo města 
schválilo na svém zasedání 
18. prosince 2014.  
Chtěl bych poděkovat 
zastupitelům, že se za tak 

krátkou dobu od svého zvolení dokázali zodpovědně 
seznámit s tímto důležitým dokumentem, projednat 
jej a schválit. Pro plynulý chod města je to krok velmi 
důležitý. 
Rozpočet pro rok 2015 je ve své kapitálové části - té, 
která obsahuje investice, významně směrován do dvou 
oblastí. Tou první je dokončení stavby hospodářského 
zázemí a šaten pro sportovce a veřejnost v areálu u 
sportovní haly. Po ukončení předpokládáme i pro-
placení dotace na tuto akci, a to ještě v tomto roce. 
Druhou hlavní oblastí je školství. Již v červenci 
začnou první investice do budovy školy ve Smetanově 
ulici, budoucího sídla ZŠ Komenského, tak aby žáci  
2. stupně této školy mohli v září začít výuku v této 
budově.  Dalšími investicemi bude zateplení objektu 
ZŠ v Nejdecké ulici a mateřské školy v Zahradní ulici. 
Na obě tyto akce máme schválenou dotaci. 
Vedle těchto investic ale proběhne i řada dalších, 
menších akcí, např. doplnění dětských hřišť v ulicích  
U Porcelánky a 9. května či dalších posilovacích strojů 
na Bílé vodě. Nově vznikne v Chodově i venkovní posi-
lovna – street workout. I nadále poběží údržba našeho 
městského majetku, opravy  chodníků a komunikací. 
Dojde k úpravě prostranství před poliklinikou – v části 
před vstupem na chirurgii, kde je záměrem navýšit 
počet míst k parkování.  Neméně důležitým krokem 
bude i aktualizace strategického plánu rozvoje města 
na další léta. Tento dokument by měl stanovit rozvo-
jové priority města a i vy, občané města,  budete mít 
možnost se k němu prostřednictvím dotazníkové akce 
vyjádřit.  
Vážení Chodováci, snažil jsem se vám představit  pod-
statnou část schváleného rozpočtu v jeho kapitálové 
části. Celý dokument s podrobným rozpočtem města 
najdete také na městských stránkách, případně se 
můžete s dotazem k rozpočtu, ale nejenom k němu, na 
mě kdykoliv obrátit. 
Přeji Vám všem příjemné prožití „masopustního“ 
měsíce února. 

  Patrik Pizinger, 
starosta města Chodova 

Čechoaustralan připomněl     
Frankovo jubileum
    Publicistu Ladislava „Franka“ Nykla z Chodova, 
který loni oslavil významné životní jubileum, 
připomněl v posledním čísle krajanský časopis 
Čechoaustralan (www.cechoaustralan.com).
Australský časopis je jedním z řady periodik, kam 
Frank pravidelně jako dopisovatel přispívá. Tamní 
redakce chodovského publicistu připomněla 
článkem, jenž vyšel ve Zpravodaji města Cho-
dova loni v létě, kdy Frank obdržel ocenění rady  
města.                                                             (mák)

Město chce odstranit ruinu   
ve Staré Chodovské
  Chodovská radnice chce zcela zdemolovat 
ruinu ve Staré Chodovské. Léta chátrající dům 
nejenže kazí vzhled obce, ale může ohrozit  
i blízké okolí.
   Část objektu se loni v prosinci zřítila a na 
místě museli zasahovat hasiči. Událost se 
naštěstí obešla bez zranění.
   Dům je oplocen a zajištěn, náklady na tyto 
práce bude město vymáhat na majiteli budovy.
  „Stále trvá náš zájem o získání domu pro jeho 
následnou demolici.“ uvedl starosta Chodova 
Patrik Pizinger.                                              (mák)

Chodov  opět  nabídl  svůj  pivní 
speciál Vavřinec
    Obyvatelé Chodova dostali další šanci ochut-
nat novou várku chodovského pivního speciá-
lu Vavřinec. V rámci ukončení Staroměstského 
adventu šlo do prodeje 300 půllitrových la-
hví tohoto nepasterovaného a nefiltrovaného 
ležáku. Zlatavý mok uvařil na objednávku 
známý plzeňský sládek Josef Krýsl, který vy-
cházel z dobových receptur.                      (mák)

Pozor na označení psů!
  Povinnost uložená Obecně závaznou 
vyhláškou města Chodov č. 5/2013, o trvalém 
označování psů, nebyla splněna do konce roku 
2014 u 285 psů (z celkového počtu 1088  
evidovaných). Za nesplnění této povinnosti lze 
uložit sankci do výše  30.000 Kč.

  Mgr. Ivana Sarkányová, 
vedoucí školství,  

kultury a vnitřních věcí odboru
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Waldsassen je oficiálním partnerem Chodova

 Spolupráce Chodova a německého 
Waldsassenu už dostala oficiální 
podobu. Starostové obou měst Patrik 
Pizinger a Bernd Sommer podepsali 
v sobotu 17. ledna 2015  v Chodově na 
radnici partnerskou smlouvu.

Vazby na nového partnera sahají až 
do středověku, kdy byl Chodov v držení 
známého waldsassenského kláštera. 
Odtamtud také pochází listiny, kde byl 
Chodov poprvé zmíněn.

Novodobější spolupráce se pak váže 
k období po druhé světové válce. „Když 
odcházelo z Chodova německy mluvící 
obyvatelstvo, byl to právě Waldsassen, 
který se ho ujal. V roce 1956 se pak stal 
patronátním městem těchto obyvatel,“ 
připomněl historii Patrik Pizinger.

Právě partnerství měst podle 
starosty Pizingera pomůže bývalým 
Chodovákům udržet kontakt se 
současným Chodovem.

Moderní část spolupráce se pak 
bude odvíjet mezi místními spolky, 
školami a hasiči. „Obě města za sebou 
už mají řadu společných projektů, 

například projekt Hrnek bez hranic či 
úspěšnou spolupráci tamního muzea 
s chodovským domem dětí a mládeže. 
Velmi slibně se rozvíjí také spolupráce 
hasičských sborů,“ uvedl Patrik Pizinger 
s tím, že po podpisu smlouvy bude 
spolupráce ještě intenzivnější. „Na jaro 
chystáme výpravu do Waldsassenu, kde 
strávíme celý den poznáváním města,“ 
poznamenal starosta.

 Jeho kolega Bernd Sommer 
doplnil, že lidé by měli v myšlenkách 
odbourat hranice, které kdysi obě 
země rozdělovaly.  „Partnerství mezi 
Chodovem a Waldsassenem je další 
ukázkou česko-německého, potažmo 
česko-bavorského přátelství. Podobné 
partnerské smlouvy jsou základními 
kameny pro mír v Evropě,“ poznamenal 
waldsassenský starosta.

  Waldsassen je druhé město  
 Německu, s nímž má Chodov uzavřenou 
partnerskou smlouvu. Už deset let úzce 
spolupracuje také s městem Oelsnitz/
Erzgebirge. 

(mák)

Starostové podepisují smlouvu.                                                                             Foto: Jan Polák
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 Samozřejmě si vedení města uvědomuje, 
že  kostel sv. Vavřince vždy byl a bude 
jednou z nejvýznamnějších budov našeho 
Chodova a že současný stav není důstojný 
této nádherné kulturní památky. Již  
v minulém roce nechalo město připravit 
projekt na opravu elektroinstalace  
a ozvučení, na který bylo požádáno  
o získání dotací z ROPu. Bohužel se dotace 
nepodařilo v loňském roce získat, přesto 
chce město opravu letos uskutečnit  ze 
svého rozpočtu. Dále máme v letošním 
roce v plánu ve spolupráci s hornickým 
spolkem SOLLES snést ze zvonice obrazy 
křížové cesty, které zde byly neodborně 
uskladněny po rekonstrukci kostela  
v 70. letech minulého století, a zajistit jejich 
instalování na původní místa. 

Chodov bodoval v soutěži 
o nejkrásnější město

Chodov příjemně překvapil v soutěži 
Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 
2014. Lidé mu v právě uplynulém roce 
poslali celkem 14 563 hlasů, což Chodovu 
mezi stovkami konkurentů vyneslo 8. místo.

Soutěž už pošesté připravil celostátní 
informační portál CZREGION, který vedení 
města za krásné umístění zaslal diplom 
s příslibem, že Chodov se nyní dočká na 
portále rozšířené prezentace.              (mák)

Radnice  zmodernizuje  parkoviště 
v Tovární ulici

Parkoviště v Tovární ulici naproti bývalým 
skladům se v letošním roce dočká zásadní 
proměny. Městu se na jeho úpravu podařilo 
získat dotaci z Regionálního operačního 
programu Severozápad.

Projekt počítá s tím, že parkoviště 
dostane nový povrch, osvětlení, opravené 
přilehlé chodníky a přehlednější vjezdy.

Plac pro stání nabídne samozřejmě také 
místa pro invalidy, což patrně nejvíce 
ocení pracovníci nedalekých dílen pro 
handicapované.

Celé parkoviště bude navíc pod dohledem 
monitorovací kamery.

Stavbaři začnou s pracemi, jakmile jim to 
počasí dovolí. Trvat mají několik měsíců. Po 
dokončení poskytne parkoviště motoristům 
několik desítek míst.

Chodov zaplatí za akci zhruba 4, 2 milionu 
korun, slíbená dotace uhradí 85 % nákladů.

Původní cena byla vyšší, výběrové řízení 
na dodavatele ji však ve finále podstatně 
snížilo.

Parkováním se město dlouhodobě zabývá, 
jen v roce 2014 nechalo vybudovat více 
než osmdesát nových míst. (mák) 

Kam s odpadem?

Stará CD, DVD, kazety, samotné nosiče 
můžete vyhodit v malém množství do 
směsného odpadu, větší množství už patří 
do sběrného dvora. Plastové obaly CD  
a DVD patří do žlutého kontejneru na 
plasty.

Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Luděk Soukup. 

