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města
Chodova
Výtisk zdarma

K věci …

Zprávy z města

Vážené
čtenářky,
vážení čtenáři, milí
spoluobčané.
Pomalu nám končí zima,
a ačkoliv letos nás nezasáhla v plné síle, přesto
se již všichni těšíme
na přicházející jaro.
V měsíci březnu je však
nutné
připomenout
podstatně významnější den, než je jarní
rovnodennost, a to je svátek všech učitelů
v České republice. Den učitelů je vždy slaven
28. března, jelikož toto datum je dnem narození
snad nejvýznamnější osobnosti české i světové
pedagogiky J. A. Komenského. Letošní oslava
narozenin tohoto „Učitele národů“ bude obzvlášť
slavnostní pro kantory ze ZŠ Komenského. Všichni
jistě víte o chystané směně školních budov v Komenského a Smetanově ulici. Zaměstnanci naší
nejstarší základní školy se však rozhodli podržet
si J. A. Komenského jako svého patrona a zažádali
na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
o udělení čestného názvu.
Následně ještě pár informací ke stěhování
výše zmíněné základní školy. Školní rok 2014 /
2015 skončí letos pro žáky již v pátek 19. června
a v následujícím týdnu proběhne přestěhování
veškerých pomůcek do tělocvičny ve Smetanově
ulici. Po vyklizení budovy gymnázia a obchodní
akademie započnou letní stavební úpravy, které
by měly zajistit zahájení nového školního roku
v již zrekonstruované budově.
Drazí Chodováci, závěrem bych Vám chtěl
popřát příjemné strávení jarních prázdnin
s Vašimi ratolestmi.
Luděk Soukup,
místostarosta města Chodova

(stupně). Starostovo případné zapojení do
pracovní skupiny ve svazu obcí by pak tomu
mohlo významně přispět.
Obyvatelé bezmála patnáctitisícového
Chodova, který je druhým největším městem
v sokolovském okrese a pátým v Karlovarském
kraji, po změnách ve státní správě přišli o řadu
agend.
Ve městě tak například chybí živnostenský
úřad či stálá pobočka finančního úřadu. Kvůli
vyřízení občanského průkazu a pasu je nutné jet
do Sokolova.
„Z mého pohledu má členství ve svazu smysl.
Mimo jiné můžeme čerpat právní poradenství
a další služby a výhody,“ doplnil starosta s tím,
že za roční členství zaplatí město přibližně
30 000 korun.
(mák)

Staroměstské Velikonoce
Chodovští ochránci přírody, Dům dětí
a mládeže Bludiště a Základní umělecká škola
Chodov letos poprvé připravili pro obyvatele
města netradiční připomenutí Velikonoc. Akce
s názvem Staroměstské Velikonoce se uskuteční
v pátek 20. března ve Staroměstské ulici.
Program začíná v 15 h a potrvá do 16.30 h.
Odhalení velikonočního stánku
keramiků z Bludiště
Výstava kraslic
Pletení pomlázek
Otloukání píšťalek
Pásmo písní, říkadel - žáci PHV
Rozfoukej se, píšťaličko
Recitace
Skládačky
Zdobení vajíček na vrbu
Soutěž – házení vajíček do koše

Chodov vstoupí do Svazu měst
a obcí České republiky

Podvečer se starostou

Chodov vstoupí do Svazu měst a obcí České
republiky. Záměr už schválili radní i zastupitelé.
„Svaz obcí za poslední dobu vyrostl ve velkou
profesní skupinu, jež má váhu a umí moderovat
diskuse na nejrůznější témata, včetně
připravovaných zákonných změn,“ vysvětlil krok
Chodova jeho starosta Patrik Pizinger.
Ten se chce nyní intenzivně věnovat tomu, aby
se Chodov v budoucnu stal obcí s rozšířenou
působností, takzvanou obcí třetího typu

Další ze série přímých přenosů chodovského
televizního studia se uskuteční v úterý 7 .dubna.
V rámci pořadu Podvečer se starostou bude
na dotazy diváků a obyvatel města odpovídat
starosta Chodova Patrik Pizinger a místostarosta
Luděk Soukup.
Otázky můžete posílat již nyní, a to na adresu
produkce@kasschodov.cz, nebo volat v době
vysílání přímo do studia na čísla 352 352 422
a 352 352 426.
(mák)
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Školy zapsaly nové prvňáčky

Chodovské základní školy za sebou mají zápisy budoucích prvňáčků.
Ty se konaly v závěru ledna. Přesný počet dětí, které nakonec nastoupí do prvních tříd,
bude však známý až v září na začátku školního roku. Snímek z letošních zápisů na prvním
stupni ZŠ v Komenského ulici.

Foto: Jan Polák

Chodov připravuje plán rozvoje,
zapojí i obyvatele
Důležitý dokument, který určuje, jakým
směrem se bude město ubírat v následujících
letech, začíná připravovat chodovská radnice.
Strategický plán rozvoje města zmapuje jeho
potřeby až do roku 2020.
„Měl by určit rozvojové a investiční priority.
Stanovit, jakým směrem se bude město
rozvíjet a do čeho investovat,“ uvedl starosta
města Patrik Pizinger s tím, že na posledním
jednání zastupitelstva vznikla za tímto účelem
dvanáctičlenná pracovní komise.
„Jsou v ní zástupci města, odborníků
i veřejnosti,“ upřesnil složení komise starosta.
Na tvorbě rozvojového plánu se mohou
podílet také obyvatelé Chodova. Součástí
přípravy bude totiž i velká dotazníková
akce. „Lidé dostanou do schránek dotazník,
kde se mohou vyjádřit k životu ve městě, k
prioritám i rozvoji. Odpovědi pak zapracujeme

do dokumentu,“ poznamenal Patrik Pizinger.
Strategický plán je podle něj důležitý i pro
případné žádosti o dotace. „Cíle obsažené
v tomto strategickém dokumentu jsou lépe
hodnoceny,“ doplnil starosta. Plán má být
hotový letos v říjnu, s anketou se počítá
zhruba v květnu.

Termín pro podání žádostí
o dotace z rozpočtu města
Připomínáme, že do 31.3.2015 lze podat
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Chodova na volnočasové aktivity dětí
a mládeže v organizacích. Podmínky čerpání
dotací budou vyvěšeny na elektronické
úřední desce města (www.mestochodov.cz).
S případnými dotazy se obracejte na paní
Klášterkovou, tel. 352 352 102.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí OŠKV
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Patrik Pizinger.
Se sílící dopravou
se v poslední době
objevují dotazy na
silniční obchvat Chodova. Jsou náznaky
či signály, že by
se Chodov mohl
v nějakém delším
časovém horizontu
dočkat obchvatu?
Město Chodov má ve svém územním plánu
vyčleněn silniční obchvat, který by měl
odvést tranzitní dopravu z města. Začínat by
měl při příjezdu do Chodova od Karlových
Varů, pokračovat křížením přes Nejdeckou
ulici, dále směrem pod Bílou vodu a vracet
se zpět za Železným dvorem. Vzhledem
k tomu, že se jedná o finančně náročný projekt,
nebude jej financovat město. Nepříjemnou
zprávou je, že v současnosti jsou priority státu
a kraje v oblasti silniční dopravy směrovány
jinam – dostavba R6, obchvat Hroznětína
apod. Nemohu proto realizaci obchvatu
v nejbližších letech Chodovákům slíbit.

Chodov opět podpoří kulturu
a sport, spolkům vyplatí statisíce
Sportovci a organizátoři kulturních akcí se
i v letošním roce dočkají finanční podpory
od města. To ve svém rozpočtu na dotace do
těchto oblastí vyčlenilo 400 tisíc korun.
Z toho 309 tisíc korun půjde na sportovní
aktivity, 81 tisíc pak do kultury. Deset tisíc si
Chodov zatím nechá jako rezervu.
Radní měli na stole celkem 67 žádostí,
kromě dvou všechny podpořili.
Nejúspěšnějšími žadateli byli pořadatelé
tradičních akcí, jako je například Chodovská
tretra (25 000,- Kč), Běh Smolnickým kopcem
(17 000,- Kč), Chodovský bikemaraton (10
000,- Kč), turnaj v karate Vánoční cena
Chodova (10 000,- Kč) nebo Rock Chodov
2015 (45 000,- Kč).
Kompletní přehled rozdělených dotací
najdete na stránkách www.mestochodov.cz.
„Jde o částky, které jsou obvyklé, k žádným
dramatickým změnám nedošlo. Žadatelé
by si samozřejmě představovali více, ale ze
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strany města jde o podporu a ne o celkové
financování těchto akcí,“ uvedl starosta
Chodova Patrik Pizinger.
(mák)

Tradičně podporovaný je také Běh Smolnickým kopcem, který v loňském roce zaznamenal rekordní účast.
Foto: Martin Polák

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

Pozvánka na schůzi SPCCH
Zveme na členskou schůzi konanou
17. března od 13:30 hodin v DPSS v Luční
ulici v jídelně. Bude se projednávat zájezd
Zbiroh-Hořovice, vybírat členské příspěvky,
rekondiční pobyty a různé aktivity pro členy
i nečleny. Zveme i zájemce z řad veřejnosti.
Výbor SPPCH Chodov

Kam s odpadem?
Obaly označené C/PAP nebo C/PP patří do
směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více
materiálů, které od sebe nejsou jednoduše
oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv.
blistr na léky (“platíčko” se zatavenými
tabletkami). Většinu kombinovaných obalů
nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový
karton (pevný karton určený na nápoje
nebo omáčky) a některé další kombinované
papírové obaly.
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Stručně z Chodova
Nové moderní tablety i s obalem si už
převzali chodovští zastupitelé. Za sebou
mají také instruktáž, jak s novým zařízením
pracovat (na snímku). Tradiční papírové
dokumenty tak zastupitelé budou mít
k dispozici především v elektronické
podobě. Městu novinka přinese úspory za
nákupy papíru, zastupitelům pak usnadní a
zpřehlední práci. Náklady se sníží i na tisk
a poštovné, pohodlnější má být i archivace
materiálů. V ostrém provozu si je zastupitelé
vyzkoušeli na svém únorovém jednání.

