12.4. Chodovský duatlon
18.4. Koncert - Arakain a Lucie Bílá
30.4. Čarodějnický jarmark
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Zprávy z města

K věci

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Jistě jste poznali, že
máte v ruce trochu
nový zpravodaj města.
Po čtyřech letech od
představení zpravodaje v nových barvách
nazrál čas jej trochu
omladit. Já osobně vítám jeho novou, o něco modernější formu a
věřím, že i vám, jeho čtenářům, se bude líbit.
Příchod Velikonoc, které nám připomíná titulní
strana, nám nezadržitelně oznamuje, že do našeho města zavítalo jaro. V tomto ročním období již pravidelně začíná i mnoho obvyklých
aktivit. Počínaje čištěním celého města, jehož
harmonogram najdete na dalších stránkách.
Dále budou navazovat opravy městských komunikací a chodníků.
Během dubna se naplno rozjedou i důležité
investiční akce. Mezi ně patří revitalizace parkoviště v Tovární ulici, zateplení ZŠ v Nejdecké ulici
a mateřské školy v Zahradní ulici. Naplno pokračují přípravy na rekonstrukci školského areálu ve
Smetanově ulici. Pro nás je také důležité, že do
léta bude jasno v tom, o jaké dotace budeme
moci požádat z nového dotačního období. Tyto
dotace chceme využít zejména na pokračování v zateplování a opravách našich areálů základních a mateřských škol. Jako první vlaštovku
vidíme aktuální výzvu na dotace, které umožní
zrekonstruovat a vybavit zahrady okolo mateřských škol. Této výzvy chceme využít a požádat
o dotaci na zahradu MŠ v Zahradní ulici. Pevně
věřím, že se to povede a tato školka bude tou
pověstnou první perlou.
Přeji všem Chodovákům příjemné velikonoční
svátky a hezké jaro. Patrik Pizinger, starosta

Kraj má nového hejtmana,
ve vedení je i Josef Hora

Karlovarský kraj má od počátku března nové vedení včetně hejtmana. Tím se stal sociální demokrat
Martin Havel.
Martin Havel (48 let, ČSSD) vystudoval vysokou
školu právnického směru, je ženatý a má dceru
a syna. V posledních letech pracoval jako náměstek
hejtmana Karlovarského kraje.
Kraj nyní povede koalice ČSSD, ODS, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM)

a TOP 09 + STAN. Podporu jí slíbila ALTERNATIVA.
V nové krajské radě bude působit i bývalý starosta Chodova Josef Hora, který jako neuvolněný
radní bude mít na starost oblast životního prostředí
a zemědělství. 
(mák)

Začíná blokové čištění

Posunutí začátku blokového čištění by si vyžádalo
každý rok statisíce korun navíc. Případné výhody nového systému by ale podle všeho nebyly adekvátní
vynaloženým nákladům.
Současný rozpis blokového čištění čítá 46 dnů intenzivní práce (včetně několika sobot). Postupným
rozšiřováním nových asfaltových komunikací a ploch
(například loni přibylo ve městě zhruba osmdesát
parkovacích míst) je tak blokové čištění v některých
dnech časově stále náročnější.
„Ukončení práce a tím zrušení omezení parkování
v odpoledních hodinách přibližně mezi 14:00 a 14:30
hod. je taktéž hraniční, tou dobou se totiž už vrací
domů zaměstnanci ranních směn,“ vysvětlil určený
čas jednatel CHOTESu Rudolf Pocklan s tím, že vozidla, i přes zákaz do již umytých částí, běžně jezdí.
Současná praxe je podle Rudolfa Pocklana taková,
že cisterna odjíždí v 6 hodin pro vodu a vrací se maximálně o půl hodiny později.
„Samosběrný vůz obvykle již od 6 hodin zametá
krajnice, mezitím zajišťuje městská policie odtažení
vozidel v dané lokalitě a následně je zahájeno vlastní
mytí komunikace či parkoviště. V některých lokalitách musíme čekat na dokončení odtahů, abychom
auta nepoškodili,“ říká jednatel technických služeb.
Dodal, že v případě posunutí začátku a předpokládaného zachování konce (cca 14. 30 hodin) v každém
ze 46 dnů by to znamenalo jednak nákladné přepracování celé schválené dokumentace (minimálně 100
tisíc korun), ale především prodloužení blokového čištění o 5 – 10 (možná až 15) pracovních dnů.
„Tím by se výrazně zvýšily také náklady na vlastní
realizaci o 100 až 200 tisíc korun, případně až 300
tisíc včetně DPH každý rok,“ vyčíslil Rudolf Pocklan.
Aktuálně se omezení parkování v době blokového čištění týká každého řidiče 1, maximálně 2 dny
v průběhu celého roku.
Změnou sektorů by došlo v některých místech
k situaci, kdy by v jednotlivých ulicích probíhalo blokové čištění i 3 až 4 dny.
„Závěrem bych pro příklad rád uvedl, že na silvestrovské oslavy si většina řidičů, a to téměř v celém
městě, kamsi přeparkuje, aby jejich vozidla nebyla
poškozena pyrotechnikou. V tomto případě to nikoho neobtěžuje a maximálně využijí jiné lokality či své
vlastní garáže,“ poznamenal jednatel.
(mák)
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Chcete být Na síti?
Přijďte do Galerie u Vavřince

V chodovské Galerii u Vavřince začala v polovině března výstava s názvem Na síti. Své
obrazy na ní představuje malíř z Karlových Varů Václav Dostál. Václav Dostál maluje už
od dětství. Velký vliv na jeho tvorbu měl jeho nástup do Galerie umění Karlovy Vary, kde
pracuje od roku 2002. Právě tam detailněji poznal umění 20. století a seznámil se s mnohými současnými umělci. Otevírací doba galerie je v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin,
v neděli pak od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do 30. dubna 2015.
| Foto: Martin Polák