  Interiéry chodovské 
dominanty, kostela 
svatého Vavřince, 
potřebují některé 
opravy. Plánuje 
město v nejbližší 
době uvnitř tohoto 
svatostánku nějaké 
práce či úpravy?
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Mikroregion  Sokolov  východ  
má nové vedení
   Nové vedení má svazek obcí Mikroregion 
Sokolov východ. Jeho předsedou se stal  
v závěru loňského roku starosta Chodova 
Patrik Pizinger, novým místopředsedou 
pak starosta Sokolova Jan Picka.
Mikroregion má v současné době 14 členů 
- pět měst a devět obcí. Spojovacím prvkem 
je snaha o společný postup při prosazování 
stejných zájmů a řešení problematiky obcí  
v těsné blízkosti zdejších povrchových 
dolů.
Chodov je prostřednictvím mikroregionu 
členem Místní akční skupiny (MAS) 
Sokolovsko. Díky tomu se městu 
například podařilo dosáhnout na téměř 
dvoumilionovou dotaci na občanskou 
vybavenost ve Staré Chodovské, kde 
za tyto peníze vzniklo v loňském roce 
místo pro volné chvíle tamních obyvatel.             
                                                                    (mák)

Strážníci  zpřísnili  dohled  nad 
kontejnery ve městě
   Městská policie v Chodově se více 
zaměřila na dohled nad velkoobjemovými 
kontejnery. Reaguje tak na nešvar, kdy lidé 
plní nádoby nevhodným odpadem nebo 
ho vozí z jiných měst a obcí. Strážníkům 
se v letošním roce už podařilo přistihnout 
tři hříšníky, kteří své smetí přivezli do 
Chodova až z Nejdku a Karlových Varů.  
A to i přes riziko až pětitisícové pokuty.
„Jeden z přistižených musel kromě blokové 
pokuty vyloženou stavební suť naložit 
zpátky na vůz a odvézt,“ popsal jeden  
z posledních případů velitel Městské 
policie v Chodově Ladislav Staněk.
   Strážníci dohlížejí na kontejnery  
a jejich okolí také pomocí městského 
monitorovacího systému a mobilní 
kamery. K dispozici mají i fotopast.
  Zvýšená činnost městských policistů 
souvisí mimo jiné i s novinkou, kdy město 
zrušilo čtyři stálá stanoviště kontejnerů u 
garáží. Motoristé ale o nádoby nepřijdou, 
budou se tam objevovat v pravidelných 
intervalech.
   Přesný rozpis termínů je k dispozici 
v lednovém čísle Zpravodaje města 
Chodova, na webových stránkách města 
www.mestochodov.cz a stránkách Chotesu 
www.chotes.cz.
   „Máme moderní sběrný dvůr, který je 
otevřený sedm dní v týdnu a odpad tam 
lze ukládat zdarma. Tamní pracovníci 
lidem rádi pomohou,“ vysvětlil změnu 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že 
radnice tak ušetří až statisíce korun ročně.
„Předpokládáme ale, že část z těchto 
peněz budeme muset použít na likvidaci 
nových černých skládek,“ poznamenal 
starosta.                                                            (mák)

Stručně z Chodova
První sportovní akcí roku 2015 byla 
tradiční Novoroční vyjížďka chodovských 
cyklistů. Hned po silvestrovských oslavách 
1. ledna se vydali na přibližně 15 kilometrů 
dlouhou trasu po okolí Chodova. Jízdu 
zakončili v penzionu U Sotonů, kde na 
ně čekalo občerstvení. Akci připravil 
TJ Plamen společně se SRPD při DDM 
Bludiště za podpory Karlovarského kraje 
v rámci projektu Sdružujme se proti nudě!  

Další pravidelné jednání chodovského 
zastupitelstva se uskuteční 12. února 
od 16 hodin v zasedací místnosti 
městského úřadu. Vedení města srdečně  
zve na jednání veřejnost.     

Nezaměstnanost v Chodově v závěru 
loňského roku mírně poklesla. V prosinci se 
snížila z listopadových 10,1 % o tři desetiny 
procentního bodu na 9,8 %. Podíl na tom 
patrně má nedávné otevření nové haly  
v průmyslové zóně na kraji města. Zpráva 
o poklesu nezaměstnanosti v Chodově je 
potěšující o to více, že v Karlovarském kraji 
byl v prosinci opačný trend a počet lidí bez 
práce se zvýšil o 0,2 % na 8,2 %, což je  
17 290 obyvatel.                                   (mák)

Sběrný dvůr v Chodově.      Foto: Martin Polák 
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   Až do nedělních ranních hodin se bavili 
lidé na dalším ročníku Reprezentačního 
plesu města Chodova. Ten se tradičně 
konal v Kulturním a společenském 
středisku pod moderátorskou taktovkou 
Aleše Cibulky.
  Sobotní ples (17.ledna) naplno  
odstartoval Petr Kolář, který publiku  
zazpíval své největší hity. 
   Parket sálu se podařilo zcela zaplnit  
revivalové kapele PRINCESS, jež předvedla 
ve skvělé show nejznámější písně Freddie 
Mercuryho a skupiny Queen. Pro milovníky 
klidnější hudby hrála v pivnici cimbálovka 
Alexandra Vrábela.
   Tanec na té nejvyšší úrovni pak ukázal 
Jan Onder se svou partnerkou Lucií 
Hunčárovou.
Letošní novinkou byl osvětlený diskobar  
s různobarevnými drinky, které bylo 
možné si vychutnat za doprovodu muziky 
DJ Scampa. Premiéra diskobaru se podle 
přítomných velmi vydařila. Snímky z plesu 
jsou na fotostraně č. 20
  Organizátoři plesu by chtěli poděkovat 
těmto sponzorům za jejich podporu a dary:
Auto Kelly a.s.

BSS Báňská stavební společnost s.r.o.
Cars folie
Cukrárna Ondra
Dárkové zboží p. Vykoupil
Elektro Žďárský
Eri optik
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov
Chotes s.r.o.
Jastal zahradnictví
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
Joe´s Garage
Kulturní a společenské středisko Chodov s.r.o.
KH Czechia/Cetto Czechia s.r.o.
Květinka Marie Marková
Květiny Cafex Renata Šanderová
KV Lak s.r.o.
Lincoln CZ, s.r.o.
Pekosa Chodov s.r.o.
Pivovar Permon
Pneu Mírová - Jaroslav Kubricht
Proxima Gastro s.r.o.
Rabbit Trhový Štěpánov
Realitní kancelář Domino
Řeznictví L. Macháčková
Sedlecký kaolin a.s.
Šimice Tipo s.r.o.

Ples města se vydařil

Zpěvák Petr Kolář na plese města.                                                                 Foto: Martin Polák                                                                           
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Realitní poradna    
  Rozhodli jste se prodat nemovitost a nejste 
příliš v obraze? Pak jsou právě pro Vás určeny 
následující řádky. Jistě už jste ve schránce 
našli lísteček s textem koupím byt v této 
lokalitě…. Na 99% se jedná o akci realitní 
kanceláře. Proč ne? Realitka má mnohem 
větší možnosti inzerce a zviditelnění Vašeho 
prodeje, a navíc může mít i klienty poptávající 
nemovitost. Při výběru RK je však namístě být 
obezřetný. Pokud na takový lístek zavoláte  
a volaný se představí jako soukromá osoba 
a až na místě v bytě se přizná, že patří k RK, 
tedy již od začátku s Vámi nejedná férově, 
do další spolupráce bych se již nepouštěla, 
neboť kdo Vás obelže na začátku, zopakuje 
to, kdykoliv to pro něj bude výhodné. Makléř 
solidní RK se za svou práci nemusí stydět,  
a proto by v žádném případě neměl schovávat 
svou příslušnost k dané RK. Nechte si od 
makléře vysvětlit, co všechno v rámci provize 
RK zajistí, ale také uhradí. V tom je totiž 
zásadní rozdíl. Další věc, která by Vás měla na 
začátku zajímat, je, jak vysoká je provize za 
zprostředkování, zda je to částka včetně DPH, 
nebo se bude následně navyšovat. Rozhodně 
nezanedbatelnou okolností je zkušenost RK 
s prodejem ve Vaší lokalitě. Realitky působící 
mimo region často nesmyslně tlačí ceny 
směrem dolů, nebo naopak naslibují prodej 
za nereálnou cenu a pak ve skutečnosti 
prodej v podstatě brzdí. Nenechte se natlačit 
do podpisů smluv o zprostředkování, které 
jste si řádně nepřečetli, nebo jim nerozumíte. 
Řeči typu - my jsme profesionálové  
a spolupracujeme jen na výhradní (exkluzivní) 
smlouvy- pouze naznačují nátlak makléře 
na prodávajícího. Pamatujte, že podpis 
veškerých smluv je projevem svobodné 
vůle všech stran a neměl by být unáhlený.  
       Příště Vám zde přiblížíme, na co si dávat 
pozor, když už je Váš byt RK nabízen a inzerován,  
a jak má vypadat bezpečný průběh obchodu. 
Pokud budete mít zájem, rádi Vaše dotazy 
ohledně prodeje nemovitostí zodpovíme na 
e-mailové adrese: realitni.poradna@post.cz 
Renáta Lengöová

Zastupitelé vymění papír
za moderní tablety
  Desítky až stovky kilogramů papíru ročně 
ušetří nová forma práce chodovských 

zastupitelů. Místo tradičních papírových 
dokumentů budou mít materiály k jednání  
v elektronické podobě.
  Přístup k nim jim zajistí nové tablety, které 
město už pořídilo.
  „Pomocí tabletu budou mít přístup do 
intranetové aplikace úřadu, kde budou mít 
všechny potřebné podklady,“ uvedl starosta 
Chodova Patrik Pizinger s tím, že zasedací 
místnost na radnici už je vybavena silnou  
wi-fi sítí.
   Náklady se sníží i na tisk a poštovné, 
pohodlnější bude i archivace materiálů.
   Radnice dosud musí pro každého  
z jednadvaceti zastupitelů tisknout celou 
řadu materiálů, jen v případě rozpočtu jde o 
vcelku silný svazek. Pokud se v dokumentech 
objeví chyba či změna, je nutné vše 
vytisknout znova.
   Elektronická podoba materiálů může být, na 
rozdíl od papírových podkladů, interaktivní  
a nabídne například odkazy.                 (mák)