Na odbor sociálních věcí přišlo na
jednotlivé projekty 18 žádostí. Ty podalo
11 organizací z Chodova a blízkého okolí.
Finance na provoz, péči o seniory,
rekondiční pobyty či sociální poradenství
dostanou od města například Armáda
spásy, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
Denní stacionář Mateřídouška, Svaz
postižených
civilizačními
chorobami
či Středisko výchovné péče.
(mák)

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2015/2016

V Chodově začátkem roku 2015 mírně
stoupl počet lidí bez práce. Nezaměstnanost
ve městě dosáhla v lednu 10,1 %, což je
v porovnání s posledním měsícem loňského
roku nárůst o 0,3 procentního bodu.
Nezaměstnanost vzrostla v lednu ve všech
třech okresech Karlovarského kraje. Nejvyšší
je na Sokolovsku (10,2%), následuje
Karlovarsko (8,5 %) a Chebsko, kde je počet
obyvatel bez zaměstnání tradičně nejmenší,
a to 6,7 %.
Chodov se i v letošním roce připojí
k Noci kostelů. Obyvatelé města tak už
počtvrté dostanou možnost prohlédnout si
v netradiční čas prostory kostela svatého
Vavřince a nově i evangelického kostela.
Noci kostelů se tentokrát bude konat
v pátek 29. Května.

(mák)

Radní schválili dotace	 
do sociální oblasti
Do oblasti sociální péče, zdravotnictví
a protidrogové prevence půjde v Chodově
v roce 2015 formou dotací celkem
770 tisíc korun.

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov,
příspěvková organizace, zve děti k zápisu
pro školní rok 2015/2016 ve dnech:
23.3.2015-pondělí, od 8:00 do 14:00 hodin
24.3.2015-úterý, od 8:00 do 14:00 hodin
Potřebné doklady k zápisu:
• 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 zápisu se
dostavte i s dítětem. 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

Dluhová poradna
I v tomto roce s kolegy pokračujeme
ve spolupráci se sociálním odborem
města Chodov v naší Finanční a dluhové
poradně. Rozpis kontaktních dnů najdete
na webových stránkách města. Můžete nás
však kontaktovat i mimo určené dny.
Klimentová Štěpánka, mob. 732512756
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Ministryně ocenila práci Mateřídoušky

Ministryně (vlevo) při prohlídce Mateřídoušky.

Chodovský denní stacionář Mateřídouška navštívila společně s poslancem
Zdeňkem Soukupem ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová
Tominová. K prohlídce zařízení pro lidi s
mentálním a kombinovaným postižením
ji pozvalo vedení stacionáře s rodiči
klientů. Následná diskuse se týkala
především financování sociálních služeb
a rozšíření kapacit v Karlovarském kraji.
Ministryně si Mateřídoušku se zájmem
prohlédla a ocenila její práci. „Myslím,
že byla spokojená. Přislíbila nám v rámci
svých možností pomoc. Zároveň jsme se
dohodli, že k ní budeme mít přes pana
poslance přístup,“ uvedl zástupce ředitelky
a manažer stacionáře Pavel Bráborec
s tím, že ministryně si jela do Sokolova
prohlédnout také sociálně terapeutické
dílny, které Mateřídouška provozuje.
„V podobných službách vidí paní
ministryně budoucnost a chce je preferovat,“ poznamenal manažer. Politička
se rozloučila návštěvou partnerského
speciálního zařízení v německém městě
Irchenrieth.

Foto: Martin Polák

Za město Chodov, které stacionář
dlouhodobě finančně podporuje, přijal
pozvání na setkání s političkou také starosta Patrik Pizinger a jeho zástupce
Luděk Soukup.
(mák)

Chodov uvidí bojovou ukázku
a starou vojenskou techniku
Obyvatelé Chodova se letos v květnu
v rámci oslav ukončení druhé světové
války mohou těšit na příjezd vojenské
techniky, která sloužila v bitvách v minulém století. Do města ji přivezou ukázat
nadšenci z České společnosti přátel
vojenské historie.
Ti už oslovili vedení města s tím, že
u příležitosti výročí konce druhé světové
války připraví dobovou výstavu, bojovou
ukázku či vojenské ležení.
V jednání je také spolupráce s Armádou
České republiky, která by v Chodově
představila své současné vybavení.
Stará vojenská technika s muži v uniformách se má ve městě objevit v polovině
května.
(mák)
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Realitní poradna	 
  Prodáváte svou nemovitost prostřednictvím

realitní kanceláře? Již před podpisem
smlouvy o zprostředkování je dobré
ověřit si, jak a kde bude Vaše nemovitost
prezentována a nabízena. Důležitý a stěžejní
je realitní inzertní portál na známém
a velmi navštěvovaném českém serveru.
Tento inzertní portál navštěvuje většina
poptávajících a záběr oslovení je zde asi
největší. Samozřejmá je prezentace na
webových stránkách společnosti, která Vaši
nemovitost nabízí, a na dalších portálech,
které se zabývají inzercí nemovitostí. Dále
je dobré nechat si makléřem ukázat úroveň
zpracování inzerce. Pokud prezentace
obsahuje jednu fotku domu a větu prodáme
byt 3+1 v Chodově, je třeba si položit
otázku, zda taková inzerce někoho zaujme.
Běžně jsou nabídky RK prezentovány i ve
vývěsních skříních, což je účinná lokální
inzerce.Většina RK nabízí svým klientům
též pomoc s financováním, což je velké
usnadnění pro kupující a zároveň to zvyšuje
prodejnost Vaší nemovitosti. Obezřetnost
je však namístě, vyřizuje-li úvěr kupující
přes tzv. finančního poradce (specialistu).
Nejednou se totiž stalo, že finanční poradce
nepomohl, naopak jeho práci musela leckdy
napravovat přímo banka. I proto může být
lepší nechat si zpracovat nezávazné nabídky
přímo z bank (klidně i prostřednictvím RK)
a po důkladném propočtu si vybrat sami.
Je dobré zajímat se též o to, jak RK řeší
výběr
rezervačních
poplatků.
Pokud
tlačí kupujícího, který bude financovat
prostřednictvím úvěru, ke složení celé
rezervační zálohy v hotovosti, či dokonce
nutí své klienty podepsat směnku, mohlo
by takové jednání snadno spoustu zájemců
odradit, čímž by byla snížena prodejnost
Vaší nemovitosti. V neposlední řadě je dobré
ověřit si, kdo pro RK připravuje smluvní
dokumentaci. Nejbezpečnější je zpracování
KS právníkem-advokátem, který je ze zákona
pojištěn, a jakékoliv poškození klienta
je kryto pojistkou. Další velmi důležitá
okolnost je účast RK, coby vedlejšího
účastníka, přímo na smlouvě. Solidní RK
bude ve smlouvě výslovně uvedena jako
zprostředkovatel a smlouva bude kromě
smluvních stran podepsána též zástupcem
RK. Pokud se RK brání účasti na smlouvě,

je namístě velká obezřetnost, neboť se tím
zříká odpovědnosti za uzavřený obchod.
Příště se budeme věnovat podpisům smluv,
úschově kupní ceny a následnému servisu
po prodeji. Vaše další případné dotazy
k dané problematice Vám rádi zodpovíme na
e-mailu: realitni.poradna@post.cz
Renáta Lengöová

Chodov chce nabídnout další
pozemky k výstavbě

Přibližně čtyři desítky nových parcel pro
výstavbu rodinných domů chce nabídnout
Chodov. Radnice nyní sestavila pracovní
komisi, která bude mít přípravu celého
záměru na starost.
„Jde o pozemky nad hřbitovem, kde se
plánuje výstavba domů,“ upřesnil starosta
Chodova Patrik Pizinger.
Ve hře jsou podle něj tři varianty„Za prvé
– celý záměr si pod sebou nechá město,
jako v případě pozemků na Štěříkově louce,
za druhé – pozemky připraví developer a
prodá je, nebo za třetí – developer převezme
kompletní projekt,“
„Každá z variant má rizika i výhody.
Právě tím by se měla zabývat komise,“
poznamenal starosta. Pracovní skupina by
měla do letošního léta připravit časový
harmonogram, kdy by se mohlo začít stavět
a jaké kroky a úkony tomu budou předcházet.
Místo nad hřbitovem je jedna z posledních
větších lokalit, kde se počítá s individuální
výstavbou. Chodov naposledy nabízel
pozemky pro rodinné domy na Štěříkově
louce zhruba před deseti lety, kdy na parcely
přivedl inženýrské sítě a následně je prodal
zájemcům.
(mák)

Poslední větší výstavba domů se odehrála na
Štěříkově louce. v Chodově.
Foto: Martin Polák
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Škola chce nést jméno
J. A. Komenského

Čestným názvem Základní škola J. A.
Komenského se chce od letošního července
pyšnit základní škola v Komenského ulici, kterou
obyvatelé znají také jako 1. ZŠ. Změnu jména
schválili v únoru chodovští zastupitelé.
Škola se k životu a odkazu Jana Amose
Komenského dlouhodobě hlásí, jméno „Učitele
národů“ obsahuje i její Školní vzdělávací program.
Školu čeká v tomto roce stěhování do areálu
chodovského gymnázia ve Smetanově ulici
a právě to je jeden z důvodů k chystanému
přejmenování.
„Máme velký zájem na tom, aby tradice
nejstarší školy ve městě nezanikla, aby neupadlo
v zapomnění, že se jedná právě o školu,
která původně sídlila v Komenského ulici,“
odůvodňuje změnu ředitelka školy Iva Šípová.
Škola nyní bude čekat na vyjádření Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
které musí udělení čestného názvu odsouhlasit.
(mák)

Chodov přivítal nové občánky

Základní
umělecká
škola Chodov
V březnu pořádáme

17. 3. 17:00 Jarní žákovský koncert
19. 3. 17:00 Třídní přehrávka
p. uč. Jany Hrebeňákové (klavír)
24. 3. 9:00-16:00 Krajské kolo soutěže ZUŠ
ve hře na bicí nástroje
Sál ZUŠ Chodov
26. 3. 18:00 3. koncert Kruhu přátel hudby
Cimbálová muzika Dušana Kotlára. Uvítací
sklenku dobrého moravského vína poskytne
vinotéka Styl K. Vary. Vstupné dobrovolné.
31. 3. 17:00 Třídní přehrávka
p. uč. Simony Kubrichtové (flétna, keyboard)
a p. uč. Jaroslava Kubrichta (housle, soubor.
hra).
Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Dům dětí
a mládeže
v Chodově
Výzva

Najdou se nějaké šikovné ruce, které by se
rády pochlubily svými malovanými kraslicemi?
Vaše zdobená vajíčka budou předvedena v
ošatkách za sklem velikonočního stánku ve
Staroměstské ulici. Vzorky a případné dotazy
v kanceláři DDM Bludiště co nejdříve.
Rodiče s dětmi v chodovské obřadní síni.
		