Kam na 1. máje? Na Rychlé rande do knihovny!
Mimořádnou akci připravuje na 1. květen
Městská knihovna Chodov. Rychlé rande/Speed
Dating může přilákat zájemce z celého kraje,
kteří by se rádi podobné akce zúčastnili, ale nemají moc šancí, protože tyto akce se dějí převážně v Praze/Brně, což je přeci jen dost daleko.
„Chystáme setkání mužů a žen v několika věkových skupinách, kteří jsou aktuálně bez partnera a chtěli by zjistit, jestli mezi ním a někým
novým přeskočí ona pověstná jiskra. A vzhledem
k tomu, že bude máj, lásky čas, tak proč tomu
nepomoci i u nás v knihovně,” vysvětluje s úsměvem ředitelka Hana Nemčičová. Během odpoledne se u stolečků vystřídá vždy zhruba 10 žen a 10
mužů. Vzhledem k náročnosti organizace je nutné, aby všichni zájemci dodrželi určité podmínky.
Všechny podrobnosti můžete najít na plakátech
a na stránkách www.knihovnachodov.cz.
Přihlašování je jednoduché - přes formulář
na webových stránkách nebo telefonicky či SMS
na číslo 777 831 755, případně pomocí e-mailu knihovna@knihovnachodov.cz. Stačí když
uvedete jméno či přezdívku, svůj skutečný věk

a kontakt,poté Vám zašleme instrukce k platbě
(cena vstupenky je 200,-), kterou je nutné odeslat
do 26. dubna. Poslední dubnový týden budeme
všechny účastníky informovat o podrobnostech
cestou e-mailu, jehož součástí bude i voucher
na prvomájovou afterparty - degustaci moravských vín s občerstvením a také s hudebním doprovodem v hodnotě 300 Kč. Degustace bude
otevřená všem zájemcům o dobré vínko.
„Aktuálně plánujeme Rychlé rande v různých
věkových kategoriích. Pokud se však nepřihlásí
dostatečný počet lidí, všichni přihlášení dostanou
své peníze zpátky,” říká Hana Nemčičová a dodává.
Každý pár na sebe bude mít 3 minuty a potká
se se všemi přihlášenými partnery opačného pohlaví. Každý dostane lístek, kde si může poznačit své sympatie. V případě, že sympatie budou
oboustranné, předáme dvojici vzájemně kontakt.
Netřeba se tak obávat nějakého trapného pocitu
prohry, jak si kdo u ostatních vedl, zůstane “zamčené” jen u pořadatele.
Městská knihovna Chodov
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Luděk Soukup
Jak daleko jsou
práce na stavbě
nového sportovního zázemí na Spartaku? Co nového
na sportovce čeká
a kdy budou moci
nové prostory využívat?
Práce na projektu šaten a sportovního zázemí na Spartaku se pomalu chýlí ke konci.
Dne 19. března proběhla již částečná kolaudace, která se týkala novostavby v místě původní tribuny. Následně by se měly uskutečnit
demoliční práce a terénní úpravy v oblasti
starých šaten ležících u Chodovského potoka.
A na co se mohou sportovci v novém zázemí těšit? Celý objekt je vybaven moderními
toaletami, šatny včetně sprch jsou zařízeny
v přírodním stylu. Jak volejbalisté tak fotbalisté budou moci využívat vlastní společenskou
místnost. Kromě tribuny, která nabídne dvě
řady sezení pro fotbalové fanoušky, je celá
budova vyřešena bezbariérovým přístupem.
Pevně věřím, že nové sportovní zázemí bude
dobře sloužit svému účelu a přivede ke sportu ještě více občanů Chodova.

Sokolovsko hledá výrobek
roku, zapojí se i Chodov

Získat přehled o zajímavých produktech
na území Sokolovska, propagovat je a motivovat výrobce, aby v dalším roce usilovali o získání
regionální značky, je cílem nové soutěže Tradiční
výrobek roku.
Její první ročník organizuje Mikroregion Sokolov - východ, jehož členem je také Chodov.
Obyvatelé města, kteří vědí o nějakém výrobku, jenž si zaslouží pozornost, ho tak mohou
do soutěže nominovat či přihlásit do 31. března
2015. O vítězi pak rozhodne internetové hlasování, které končí 31. května 2015.
Bližší informace, včetně přihlášek, jsou uvedeny na http://www.sokolov-vychod.cz/ v záložce
Tradiční výrobek roku.
Mikroregion zároveň upozorňuje, že na Sokolovsku začala v roce 2014 působit regionální

značka Original product of Sokolovsko. V regionu už ji mají čtyři producenti.
„Cílem jejího fungování je podpora místních
živnostníků, zemědělců, malých a středních firem, jejichž výrobky jsou vyrobené z místních
surovin, nebo se jedná o řemeslné výrobky, při
jejichž výrobě je v převážné míře využita ruční
práce a jsou spojené s místní kulturou a tradicemi,“ vysvětlila smysl značky koordinátorka soutěže Dagmar Hůrková.
„Výzva pro nové žadatele o značku bude zveřejněna v dubnu 2015,“ doplnila koordinátorka
Hůrková.
(mák)

Z ulic města už zmizely staré
a poškozené stromy

Staré a poškozené stromy zmizely z chodovských ploch. Město využilo vegetačního
klidu a nechalo odstranit nevyhovující dřeviny.
„Jelikož bylo období vegetačního klidu, proběhla
ve městě plánovaná zimní údržba dřevin. Docházelo ke kácení dřevin za horizontem své ži-

Vysoké stromy pomáhala kácet specializovaná firma

votnosti nebo jinak poškozených. Taktéž probíhal
výchovný a zdravotní řez, jenž byl zaměřen především na odstraňování suchých větví nebo zajištění podchozí či podjezdové výšky pod dřevinami,“ uvedla Ilona Nehybová z chodovské
radnice, kde má na starost ochranu přírody
a krajiny. 
(mák)

Kam s ním?