Chodov bude zastoupen    
ve městě kultury

Chodov patrně bude mít zastoupení na akci 
evropského významu. Uznávaný výtvarník Jiří 
Jun totiž obdržel nabídku na společnou výstavu 
v rámci právě začínajícího projektu Evropské 
hlavní město kultury 2015, který se koná v Plzni.
Jiří Jun dostal pozvánku na reprezentační 
výstavu jako jeden z laureátů prestižního 
Mezinárodního bienále kresby. Chodovský 
výtvarník na něm totiž získal několik ocenění.
Výstava se v Plzni uskuteční na podzim 
letošního roku.
Projekt Evropské hlavní město kultury 2015 
oficiálně odstartoval v pátek 16. ledna  
a v průběhu roku nabídne divadlo, koncerty  
a výstavy, dohromady více než 600 akcí. 
 (mák)
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Bílá voda nabídne větší komfort
   Přírodní koupaliště Bílá voda nabídne 
v letošní sezóně několik drobných novinek. 
Provozovatel občerstvení chce do svého 
podnikání investovat a pro návštěvníky tak 
vylepšit služby.
  Radnice s ním chce proto uzavřít smlouvu 
na tři roky. Dosud byla dohoda vždy jen 
na jeden rok. „Provozovatel přislíbil tišší 
agregát, rozšíření sortimentu a více laviček 
pro hosty. A pokud to počasí dovolí, stánek 
tam bude zajíždět i před hlavní sezónou,“ 
uvedl starosta Chodova Patrik Pizinger.
  Ve hře je také dohoda s chodovskou 
městskou knihovnou, kdy by si návštěvníci 
mohli přímo u vody zapůjčit časopisy a knihy.
Bílá voda je umělá vodní plocha ve volné 
přírodě v severní části Chodova a nabízí 
písčitou pláž s pozvolným vstupem do vody.
Hygienici tam vždy v průběhu sezóny měří 
kvalitu vody a poslední tři roky, včetně toho 
uplynulého, ji ocenili nejvyšším hodnocením.
Město se na Bílé vodě každý rok stará  
o údržbu cest, zeleně, provádí drobné 
opravy a zajišťuje mobilní toalety.   

                                                                     (mák)

Kabelky  vydělaly  nemocným 
desetitisíce korun
Desetitisíce korun vynesla dobročinná akce 
pod názvem Veletrh kabelek. Organizátorům 
se podařilo v průběhu druhé poloviny 
loňského roku shromáždit od dárkyň stovky 
nepotřebných kabelek a následně je prodat 
za symbolické ceny.
Výtěžek jde na nákup vybavení pro dětské 
oddělení v karlovarské nemocnici. Malí 
pacienti tak už dostali například tři nové 
televizory.
Iniciátorkou sbírky v Karlovarském kraji je 
zdravotní sestra Helena Tomanová, záštitu 
nad akcí si vzalo na svá bedra sdružení rodičů 
při chodovském DDM Bludiště, kde už v říjnu 
získali z prodeje kabelek zhruba 16 000 
korun. K částce je také třeba připočíst dalších 
devět tisíc korun ve finančních darech.
Sbírka kabelek v DDM Bludiště a na dalších 
místech pokračuje i v následujících dnech. 
Jejich prodej se pak uskuteční v březnu 2015.   

  Přibližně dvě stovky reflexních pásek 
rozdali v závěru loňského roku chodovští 
strážníci při svých pochůzkách. Praktický 
bezpečnostní prvek má za úkol upozornit na 
člověka za snížené viditelnosti.
Krajský projekt „Buďte vidět, přežijete“, 
k němuž se připojila i Městská policie  
v Chodově, je zaměřen především na chodce 
a cyklisty, kteří v tmavém oblečení vstupují 
do vozovky nebo se pohybují v její blízkosti.
Podle velitele chodovských strážníků 
Ladislava Staňka se městská policie chce  
k projektu průběžně vracet. Kromě strážníků 
rozdávali pásky také policisté z místního  
oddělení.                                                    (mák)

Zápis  do  mateřské  školy  pro 
školní rok 2015/2016 

  Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, 
příspěvková organizace upozorňuje, že 
zápisy dětí pro školní rok 2015/2016 se 
konají ve dnech:
 23.3.2015 - pondělí, od 8:00 do 14:00 hodin 
24.3.2015 - úterý, od 8:00 do 14:00 hodin
P o t ř e b n é  d o k l a d y  k  z á p i s u :  
• občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte (pas u cizích státních příslušníků)  
• rodný list dítěte  
• vyplněná žádost o přijetí dítěte k docházce     
   Pro žádost o přijetí dítěte si přijďte ještě 
před zápisem do Vámi zvoleného pracoviště 
mateřské školy (dostupná je též na webu 
školy - mschodov.estranky.cz), kde ji ve 
dnech zápisu odevzdáte.  
    K  záp isu  se  dostavte  i  s  d í tě tem.  
Zápisy proběhnou v kancelářích ředitelky 
a zástupkyň ředitelky MŠ. Kontakty na 
jednotlivá pracoviště MŠ: 
Nerudova ulice: ředitelka MŠ pí Jana Piklová, 
tel. 352 352 480  
Zahradní ulice: zástupkyně ředitelky pí Jiřina 
Dvořáková, tel. 352 352 450  Školní ulice: 
zástupkyně ředitelky pí Jana Jansová, tel. 
352 352 460 
U Koupaliště: zástupkyně ředitelky pí Marcela 
Davídková, tel. 352 352 470 

Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov                                                                    (mák)

Strážníci rozdali stovky 
 reflexních pásek
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Provoz  mateřské  školy  v  době 
letních prázdnin 
      V měsíci červenci a srpnu 2015 bude 
provoz na pracovištích MŠ v Zahradní a 
U Koupaliště přerušen od 29.6.2015 do 
21.8.2015 - děti přejdou do MŠ ve Školní. 
Na pracovišti MŠ v Nerudově ulici bude 
provoz přerušen od úterý 7. července do 
21.8.2015- děti přejdou rovněž do MŠ ve 
Školní. Všechna pracoviště MŠ budou opět 
v provozu od 24.8.2015. Svůj požadavek 
na umístění dítěte k docházce v MŠ v době 
prázdnin mohou zákonní zástupci sdělit do 
konce května 2015. 

Jana Piklová, ředitelka MŠ Chodov

Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata města Chodov
    Záchytné místo v Chodově funguje již 
druhým rokem. Za rok 2014 jím prošlo 
celkem sedm desítek psů, kdy zhruba 
polovina byla vrácena zpět majitelům  
a druhá polovina byla umístěna do nového 
domova.
Velice bych chtěla poděkovat za 
všechny chlupáče všem lidem, kteří nás 
navštěvují, sledují naše stránky, sdílejí na 
facebookových stránkách. Takto se najde 
majitel nebo nový domov pro pejska velice 
rychle. Pejsky máme umístěné po celé 
republice, a dokonce i na Slovensku.

Dne 21.12.2014 proběhlo v záchytném 
místě Vánoční setkání s opuštěnými 
pejsky. Sešlo se opět veliké množství 
dárečků, za které bych Vám všem 
chtěla poděkovat. Též patří díky  
i všem těm, kteří chodí v průběhu roku  

s dárečky. Pejskové jsou za hračky  
a pamlsky velice vděční, a můžou tak býti 
rozmazlováni. Rovněž veliké díky patří 
městu Chodov za zřízení záchytného místa 
a finanční zajištění pro chlupáče.  
Moc si toho vážím!
   V zimním čase jsou hodiny pro veřejnost 
zrušeny, avšak návštěvy a adopce 
pejsků jsou možné kdykoli, po předchozí 
telefonické dohodě na tel. č. 602 221 090.
  Více informací o nás najdete na https://
www.facebook.com/utulekchodov.  
          Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná         
                                                     zvířata města Chodov

Pořádá v měsíci únoru tyto akce:
10. 2. 17:00    Třídní přehrávka
p. uč. J. Hraničkové (klavír) 
a p. uč. J. Kubrichta (housle, KH)
17. 2. 17:00 Třídní přehrávka
p. uč. L. Smetanové (klavír, zpěv, keyboard)
18. 2. 9:00 Okresní kolo Soutěže ZUŠ
taneční obor – Malá scéna KaSS
23. 2. 17:00 Třídní přehrávka
p. uč. V. Moiseevy (klavír) 
a p. uč. A. Patakové (smyčce)

   Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se uskutečnil 
v koncertním sále ZUŠ již druhý pořad  
40. koncertní sezony Kruhu přátel 
hudby (na snímku), který zcela 
netradičně propojil klavírní a výtvarnou 
improvizaci v podání Jiřího Pazoura  
a Olgy Volfové. Během pořadů (dopolední  
a večerní) vznikly zajímavé obrazy, které 
nám nově zdobí koncertní sál ZUŠ.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Základní
umělecká 
škola Chodov
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Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

Chorvatsko – pobyt pro děti 
Termín 9.8.-19.8.2015 
Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště na 

ostrově Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží  
a pěknými sociálkami. Cena poukazu: 7.950 Kč. 
Poslední přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.  
Foto z minulých let na www.ddmchodov.cz

Příměstské soustředění
Určeno První týden o prázdninách. Určeno 
dětem se zájmem o florbal - ročník narození 
2007 – 2004. Přihlášky v kanceláři DDM.  
Informace: www.ddmchodov.cz

„Po letech“
   Zveme vás na další výstavu. Svoje starší  
i nové olejomalby vám představí pan Karel 
Floder. Některé obrazy budou prodejné.

Vernisáž: 3.2.2015 v 16:00 hodin
Kdy: úterky a čtvrtky 9 – 12 a 14 – 17 hodin

Výstava bude probíhat v Městské galerii v 
DDM od 3. do 19. února.