Foto: Martin Polák

Chodov počátkem února slavnostně přivítal
mezi své obyvatele nově narozené děti.
Pozvánky radnice tentokrát rozeslala na 14
adres, do pamětní knihy se nakonec zapsali
rodiče zhruba deseti dětí. Důvodem nižšího
zájmu o tento tradiční akt byl podle všeho velký
výskyt chřipkových onemocnění.
Vedení města upozorňuje, že automatické
pozvání na vítání občánků se kvůli legislativním
úpravám neprovádí, proto se zájemci musí
přihlásit sami.
Jednou z možností je vyplnění formuláře,
který je k dispozici na webu města nebo na
MěÚ Chodov - Hana Smutná, odbor školství,
kultury a vnitřních věcí - matrika, přízemí,
kancelář č. 112, telefon 352 352 104,
e-mail:smutna@mestochodov.cz.
(mák)

Kniha do kabelky

Chcete pomoci dobré věci? Máte doma
knihu, kterou jste již přečetli a je Vám
ji líto vyhodit nebo Vám doma zabírá
místo? Budeme rádi, pokud ji od 1.3.2015
přinesete na některé sběrné místo: redakce
Karlovarského deníku v KV, kancelář
DDM Bludiště v Chodově, kinokavárna
Drahomíra.
Knihy budou sloužit k bezplatnému
zapůjčení či k výměně všem náruživým
čtenářům na těchto místech: Freedom
Cafe, Zlatá kotva - jídelna pro důchodce
a kinokavárna Drahomíra

Burza oblečení, obuvi, hraček
KDY: 16. a 17.3.2015, 10 - 17 h.
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Kabelkový veletrh

Pořádá Karlovarský deník pod záštitou DDM
Bludiště Chodov.
Milé dámy, paní, slečny. Pomozte dobré
věci. Akce pokračuje, kabelky stále vybíráme.
V prosincovém prodeji těchto kabelek se
nasbíralo úžasných 49.000,- Kč. V březnu si k nám
zase přijďte koupit za symbolickou cenu kabelku,
kterou její původní majitelka věnovala do prodeje.
Výtěžek půjde na nákup vybavení pro dětské
oddělení v Nemocnici v K. Varech. Vítáme
také jakoukoliv částku na účtu číslo: 266 716
647/0300. Kdy a kam za nákupem věnovaných
kabelek? 16. - 18. března 2015 10 - 17 hodin do
DDM Bludiště Chodov

Turnaj ve florbalu

Akci pořádají SRPD při DDM Bludiště ve
spolupráci s TJ Batesta a TJ Plamen, za finanční
podpory města Chodov.
KDY: sobota 21. března 2015
KDE: tělocvična ZŠ Školní Chodov
Nejpozději do neděle 8. března přihlašujte
družstva v kanceláři DDM nebo na e-mail:
martin.voleman@seznam.cz.
Na přihlášce uveďte názvy všech přihlašovaných
týmů, jejich zařazení do kategorie a jméno
vedoucího s telefonním i e-mail. kontaktem.
Kategorie – 2007 – 2006 – 9:00 – 12:00
2004 – 2005 – 12:00 – 15:00
2003 – 2002 – 15:00 – 18:00
Hráč může v turnaji nastoupit pouze za jeden
tým. Startovné 300,-Kč / tým se hradí na místě.

25 kvítků Mateřídoušky

Výstava k 25. výročí založení Denního
stacionáře Mateřídouška se koná od
23.3.2015 v Městské galerii v DDM Bludiště.
Vernisáž se uskuteční v úterý 24.3.2015 ve
14 h. S kulturním programem vystoupí klienti
denního centra.Výstava potrvá do 27.3.2015.

Aprílová škola

SRPD při DDM Bludiště Chodov pořádá
za podpory města Chodov další akci ze seriálu
Mámo, táto, udělej si na mě čas
Ve dnech 26.3. - 1.4.2015 se bude opět
vyučovat keramika v Aprílové škole.
Děti, které kroužek navštěvují, si v tyto
dny mohou vzít s sebou na hodinu někoho
z rodiny a předvést mu, jaké to je, být žákem ve
škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlavně
se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si zase

odnesou svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze
společného odpoledne.

Městská
knihovna
Chodov
Březen – měsíc čtenářů

1.- 30. 3.
Městská knihovna Chodov se tradičně připojuje
k národní akci Březen – měsíc čtenářů a v rámci
ní Vám nabízí miniškolení na počítači, registraci
nových čtenářů na rok zdarma či amnestii na
upomínky. Více informací na tel.: 352 352 254

Kamera, klapka, jedem

pondělí 9. 3. 18:00
První filmový podvečer provoněný popcornem
v chodovské knihovně. Promítat se bude film
Punkový syndrom. Silná filmová výpověď
o peripetiích čtyř muzikantů, kteří se rozhodli
jít proti proudu vlastním životním stylem. Pro
veřejnost. Vstup zdarma.

Astrologie a sebepoznání

středa 11. 3. 17:00
Astrolog Milan Gelnar bude přednášet a učit, jak
pracovat se svým osobním horoskopem. Účastníci,
kteří předem zašlou na adresu knihovny svá data
narození, pak mohou za částku 99 Kč získat své
kolečko horoskopu. Přímo na místě si mohou
pod vedením zkušeného astrologa ve svém
horoskopu číst, jaké mají dle hvězd nastaveny
předpoklady pro partnerství, finance, kariéru,
svůj „Karmický životní úkol“ a mnoho dalšího.
K dispozici bude také přístroj na focení aury
a měření čaker. Pro veřejnost.

Vietnamská kuchyně

sobota 14. 3. 12:00
Kurz vaření s Lukášem Neckářem. Kromě
povídání dojde i na ukázky různých pokrmů
a minikurz přípravy spojený s ochutnávkou.
Omezená kapacita. Maximální počet 15
účastníků. Zájemci si mohou zarezervovat místo
na mailu: hana.nemcicova@knihovnachodov.cz.
Kurzovné 199 Kč je možné zaplatit v infocentru
nebo dospělém oddělení. Pro veřejnost.

Bosna a Hercegovina aneb spousta
hor, tři národy, jedna historie

úterý 17. 3. 18:00
Beseda s cestovatelem Jiřím Lehejčkem. Pro
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veřejnost. Vstup zdarma.

Ostrovní večírek

středa 18. 3. 18:00
Písničkář, spisovatel a průvodce Jan Burian
vypráví o svých cestách na blízké a přitom u nás
téměř neznámé ostrovy v Baltském moři – Rujana,
Bornholm, Öland, Gotland, Alandské ostrovy,
Saaremaa a další... Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Jak jsem potkal Karlovarsko

středa 25. 3. 18:00
Historik Stanislav Burachovič, dlouholetý
pracovník Muzea Karlovy Vary, bude vyprávět o
svém hledání a objevování zjevných i skrytých
krás Karlovarska. Ty jej fascinují již od dětských
let a věnoval jim desítky publikací. Pro veřejnost.
Vstup zdarma.

Tipy knihkupectví

Daňové zákony 2015
Snadná a rychlá orientace s komentářem změn
+ daňový a plánovací kalendář na rok 2015.
Špalíček výletů 3
Ideální tipy pro volný čas. Co den v roce, to jeden
výlet. Kniha obsahuje vstupenky a poukázky.
Otevřeno: Po – pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum

Nová turistická vizitka Chodaublick –
chodovská vyhlídka a aktualizovaná cyklomapa
Karlovarského kraje 2015 již v prodeji.

starého papíru. Několikrát jsme obsadili stupně
vítězů a obdrželi finanční částku pro školu.
V 1. pololetí letošního školního roku sesbírali naši
žáci za pomoci svých rodin a známých celkem
8078 kg starého papíru a 322 kg víček od PET
lahví. Sběrem víček od PET lahví podporujeme
léčbu Honzíka Šnajdra ze Sokolova a Jindřišku
a Natálku Pacourkovy.
Nejlepší sběrači – jednotlivci:
1. místo: Roman Rehák, 5.B – 1130 kg
Alena Šimmerová, 9.A – 491 kg
2. místo: Marek Čermák, 5.C – 481 kg
Nikola Hřebejková, 9.B – 324 kg
3. místo: Lukáš Franče, 3.A – 402 kg
Petr Ernst, 6.A – 140 kg

Afrika, jak ji (ne)známe

Ve středu 4.2. navštívil naši školu pan Kubeš cestovatel, který dětem ze 4. a 5. tříd představil
Afriku poutavým způsobem - interaktivně, ale
především poučně a zábavně. Děti se díky
přednášce dozvěděly spoustu zajímavých
informací o životě v Africe, ale i o neobyčejných
věcech, se kterými se pan Kubeš během svého
putování po Africe setkal. V průběhu přednášky
jsme zavítali mezi Afričany, šamany, dále jsme
zavítali do národních parků, do škol a neopomněli
jsme navštívit ani africké sirotky. Také jsme zjistili,
jak se v Africe cestuje, stravuje, bydlí a čemu
Afričané věří. Prostřednictvím mnoha poutavých
zážitků a příběhů jsme procestovali celou Afriku
a dozvěděli jsme se, jak funguje černý kontinent.
Dětem, ale i nám učitelům se přednáška velmi
líbila. Více ze života školy na www.zschodov.cz

ZŠ
Školní ulice
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, ředitel školy

ZŠ Chodov,
Komenského ul.