Polystyren patří do žlutého kontejneru
na plasty. Pozor dejte jen na polystyrén, který se používá jako stavební izolace. Pokud je
na něm omítka, musí se vyhodit jako stavební
odpad.
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Stručně z Chodova

NOVÁ PRAVIDLA má program pro
poskytování dotací z rozpočtu Chodova
na podporu organizované zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže pro rok 2015.
Jejich znění a potřebné formuláře pro podání žádostí o peníze jsou umístěny na úřední
desce. Jednou ze změn je mimo jiné i termín,
kdy je možné o podporu žádat. Pravidla ho
nově určují od 7. dubna do 16. dubna.
POČET LIDÍ BEZ PRÁCE v Chodově se
v únoru oproti předchozímu měsíci prakticky
nezměnil. Míra nezaměstnanosti ve městě
dosáhla 10,1 %, což je stejná výše jako v lednu 2015. Podle odborníků se ale blíží období
sezónních prací ve stavebnictví, pohostinství,
lesnictví, zemědělství a turistice. Nezaměstnanost by pak mohla mírně klesnout.
RADNICE UŽ MÁ k dispozici tři pracovní
skupiny, které se budou v letošním roce podílet na přípravě Strategického plánu rozvoje
Chodova. Dvanáctičlenné komise jsou složeny z řad odborníků a veřejnosti a zaměření
mají rozdělené do tří oblastí. První skupina
se bude zabývat školstvím, volným časem,
kulturou, sociální péčí a zdravotnictvím. Druhá bude mít na starost bydlení, bezpečnost,
životní prostředí, dopravu a technickou infrastrukturu. Třetí komise se bude specializovat
na ekonomický rozvoj, zaměstnanost, podnikání a cestovní ruch.
(mák)

je ve smlouvách stanovena ke dni 31. března.
Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně MěÚ.
Dana Wolfová, odbor správy majetku města

Školáci četli před porotou

Trojice dětí z chodovských základních škol
zamířila v polovině března do Krajské knihovny
v Karlových Varech, kde se zúčastnila krajského
kola prvního ročníku soutěže Nekoktám, čtu.
Postup si školáci vybojovali v Chodově v městské knihovně (na snímku), kde se soutěž odehrála ve dvou dnech.
Předvést co nejlepší četbu před tříčlennou porotou přišlo v obou dnech celkem 62 dětí. Přihlášeno jich však bylo ještě více. „Někteří soutěžící
onemocněli, jiným do toho něco přišlo,“ uvedla
knihovnice Marie Valentová, která měla soutěž
na starost.
Porotci hodnotili mimo jiné plynulost čtení,
výslovnost, intonaci a také to, zda školák textu
porozuměl a vnímal ho.
(mák)

Zájezd pro seniory města

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí,
informuje nepracující seniory města Chodova,
že dne 23. dubna 2015 pořádá opět zájezd
do Aquafora Františkovy Lázně. Přihlášky
s poplatkem a rodným číslem (pro vyřízení
pojištění na cestu) přijímáme 13. - 17. dubna
2015 na odboru sociálních věcí, v přízemí,
kancelář č. 127, vždy od 8:00 do 15:00 hodin
s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 hodin,
v pátek pouze do 13:00 hodin. Poplatek za cestu
i dvouhodinový vstup do bazénu činí 150,- Kč/
osobu. Petra Hegenbartová, odbor soc. věcí

Splatnost poplatku

Upozorňujeme všechna společenství vlastníků
bytových jednotek, která mají s městem Chodov
uzavřené nájemní smlouvy na pronájem přídomní zeleně okolo domů, že splatnost poplatku

Oznámení o vyhlášení
konkursního řízení

Rada města Chodov veřejně oznamuje vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního
místa ředitel příspěvkové organizace:
Základní škola Chodov, Nejdecká 254,
okres Sokolov, příspěvková organizace
Úplné znění oznámení je umístěno na úřední
desce města: www.mestochodov.cz
Termín pro doručení přihlášek:
29. dubna 2015 včetně              
Poznámka:
Nástup na pracovní místo ředitele uvedené
příspěvkové organizace je 1. srpna 2015, a to
na dobu určitou 6 let.
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Fotbalová legenda
ocenila chodovské
sportovce
Oceněným předával poháry společně se starostou Patrikem Pizingerem Antonín Panenka (vlevo). |Foto: Martin Polák

Chodov už zná vítěze tradiční ankety Nejlepší
sportovec roku 2014.
Vyhlášení oceněných proběhlo na galavečeru
v Kulturním a společenském středisku ve čtvrtek
19. března.
Hostem programu, který zároveň společně
se starostou města Patrikem Pizingerem předával poháry a diplomy, byl legendární sportovec
a fotbalista Antonín Panenka.
Celý slavnostní ceremoniál měl spád a nesl se
v příjemném sportovním duchu. V rámci programu vystoupilo také několik tanečních skupin
a kouzelník.
Večerem bravurně provázel moderátor a sportovní reportér Radek Jirgl.
Hlavní trofej za významný přínos chodovskému sportu si odnesl současný ředitel Základní
školy ve Školní ulici Milan Kovářík.
Anketa Nejlepší sportovec roku se bude příští
rok konat už po dvaadvacáté.
Jednotlivci mládež: Petr Brodský (box), Kateřina Burešová (krasobruslení), Žaneta Dognerová
(karate), Ondřej Frána (kopaná), Veronika Jakubů