Připravuje se burza
jarního a letního dětského oblečení, obuvi, 
hraček a sportovního vybavení.

Kdy: 16. a 17.3.2015, 10 - 17 hodin
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé 
zboží. Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) 
domluvit do kanceláře DDM, přidělíme Vám 
kód, lepíky a arch k zapsání vašeho zboží a Vy 
si doma vše v klidu můžete připravit. Ve dnech 
9. - 13.3. už jen přinesete označené, oceněné 
oděvy i se seznamem.

Přebor  ZŠ  Chodova  ve  skoku  přes 
švihadlo

Kdy: 3. února 2015
Pravidla: Počet přeskoků snožmo bez mezis-

koku po dobu 30 vteřin.

Přebor Chodova ve skoku přes švihadlo 2014
Uprostřed Lenka Tran (ZŠ Husova)-rekord-
manka se 134 přeskoky.

Přebor ZŠ Chodova ve šplhu na tyči
Kdy: 17. února 2015
Pravidla: Šplhá se po tyči libovolným 

způsobem. Každý účastník má 1 pokus. 
Nejrychlejší 4 závodníci postupují do finále, 
kde se rozhodne v přímém souboji o konečném 
umístění. Hodnocení: První tři z každé kategorie 
získávají v obou přeborech body do hodnocení 
škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jednot-
livci. Každý účastník získává drobnou cenu.
Obě akce pořádají SRPD při DDM Bludiště ve 
spolupráci se ZŠ Školní ul. a ŠAK Chodov, za 
finanční podpory města Chodov.

Městská
knihovna
Chodov

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Beseda Přežila jsem holocaust
pondělí 9. 2. od 17:00

Beseda s paní Jarmilou Weinbergerovou, 
ženou, která přežila čtyři koncentrační tábory. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Díky, pane Werichu
středa 11. 2. od 18:00

Povídání o Osvobozeném divadle a literární 
činnosti. Jan Werich jako exkluzivní herec i skvělý 
člověk, který neztratil nikdy glanc. Nahlédnete do 
méně známého období ze života Wericha a Vos-
kovce. Pořad je doplněn originálními nahrávkami 
Ježkova orchestru. Pro veřejnost. Vstup zdarma.
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ZŠ Husova ul.

Poznej své zdraví z oční duhovky
pondělí 16. 2. od 18:00

Beseda o irisdiagnostice - metodě, která 
dokáže odhalit zdravotní stav člověka z oční 
duhovky. Dále se dozvíte více o biorytmu lid-
ského těla a jak souvisí se zdravím člověka, kde 
děláme chyby ve stravování (kombinaci stravy), 
o tom, jak se náš životní styl odráží na zdraví 
a psychice, a o harmonizaci těla, mysli a duše. 
Zájemcům bude možno provést irisdiagnostiku 
na místě. Cena: dospělí 1000 Kč, děti do 12 let 
600 Kč a děti do 3 let s jedním rodičem zdarma. 
Pro veřejnost. Vstup na besedu je zdarma.

Alchymie veršů čtvrtek 19. 2. od 18:00
Elixír namíchaný z autorské prózy i poezie Zuza-
ny Vajnerové Cerovské a folkové hudby skupiny 
Netřísk. Co by byla poezie bez hudby? Co by byla 
hudba bez poezie? Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Maškarní ples  středa 25. 2. od 16:00
Tradiční karnevalové řádění pro děti od 2 do 
6 let v maskách. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
středa 11. 2. od 17:00

Během 8 lekcí se dozvíte, jak lze zlepšit 
činnost paměti a udržet mozek v kondici. Kurz 
je pro všechny od 15 do 100 let. Cena celého 
kurzu je 250 korun. Bližší informace tele-
fonicky na čísle 352 352 255, nebo osobně  
v oddělení pro děti. Pro veřejnost.

Z Deníku Průšvihářky
pondělí 23. 2. od 18:00

Autorské čtení Lenky Čalounové. Mladá 
Průšvihářka vás seznámí se svým blogem, 
kde se objevují její myšlenky, názory, úvahy  
a čas od času i bláznivé povídky. Vstup zdarma.

Čtení z bible a duchovní písně pro Romy
čtvrtek 12. 2. od 17:00

Duchovní písně a vyprávění romské 
křesťanské skupiny Devleskere čhave aven ze 
Sokolova, jejíž název v překladu zní: Boží děti 
přicházejí. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Kdo je tu plevel?
čtvrtek 26. 2. od 18:00

Stále se v dějinách vrací snahy vyčistit 
společnost i náboženství od nežádoucího “plev-
elu”. A stále tyto snahy vyvolávají nesmírné 
utrpení a nespravedlnost. Bible inspiruje ke zcela 

jinému pohledu a řešení. Další setkání s panem 
Tomášem Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Cvrčkohrátky
čtvrtek 5. 2. od 10:00, čtvrtek 26. 2. od 10:00

Středeční soutěže od 15:00 do 16:00

Hravé čtení středy od 16:00

Čtvrteční  výtvarné  dílny  pro  děti  i 
dospělé od 14:00 do 17:00

Tipy knihkupectví
Barbara Erskinová – Nejtemnější hodina
Společenský román z válečného období.
Stephen King – Pan Mercedes
Muž v ukradeném mercedesu úmyslně vjede 
do fronty na chodníku, na místě zůstane osm 
mrtvých a patnáct zraněných…
Otevřeno: Po – pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.

Čtenářská gramotnost
Na naší škole (malý pavilon, 1. patro) 
byl otevřen neobvyklý čtenářský koutek 
„VŠEZNÁLEK – VÝMĚNA KNIH“. Je určen nejen 
pro žáky, kteří dobře a rádi čtou, ale i pro ty, 
kteří se číst učí. Podmínkou je, že si každý může 
odnést knihu, která se mu zalíbí, ALE VÝMĚNOU 
ZA NI donese svoji knihu, kterou už nečte,  
a nechá ji VŠEZNÁLKOVI. Přejeme všem malým 
čtenářům mnoho nových a zajímavých zážitků.

Úspěšné florbalistky
Žákyně školy ze 6. a 7. tříd, respektive z 8.-9. 
tříd zvítězily v okresním kole ZŠ ve florbalu  
a postoupily do krajského kola. Velkou zásluhu 
na úspěchu má p. Parth, který již několik let 
vede kroužek florbalu na naší škole.
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ZŠ  
Nejdecká ulice

„Školička“
Dne 10. 2. 2015 (od 15:30 do 16:30 hodin) 
zveme naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
na první hodinu „Školičky“.
Zde si děti budou rozvíjet představivost, 
zručnost, jemnou motoriku, tvořivé myšlení, 
slovní zásobu a zároveň poznají i své nové 
spolužáky.
„Školička“ bude probíhat pravidelně v těchto 
následujících úterních termínech: 24. 2., 10. 3., 
24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5. a 2. 6. 2015, vždy 
ve stejném čase od 15:30 do 16:30 hodin.
Těšíme se na vás. Vaše budoucí paní učitelky
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 (telefon: 352 352 390, 602 459 734 Mgr. 
Libor Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

Hledáme učitele Aj
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku 
s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro 
výuku Aj s výukou převážně na II. stupni ZŠ. 
Nástup od září 2015. Další informace na tel. 
352352290 nebo u ředitele školy.

Mgr. Milan Kovářík, řed. školy

Vánoce pro zvířátka
  4. B má každý měsíc minimálně jednu akci 
mimo budovu školy. Jezdíme na sobotní výlety 
s rodiči, navštěvujeme muzea a zříceniny v 
karlovarském regionu nebo chodíme na delší 
procházky v okolí.
  Na podzim jsme například navštívili Himlštejn, 
hledali jsme hranice města Chodova (víte,  
že celý okruh má více než 10 km?), byli jsme  
v chebském muzeu a infocentru.
  Těsně před Vánoci jsme zdobili stromeček 
pro zvířátka přímo v lesoparku za potůčkem a 
nezapomněli jsme jim v duchu popřát krásné 
Vánoce.
  Tento měsíc jsme společně se 4. A jeli 
na exkurzi do porcelánky Thun v Nové 
Roli. Už se moc těšíme, co pro nás připraví 
paní učitelka příští měsíc.        Žáci ze 4.B

Sportovní úspěch
  Naše mladší žákyně ve složení Böhmová, 
Zelená, Madarasová, Zdráhalová, Birknerová, 
Hricková, Latosinská, Pancová a Beňáková se 
zúčastnily okrskového kola ve florbale a post-
oupily z druhého místa do kola okresního. Ani 
zde se neztratily. Vyhrály skupinu a postoupily 
do semifinále, kde prohrály na samostatné 
nájezdy 5:4. V souboji o 3. místo podlehly 
soupeřkám 2:1. Všem děkujeme za reprezen-
taci školy

učitelé Tv

Přípravné třídy v ZŠ Chodov, Nejdecká 254
  Předškolní příprava je nezbytnou součástí 
vzdělávání dítěte. Jednou z možností je 
docházka do přípravné třídy. Úkolem přípravné 
třídy je zajistit dětem dobrou předškolní 
přípravu, případně odhalit včas speciální 
vzdělávací potřeby dítěte a zaměřit se na jejich 
nápravy nebo kompenzace.
Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí  
rozumové schopnosti, jako jsou jazykové  
a komunikační dovednosti, předmatematické 
představy a smyslové poznávání. Zaměřují se 
také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a gra-
fomotoriky. Součástí výuky je výtvarná, hudeb-
ní, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou 
pořádány různé aktivity, jako výlety a exkurze, 
návštěvy knihovny a různé kulturní akce.
Výuka v přípravné třídě se organizačně podobá 
školnímu vyučování, probíhá v blocích od 8:00 
do 11:30 hod. Škola nabízí ranní i odpolední 
družinu.
Zapsat své dítě do naší přípravné třídy můžete 
do konce června, avšak jen do naplnění volné 
kapacity. V případě zájmu se můžete přijít do

ZŠ
Školní ulice



14

Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

Zprávy z města

Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

Střípky z činnosti MP Chodov
    Tak silvestra jsme oslavili všichni. Každý 
z nás asi i chvíli bilancoval, co se mu podařilo 
či nepodařilo ve starém roce a co ho čeká  
v tom novém. S podobným úmyslem přišel před 
služebnu městské policie před silvestrovskou 
půlnocí i 22letý mladík, na kterého odpovědnost 
za jeho zřejmě nevydařený rok 2014 dolehla 
až takovým způsobem, že si klekl před vstupní 
dveře služebny s občanským průkazem v ruce 
a hlasitě a s pláčem se dožadoval ukřižování 
za své špatné činy a že lituje všeho, co se 
mu zatím v životě nepodařilo. Strážníci se jej 
snažili povzbudit a motivovat k zářnější naději 
do jeho ještě mladého života, ale bohužel 
mladík požil větší množství alkoholu a místo 
vzájemného porozumění pozvracel strážníkům 
služební vozidlo. Svůj první vstup do nového 
roku tedy mladík strávil na protialkoholní 
záchytné stanici.