Zápis do 1. ročníku

Sběrová soutěž tříd a jednotlivců

Již několik let je naše škola zapojena do soutěže
škol Karlovarského a Plzeňského kraje ve sběru

Pololetní prázdniny neznamenaly prázdnou
školu, ale naopak třídy byly plné dětí. Přivítali
jsme u zápisu budoucí prvňáčky. Paní učitelky
společně s dětmi z 5. A si pro ně připravily třídy
plné skřítků. Pod jejich vedením plnili budoucí
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školáci různé úkoly. Odměnou za splněné úkoly
jim byl malý dárek ve formě balíčku školních
potřeb a samozřejmě dobrý pocit, že už mohou do školy. K příjemné atmosféře přispěly
i masky pohádkových postav žáků 5. A, kteří se
vždy ujali malé skupinky dětí a jednotlivými
úkoly je provedli. Většina dětí se nebála a na
stanovištích ukázala, že jsou připravené školní
docházku zvládnout. V září tedy přivítáme asi
54 nových prvňáčků. Pro rodiče těchto dětí
nabízíme možnost se domluvit s vedením školy
a jít si prohlédnout vyučování v prvních třídách.
Vezměte svého budoucího školáčka a přijďte
se s ním podívat na vyučovací hodinu. Máte tak
možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak to ve
třídách probíhá a co vaše dítě čeká. Těšíme se na
vás. Video a fotografie ze zápisu najdete na www.
zs2chodov.cz .
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ul.
Sedmačky zvítězily i v krajském kole
přeboru ZŠ ve florbalu!
Dívky ze 7. A třídy s rozšířenou výukou TV ve
složení Aubrechtová A., Jará I., Jará E., Vaňková K.,
Prokopičová E., Párthová M., Mrázová N., Kotková V.
zvítězily v krajském kole ZŠ ve florbalu mladších
žákyň a postoupily do kvalifikace o republikové
finále, která se uskuteční 17. 2. 2015 v Praze.
Poděkování za dlouholetou přípravu si zaslouží
zejména vedoucí kroužku florbalu ve škole pan
Richard Parth a učitel TV Mgr. Ladislav Stojan.

„Školička“

Dne 10. 2. 2015 opět začala ŠKOLIČKA, která je
určena pro naše budoucí prvňáčky. Bude probíhat
každé druhé úterý v čase od 15:30 do 16:30
hodin. Děti zde poznávají své budoucí spolužáky
i své paní učitelky, zvykají si na školní
prostředí, rozvíjejí si tvořivé myšlení, slovní
zásobu, jemnou i hrubou motoriku. Školička
probíhá pro velký ohlas již několik let
a je zcela zdarma.

Pronájem

Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny
a prostory budovy bývalé školní družiny (vhodné
např. pro hudební a taneční skupiny, divadlo).

V případě zájmu se obraťte na vedení školy (tel.
352 352 390, 602 459 734 - Mgr. Libor Dočkal).
Mgr. Lenka Hrušková

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
Den otevřených dveří
5. února se uskutečnil již druhý den otevřených
dveří v naší škole. Pro uchazeče o studium
byly připravené jednotlivé učebny, ve kterých
učitelé prezentovali své předměty. Návštěvníci
si mohli vyzkoušet fyzikální a chemické pokusy,
prohlédnout si výtvory z hodin výtvarné
výchovy, tvorbu žáků dějepisného kroužku
Mladý historik nebo si prolistovat kroniky školy
a deník Ekotýmu. Jedna z učeben byla vyhrazena
zejména pro nový studijní obor Průmyslová
ekologie. Zde se uchazeči dozvěděli všechny
potřebné informace o studiu. Již ve středu pak
byly zahájeny přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám. Kurzy budou probíhat každou středu
od 15:15 hod. Uchazeči o studium na naší škole
se zde připravují na novou podobu přijímacích
testů a procvičují strategii vyplňování testů. Již
v minulosti se tato příprava osvědčila, věříme
proto, že i letos bude velkým přínosem.
Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných
hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO za leden 2015

Jednotka zasahovala v lednu celkem u 10
událostí. Byly likvidovány dva požáry, rozsáhlý
požár rodinného domu ve Starém Sedle a požár
osobního automobilu v Novém Sedle.
Další události měly technický charakter.
Chodovští hasiči zasahovali u dvou dopravních
nehod, první letošní nehoda dvou osobních
vozidel na křižovatce u restaurace Sparta se
obešla bez zranění, druhá nehoda se stala na
komunikaci směrem na Lomnici, zde havarovalo
osobní vozidlo mimo komunikaci a nehoda si
vyžádala jedno lehčí zranění. Na místě zasahovali
i sokolovští profesionálové.
Ve dvou případech byly nouzově otevírány
uzavřené prostory, hasiči vysvobodili mladou
dívku z výtahové klece ve Školní ulici, nouzově
byl otevřen byt v Luční ulici, kde byl nalezen muž
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Dopravní nehoda osobního vozidla na střeše,
u Mezihorské, prosinec 2014.

se zdravotními problémy, který byl následně
předán zdravotnické záchranné službě. Dvakrát
byl odstraněn spadlý strom - na komunikaci
u Staré Chodovské a v Husově ulici
Dopravní nehoda osobního vozidla, Vintířov,
směr Lomnice, 29. ledna 2015 v Chodově.
Jednou byl řešen únik provozních náplní
ze zaparkovaného osobního vozidla v ulici
Palackého. Jednotka také prověřila signál
„POŽÁR“ elektrické požární signalizace nové
sportovní haly, naštěstí se jednalo o planý
poplach.
Bližší informace nejen o zásahové činnosti
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH, leden 2015
V rámci lednové valné hromady byly slavnostně
předány stužky za věrnost: 40 let Rudolf Lehečka,
30 let Bc. Ladislav Zapf, 20 let Pavel Kot, 10 let
Pavel Děbnár. Zásadní změny přineslo hlasování
o složení nového výboru základní organizace.
Vedení organizace přebírá mladší generace
a novým starostou sboru se stal Petr Maxa
a náměstkem starosty Jiří Szewieczek. Personální
změny se týkaly i zásahové jednotky. Svoji aktivní
činnost v jednotce ukončil na vlastní žádost ve
funkci velitele družstva Bc. Ladislav Zapf. Za jeho
dlouholetou záslužnou činnost v jednotce i pro
město mu patří velké poděkování.
Za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
Velké překvapení zažil obyvatel domu
v ul. Budovatelů. Po příchodu z práce si doma
udělal odpoledne pohodlí a v klidu odpočíval,

když tu náhle zarachotily klíče v zámku
dveří a místo jeho vnučky, která s ním v bytě
bydlí, nakráčel do bytu najednou úplně cizí
chlap. Majitel bytu s úžasem zíral, jak se muž
prochází jeho bytem, a navíc zjistil, že tento
muž je pod vlivem alkoholu. Došlo mezi nimi
k vyjasňování situace, kdy z muže poté
vypadlo, že se v noci na diskotéce seznámil
s jeho vnučkou a ta mu půjčila klíče od bytu,
aby se měl kde vyspat. Na výzvy majitele
navíc odmítal z bytu odejít, proto jej z bytu
přišla vyprovodit přivolaná hlídka strážníků.
/Tvrdila mu, že má volný kvartýr,
ale na dědu zapomněla … /
V nevěřícím úžasu zůstala stát 30letá
žena
po
skončení
středoškolského
srazu bývalých maturantů, kdy v jedné
z chodovských restaurací si bývalí spolužáci
dali svůj vzpomínkový sraz a vesele hodovali,
vzpomínali a společně se smáli. Při loučení
se všichni spontánně objímali a vyměňovali
kontakty, když náhle tato žena zjistila, že jí
někdo ze spolužáků při objímání odcizil z
kapsy kabátu finanční hotovost. Nejdříve to
žena brala jako legraci, ale posléze zjistila, že
se nikdo k vrácení peněženky nemá. Veselí
vystřídala chladná atmosféra a spolužáci se
domluvili, že nikdo z místnosti neodejde,
dokud nedorazí přivolaná městská policie.
Příchodem
strážníků
situace
zhoustla
a peněženka byla vzápětí nalezena pohozena
za odpadkovým košem v rohu místnosti.
/Další sraz se už asi konat nebude … /
V dopoledních hodinách zavolal na tísňovou
linku městské policie rozrušený muž, že právě
pronásleduje svým vozem nějakého mladíka,
který mu odcizil z oploceného pozemku
v obci Vintířov sportovní tašku a utíká do ulice
Lesní na Chodov. Do udaného místa vyrazila
motorizovaná hlídka strážníků muži poskytnout
pomoc při zajištění tohoto podezřelého, kdy
v ulici Lesní se k hlídce přihlásil oznamovatel
a ukázal na 25letého muže, který si to
spokojeně mašíroval s velkou červenou taškou
po chodníku do Chodova. Překvapeného
muže poté hlídka zadržela. Na dotaz, odkud
má tu tašku, muž odpověděl, že ji nalezl před
plotem v obci Vintířov. Zbytek své pohádky již
odvyprávěl na služebně Policie ČR, kam byl
předán k dalším úkonům ve věci.
/Nemá-li zloděj příležitost,
věří na svou poctivost … /
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Obětí kyberšikany může být dítě i dospělý

Studenti chodovského gymnázia poslouchají přednášku Ladislava Staňka.