(karate), Petr Kovářík (silový trojboj), Petra Mihoková (tenis), Patrik Michálek (hokej), Jana Petříková (karate), Jiří Štěrba, (kopaná), Nikol Šustrová
(atletika - hod oštěpem).
Jednotlivci dospělí: Robin Holub (freestylové
lyžování), Jan Kubíček (triatlon), Andrea Lochschmidtová (karate), Jiří Stehno (atletika - 400m
překážky), Klára Suchanová (surfing).
Kolektivy mládež: Družstvo dorostenců TJ
Spartak Chodov,,Družstvo starších žáků Karate
klub Chodov, Družstvo mládeže Šachový klub
Spartak Chodov, Družstvo starších žákyň BVC
Chodov, Družstva barevného minivolejbalu BVC
Chodov, Taneční skupina Rytmus TJ Batesta Chodov.
Kolektivy dospělí: Družstvo žen Sboru dobrovolných hasičů Chodov.
Trenéři: Martina Svobodová (trenérka mladších žáků SDH Chodov, Pavel Valenta (trenér kopané TJ Spartak Chodov), Zuzana Šimková (trenérka taneční skupiny Rytmus TJ Batesta).
Osobnost sportu: Milan Kovářík – výrazný
podíl na rozvoji sportu. 
(mák)
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Realitní poradna
RK již sehnala kupce, který má vyřešené
financování, tudíž je možné přistoupit k podpisu kupní smlouvy. RK Vám musí poskytnout
smlouvy k prostudování a připomínkování.
Nikdy nepodepisujte nic, čemu dostatečně nerozumíte nebo co jste předem vůbec
nečetli. Podpis kupní smlouvy je projevem
svobodné vůle všech zúčastněných stran,
a je-li připravována profesionálem či právníkem, jistě Vám jednotlivá ustanovení smlouvy
rád vysvětlí. Není příliš vhodné podepisovat
smlouvy mimo prostory RK. Požadujte jistotu,
že jednáte s reálnou RK, která má svou stálou základnu, kde někoho v případě potřeby
vždy najdete, a ne s někým, kdo profesionalitu jen předstírá a přitom podniká z domova
„na koleni“. Vyhotoví-li smlouvy advokát, je
samozřejmě možné podepsat je v advokátní
kanceláři, kde zajistí veškeré náležitosti včetně ověření podpisů. Pokud jste v týdnu časově omezeni, je možné ověřit podpisy klidně
i o víkendu v pobočce pošty v obch. centru,
avšak tato varianta by měla být pouze nouzová.
Kupní smlouva také řeší způsob úhrady
kupní ceny, což je pro bezpečnost obchodu to
nejdůležitější. V zásadě by žádná ze smluvních stran neměla být v jeden okamžik vlastníkem nemovitosti a zároveň držitelem kupní
ceny. V mnoha případech je nutná takzvaná
úschova kupní ceny a tady POZOR! Nenechte
se nutit uhradit kupní cenu přímo prodávajícímu už při podpisu kupní smlouvy. Katastrální
úřad má po podání návrhu na vklad lhůtu pro
převod vlastnického práva 30 dní. Vy se tak
na měsíc můžete vystavit riziku, že nemovitost
bude zatížena exekucí či jinými právy ve Váš
neprospěch a kat. úřad následně převod přeruší, nebo dokonce zamítne, prodávající již
ale nebude mít k dispozici peníze, které jste
mu zaplatili. Nenechte se ani nutit složit celou
kupní cenu na účet RK, i kdyby ho nazývali
depozitní, úschovní apod. Žádná RK totiž není
pro účely úschovy peněz pojištěna a v případě insolvence RK může snadno dojít ke zpronevěře Vašich prostředků. Nejbezpečnější je
úschova u notáře či advokáta, protože je definována zákonem a na dodržování pravidel
dohlíží Komora notářů České republiky a Česká advokátní komora. Je-li celá kupní cena
hrazena z úvěru a kupující bude kupovanou

nemovitostí bance ručit, pak není úschova
nutná a celá částka může jít přímo z banky
na účet prodávajícího. Český právní řád zná
pouze tři zákonem uznatelné úschovy kupní
ceny – bankovní, notářskou a advokátní. Pokud Vám RK nabídne jednu z vyjmenovaných
možností, není důvod se o své peníze obávat,
protože každá z těchto jmenovaných úschov
je vždy ze zákona pojištěná. Solidní RK Vám
možnost jedné z bezpečných úschov nabídne
v ceně svých služeb. Ve vlastním zájmu trvejte
na tom, aby byly Vaše peníze v bezpečí.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme
na e-mailové adrese naší poradny: realitni.
poradna@post.cz.
Renáta Lengöová

Město spolupracuje s vládní
agenturou pro začleňování

Město Chodov zahájilo v červenci minulého
roku spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která potrvá nejméně tři roky.
Agentura nabízí poradenství obcím a městům při
řešení sociálních problémů, jež mohou vést k sociálnímu vyloučení některých skupin obyvatel.
To se může týkat například lidí s nízkými příjmy,
dlouhodobě nezaměstnaných, lidí bez domova,

seniorů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin (zejména Romů), osob ohrožených
závislostí či přímo závislých nebo rodin žijících
v dlouhodobě nepříznivých sociálních situacích.
Spolupráci jsme zahájili analýzou situace, z níž
vyplynuly hlavní problémy a klíčové oblasti změn.
V tom hraje zásadní roli v září ustavené Lokální partnerství Chodov, které zahrnuje subjekty
od městského úřadu, škol a policie až po neziskové organizace. Za pomoci této platformy by
mělo následně dojít k nastartování individuálních
i systémových změn, jež povedou k sociálnímu
začleňování skupin obyvatel ve městě. Zároveň
jsme si vědomi, že se neobejdeme bez finančních prostředků, a tak se část naší práce zamě-
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řuje na jejich hledání a pomoc s jejich získáním
z veřejných zdrojů.
Sociální vyloučení je problém, který způsobuje
řada faktorů, a proto je nutné ho podchytit v celé
jeho šíři. Jednotlivé pracovní skupiny Lokálního
partnerství Chodov se tak zaměřují na zaměstnanost, bezpečnost, rodinu, vzdělávání, sociální
služby a bydlení a jejich cílem je, aby všechny
místní subjekty pracující se sociálně slabými jednotlivci či rodinami s dětmi kvalitně a intenzivně spolupracovaly. Aby každý neřešil problém
samostatně, ,,na svém písečku“, ale abychom
o sobě věděli, pravidelně se setkávali a využívali
zajímavé postupy, které se již osvědčily jinde.
Do léta tohoto roku společně sestavíme plán
sociálního začleňování pro město Chodov, který
navrhne konkrétní řešení hlavních sociálních problémů v obci. Členy Lokálního partnerství jsou
městská policie, státní policie, předškolní i školská
zařízení, dům dětí a mládeže, neziskové organizace (Khamoro, o.p.s., Člověk v tísni, o.p.s., OS
Světlo Kadaň), dále probační a mediační služba.
Součástí zastoupení jsou také zaměstnanci většiny odborů Městského úřadu v Chodově, městských organizací, jako je Bytservis, s.r.o., a Chotes, s.r.o., zástupce sociálněprávní ochrany dětí
ze Sokolova či zaměstnanci úřadu práce.
Všechna opatření, která budou prováděna,
by měla být financována z peněz EU. Lokální
konzultantkou určenou pro město Chodov je
Mgr. Barbora Bočková, tel. 721 568 898, barbora.
bockova@vlada.cz. Více informací o Agentuře
a její činnosti můžete nalézt na adrese: www.socialni-zaclenovani.cz.  Odbor sociálních věcí