/O ukřižování se tedy postarali zřízenci na
záchytce připoutáním k posteli…/

Smutnější bilanci měl za sebou zřejmě jiný, 
21letý mladík z ul. U Koupaliště, který spolykal 
k večeru značné množství léků a poté je zapil 
alkoholem. Včas si však ještě dokázal uvědomit, 
co udělal, a zvedla se v něm vůle bojovat o 
svůj život. Vypotácel se z bytu a vydal se po 
schodech do přízemí panelového domu, kde na 
chodbě zkolaboval. Zde jej nalezli sousedé a 
přivolali pomoc. Strážníci muži zajistili základní 
životní funkce a předali ho lékařské službě.

/Až Ti bude v životě nejhůře, otoč se ke slunci  
a všechny stíny padnou za Tebe … /

Na tísňovou linku městské policie zavolal muž, 
že má v úmyslu koupit před nákupním střediskem  
Tesco vánoční jmelí od prodejce z přistaveného 
stánku, ale že prodejce je nějaký divný, protože 
mu jmelí při nákupu vhodil do obličeje. Na místě 
bylo posléze zjištěno, že stánkař je úplně opilý, 
neboť byla veliká zima, poletoval sníh, mrzlo 
a prodejce se zahříval z rumové placatice tak 
vydatně, až úplně jako citlivý prodavač vyhořel 
a propadl se do temnot opileckých depresí. 
Stánkař na místě nadýchal přes 2 promile, proto 
byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici 
k odeznění intoxikace.

/No ještě že neprodával vánoční stromky … /                 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

školy podívat nebo se blíže informovat na tele-
fonním čísle 352 352 490, 731 151 826.

Vánoční sportovní den
   Třídní týmy se mezi sebou utkaly v turnaji 
ve volejbalu. Novinkou bylo, že se turnaje 
zúčastnilo i družstvo třídy G1, kam chodí 
několik velmi šikovných volejbalistek. A tak 
nebylo divu, že tento tým porazil o mnoho starší 
spolužáky. Do akce se aktivně zapojili i někteří 
učitelé. Někteří zastávali místo nejvěrnějších 
fanoušků na lavičce a povzbuzovali svůj tým 
k nejlepším výkonům. Nově byla vyhlášena 
kategorie Skokan roku. Tuto cenu si odneslo 
družstvo třídy G1, které zároveň vyhrálo i 3. 
místo v turnaji. Druhé místo v celkovém pořadí 
obsadila třída GEL3, jež svedla nelítostný a 
napínavý souboj se třídou G6. Třída G6 si tak 
odnesla diplom a sladké odměny pro vítěze.

Uchazečům o studium na naší škole 
připomínáme, že termín pro podání přihlášek 
je 15. 3. 2015.

Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Fotografie je z třídního výletu třídy EL4, která se 
v závěru roku vydala do Prahy.

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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Statistika městské policie
Práce strážníků se nedá vyjádřit jen suchou statistikou, ale je známo, že i když statistika 

nuda je, má však cenné údaje. Tak tedy některé údaje řečí čísel pro srovnání…

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO 
prosinec 2014
V posledním měsíci roku 2014 chodovští 

hasiči zasahovali celkem u třinácti 
událostí. Jednotka likvidovala pět požárů 
(popelnice v ulici Vintířovská, Revoluční 
a v Mírové, tráva a odpad po vypalování 
kabelů v Nádražní ulici, osobní auto u 
garáže ve Vančurově ulici). Statistiku 
nehod rozšířily tři prosincové nehody, 

které se naštěstí obešly bez závažných 
následků, odnesly to pouze „plechy“. 
Nehoda osobního vozidla převráceného 
na střechu u Mezihorské, nehoda tří  
 osobních automobilů v ulici U Porcelánky 
a obdobná srážka tří vozidel v Chranišově. 
U těchto nehod byla prováděna stan-
dardní činnost, jako např. zajištění místa, 
regulace dopravy, protipožární jištění, 
likvidace uniklých náplní a očištění ko-
munikace. Při jedné z nehod v průběhu 
zásahu došlo vlivem nepřízně počasí 
(námrazy) k ulomení stromu, který spadl 
na již havarované vozidlo, vše se obešlo 
bez zranění.

Městská policie Chodov- výtah pro srovnání 2012 2013 2014

přestupky celkem 1913 2254 1853

pokuty celkem 989 1169 812

domluva celkem 811 975 977

oznámení přestupce celkem 113 110 64

výše pokut celkem 233 950 304 950 236 500

spolupráce s PČR (společný zákrok, dopr. nehoda)  364 337 280

zadrženo hledaných osob.vozidel 14 9 12

zadrženo pachatelů T.činu 35 12 25

počet odchycených psů v regionu 66 51 81

řešení přestupce-chovatele psa 27 49 77

počet psů umístěných v útulku 24 43 74

prověření oznámení 1270 1250 1270

"botička" 353 341 239

zjištění vraku vozidla 6 8 16

poskytnutí první pomocí 72 62 93

pomoc občanu v nouzi 158 390 477

Počet evidovaných událostí během roku v rámci služby 5839 6528 6733

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Další události byly technického chara-
kteru. Jednotka řešila ve spolupráci se 
sokolovskými hasiči únik propan-butanu  
z netěsné 2kg PB láhve ve sklepě domu 
ve Vítězné ulici v Chodově, vše bez 
zranění a škod. Po plošném výpadku 
elektrické energie jednotka na žádost 
krizového štábu zajišťovala osvětlení 
a připravila přímotopy do určených 
mateřských škol. Ve dvou případech 
jednotka otevírala nouzově byty v uli-
ci Luční a ve Smetanově, jedna osoba 
byla předána záchranné službě. Opět 
ve spolupráci se sokolovskou jednotk-
ou byl proveden zásah při částečné 
destrukci rodinného domu ve Staré 
Chodovské, případná přítomnost za-
valených osob byla hasiči vyloučena  
a případ si převzal stavební úřad.

Informace SDH - prosinec 2014
  Stále probíhá zimní příprava všech 

sportovních kolektivů v nové sportovní 
hale. Tradičně se uskutečnila Vánoční 
besídka jak mladých, tak i těch starších 
hasičů. Nechyběl každoroční Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu. Sportovní den 
byl příjemným zpestřením vánočních 
svátků. Zcela zasloužené vítězství patřilo 
Jiřímu Perglerovi st., o druhé místo se 
bojovalo v „rozstřelovém“ zápase, lépe 
byl připraven Jiří Szewieczek, třetí místo 
obsadil Marcel Weiss.

Sbor dobrovolných hasičů v Chodově 
bude organizovat již tradiční Hasičský 
ples dne 7. února 2015 ve velkém sálu 
KaSS v Chodově od 20:00 h. Prodej 
lístků si zajišťuje základní organizace 
SDH Chodov, zbývající lístky budou v 
předprodeji Malé scény KaSS v Chodově 
od 26. ledna 2015.

Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
www.sdhchodov.cz

Dopravní nehoda osobního vozidla na střeše, 
u Mezihorské, prosinec 2014.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu,  
hasičská zbrojnice Chodov, 25. prosince 2014.

Zásah hasičů při destrukci rodinného domu,  
Stará Chodovská č. p. 105, 11. prosince 2014.

Blahopřání
Dne 6. února 2015 oslaví vážená 

paní Marie Scholzová 
své 90. narozeniny.

Zdraví, lásku a pohodu 
    do dalších let jí přeje 
             syn Toník 
s manželkou Zdenkou.
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Život a osud starosty Karla Fenkla

Vážení čtenáři, únorovým číslem počínaje 
začíná ve Zpravodaji města Chodova nový 
seriál, který Vám přiblíží méně známou  
historii a události města, v němž žijete. 
První část je věnována Karlu Fenklovi - 
starostovi, za jehož úřadování byl Chodov 
povýšen na město.

  
   Ze staletých dějin Chodova výrazně 
vystupuje několik postav, které se 
významným způsobem zasadily o rozvoj  
a slávu města. Některé tyto osobnosti jsou 
dodnes pohřbeny na městském hřbitově, 
kde jejich hroby zarůstají travou a na 
jejich památku sedá prach. Rád bych vám 
proto některé z nich přiblížil a podíval se 
společně s vámi na jejich životní osudy. 
Jako prvního vám dnes představím Karla 
Fenkla – starostu, za jehož úřadování byl 
Chodov povýšen na město.

Rod Fenklů nebyl původem z chodovské-
ho údolí, ale patřil mezi rolnické 
rodiny ve vesničce Vítkov u Sokolova, 
doložitelně už za časů Marie Terezie.  
Z této rodiny také pocházela Anna Marie 
Fenkl, která Vítkov z neznámých důvodů 

opustila, a v roce 1845 ji nalézáme  
v Horních Nivách, kde krátce po sobě  
přivádí na svět dvě nemanželské děti  
v roce 1845 dcerku Barboru a o dva roky 
později (24. 7. 1847) syna – budoucího 
starostu Karla Fenkla. Život nemanželských 
dětí nebyl v katolicky přísné společnosti 
19. století žádný med a možná právě to 
bylo příčinou, proč obě děti v dospělosti 
odcházejí do Chodova, kde si hledají 
uplatnění.