Sérii přednášek má před sebou velitel
chodovské městské policie a preventista
Ladislav Staněk. Ve školách bude mluvit
o poměrně novém fenoménu – kyberšikaně.

Co si mají lidé pod pojmem
kyberšikana představit?
Laicky přeloženo, jde o zneužití současných
komunikačních technologií - telefonu, internetu - k poškození či zesměšnění někoho
jiného. Jde o úmyslné jednání, kdy ten, kdo
něco takového dělá, ví, že taková informace
bude zveřejněna pro široké publikum a tím
se oběť stane více zranitelnější v celém svém
okolí rodiny, přátel, známých, ale i úplně cizích
lidí v dlouhém časovém horizontu. Problémem je, že zvláště děti si někdy neuvědomí,
že se vlastně jedná o šikanu, protože je to
pro ně zábava, nebo se schovávají za svou
anonymní identitu na internetu a tím, že
například nějaké video dále šíří a doplňují
rádoby vtipnými komentáři na úkor oběti
zesměšnění, kterou ani třeba vůbec neznají,
dále prohlubují následky její traumatizace,
protože nevidí na vlastní oči, jaký dopad na
ni celá událost má. Oběť s tím vlastně nemůže
již nic dělat, protože její virtuální příběh si již
na internetu žije vlastním životem. Zde bych
mohl například čtenáře odkázat na příběh
o 14letém Kanaďanovi Ghyslainu Razovi,

Foto: Martin Polák

který kvůli tomu skončil až v psychiatrické
léčebně, nebo případ Anny Halmanové z Polska,
která spáchala sebevraždu.

Týká se jen dětí, nebo i dospělých?
Zaznamenáváme útoky jak u dětí, tak
u dospělých. Děti takovou situaci ale berou
samozřejmě daleko hůř, neumí se s tím vyrovnat, protože ještě nejsou emočně zralé.
Útoky u dospělých zase bývají sofistikovanější.
Jde o vědomé šíření pomluv na sociálních
sítích, očerňování obětí u zaměstnavatele,
životních partnerů apod. Zaznamenali jsme
však i kyberšikanu žáků vůči jejich učitelům.

Kde se s ní lze nejčastěji setkat
a v jaké podobě?

V podstatě jsem tuto odpověď zahrnul již
v první otázce, ale jen poznámka. Mnoho lidí
si myslí, že se jich kyberšikana netýká, protože
žádná komunikační média nepoužívají, ale
pak s hrůzou zjistí, například od příbuzných
nebo známých, že o nich na internetu někdo
šíří lživé diskuze, soukromé fotky bez jejich
vědomí, či je někdo natočil v nějaké situaci
a bez jejich souhlasu pak umístil na internet. Takže nejčastěji YouTube, Facebook, internetové diskuzní chatové místnosti. Cílem
je zveřejnění informace, nebo vydírání oběti,
že zveřejněna bude.
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Dá se jí nějak úspěšně bránit?

Zajímavé je, že ve virtuálním světě nezáleží
na věku, pohlaví či fyzické síle. Původcem
šikany tedy může být každý, kdo má
potřebnou znalost informačních technologií,
tedy i fyzicky slabý jedinec. Mění se i čas
a místo útoků. Není možno se na ni tedy
účinně připravit dopředu, nebo se vyhýbat
určitým rizikovým kontaktům či místům jako u
klasické šikany. Útočník na nás prostě zaútočí
skrytě z bezpečí a pohodlí svého domova
třeba o půlnoci.

Ladislav Staněk
V jedné vteřině už takové inkriminované video sdílí celá sociální síť. Šíří se
nekontrolovaně a již se nedá z internetu
zcela vymazat. Pokud například zhrzený přítel
umístí ze msty na internet choulostivé fotky
své bývalé přítelkyně a vzápětí je ze svého
facebookového profilu vymaže, stejně již taková data někdo sdílel a problém již nejde zastavit. Každý rodič by měl poučit své dítě, jak
mocný a nebezpečný nástroj je internet nebo
obyčejný foťák v mobilním telefonu. Každý by
měl vědět, co je ochrana soukromí. Rodiče by
měli vědět, co jejich děti na internetu dělají,
s kým se baví a jakou formou. U dospělých je
to již jejich morální i trestní odpovědnost. Dopady na oběť jsou drtivě psychicky náročné.
Každopádně bych doporučoval nereagovat a dál tím nerozviřovat jakoukoliv hanlivou diskuzi na svůj účet. Stejně tu diskuzi
konstruktivně neuřídíte. Pokud Vás některé
výroky či situace poškodily na Vašich právech,
lidské důstojnosti, či se cítíte ohroženi na
životě a zdraví, doporučuji vše vytisknout,
uložit, zazálohovat. Všechny fotky, texty, SMS,
videa, nebo celý profil útočníka, poznamenat

si přezdívky či jména a obrátit se na Policii
ČR. Svůj internetový profil si změnit, vyměnit
si telefonní číslo, zrušit svůj starý e-mail.
Pokud to jde, mohu požádat i provozovatele
dotyčného serveru a seznámit ho se situací
a požádat o zablokování dotyčného profilu.
Pokud je obětí dítě, mělo by se svěřit svým
nejbližším, aby na takovou psychickou zátěž
nebylo samo.   

Jak by dospělí měli reagovat, když
v parku či na ulici uvidí, že se schyluje
ke rvačce a děti mají v rukách mobilní
telefony na nahrání incidentu?

No, v tomto případě by měl každý člověk reagovat bez ohledu na to, zda má někdo v ruce
mobilní telefon, a takové nebezpečné jednání svým zásahem přerušit, ale vím, kam tou
otázkou míříte. Zde již je reálné, že může být
taková situace útočníky dopředu připravena,
aby svou potenciální oběť ještě více poškodili.
Nejde o to, jí ublížit fyzicky, ale ještě navíc
psychicky tím, že fyzické ponížení oběti uvidí
její přátelé, rodina i sousedé na internetu
a v komentářích pod videem bude přibývat
mnoho hanlivých, anonymních komentářů
na adresu oběti. Řešíme však i situace, kdy
taková rvačka dětí je přímo domluvena
a zveřejněním se rváči chlubí svou nebojácností a daný vítěz svou neporazitelností, tedy
zveřejněním dále šíří svou slávu a vyzývá tím
další soupeře. Nepochybně tedy tuto situaci
i oznámit policii, abychom si mohli všechny
zúčastněné ztotožnit a šíření videa zabránit.

Zaznamenali jste kyberšikanu i v
Chodově, můžete uvést nějaký příklad?
V dnešní době již tyto situace řeším
běžně. Nejde vždy o zcela jasný úmysl
někoho poškodit, ale někdy i o neznalost
a nedomyšlení důsledků. Řeším takové situace na školách, obrací se na mě rodiče, žádají
o radu i bývalí partneři apod. V minulosti
si vybavuji i závažný případ tzv. šátkování
školních tříd, kdy na jednotlivých školách
si v určitých třídách děti hrály na americké
street gangy a označovaly se určitou barvou šátku, sprejovaly si části svých ulic jako
svá území a na internetu či mobilními telefony svolávaly hromadné rvačky za městem,
třída proti třídě. Ponížení poražených si poté
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nahrávaly na telefony a uveřejňovaly na YouTube. Řešil jsem i závadové chování dětí z jedné třídy základní školy, kdy děti na Facebooku
založily své třídní učitelce bez jejího vědomí
falešný profil, kam daly její fotky, které si tajně
pořídily na své telefony bez jejího souhlasu,
a poté se zde o ní hanlivě vyjadřovaly a šířily
lži a urážky.

k internetu, je to absolutní nezbytnost,
seznámit je s tím, co může změnit příjemnou
a neškodnou zábavu v nepříjemnou životní
zkušenost.
(mák)

Lze poznat, že dítě někdo tímto
způsobem šikanuje?
V podstatě to má psychický dopad na dítě
stejný jako u klasické šikany. Dítě nechce
chodit do školy, do kolektivu, mezi lidi. Přejídá
se, nebo naopak drasticky hubne, špatně spí,
je zamlklé, nebo plačtivé. U kyberšikany je
však trauma silnější tím, že o jeho problému
už ví každý, kdo má internet. Dítě pak nechce
nikam chodit a je pořád doma.

Existuje prevence před kyberšikanou?

Ano, o tu se snažím. Snažíme se o ni nyní
vlastně všichni preventisté a každý, kdo má
co do činění s problematikou prevence. Jde
o nový fenomén doby a my na něj musíme
reagovat. Existují celonárodní kampaně,
hodně se o tomto problému mluví v médiích,
pořádají se kurzy, přednášky, panelové diskuze, vzdělávají se metodici prevence, učitelé,
rodiče. Vlastně čím více budeme o problému
hovořit, tím více si každý může domyslet
důsledek svého jednání, který mu na začátku
připadá jen jako “legrace”.   

Nedávno jste získal certifikát, který
vás opravňuje na téma kyberšikana
přednášet ve školách. Mají školská
zařízení o tento typ přednášek zájem?
Veliký. Škola shromažďuje veliké množství
různých sociálních skupin dětí a tvoří se zde
dětské kolektivy, z kterých vychází klima třídy.
Tvoří se zde nejrůznější vazby mezi dětmi a
pro nás preventisty je školské prostředí právě
to pravé podhoubí, kde musíme začínat s
prevencí. Navazujeme na to, čím děti utváří
jejich rodinná výchova, a snažíme se jim
ukázat příklady životních situací, s kterými
se budou muset v životě vyrovnat. Já za to
všem pedagogům ve školách i školkách velice
děkuji, že mi umožňují tuto práci preventisty
ve svých zařízeních vykonávat. V dnešní
době, kdy již děti na prvním stupni základních
škol mají nějaký tablet, telefon a plný přístup

Aktualizované cyklomapy
jsou k dostání
v chodovském Infocentru.