Ocenění pedagogů Karlovarského kraje

U příležitosti oslav Dne učitelů jsou každoročně
udělována ocenění pedagogickým pracovníkům
Karlovarského kraje. Dne 27. 3. 2015 převzala v
Becherově vile Cenu hejtmana Karlovarského kraje ředitelka Základní školy Chodov v Nejdecké ul.,
Mgr. Eva Teturová (na návrh města) a dlouholetý
pedagog Základní školy v Komenského ul., Mgr.
Miloš Volek, převzal Pamětní list hejtmana Karlovarského kraje (na návrh školy). Oběma pedagogům srdečně blahopřejeme.
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

ZŠ Komenského ulice
Stěhování školy

V souvislosti se stěhováním školy do nového objektu
jsme byli nuceni přistoupit k následujícím opatřením.

Závěr školního roku 2014/2015:
1) pro žáky 6. - 9. ročníku bude školní rok
ukončen 19. 6. 2015, v tento den obdrží žáci
vysvědčení. Na ostatní dny vyhlašuji ředitelské
volno z důvodu stěhování školy. Z technických
a organizačních důvodů nemůže škola zajistit
pro žáky náhradní program. Školní jídelna bude
do 26. 6. 2015 v provozu a žáci 6. - 9. ročníku se
zde mohou stravovat za cenu obvyklou, ačkoliv
v době ředitelského volna nárok na školní stravování za dotovanou cenu není (nárok na dotovaný oběd se řídí § 122 odst. 2, školského zákona, tj. hmotné zabezpečení po dobu pobytu
ve škole). Vzhledem k tomu, že vyhlášení
ředitelského volna souvisí se stěhováním
školy, rozdíl mezi dotovanou cenou oběda
a jeho plnou cenou bude řešen se zřizovatelem školy.
2) pro žáky 1.- 5. ročníku bude školní rok
ukončen 26. 6. 2015. Na dny 29. a 30. 6. 2015
vyhlašuji ředitelské volno. Po oba dva dny
bude pro zájemce zajištěn náhradní program
ve školní družině. Školní družina bude 29.6.
a 30.6. v provozu od 7:30–15:00.
Zahájení školního roku 2015/2016:
Školní rok 2015/2016 bude pro žáky 1.- 9. ročníku zahájen 7. 9. 2015.
1. ročník bude zahajovat v 10:00 hod., ostatní ročníky v 8:00 hod. Pro zájemce z řad žáků
1.-5. ročníku zajistíme na dny 1.- 4. 9. 2015 náhradní program ve školní družině. Družina bude
v provozu od 7:30–15:00 hod. Žáci se mohou
stravovat ve školní jídelně za cenu obvyklou,
protože toto opatření souvisí se stěhováním
školy (stejně jako v bodě 1).
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Školní ulice
Žáci prvního stupně bodovali v nové
soutěži Nekoktám, čtu!

Velký úspěch zaznamenali žáci prvního stupně
naší školy v prvním ročníku soutěže Nekoktám,
čtu. Tu v Chodově zorganizovala místní městská
knihovna. Soutěže se od nás zúčastnilo téměř
dvacet dětí. Do krajského kola, které se konalo
v Krajské knihovně Karlovy Vary, postoupili z prvního místa ve svých kategoriích Adam Pluhovský
(3. B) a Kamil Vaško (4. B). Pěkné umístění si vybojovali také žáci Melisa Janíková (3. B) - 2. místo, Matěj Lichner (4. A) - 2. místo a Matěj Zavadil
(4. A) - 3. místo.Všem soutěžícím, kteří vzorně
reprezentovali školu, děkujeme.
Romana Poláková, tř. učitelka 3. B.
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ZŠ Nejdecká ulice
Projektová výuka

Projektové dny a projektové týdny mají v naší
škole bohatou tradici. Na konci února probíhal
projektový týden zaměřený na rozvoj finanční
gramotnosti. Pro žáky bylo připraveno mnoho
netradičních aktivit. Děti navštívily pobočky chodovských bank, kde se seznámily s jejich funkcí
a provozem. Finanční gramotnost prostupovala
téměř všemi předměty. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho nových informací a získali užitečné praktické dovednosti. V matematice
se nakupovalo, spořilo a hospodařilo s osobním
a rodinným rozpočtem. Při čtení se žáci seznámili
se zajímavými informacemi o osobnostech z našich bankovek. Během naukových předmětů se
dozvěděli, jaké měny jsou používány v jiných zemích, jaký je jejich kurz vůči koruně, čím lidé platili
v minulosti apod. Vyráběly se reklamní letáky, keramické mince, peněženky a peněžní váčky. Děti
celý týden za splněné úkoly získávaly hrací mince,
které si v pátek zaslouženě proměnily ve sladké
odměny. V nejbližší době nás čekají další projektové dny, jako například „Den knihy“, „Den Země“
a „Den Evropy“, které se již připravují.

Mgr. Iva Jurnečková, zástupkyně ŘŠ

ZŠ Husova ulice
Krajské kolo v basketbalu

Po urputných bojích v okrskovém a
okresním kole vybojovalo družstvo ve složení Červenková, Svobodová, Považajová, Křížová, Hatašová, Maryšková, Gareisová, Jakubů a Demeterová
postup do krajského kola v basketbalu starších
žákyň, které se konalo 11. března v Sokolově.
Zde dívky obsadily krásné 6. místo, ke kterému
gratulujeme. Úspěšně školu reprezentuje také
družstvo mladších žákyň (E. Jará, I. Jará, Prokopičová, Mrázová, Parthová, Aubrechtová, Vaňková), které vyhrálo okrskové kolo a postupuje
do kola okresního.