V Chodově se Karel Fenkl seznámil  
s Marií Annou Zankl z Nového Sedla, kterou 
po krátké známosti přivedl do jiného stavu 
- roku 1872 se jim narodí dcera Marie  
a o dva roky později synek Karel. Protože 
Fenkl moc dobře věděl, jaké to je, být 
dítětem z nemanželského lože, bere si  
o tři roky později Marii Annu za ženu,  
a obě děti jsou tak legitimizovány skrze 
svátost manželskou. V roce sňatku (1876) 
přichází na svět třetí dítě – malý Johánek. 
Narodil se ovšem slabý a nemocný  
a o pouhý rok později umírá na spalničky. 
Karel Fenkl pracuje jako výrobce porcelánu 
a pravděpodobně je velice úspěšný. V té 

Vila Fenkl z pohledu od Chodovského potoka.
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době bydlí manželé Fenklovi v budově staré
pošty č.p. 137 (v tom místě dnes stojí 

školní jídelna ve Smetanově ulici), kde 
přichází na svět roku 1879 dcera Amálie. 
Je to období, kdy Karel Fenkl usilovně 
pracuje, stává se uznávaným podnikatelem, 
angažuje se v obecní správě a chystá se 
založit se společníky vlastní továrnu na 
porcelán. V roce 1880 umírá pětiletý syn 
Karel na tyfus - je to další z řady úmrtí 
vlastních dětí, které má Karel Fenkl zažít. 
V téže době Fenklova rodina buď staví, 
nebo kupuje dům na opačné straně potoka 
- od pošty co by kamenem dohodil. Dům 
nesl č.p. 217 a po několika přestavbách  
v dalších letech bude znám jako „villa Fenkl“ 
(na místě této vily dnes stojí dům č.p. 701 
v Poděbradově ulici). Karel Fenkl se stále 
více angažuje v životě obce, nalézáme jej  
v několika spolcích a sdruženích, v roce 
1885 se stává předsedou chodovského 
sboru dobrovolných hasičů. V roce 1881 
přichází na svět další syn a je mu dáno 
jméno po otci a mrtvém bratru – Karel. Tento 
syn se dožije dospělosti, stane se inženýrem 
a jednou převezme továrnu.

Podnikatelský duch Karla Fenkla se naplno 
rozvine v roce 1883, kdy zakládá společně 
s Albertem Richterem a Aloisem Hahnem 
druhou velkou porcelánku v Chodově. Areál 
továrny je dodnes jedním z největších 
areálů ve městě. Začne se jí říkat „nová 
továrna“ (odtud pochází i název Tovární 
ulice, na jejímž konci areál stojí), čímž 
ji místní obyvatelé odlišují od podniku 

Haas a Czjzek (dnešní porcelánka v ulici  
U Porcelánky). O dva roky později Alois 
Hahn ve věku 47 let umírá na tuberkulózu 
(není bez zajímavosti, že umírá v domě 
rodiny Fenklů, dá se předpokládat, že tam 
bydlel společně se svým společníkem)  
a Albert Richter svůj podíl ve firmě převádí 
na svého zetě Antona Langera. Karel Fenkl 
tak od roku 1886 stojí v čele podniku 
„Richter, Fenkl a Hahn“ jako technický 
ředitel, zatímco Anton Langer je ředitelem 
obchodním. Další rozšiřování továrny  
v roce 1890 udělá z podniku Richter, Fenkl  
a Hahn největší podnik v širokém okolí  
a jeho výrobky se stanou brzy proslulými. 
Firma zaměstnává více než osm stovek 
lidí, a je tak největším zaměstnavatelem ve 
městě.

Zatímco se mu daří na poli podnikatelském, 
doma stíhá jedna tragédie druhou. V roce 
1885 se mu narodí další synek, Rudolf, 
který však umírá ve dvou letech, a dcerka 
Emma, která přichází na svět v květnu 1887, 
se nedožije ani dalšího dne. Velké úspěchy 
však slaví Karel Fenkl v obecní politice.  
V městské radě patří mezi nejaktivnější radní, 
na zasedání rady 28. srpna 1888 pronáší 
projev, ve kterém navrhuje zřízení pomníku 
císaři Josefu II. Jeho nápad je schválen  
a 18. 8. 1889 je pomník císaře odhalen. 
Podílí se také finančně na opravách kostela 
svatého Vavřince, který prochází v 80. a 90. 
letech nákladnou rekonstrukcí.

Karel Fenkl zvolen starostou
Všechny tyto politické a společenské 

úspěchy jsou završeny v roce 1890, kdy 
je Karel Fenkl zvolen starostou – musí to 
být pro něj zadostiučinění. Nemanželský 
syn z chudých poměrů, který přišel do 
města pravděpodobně bez ničeho, se sám 
vypracoval v nejbohatšího a nejuznávanějšího 
občana Chodova. Po celou dobu výkonu své 
funkce (dlouhých deset let do roku 1900) 
odmítal přijmout starostenský plat ve výši 
400 zlatých a všechny ušetřené prostředky 
dával do výstavby chodníků a cest. Za jeho 
úřadování zažívá město stavební rozkvět. Jsou 
nově zmapovány ulice a je vytvořen městský 
plán rozvoje pro další desetiletí. V roce 1893 
nechává městská rada nově pojmenovat 
všechny ulice a na počest starosty pojmenuje 
dnešní ulici Dukelských hrdinů „Karl Fenkl 
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Straße“ - ulice Karla Fenkla. V této ulici 
nechává starosta na své osobní náklady 
vybudovat v roce 1894

Městský park, který nechal vybudovat 
starosta Fenkl městský park, jehož pravidelná 
údržba byla hrazena z prostředků Karla 
Fenkla.

V roce 1894 se Fenklovi podaří po 
mnohaletých vyjednáváních dosáhnout 
vrcholu – v září toho roku je městys Chodov 
povýšen na město a je mu udělen městský 
znak. V době, kdy Karel Fenkl přebírá 
dekrety o povýšení, umírá ve vile na břehu 
Chodovského potoka ve věku 54 let jeho žena 
Marie Anna. Nepřežije v nově povýšeném 
městě Chodově ani měsíc – zemřela 25. 10. 
1894. Je uložena ke svým dětem do velké 
hrobky na chodovském hřbitově.

Ocenění rytířským křížem
Na samém počátku nového století odchází 

Karel Fenkl z úřadu starosty, část vedení 
firmy předává svému synovi a stává se 
už „jen“ uznávaným občanem města. 
Hned 12. července 1901 zastupitelstvo 
města slavnostně schvaluje jmenování 
Karla Fenkla čestným občanem města za 
jeho velké zásluhy o rozvoj. Stejně tak 
se na to zřejmě dívají i ve Vídni, neboť 

císařským přípisem je o dva týdny později 
Karlu Fenklovi udělen rytířský kříž Řádu 
Františka Josefa za zásluhy o rozvoj 
monarchie. Stejné vyznamenání nosili  
v té době například Václav Myslbek nebo 
Alfons Mucha. Vyšších poct už prakticky 
nemohl továrník Karel Fenkl v životě 
dosáhnout. Přesto zůstává ve městě stále 
aktivní, zasahuje do společenského života  
a bohatě sponzoruje všemožné aktivity.  
V roce 1905 nechává na své náklady vytvořit 
jedno nové vitrážové okno v chodovském 
kostele.

Život továrníka, starosty a mecenáše Karla 
Fenkla se završil 18. srpna 1920, kdy zemřel 
ve věku 73 let po dlouhé nemoci ve své 
chodovské vile. O pár dní později je se všemi 
možnými poctami pohřben do rodinné 
hrobky na chodovském hřbitově. Jeho firmu 
s 800 zaměstnanci po něm převzal jeho syn 
Karel se svými sestrami.

Pokud nějaká osoba výrazně změnila tvář 
Chodova, pak to byl bezesporu právě Karel 
Fenkl. I my dnes vděčíme za mnohé tomuto 
sto let vzdálenému člověku, který celý svůj 
život zasvětil tomu, aby bylo město, kde se 
sice nenarodil, ale které se pro něj stalo 
domovem, lepším místem k životu.

Miloš Bělohlávek

Městský park, který nechal vybudovat starosta Fenkl.
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čtvrtek 5. 2., pátek 6. 2. a sobota 7. 2. v 19:30 h.

JUPITER VYCHÁZÍ 3D /125/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je 
předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá se probouzí do chladné reality uklízečky 
toalet. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, 
jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její 
genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...
Přístupné, titulky. Vstupné 140 Kč

neděle 22. 2., pondělí 23. 2. a úterý 24. 2. v 19:30 h.

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI /98/
Premiéra / Horor, thriller / VB
Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, přijíždí v doprovodu 
ředitelky školy Jean Hoggové a mladé učitelky Eve Parkinsové do téměř opuštěné odlehlé 
vísky Crythin Gifford. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války svou přítomností brzy znovu 
probudí k životu zlé síly, které tuto působivou osamělou budovu pronásledují po celá desetiletí.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

středa 25. 2. v 19:30 h., čtvrtek 26. 2. v 17 h.

NEZLOMNÝ /137/
Premiéra / Válečné drama / USA
Louis má běžecký talent, který využil na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického olympijského 
týmu na hry v Berlíně v roce 1936, kde mimo jiné ohromil i Hitlera. O pár let později ohromoval 
jeho spojence jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Když 
během jedné záchranné operace jeho stroj spadl do oceánu, byl Louis jedním ze tří členů posádky, 
kteří havárii přežili. Ocitl se v japonském zajateckém táboře, který připomínal peklo na zemi.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 12. 2. v 19:30 h.

pátek 13. 2. a sobota 14. 2. v 19:30 a 22:00 h. 

neděle 15. 2. v 19:30 h. 

Přístupné od 15 let, titulky. 