Blahopřání

Dne 6. března 2015 oslaví 50 let
společného života naši rodiče, manželé
Marie a Alois Brackovi z Mírové u Chodova.
Do dalších společných let přejeme
mamince a tatínkovi hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Synové Martin a Libor

Vzpomínka

Dne 10. března
je tomu jeden rok, co nás ve věku nedožitých
40 let opustil náš milovaný syn, bratr, strýc
a kamarád pan Vladimír Ševeček.
Kdo jste ho znal, prosím věnujte mu tichou vzpomínku.
„Vládíku, moc nám chybíš.
Milujeme Tě.“ Tvá rodina
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Starostu Josefa Gerstnera ocenil i papež

Kresba továrny Josefa Gerstnera.

Foto: ze sbírky Miloše Bělohlávka

Vedle starosty Karla Fenkla, o kterém
jsem psal posledně, byl nejvýznamnější
chodovskou osobností přelomu 19. a 20.
století starosta, továrník, filantrop a donátor
Josef Gerstner. Zatímco po Karlu Fenklovi
zůstaly dodnes památky, které připomínají
jeho existenci - vitrážové okno v kostele
nebo městský park, který založil a spravoval
- Josefa Gerstnera nepřipomíná v Chodově
nic. Jeho rodinná hrobka na chodovském
hřbitově je zarostlá a náhrobní kameny dávno
zmizely. Zatímco Karl Fenkl byl podnikatel
a politik, byl Josef Gerstner především
laskavý člověk, který stál za skoro všemi
aspekty společenského života v Chodově. Je
to také prozatím jediný Chodovák, o němž
byl veden papežskou kanceláří spis, který
leží ve Vatikánském tajném archivu.
Rodiče Josefa Gerstnera, Antonín a Tereza,
se do Chodova přistěhovali z Březové
u Karlových Varů za prací (Antonín Gerstner
pracoval v chodovské porcelánce) někdy
v 50. letech 19. století. Tedy v době,
kdy se Chodov začal postupně rozrůstat
v průmyslové centrum oblasti. Celé
chodovské údolí tehdy bylo domovem
přibližně devíti stovek obyvatel. V Chodově
se jim narodil 5. ledna 1856 syn Josef, který
od roku 1862 navštěvoval chodovskou
dvoutřídní školu pod vedením pana řídícího
učitele Ferdinanda Harische.
Dlouho však mezi svými novými spolužáky
nezůstal, neboť již koncem školního roku
se Gerstnerovi stěhují z Chodova pryč až do bavorského Selbu, kde si Antonín
Gerstner sehnal dobré místo v místní
porcelánce. Město bylo čistě protestantské,

a tak zde Josef se svými rodiči navštěvoval
evangelické bohoslužby. Teprve když je o pár
let později (1867) v Selbu postaven katolický
kostel, vrací se zpět k víře svých rodičů
a mladý Josef se stává prvním ministrantem
(pomocníkem kněze při mši) v Selbu. Místní
kněz páter Josef Mayer vyučoval Josefa latině
a nalezl v něm velice pozorného posluchače.
Po večerech mu vyprávěl o dějinách a přivedl
jej k pevné víře v Boha. Podle některých
záznamů dokonce doufal, že by se Josef
Gerstner mohl stát jednou knězem, a na tuto
dráhu jej intenzivně připravoval. Jeho rodiče
se ale drželi v plánech raději mnohem více
u země, a proto ho dali v roce 1870 vyučit
obchodním příručím.
Už v roce 1871 se rodina vrací zpátky do
Chodova - Antonín Gerstner si zde otvírá
obchod s koloniálním zbožím (koloniál)
a jeho syn se stává jeho pomocníkem.
Zároveň se rodina zapojuje do života obce,
která se v době nepřítomnosti Gerstnerů
začala prudce rozvíjet. V roce 1874 se Josef
Gerstner stal v pouhých sedmnácti letech
jedním ze zakladatelů chodovského sboru
dobrovolných hasičů a jedním z prvních
požárníků. Členem místního hasičského
sboru byl dlouhých 58 let až do své smrti.
O rok později zakládá (pravděpodobně zde
působil vliv jeho bavorského učitele pátera
Josefa Mayera) “Čtenářský a společenský
spolek Koncordia”, který si vzal za cíl
zvyšovat kulturní a duševní rozhled obyvatel
Chodova. V téže době se také stává členem
chodovské kapely v pozici trumpetisty
a houslisty. Aktivním hudebníkem zůstal až
do konce života v celé řadě kapel a spolků.
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Možná právě tehdy, když hrával s kapelou
v místních hostincích, potkal svou budoucí
ženu Marii Krausovou, dceru hostinského
od Modré hvězdy. Znal se s ní také ze spolku
Koncordia, kde společně hráli divadlo.

Josef s Marií se vzali v chodovském
kostele 5. listopadu 1878. Josefův dojatý
otec Antonín předal synovi obchod, který
se záhy rozšířil o železářství a papírenské
zboží. Ani v osmdesátých letech (kdy jej čím
dál tím více začala zaměstnávat i rostoucí
rodina) nepolevoval Josef Gerstner ve svých
aktivitách. Založil v Chodově německý
tělocvičný svaz (Deutschen Turnverein),
působil v několika divadelních spolcích,
v roce 1886 stál u zrodu pěveckého spolku
“Mozart” a organizoval pro Chodováky
výlety do širokého okolí. Vrcholem jeho
veřejných aktivit se stal rok 1887, kdy byl
v pouhých 31 letech (v té době byl průměrný
věk radního kolem 50 let) zvolen do obecní
rady. V samém závěru osmdesátých let
(3. května 1889) postihla mladého, úspěšného muže tragédie - jeho žena Marie zemřela
na plicní tuberkulózu v pouhých 33 letech.
Vzhledem k tomu, že společně vychovávali
dvě malé děti, o které se najednou neměl
kdo starat, oženil se Josef Gerstner ihned
po uplynutí ročního smutku znovu s Annou
Hickmannovou z Nejdku.
V roce 1892 zakládá Josef Gerstner
v budově bývalého chodovského mlýna
svou malou továrnu. Zpočátku jen s deseti

zaměstnanci začal vyrábět transportní
stroje a příslušenství. Jeho závod se začal
postupně rozšiřovat a časem zaměstnával až
pět desítek dělníků. V devadesátých letech
také hodně spolupracuje se starostou Karlem
Fenklem na správě obce a právě jeho velký
podíl na rozvoji Chodova se stal důvodem,
proč byl v roce 1901 zvolen starostou
města. S menšími přestávkami vydržel
v úřadě až do listopadu 1918, kdy z úřadu
odešel v souvislosti s revolučním děním
v českých zemích. Během jeho působení
v úřadu starosty se Chodov definitivně
zařadil mezi významná průmyslová centra
regionu. Do Chodova byl zaveden elektrický
proud, bylo zřízeno veřejné elektrické
osvětlení, otevřeno první kino, byla postavena
nová budova fary a dívčí škola, opraven
katolický kostel a založen zaopatřovací
spolek pro chudé. Jen díky snahám Josefa
Gerstnera
se
podařilo
minimalizovat
následky hladomoru v posledních měsících
první světové války. Byla to právě péče
o chudé a nezištná pomoc potřebným,
co vedlo papeže k tomu, že udělil Josefu
Gerstnerovi nejvyšší vyznamenání, které
může papež udělit laikovi - řád “Pro ecclesia
et pontifice” (Pro církev a papeže). Toto
vyznamenání je znakem velké úcty, které
se musel Josef Gerstner obecně těšit, neboť
se uděluje jen výjimečným osobnostem.
V současné době se snažím ve spolupráci
s papežským tajemníkem Vatikánských
tajných archivů dr. Marcem Grillim dohledat
dokumentaci, kterou si k Josefu Gerstnerovi
vedl Vatikán. Po odchodu z úřadu se
Josef Gerstner věnoval naplno své rodině
a továrně. V roce 1924 mu zemřela jeho
druhá žena a on v roce 1926 předal vedení
továrny svým dětem a stáhl se do ústraní, což
způsobil i těžký infarkt, který mu znemožnil
naplno pracovat. Snažil se alespoň pracovat
na svých pamětech, na jejichž první stranu si
nechal vymalovat jako motto část biblického
žalmu “Umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit
jeho vzduté vlny.” Toto dílo však už zůstalo
nedokončeno. Starosta, továrník, mecenáš
a filantrop Josef Gerstner zemřel na těžký
infarkt 5. prosince 1932. O pár dní později
byl pohřben na chodovském hřbitově, na
který ho vyprovodily tisíce obyvatel města,
kterému zasvětil celý svůj život.
Miloš Bělohlávek
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Chodov si užil Staroměstský masopust

Zpravodaj města Chodova. Březen 2015

19

20

Zprávy z města

Zpravodaj města Chodova. Březen 2015

Kino . Horké novinky

KOnečně

D

Přístupné, česky mluveno.

A

Vstupné 140 Kč

čtvrtek 26. 3., pátek 27. 3.
sobota 28. 3. a pondělí 30. 3.
v 19:30 h.

pátek 27. 3. v 17 h.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

sobota 28. 3. a neděle 29. 3. v 15 h.

pátek 6. 3. a sobota 7. 3. v 17 h., neděle 8.3. v 15 h.

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D /85/
Premiéra / Animovaný / Francie

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar
je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka
nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho
válečným výpadům...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
čtvrtek 19. 3., pátek 20. 3. v 19:30 h., sobota 21. 3. a neděle 22. 3. v 17 h.