Pronájem

Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny
a prostory budovy bývalé školní družiny (vhodné např. pro hudební skupiny). V případě zájmu
se obraťte na vedení školy (tel. 352 352 390,
602 459 734 - Mgr. Libor Dočkal).
Další informace ze života školy najdete na
www.zs3chodov.cz.  Mgr. Lenka Hrušková

Základní umělecká škola
Výsledky žáků - Soutěž ZUŠ:

Hra na dechové nástroje – krajské kolo
hra na zobcovou flétnu
1. kat. - Eva Matoušková 2. místo
p. uč. S. Kubrichtová
2. kat. - Natálie Staňková 3. místo
p. uč. S. Kubrichtová
hra na klarinet
7. kat - Anna Molová
3. místo
p. uč. M. Šenitka
Literárně dramatický obor
p. uč. J. Rottová
žákyně: Frídelová Eliška, Szewcieková Nikol
postup do krajského kola.
Švédová Kateřina - nominace do národního
kola Wolkerův Prostějov.
Více informací o výsledcích všech soutěží
najdete na webu ZUŠ - novinky.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

GOA Chodov
Veletrh fiktivních firem

Dne 26. 2. 2015 se uskutečnil již 7. regionální
veletrh studentských fiktivních firem v Sokolově.
Veletrhu se zúčastnilo 28 firem z České i Slovenské republiky.
GOA Chodov byla reprezentována studenty ze
tříd GEL3, EL4 a G8 pod vedením Ing. Evy Lorencové.
Nejúspěšnější z „našich“ čtyř firem byla Fast
and Furious, která si odvezla 1. místo v kategorii
Nejlepší elektronická prezentace a 2. místo v kategorii Nejlepší katalog.
Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO za únor 2015

Únor byl z pohledu zásahové činnosti velmi
náročný, jednotka celkem absolvovala 11 událostí. Z toho se jednalo o dva požáry (osobní
automobil ve Vřesové, kontejner v Nádražní
ulici v Chodově). Zbývající zásahy měly technický charakter. Byly řešeny dvě dopravní nehody
osobních vozidel po ranní námraze v ulici Vintířovská, naštěstí se vše obešlo bez zranění. Nicméně v rámci technické pomoci jednotka během
února zachránila tři osoby, které potřebovaly nezbytnou lékařskou pomoc, jedna osoba již byla
nalezena mrtvá. Celkem byly 4x nouzově oteví-

11

Zprávy z města
rány uzavřené prostory (Říjnová, ČSM, Tovární).
Byla poskytnuta pomoc při transportu pacienta
z nepřístupného terénu u Vřesové.
V jednom případě byla jednotka vyslána
na záchranu srnky z potoka. Ve dvou případech
se jednalo o planý poplach při hlášeném požáru věžáku v Sokolově a prověření kouře v ulici
U Koupaliště v Chodově. Ani v jednom případě
nebyl požár potvrzen.

Záchrana osoby, spolupráce se ZZS KvK, u Vřesové,
13. února 2015

V rámci odborné přípravy jednotka absolvovala velmi zajímavý a přínosný výcvik, zaměřený na nouzové otevírání uzavřených prostor
(RESCOP systém). Po absolvování tohoto kurzu
byl jednotce předán certifikát, nyní je jednotka
„RR“ („Rescop-Ready“). Další informace je možné
nalézt na webu www.sdhchodov.cz .
Děkujeme sponzorům, kteří nás podpořili
při pořádání našeho tradičního plesu:
Město Chodov, KASS Chodov, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Lincoln
CZ, s.r.o., Chodov, Rescop systém, BMP, s.r.o.,
RM security, KH Cetto, Pekosa Chodov, Carsfolie
Chodov, Elektro Fany, M.B.N.–J.Slouková, M+M
Contruction, Domino, s.r.o. - Mgr. Žaneta Kupcová, J&G Touristik, Teleskopické stožáry, s.r.o.,
Sedlecký kaolin, a.s., Chotes, s.r.o., Výstroj a výzbroj Počerny, Pivovar Chodovar, MUDr. Maxová,
Royal Bar Rybka, Hana Hubertová, Taxi Suchan,
J+M Penzion, Dům barev Karlovy Vary, Pneu Mírová, Vaše optika u Luny, Požární prevence Mychajliv, Večerka u pošty, Kadeřnictví Chvojsíková,
Marcela Vimrová, Alva Computer, Porcelán Těžký,
Květinka Marková, Salon Relax Chodov, Porcelán
Sedláček, Papírnictví Alfík, Květinka Šanderová,
restaurace Sparta, Samurai Fight Club - Václav
Kolář, Úklid Laresová, Gardena Peřina, Hammer
Holding, Probo NB, Porcelán Červenka, Akvaristika Ideál, Lymfatické masáže-Špičková, Proxima
Gastro.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov

Městská policie Chodov
Střípky z činnosti MP Chodov

Nemilé překvapení čekalo na ženu, která v ul.
Tovární chtěla vyjít ze svého bytu, ale za dveřmi
na své rohožce již nenalezla své značkové boty
v hodnotě 2000 Kč, které zde na krátkou dobu
ponechala. Velmi rozezlena počastovala vulgárními slovy celý dům, všechno lidstvo a celou
planetu. Poté zavolala na tísňovou linku a dožadovala se okamžitého vyšetření celého případu.
Policisté po příjezdu na místo pak k velkému
úžasu všech nalezli boty v klidu „zaparkované“
v botníku uvnitř bytu. Následně se vše vysvětlilo
tím, že krátce předtím odcházela z bytu matka této ženy, spatřila nevhodně odložené boty
své dcery a způsobně a bezpečně je odložila
do botníku, čehož si dcera nevšimla.
/Nechala boty za dveřmi jako na hanbě
a pak tam stála sama .../
Velmi nedomyšleně měl propracovaný svůj
úmysl 25letý zlodějíček, který v místní lékárně
odcizil medicínské zboží z pultu lékárny a poté
s ním utekl. Toto zboží se snažil prodat v jiné
místní lékárně, ale vybral si překvapivě provozovnu té samé společnosti, která o krádeži v jejich pobočce byla již informována a znala i popis zlodějíčka. Jakmile tento nakráčel do lékárny
a nabídl svůj lup k výkupu, byla ihned zavolána
hlídka strážníků, která pobertu odlapila při pokusu o útěk.
/A chvilku to vypadalo, že se mu hnulo
svědomí a přišel to vrátit …/
V dopoledních hodinách zastavila projíždějící
motorizovanou hlídku v ul. ČSM rozčilená a nešťastná žena, která uvedla, že právě chtěla odjet
svým osobním vozem Škoda Felicia, ale vozidlo
na parkovacím místě nestojí a zřejmě bylo odcizeno. Nejdříve zjišťovala, zdali jí nebylo vozidlo
odtaženo, ale po ubezpečení hlídkou, že takové
vozidlo odtaženo nebylo, propadla žena zoufalství. Hlídka ji tedy naložila do vozidla s tím, že
možná naleznou vozidlo odstavené v některé
lokalitě města, kdy zloděj se třeba chtěl pouze
svézt. V ul. Hlavní pak náhle skutečně hlídka vozidlo nalezla, ale řádně zaparkované a uzamčené, kdy žena si v tu chvíli se smíchem vzpomněla,
že zde vozidlo předešlý den zaparkovala sama
a pak domů došla pěšky.
/Auto, taková drobnost v životě ženy.
Do kabelky se to nevejde, ale řekněme si,
mužům se to nestává… /

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Blokové čištění

V období od 1. 4. do 30. 5. 2015 proběhne
na území města tradiční blokové čištění komunikací, které se řídí schváleným technologickým
postupem a rozhodnutím silničního správního
orgánu. V souvislosti s postupným budováním
nových, zpevněných komunikací a parkovišť dochází k dílčím úpravám jednotlivých vymezených
úseků. Žádáme řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a umožnili tak plynulý
průběh prací.
Rozpis blokového čištění s termíny, 1. část:
01.04. St		
02.04. Čt
03.04. Pá
		
07.04. Út
		
08.04. St
		
09.04. Čt
		
10.04. Pá
		
11.04. So
		
13.04. Po
		
14.04. Út
15.04. St
16.04. Čt
		
17.04. Pá
18.04. So
		
		
20.04. Po
21.04. Út
		
22.04. St
23.04. Čt
24.04. Pá
25.04. So
		
		
		
27.04. Po
28.04. Út
		
29.04. St
30.04. Čt
04.05. Po
		

Horní
Hrnčířská, Nádražní
Čs. odbojářů (horní část od 		
č.p. 931 k č.p.928)
Čs. odbojářů (dolní část od 		
č.p. 928 k č.p.1007)		
Dvořákova, parkoviště 		
u bývalého tržiště		
U Porcelánky (od Nádražní 		
k č.p.867)
U Porcelánky (od č.p. 867 		
k Luně)
parkoviště U Porcelánky 1012,
Havlíčkova, Bezručova
U Porcelánky (od porcelánky
k TJ Spartak)		
Tyršova, Dukelských hrdinů
Lesní (horní část)
Lesní (dolní část), Nerudova 		
(propojka do Lesní)
Štěříkova louka, Západní
Karlovarská vč. pl. park., 		
Nejdecká, Staroměstská 		
(u galerie)
Nerudova
Luční, Nerudova č.p. 1101-		
1104
Revoluční
Školní, parkoviště u Plzeňky
Palackého
komunikace u polikliniky, 		
komunikace u auto. nádraží,
parkoviště a komunikace 		
u ev. kostela
Smetanova
Tovární (velké parkoviště 		
a komunikace u skladů DZ)
Tovární
Vančurova, Krátká
Osadní, Budovatelů, ČSA, 		
Obránců míru

05.05. Út
Hlavní od PENNY k ul. B. 		
		
Němcové
06.05. St
Boženy Němcové, Příční, 		
		
Říjnová, 1. máje, Vítězná
07.05. Čt
Hlavní - od B. Němcové 		
		
k Vítězné, Konečná, Lipová,		
		
Polní, Žižkova
Pokračování rozpisu na měsíc květen bude zveřejněno v příštím vydání Zpravodaje. Kompletní
rozpis najdete také na www.chotes.cz a www.
mestochodov.cz.
Rudolf Pocklan, jednatel CHOTES, s.r.o.

Pozvánka

SPCCH zve na zájezd na zámek Zbiroh a prohlídku města Hořovic. Zájezd se uskuteční v úterý 2. června. Korunky na zájezd se budou vybírat
11. května v penzionu, cena 200 Kč + 80 Kč vstup
do zámku. Další informace budou doplněny
v květnovém vydání.
Pravděpodobný odjezd bude v 7:30 hodin
od autobusového nádraží.
Výbor SPCCH Chodov zve členy i ostatní Chodováky.

Blahopřání

Dne 24. dubna 2015 oslaví Margita a Kurt
Krassovi krásných 50 let v manželství.
Vše nejlepší, hodně zdraví a lásky do dalších let jim přejí
syn Werner s rodinou, dcera Monika s rodinou, syn Karel, vnoučata Veronika, Monika,
Petr a Martin, pravnoučata Martínek, Kristýnka a Jaroušek.