Vstupné 130 Kč

pátek 6. 2. v 17 h.
sobota 7. 2. 

neděle 8.2. v 15 h.
neděle 1. 3. v 15 h.

P ř í s t u p n é,  č e s k y m l u ve n o. 
Vs t u p n é 1 4 0 Kč
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neděle 1. 2. v 15 h.

VELKÁ ŠESTKA 3D /102/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
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

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

neděle 1. 2. v 19:30 h.

BURÁCENÍ /91/
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 a kde 
člověk přestává být soudný sám k sobě.
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

pondělí 2. 2. v 19:30 h.

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ /108/
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 105 Kč

úterý 3. 2. a středa 4. 2. v 19:20 h.

SLÍDIL /117/
Premiéra / Krimi thriller / USA
Lou se snaží prosadit jako novinář. Protože se mu nedaří najít uplatnění  
v již zavedených agenturách, pustí se na vlastní pěst do pátrání a po stopách 
zločinu. Pro atraktivní novinářský materiál je schopen udělat cokoliv.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 5. 2. v 17 h.

HACKER
Akční krimi thriller / USA
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... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 5. 2., pátek 6. 2. a sobota 7. 2. v 19:30 h.

JUPITER VYCHÁZÍ 3D /125/
Premiéra / Dobrodružné sci-fi / USA
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je 
předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá se probouzí do chladné reality uklízečky 
toalet. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, 
jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její 
genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru...
Přístupné, titulky. Vstupné 140 Kč

pátek 6. 2. v 17 h., sobota 7. 2. a neděle 8.2. v 15 h., neděle 1. 3. v 15 h.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA… 3D /84/
Premiéra / Animovaná komedie / USA
SpongeBob žije se svými přáteli spokojeně v podmořském městečku Zátiší Bikin. Idyla 
skončila ve chvíli, kdy se magickým trikem zmocnil návodu na ty nejlepší hambáče 
pirát Hambivous (Antonio Banderas), zaparkoval svoji kocábku na pláži a proměnil ji 
ve stylový stánek s rychlým občerstvením. SpongeBobovi a jeho kámošům nezbyde 
než rozpumpovat svaly, vynořit se, trochu oschnout a vybojovat si recept zpátky… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

sobota 7. 2. v 17 h.

PADDINGTON /98/
Rodinná komedie / VB, Kanada, Francie
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího 
Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou 
manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

neděle 8. 2. v 17 h.

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D /142/
Historické drama / USA, VB, Španělsko
Příběh jednoho člověka, který našel odvahu postavit se moci impéria. Mojžíš (Christian 
Bale) se postaví na odpor egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 
600 000 otroků, aby utekli z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi 
a vydali se na monumentální cestu do zaslíbené země. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

neděle 8. 2., pondělí 9. 2. a úterý 10. 2. v 19:30 h.

E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT /112/
Premiéra / Thriller / USA
V ponuré atmosféře viktoriánské psychiatrické léčebny se odehrává nejen děsivý 
příběh, ale také střet dvou filmových velikánů: Bena Kingsleyho jako šíleného „doktora“ 
Lamba a Michaela Cainea jako oficiálního zástupce dobové lékařské vědy, která byla 
schopna vystavovat pacienty neuvěřitelným ukrutnostem. Který z nich je „horší“? 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

středa 11. 2. v 19:30 h.

MODELKY S.R.O. /90/
Komedie / Česko
Dvě někdejší kamarádky (Regina Rázlová a Evelyna Steimarová), ale už 40 let 
nesmiřitelné rivalky, ikony českého módního světa. 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 15 let. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 12. 2. a sobota 14. 2. v 17 h.

SEDMÝ SYN 3D /120/
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, český mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 12. 2. v 19:30 h.,  pátek 13. 2. a sobota 14. 2. v 19:30 a 22:00 h. 
neděle 15. 2. v 19:30 h. 

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI /124/
Premiéra / Romantický, erotický / USA
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá 
a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele 
Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského 
časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným chováním snaží odradit, má 
ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní setkání. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

pátek 13. 2. v 17 h.

VELKÁ ŠESTKA 3D /102/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

sobota 14. 2. v 15 h.

VELKÁ ŠESTKA 2D /102/
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

neděle 15. 2. v 15 h., sobota 28. 2. v 15 h.

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D /90/
Animovaná komedie / USA
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním filmu! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

neděle 15. 2. a čtvrtek 19. 2. v 17 h.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
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. ..
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

pondělí 16. 2. v 19:30 h., 
pátek 27. 2. v 17 h. 

FOTOGRAF /133/
Tragikomedie / Česko
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. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč
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6. týden 2015
3. 2. úterý a 5. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 2. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD  
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. týden 2015
10. 2. úterý a 12. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 2. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce únor (premiéra) 

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

ABY BYLO JASNO – 1. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

9. týden 2015
24. 2. úterý a 26. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 2. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

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

KINOMIX  
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

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

VAŠO PATEJDL V CHODOVĚ
Krátký záznam z koncertu (premiéra)

TV ZÁPAD  
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

8. týden 2015
17. 2. úterý a 19. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 2. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 

ABY BYLO JASNO – 2. ČÁST
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD 
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

úterý 17. 2. a středa 18. 2. v 19:30 h.

KÓD ENIGMY /114/
Premiéra / Životopisný thriller / USA, VB
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu profesora 
matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cumberbatch). 
Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, 
který byl obviněn ze sexuálních přestupků. Téměř nikdo ze zúčastněných 
nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na 
prolomení kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 19. 2. a pátek 20. 2. v 19:30 h.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA /129/
Premiéra / Akční komedie / VB
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci 
svých jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným 
britským službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

pátek 20. 2. a neděle 22. 2. v 17 h. 

ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D /76/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna se spřátelí se záhadným 
tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

sobota 21. 2. a neděle 22. 2. v 15 h.

ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 21. 2. 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...
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

sobota 21. 2. v 19:30 h., sobota 28. 2. v 17 h.

BABOVŘESKY 3 /103/
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...
Přístupné. Vstupné 105 Kč

neděle 22. 2., pondělí 23. 2. a úterý 24. 2. v 19:30 h.

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI /98/
Premiéra / Horor, thriller / VB
Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, 
přijíždí v doprovodu ředitelky školy Jean Hoggové a mladé učitelky Eve 
Parkinsové do téměř opuštěné odlehlé vísky Crythin Gifford. Ve snaze ukrýt 
se tu před hrůzami války svou přítomností brzy znovu probudí k životu zlé 
síly, které tuto působivou osamělou budovu pronásledují po celá desetiletí.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

středa 25. 2. v 19:30 h., čtvrtek 26. 2. v 17 h.

NEZLOMNÝ /137/
Premiéra / Válečné drama / USA
Louis má běžecký talent, který využil na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického 
olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936, kde mimo jiné ohromil i Hitlera. 
O pár let později ohromoval jeho spojence jako člen posádky amerického 
bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Když během jedné záchranné operace 
jeho stroj spadl do oceánu, byl Louis jedním ze tří členů posádky, kteří havárii 
přežili. Ocitl se v japonském zajateckém táboře, který připomínal peklo na zemi.  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 26. 2., pátek 27. 2. a sobota 28. 2. v 19:30 h.

KOBRY A UŽOVKY /111/
Premiéra / Drama / Česko
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a 
nemá holku ani práci. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr 
Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpovědné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou 
matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, 
že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát 
pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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Výstava „Fotoinformel“ probíhá do Galerie u Vavřince KASS Chodov
autor: Eva Hubatová 28.02.

Výtvarná soutěž probíhá do MěK – dětské odd. MěK Chodov
Karnevalové masky a škrabošky 06.02.

Výkup zlata 03.02. předsálí kina  KASS Chodov
 13:00 - 17:00 Malá scéna

Zahájení výstavy obrazů olejomalby 03.02. Městská galerie DDM Chodov
Karel Floder (výstava potrvá do 19.02.) 15:00 DDM Bludiště

Středeční soutěže 04.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Activity 15:00 – 16:00

Hravé čtení 04.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Hurvínek 16:00

Cvrčkohrátky 05.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov 
 10:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 05.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Karneval a párty I. 14:00 – 17:00

Maturitní ples třídy EL4 06.02. KASS – společ. sál G a OA Chodov
 20:00

Hasičský ples 07.02. KASS – společ. sál SDH Chodov

 20:00

Přežila jsem holocaust 09.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
beseda s J. Weinbergerovou 17:00

Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové 10.02. ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov 
(klavír) a p. uč. J. Kubrichta (housle, KH)  17:00

Středeční soutěže 11.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Slovní fotbal 15:00 – 16:00

Hravé čtení 11.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Človíčkova dobrodružství 16:00

Kurz trénování paměti I. 11.02. MěK Chodov MěK Chodov
cena kurzu 250,-/8 lekcí 17:00

Díky, pane Werichu povídání o Osvobozeném 11.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
divadle a literární činnosti 18:00

Prodejní trhy levného textilu  12.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 12.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Karneval a párty II. 14:00 – 17:00
Čtení z Bible a duchovní písně pro Romy 12.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
křesťanská skupina Devleskere 17:00
čhave aven ze Sokolova

Ples sportovců FK Stará  14.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
Chodovská 20:00

Staroměstský masopust 15.02. Staroměstská ulice KASS Chodov
 10:00

Prodejní trhy levného textilu  16. – 17.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Poznej své zdraví z oční duhovky 16.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
beseda o irisdiagnostice 18:00
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Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanové 17.02. ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov 
(klavír, zpěv, keyboard) 17:00

Okresní taneční soutěž ZUŠ 18.02. KASS – malá scéna ZUŠ Chodov 
 08:00 – 18:00

Středeční soutěže 18.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Svět v kostce 15:00 – 16:00

Hravé čtení 18.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pohádkový kolotoč 16:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 19.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Papírové květiny 14:00 – 17:00

Alchymie veršů autorská próza i poezie 19.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
Z.V. Cerovské a folc. skupiny Netřísk 18:00