CHAPPIE /114/

Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické policejní jednotky. Nyní se
jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane
se robot jménem Chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění. Jak se
jeho existence stává v očích mocných stále větší hrozbou pro celé lidstvo, nezastaví se tito před ničím,
aby vynutili zachování statu quo a zajistili, aby byl Chappie současně i posledním robotem svého druhu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
sobota 21. 3. a neděle 22. 3. , pondělí 23. 3. v 19:30 h.

REZISTENCE 3D /120/

Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA

Chladnou a nelítostnou Kate Winslet doplnila do pokračování další zavedená hvězda, Naomi
Watts. Na barikádách vzrůstajícího konfliktu budou stát proti sobě. Pokračování úspěšné série
Divergence. Akčnější, efektnější…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Zpravodaj města Chodova. Březen 2015

Kino

Březen 2015
neděle 1. 3. v 15 h., sobota 21. 3. v 15 h.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA… 2D /84/
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...

středa 11. 3. v 19:30 h., čtvrtek 12. 3. v 17 h.

JUPITER VYCHÁZÍ 3D /125/
Dobrodružné sci-fi / USA

Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že
je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá sní o hvězdách, ale probouzí se do
chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi
dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu ...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 1. 3. v 17 h.

čtvrtek 12. 3. a pátek 13. 3. v 19:30 h.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA... 3D /84/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA /83/
Premiéra / Horor / USA

Skupina mediků vyvine sérum, které umožní vrátit mrtvé zpět k životu…
bohužel netuší o děsivých vedlejších účincích.

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

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI /124/
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

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
pátek 13. 3. a sobota 14. 3. 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 105 Kč

úterý 3. 3. a středa 4. 3. v 19:30 h.

GHOUL 3D /86/

sobota 14. 3. a neděle 15. 3. v 15 h.

Příběh o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní
dokument o místě, kde došlo za velmi podivných okolností ke kanibalismu.
Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila
a odhalují se zneklidňující skutečnosti. Společně s místní tlumočnicí, průvodcem
a senzibilkou se snaží odhalit tajemství domu, kde se vše odehrálo. Ze záměru
natočit dokument se stane děsivý boj o život – nikdo ale netuší, kdo je TAM VENKU...

Animovaný, rodinný / USA

Premiéra / Thriller / ČR

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D /76/
Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle
trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným
tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
sobota 14. 3. a neděle 15. 3. v 19:30 h., neděle 29. 3. v 19:30 h.

čtvrtek 5. 3. v 19:00 h.
Divadelní představení - Z LOUŽE POD OKAP
pátek 6. 3. a sobota 7. 3. v 17 h., neděle 8.3. v 15 h.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI /124/
Romantický, erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D /85/

neděle 15. 3. v 17 h., pondělí 16. 3. v 19:30 h.

Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!?
Ale kdeže! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který
dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá
přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Komedie / Česko

Premiéra / Animovaný / Francie

pátek 6. 3. a sobota 7. 3. v 19:30 h., úterý 10. 3. v 19:30 h.

BABOVŘESKY 3 /103/

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Zápletka se točí okolo pomsty starosty Stehlíka a místních
chasníků Horáčkové...

Přístupné. Vstupné 90 Kč

AMERICKÝ SNIPER /133/

úterý 17. 3. v 19:30 h.

Navzdory nebezpečí i obětem ze strany jeho rodiny se Chris zúčastní čtyř
hrůzných misí v Iráku a stává se symbolem kréda jednotek SEAL „neopustit ani
jednoho muže“. Ale po návratu domů zjišťuje, že na válku nedokáže zapomenout...

Thriller / USA

E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT /112/

Premiéra / Akční válečné drama / USA

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
sobota 7. 3. v 15 h.

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“?

VELKÁ ŠESTKA 2D /102/

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

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

KOBRY A UŽOVKY /111/

Animovaná rodinná komedie / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
neděle 8. 3. v 17 h.

VELKÁ ŠESTKA 3D /102/

Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Drama / Česko

Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro
čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou
něco udělat. 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 105 Kč

neděle 8. 3. a pondělí 9. 3. v 19:30 h., úterý 31. 3. v 19:30 h.

FOCUS /105/

Premiéra / Romantická krimikomedie / USA

Will Smith si zahraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající
podfukářky (Margot Robbie), a když se s ním příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky
později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou
sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně nápaditě rozehrávají
své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, (Rodrigo Santoro).

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

středa 18. 3. v 19:30 h., čtvrtek 19. 3. v 17 h.

čtvrtek 19. 3., pátek 20. 3. v 19:30 h., sobota 21. 3. a neděle 22. 3. v 17 h.

CHAPPIE /114/

Premiéra / Akční sci-fi thriller / USA

V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické
policejní jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit. Když dojde k odcizení
a přeprogramování jednoho z policejních droidů, stane se robot jménem
Chappie vůbec prvním robotem se schopností samostatného myšlení a cítění.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč
Zpravodaj města Chodova. Březen 2015

Kino
pátek 20. 3. v 17 h.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D /144/
Dobrodružný, fantasy / USA, N. Zéland

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

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

Březen 2015

středa 25. 3. v 19:30 h.

GHOUL 2D /86/

Premiéra / Thriller / ČR
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
čtvrtek 26. 3., sobota 28. 3. a neděle 29. 3. v 17 h.

POPELKA /105/

Premiéra / Dobrodružné rodinné fantasy / USA

neděle 22. 3. v 15 h.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA... 3D /84/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
sobota 21. 3. a neděle 22. 3.
pondělí 23. 3. v 19:30 h.

Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec,
se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se
snaží ke své nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii
(Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně a dělá všechno
pro to, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně
zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodině...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

REZISTENCE 3D /120/

Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA

Chladnou a nelítostnou Kate Winslet doplnila do pokračování další zavedená
hvězda, Naomi Watts. Na barikádách vzrůstajícího konfliktu budou stát
proti sobě. Pokračování úspěšné série Divergence. Akčnější, efektnější…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
úterý 24. 3. v 19:30 h.

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI /98/
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. Jejich cílem je zchátralá rezidence
Eel Marsh, která se nachází na ostrově, spojeném s pevninou pouze úzkým
náspem zvaným Nine Lives Causeway a schůdným pouze za odlivu. 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 105 Kč

Pořady
TV studia Chodov
10. týden 2015
3. 3. úterý a 5. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 3. pátek od 18:00

čtvrtek 26. 3., pátek 27. 3., sobota 28. 3.
a pondělí 30. 3. v 19:30 h.

VYBÍJENÁ

Premiéra / Komedie / ČR

Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti,
alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových rovinách vypráví
příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy... Hrají: Michal
Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Simona Krainová, Lukáš Vaculík a další.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč
pátek 27. 3. v 17 h.
sobota 28. 3. a neděle 29. 3. v 15 h.

KONEČNĚ DOMA 3D /92/

Premiéra / Animovaná dobrodružná komedie /USA

Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají
nový domov, a všichni lidé se museli vystěhovat. Jen jedna vynalézavá dívka
Tipy se dokázala zachránit a seznámila se s vyhoštěným Buvem O. Dva uprchlíci
při cestě zjišťují, že v sázce je mnohem více než mezigalaktické vztahy.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

www.kasschodov.cz
12. týden 2015
17. 3. úterý a 19. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 3. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

CHODOVSKÉ VTEŘINY

VÝVOJ ROCKOVÉ HUDBY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Záznam z představení pro ZŠ (premiéra)

KINOMIX
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. týden 2015
24. 3. úterý a 26. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 3. pátek od 18:00

11. týden 2015
10. 3. úterý a 12. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 3. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

KINOMIX

KINOMIX

PO ŠKOLE – SAMURAI FIGHT CLUB

SBOROVNA 2

FLORBALOVÝ TURNAJ TOMÁŠE KAFKY – 1. ROČNÍK

TV ZÁPAD

TV ZÁPAD

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce březen (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)
Souhrn událostí za první polovinu měsíce březen (premiéra)
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
Záznam z divadelního představení (premiéra)

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
Záznam ze sportovní haly v Chodově (premiéra)
Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Březen 2015

Stručný přehled

Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Miniškolení na PC zájemci se mohou
objednat osobně nebo na čísle 352 352 254

01. – 30.03.

MěK Chodov

MěK Chodov

Registrace nových čtenářů
na rok zdarma

01. – 30.03.

MěK Chodov

MěK Chodov

Amnestie na upomínky

02. – 08.03.

MěK Chodov

MěK Chodov

05.03.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Divadelní představení
Z louže pod okap

05.03.
19:00

KASS – Malá scéna

KASS Chodov

Kamera, klapka, jedem!
filmové promítání - Punkový syndrom

09.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

11.03.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Hravé čtení
Prapohádky

11.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Astrologie a sebepoznání
setkání s astrologem Milanem Gelnarem

11.03.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Vernisáž výstavy „NA SÍTI“
autor: Václav Dostál výstava potrvá do 30.4.

11.03.
17:00

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

12.03.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

12.03.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

12.03.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Čtvrteční výtvarné dílničky
Záložky do knih

Herní klub
Kris kros

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Cvrčkohrátky
Čtvrteční výtvarné dílničky
Jarní dekorace
Čtení z Bible a duchovní písně pro Romy
křesťanská skupina Devleskere
čhave aven ze Sokolova

12.03.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Vietnamská kuchyně
kurz vaření s Lukášem Neckářem

14.03.
12:00

MěK Chodov

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

16. – 17.03.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Jarní burza dětských oděvů

16. – 17.03.
10:00 – 17:00

DDM Bludiště

DDM Chodov

Kabelkový veletrh

16. – 18.03.
10:00 – 17:00
16.03.
18:00

DDM Bludiště

DDM Chodov

MěK Chodov

MěK Chodov

17.03.
17:00
17.03.
18:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

18.03.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Hravé čtení
Strýček Ludvík

18.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Ostrovní večírek - pořad se známým
písničkářem Janem Burianem

18.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Paměť a proč ji trénovat?
uskuteční se v rámci Národního
týdne trénování paměti
Jarní žákovský koncert
Bosna a Herzegovina aneb spousta hor,
tři národy, jedna historie
beseda s cestovatelem Jiřím Lehejčkem
Herní klub
Pexeso
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Stručný přehled
Co ?

Kdy ?

Čtvrteční výtvarné dílničky
Velikonoční dekorace

Kde ?

Březen 2015
Kdo ?

19.03.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p. uč. J. Hrebeňákové (klavír)

19.03.
17:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Vyhlášení nejlepších sportovců
města Chodova

19.03.
18:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Josefské trhy

21.03.
08:00

Staroměstská ulice

KASS Chodov

Vítání jara

21.03.
15:00

Klubovna
Zahradní ulice

Junák Chodov

Výstava „25“
Vernisáž 24.03. 14:00

Denní centrum
DDM Chodov
Mateřídouška			

Krajské kolo Soutěže ZUŠ
ve hře na bicí nástroje

23. – 27.03.
9:00-12:00
14:00-17:00
24.03.
09:00 – 16:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

24. – 25.03.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Herní klub
Domino

25.03.
15:00 – 16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Hravé čtení
Mach a Šebestová

25.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Jak jsem potkal Karlovarsko
beseda s historikem S. Burachovičem

25.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

26. – 27.03.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Cvrčkohrátky

26.03.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Cyklus teologických besed
Moc bezmoci

26.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

3. koncert Kruhu přátel hudby
Cimbálová muzika Dušana Kotlára

26.03.
ZUŠ – koncertní sál
18:00		

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

Burza vyřazených knih

30.03.
09:00 – 18:00

Třídní přehrávka p. uč. S. Kubrichtové
(flétna, keyboard) a p. uč. J. Kubrichta
(housle, souborová hra)

31.03.
17:00

ZUŠ Chodov

MěK – čítárna

MěK Chodov

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Sport
Foot Cup

Vycházka turistů
Klášterec nad Ohří-Lázně
Evženie - Perštejn - cesta kolem
Ohře (10 km)

01.03.
10:00
11.03.
sraz v 08:45

sportovní hala
Chodov
vlakové nádraží
Chodov

Junák Chodov
Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Turnaj ve florbalu

21.03.
tělocvična ZŠ Školní
08:00			

DDM Chodov
TJ Plamen a TJ Batesta

II. liga žen
Chodov – Liberec

21.03.
09:00

sportovní hala
Chodov

BVC Chodov

Vycházka turistů
Loket a okolí

25.03.
sraz v 08:45

vlakové nádraží
Chodov
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ŠAK
Chodov
Chodovští atleti
přivezli řadu medailí

Celou sbírku medailí přivezli chodovští
sportovci ze závodů, které se konaly v závěru
ledna v hale Olympu Praha. Atleti tam bojovali
o titul mistra Karlovarského kraje a ŠAK
Chodov reprezentovalo dvacet vybraných
sportovců.
Nejvíce medailí vybojoval starší žák Jan
Ulmann, který zasáhl do čtyř disciplín a dovezl
čtyři medaile.
Nejúspěšnějším byl Radek Dojčar, který
nastoupil ve třech disciplínách a dovezl tři
tituly mistra KV kraje. Mistrovské tituly kromě
Radka Dojčara (dálka, koule, 300 m) vybojovali
Jiří Stark (60 m př., výška), dorostenci Michal
Kudža (koule), Radek Šaroch (60 m př.,
výška), Nikola Šustrová (koule), juniorka
Nikola Nemčeková (60 m př.) a mezi muži
Tomáš Skála (koule). Kompletní výsledky na
www.online.atletika.cz
Miloš Volek

Bylo hezké vidět na bedně nejlepších
trojici chodovských atletů (Dojčar, Gondek,
Ullmann).
Foto: M. Volek

Spartak
Chodov
oddíl kopané
Kvůli nepřízni počasí si chodovský
fotbalový fanoušek na první mistrovské
utkání na domácím trávníku musí počkat až
do měsíce dubna.

Výsledky mužstev v přípravě
A muži
Chodov - Stará Role 4:2
Branky: Vachník 2, Bečvář M. Neudert
B muži
Chodov - Kr. Poříčí B 1:6
Chodov - St. Sedlo 3:4
Chodov - Kr. Poříčí dorost 3:4
První mistrovské utkání A mužů bude
sehráno 21. března. Místo utkání bude
určeno později.
Ing. Alfons Skokan

Šachy
Chodov
Krajský přebor mládeže

Druhý turnaj dalšího ročníku KP mládeže,
který spolupořádá náš oddíl, proběhl 14.
února v Novém Sedle. Viróza způsobila sice
prořídnutí startovních listin, o zajímavé
partie však nebyla nouze. Mezi nejmladšími
Tomáš Wildhaber neměl nejlepší den,
což mu nakonec vyneslo bronz. Naopak
mezi „dvanáctkami“ řádila Lenka Gárská
a nenechala nikoho na pochybách, že se
jí kluci musí více než bát. Pěkné 6. místo
obsadil Marek Bubelíni. V kategorii U14
dominujeme, Standa Srba si tentokrát
prohodil místo s Ríšou Randákem a Pavel
Gárský skončil čtvrtý. Mezi nejstaršími
Tadeáš Čabala přišel o bronz až v bleskovém
rozstřelu a bral stejně jako Pavel „bramboru“.
Pořadí KP po 2 turnajích:
U10 – 3. T.Wildhaber, 6. T.Kratochvíl
U12 – 2. L.Gárská, 4. V.Vojíř, 5. J.Kurčík
U14 – 1. S.Srba, 2. R.Randák, 4. P.Gárský
U16 – 5. M.Kurčíková, 6. T.Čabala

Doba stříbrná

V sobotu 17.1.2015 hostily Karlovy
Vary krajské klání družstev starších žáků,
které bylo zároveň bojem o postup do 1.
ligy mládeže. Jelikož v této soutěži mají
tři nejsilnější oddíly kraje již zastoupení,
musely o postup bojovat jejich B-týmy.
Především naše družstvo bylo na uvedenou
kategorii hodně mladé. Tým ve složení
Stanislav Srba, Michael Srba, Jiří Ulč, Tomáš
Wildhaber a Vašek Vojíř nakonec obsadil
druhé místo, když prohrál až finálový
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duel s domácím družstvem. Doba stříbrná
v týmech mládeže tak pokračuje.

Termín
uzávěrky
dubnového
čísla

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

16.3.2015
Pro uvolnění, relaxaci

ŠK Spartak Chodov „B“

a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost
Salon Lera

Reportáže si můžete přečíst na www.
sachychodov.cz
Marcel Vlasák

Pl a c e n á i n z e r c eVeseléejeVáLnerocae
př

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Odpočiňte si u nás:
REKVALIFIKAČNÍ KURZY

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

 MASÉR  SANITÁŘ  KOSMETIKA 
 MANIKÚRA  PEDIKÚRA 
kurzy hrazené ÚP – formulář vám vyplníme
agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605
www.agenturarafael.cz

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

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Květinářství Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678
ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

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

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích
Zpravodaj města Chodova. Březen 2015
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Placená inzerce
DOSTALI JSTE SE DO DLUHOVÉ
PASTI A NEVÍTE, KUDY VEN?
ZBÝVÁ VÁM JEDINÉ ŘEŠENÍ

- ODDLUŽENÍ A NEVÍTE, JAK NA TO?

ZPRACUJEME PRO VÁS

NÁVRH NA POVOLENÍ
ODDLUŽENÍ

V CO NEJKRATŠÍ LHŮTĚ, PEČLIVĚ
A ZA NEJNIŽŠÍ CENU.

VOLEJTE: +420 774 730 518

Zpravodaj města Chodova. Březen 2015
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Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří 14 – 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.

Prodáváme slepičky pouze našeho chovu !
Prodeje se uskuteční:

v úterý 17. března 2015

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna - v 14 40 hod.

Případné bližší informace Po-Pá 9.00-16.00 hod.:
601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Zpravodaj města Chodova. Březen 2015
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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

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

KOSMETIKA “KK”

Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

PRODLUŽOVANÉ ŘASY 420,-Kč

(pod Lidlem)

V TEPLE DOMOVA

AKCE:
DOPLNĚNÍ ŘASY 300,- Kč

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
Provozní doba dle objednávek

Tel.: 774 544 731

KOMPLETNÍ KOSMETIKA 250,-Kč

TEL.: 725 946 873

Každá zákaznice obdrží slevovou kartu!

Rychlá
půjčka bez
rizika
jednoduché vyřízení žádosti
transparentní podmínky
splácení pod kontrolou

844 198 198

Zavolejte nám a dozvíte se více

individuální přístup
peníze i do 24 hodin
žádné ručení

www.provident.cz
Navštivte naše webové stránky
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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
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ČALOUNICTVÍ A AUTOČALOUNICTVÍ
Jaroslav Květoň
Horní Ves 43, 353 01 Trstěnice
Tel. 603 539 427, Email: kvetonjara@seznam.cz

www.calounictvi-kveton.cz

zde je místo
pro váš inzerát
tel.
352 352 422
Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Zpravodaj města Chodova. Březen 2015
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ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.
tesarmilosek@seznam.cz

Havlík Petr.
Tel. 602840723

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

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

Komenského uli ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již
ROZVOZ AŽ DO DOMU
č
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

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

1. MÁJE 629, CHODOV

Jana Gajdošová tel. 606 256 112

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

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

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Pedikúra + lakování 150 Kč Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč
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Solárium 1 min. 5 Kč

Placená inzerce
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

SÍTĚ PROTI HMYZU

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz
Zpravodaj města Chodova. Březen 2015

Placená inzerce

ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

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

OPRAVA

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Mgr. Jana Pflugerová
advokát

mobil: 602 190 602
Zpravodaj města Chodova. Březen 2015
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