Maturitní ples třídy G8 20.02. KASS – společ. sál G a OA Chodov
 20:00

Ples BVC Chodov 21.02. KASS – společ. sál BVC Chodov
 20:00 
Třídní přehrávka p. uč. V. Moiseevy 23.02. ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov 
(klavír) a p. uč. A. Patakové (smyčce) 17:00

Z deníku Průšvihářky 23.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
autorské čtení Lenky Čalounové 18:00

Prodejní trhy levného textilu  24. – 25.02. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00

Maškarní ples 25.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
od 2 do 6 let 16:00

Cvrčkohrátky 26.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov 
 10:00

Čtvrteční výtvarné dílničky 26.02. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Papírové dekorace 14:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 26.02. MěK –  podkroví MěK Chodov
Kdo je tu plevel? 18:00

Přebor ZŠ Chodova 03.02. Tělocvična II. ZŠ DDM Chodov 
ve skoku přes švihadlo 13:45  

II. liga žen 07.02. sportovní hala  BVC  Chodov
Chodov – Chabařovice 09:00 Chodov

Vycházka turistů 11.02. vlakové nádraží Turisté Chodov
Kraslice – Zámecká cesta (7 km)  sraz v 08:45 Chodov                                 (Růžena Štěpánková)

Přebor ZŠ Chodova 17.02. Tělocvična II. ZŠ DDM Chodov 
ve šplhu na tyči 13:00

II. liga žen 21.02. sportovní hala  BVC  Chodov
Chodov – Praha 09:00 Chodov

Vycházka turistů 25.02. autobusové nádraží Turisté Chodov
Karlovy Vary – naučné stezky (10 km) sraz ve 09:45 Chodov                                  (Růžena Štěpánková)

Foot Cup 01.03. Sportovní hala Junák Chodov
 10:00 

Sport
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Elévové TJ Batesta Chodov

Krajská liga florbalu
  Florbalisté TJ Batesta Chodov slavili opět 
medailový úspěch, když v dalším kole své 
soutěže obsadili třetí místo na ligovém tur-
naji v Sokolově.

 

 
 V mistrovských soutěžích 2014/15 
reprezentuje Club DC Žíla Chodov, který patří  
k největším v ČR, celkem 7 týmů. Jako 
své hrací místo si zvolil náš Club i tým 
ŠKY Chlum Svaté Maří 08, kterému patří 
po první části 2. místo v Extralize K.V. 
Šipkaři DC Žíla Chodov A  vedou po 
podzimní části Superligu ČR se ziskem  
26 bodů. V Superlize hraje 12 nejlepších 
týmů z celé ČR, které jsou rozděleny 
do dvou skupin - konference západ a 
východ. Sestava družstva: Sienko Mi-
lan - kapitán, Král Vratislav, Klem-
era Petr, Boldiš Karel, Poživil František  
a Krentík Patrik. DC Žíla B hraje Extraligu 
K.V. a po polovině soutěže je na 5. místě 
/ Biernát Josef - kapitán, Fuchs Pavel.st., 
Fuchs Pavel ml., Wisniewski Tomáš a Poživil 
František/střídavý start v Superlize ČR/. 
DC Žíla XXL hraje I. ligu K.V. a patří mu 6. 
místo: Špeta Ladislav - kapitán, Drážďanský 
František, Fuchs Jiří,Fibrich Viktor, Petrželka 
Miloš st., Hergethová Jana. DC Žíla C hraje 
II.ligu sk.B a patří mu po podzimní části 
8.místo: Urys Fr.-kapitán, Urys Jan, Poživil 

Pavel, Rubáš Petr, Hergeth Pavel, Harušťák 
Martin, Duchek Jiří,  Bílý Michal a Maršík Jo-
sef. DC Žíla D hraje II. ligu sk. B a patří mu 7. 
místo: Chmelenský Martin - kapitán, Tvrdík 
Václav, Křehký Rudolf, Křehký Marek, Cenek 
Zbyněk, Kraus Petr, Kunc Karel, Frélich Jiří 
a Michajliv Tomáš. III. ligu sk. C hraje DC 
Žíla E a drží se na 5. místě: Hevkánová 
Věra - kapitán, Hevkán Jindřich, Chvostal 
Petr, Zavřel Dušan, Janík Richard, Pum-
rová Míša, Stratil Karel a Stratilová Magda. 
Dále v Extralize žen K.V. působí družstvo 
Žílovky Chodov. Ženy zasáhnou do soutěže 
až po vydání tohoto čísla. Za tým hrají: 
Hevkánová Věra - kapitán, Pumrová Mi-
chaela, Dvorská Klára, Petrželková Marta, 
Stratilová Magda a Rabasová Petra. Dále se 
naši hráči a hráčky pravidelně zúčastňují 
turnajů jak místních, tak regionálních a v 
neposlední řadě i republikových a ME a MS, 
které se koná v červnu 2015 v Poreči/Chor-
varsko/. Nejlépe si v loňských žebříčcích 
vedl hráč Superligy Král Vratislav, který 
patří již delší dobu mezi nejlepší v ČR. 
V našem Clubu se každé úterý od 19 h. 
koná série turnajů “Žíla - Open” o věcné 
ceny. Tohoto turnaje se může zúčastňovat  
i široká veřejnost. Nejlepších 24 hráčů z 
tohoto žebříčku se na konci roku utká ve” 
Velkém finále”. Každý čtvrtý turnaj patří 
turnaji dvojic. Ve finále dvojic se utká 
16 nejlepších. Na závěr bych chtěl všem 
hráčům a hráčkám DC Žíla Chodov popřát 
hodně úspěchů v jarní části soutěží 2015 
a se šipkařským pozdravem: Ať to lítá, aby 
dobře reprezentovali Club a naše krásné 
město Chodov jak doma, tak v zahraničí.

Miloš “Žíla” Petrželka, prezident DC Žíla 

 V lednovém zpravodaji jsem Vám slíbil, 
že v únorovém vydání Vás seznámím s ro-
zlosováním zimních turnajů A i B mužstev 
mužů. Plním tedy slib a níže je rozlosování 
turnajů.
A - muži  hrají vždy v sobotu v Ostrově
 So     7.  2.   15:30 h Stará Role
 So   14.  2.  15.30 h Nová Role
 So  21. 2.   15:30 h 1FC K. Vary dorost

TJ Batesta
Chodov
florbal

Klub 
DC Žíla Chodov
Šipky

Spartak
Chodov
oddíl kopané



28

Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

Sport

Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

Placená inzerce

Termín uzávěrky 
březnového 

čísla 
13.2.2015

 So    28. 2.  11:30 h Loko K. Vary
 So     7. 3.   11:30 h FC Ostrov
 So    14. 3.  hra o umístění
B - muži  hrají vše v Královském Poříčí
          10. 1. sehráli již utkání s B Habartov 
          s  výsledkem 4:2 pro Habartov
  17. 1.  Kr. Poříčí B
  24. 1.  Staré Sedlo

    1. 2.  10:00 h. Kr. Poříčí dorost
    7. 2.  13:00 h. B Vintířov
  15. 2.  13:00 h. Lomnice B 

Věříme, že turnaje prověří připravenost  
našich mužstev a zároveň je připraví na jarní 
mistrovské boje. 

Ing. Alfons Skokan
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Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov

Tel. 737 715 678

Po-Pá 8.30-12  13-17.30    So 8.30-11.30ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od února: 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

D á r k o v é  p o u k á z k y  -  v   r ů z n ý c h  c e n o v ý c h  r e l a c í c h
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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

(pod Lidlem)
K O S M E T I K A  “ K K ”

TEL.:    725 946 873
Každá zákaznice obdrží slevovou kartu!

AKCE: 
PRODLUŽOVANÉ ŘASY 420,-Kč

DOPLNĚNÍ ŘASY 300,- Kč

KOMPLETNÍ KOSMETIKA 250,-Kč

Mateřská škola Vintířov 
nabízí sportovním oddílům i jednotlivcům 
k pronájmu velkou tělocvičnu s hledištěm 
vhodnou též k pořádání turnajů.

Cena za pronájem: dospělí   350,- Kč/ hod.
                                        děti         250,- Kč/hod.

V případě zájmu volejte na telefon:
721 131 764  / správcová TV/

Směr veterinární ordinace 
Mvdr. Tučka

BEZ OBJEDNÁNÍ !

facebook.com/holicstvi                                                         
umaxe.cz 
www.holicstviumaxe.cz

           +420 737 319 516

Husova 1116, Chodov
Směr veterinární ordinace 
MVDr. Tučka

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Skočte si k nám pro 
rychlou půjčku 

734 188 466 
Vyplácíme na adrese 

Sokolov, Jednoty 1628, budova HDB 

Prodám garáž 
s elektřinou 

pod nádražím 
(Vančurova ul.)

Cena 100 000 Kč
Tel. 604 711 133
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NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34
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Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň
H o r n í  Ve s  4 3 ,  3 5 3  0 1   Tr s t ě n i c e
Te l .  6 0 3   5 3 9   4 2 7 ,  E m a i l :  k ve t o n j a r a @ s e z n a m . c z

www.calounictvi-kveton.cz

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
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K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )

R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ  DOBA
PO - ČT  11.00 - 22.00
PÁTEK  11.00 - 24.00
SOBOTA  12.00 - 24.00
NEDĚLE  12.00 - 22.00

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE 
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -  
 KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
ROZVOZ AŽ DO DOMU 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

tesarmilosek@seznam.cz

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

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

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

FITNESS GYM
” L A R R Y ”

Hlavní 695, Chodov 
( OD Družstevník)

tel.: 607 234 660

Jednotlivé 
vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO  14.00 - 17.00 
NE  14.00 - 19.00

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

U  N Á S  J S T E  V Ž D Y  V Í T Á N I .
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746
Kvalita - nízKá cena
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U

Robert Majtán 
Chodov

Tel. 730 925 669

NONSTOP TAXI

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

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

jsme nositelem
certifikátu



Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Únor 2015

35

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

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

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

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

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

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

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)
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