Vzpomínka

Dne 23. dubna uplyne rok, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička,
sestra paní Anna Hudáková.
S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Uzávěrka květnového čísla
16. dubna 2015

Zprávy z města
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Objektivem zpravodaje

Příchod jara byl v Chodově bohatý na události, a to jak na ty tradiční, tak na nové.
Snímky zachycují například Staroměstské Velikonoce, vystoupení oceněné skupiny Rytmus
při vyhlášení Nejlepšího sportovce roku, chodovské děti při pozorování zatmění slunce
a Josefské trhy. | Foto: Martin Polák
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Carl Gasch - kovář,
který dal Chodovu strojírenství

Areál Gaschovy továrny. | Foto: archiv Miloše Bělohlávka

Projdete-li se na chodovském hřbitově až úplně dozadu, najdete tam po pravé straně mezi
chátrajícími hroby velkou hrobku s jednoduchým
nápisem FAMILIE GASCH. V této hrobce leží pochován jeden z nejvýznamnějších chodovských
průmyslníků – prakticky zakladatel strojírenství
v Chodově – Carl Gasch se svou rodinou.
Historie tohoto muže a jeho rodiny se nezačala psát v Chodově, nezačala se psát na Sokolovsku, dokonce ani ne v Českém království. Carl
Gasch se narodil v roce 1844 v pruské vesničce
Neudeck a tam také s největší pravděpodobností
vyrůstal. Důvody, které jej později vedly k tomu,
že se přestěhoval do Čech, jsou pro nás velkou
otázkou.

Z Lokte do Chodova

Jisté je jen to, že najednou se nám v roce 1870
Carl Gasch objevuje v Lokti. Je už ženatý, vzal
si jistou Paulinu Koffler z Jirkova. V Lokti se Carl
věnuje řemeslu, kterému se vyučil – kovařině,
a zažívá zřejmě celkem spokojené období. Jeho
dílna je velká, má několik zaměstnanců a vyrábí
užitkové stroje pro zemědělce i průmysl. Rodina
Gaschova bydlí v pěkném domě č.p. 19 na loketském náměstí a brzy se začíná rychle rozrůstat.
Hned první dítě v roce 1872 byl syn, kterého
manželé pojmenovali po otci Carl. V dalších

letech se jim narodily další tři děti – dcerušky
Augusta (1875), Ema Rosa (1877) a Augusta Josephina (1880).
V této době začíná být Carlu Gaschovi jasné,
že pokud se chce prosadit a začít podnikat
ve velkém měřítku, tak v Lokti zůstat nemůže.
I když to bylo významné město se sídlem úřadů,
stálo stranou buštěhradské dráhy i velkých uhelných dolů. Doprava surovin i výrobků tak byla
nákladná a neefektivní. Nevelký Loket stejně tak
nabízel jen malý prostor pro rozvoj většího podniku. Někdy po roce 1880 se tedy rodina Gaschova stěhuje do blízkého Chodova, který je v té
době nejrychleji se rozvíjejícím městem regionu.
Chodovem vede hlavní železniční trať, je plný
dělníků a přímo ve městě se těží kvalitní hnědé
uhlí – není v okolí místa, které by mohlo být pro
strojníka a kováře výhodnější. Carl si tedy kupuje
dům v Nádražní ulici a v roce 1883 zakládá podnik pod názvem CARL GASCH MASCHINENFABRIK, pro který zakupuje postupně velký pozemek
vedle železniční dráhy.
Firma nesmírně rychle rostla. Nejprve vyráběla a opravovala kotle, zabývala se slévárenstvím
a zámečnictvím. Jak se závod začal rozrůstat,
zvětšoval se i počet vyráběných komodit. V roce
1907 si Carl Gasch nechal patentovat školní lavice
se sklopnými sedadly, které se pak na dlouhá léta
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staly součástí mnoha školských ústavů. Vyráběla se zde ozubená kola z litiny, řemenice, trubky
různých průměrů, drtiče uhlí, důlní stroje atd.
Hlavní náplní jeho činnosti však bylo především
důlní náčiní a vybavení pro školy. V roce 1898
je podnik popisován takto: „Strojírnu a slévárnu
firmy Karl Gasch v Nádražní ulici založil v roce
1883 Karl Gasch a díky jeho činorodosti a podnikavému duchu se firma ze skromných začátků
vyvinula na významný podnik s velmi dobrou
pověstí. Vyrábí a opravuje stroje a kotle pro malé
firmy, převody, topná zařízení, mlecí válce aj.
Na skladě má všechny druhy ventilů, kohoutů,
spojovacích článků potrubí, trubek plynového
vedení všech rozměrů a půjčuje lokomobily,
Worthingtonova čerpadla nebo pulzometry
s potrubím pro odvodňování apod. Strojírna dále
vyrábí elektrické a acetylenové osvětlení pro větší
závody a soukromé byty a již několik let také
školní lavice s kovovou konstrukcí a sklápěcími
sedadly, jež jsou z hlediska elegance, pevnosti a účelnosti nepřekonatelné a dokonale odpovídají všem pedagogickým a hygienickým
požadavkům.“
Z malé dílny kováře a zámečníka Gasche se
do první světové války stal podnik s téměř čtyřmi
stovkami zaměstnanců. Skládal se ze tří velkých
továrních traktů a dvou obytných domů, z nichž
jeden využívala rodina továrníka. Na rozdíl
od jiných chodovských podnikatelů (Karla Fenkla
nebo Antona Langera) si Carl Gasch nikdy nepostavil honosnou vilu a využíval skromný dům
poblíž areálu továrny. Nikdy výrazně nezasahoval do politiky města a věnoval se hlavně rozvoji
svého podniku. Mnohem více než průmyslníkem
a továrníkem se pravděpodobně cítil být kovářem.

Zakázky pro armádu

To se projevilo i v letech první světové války.
Mnoho dělníků muselo odejít do války, ale jelikož nebylo jednoduché nahrazovat kvalitní pracovní síly, získal velice brzy Carl Gasch pro své
dělníky výjimku a až do konce války nemuseli
odcházet do války. V letech 1914 – 1918 vyráběl
závod hlavně potřeby pro armádu. Poprvé
od založení továrny zaměstnal v dělnických profesích také ženy – bylo jich čtyřicet a měly nahradit muže, kteří odešli na frontu. Když se koncem války začaly tenčit zásoby potravin, nechal
Gasch v blízkém hostinci Stöhr zřídit jídelnu pro
zaměstnance své továrny a jejich rodiny, kde se
každý den najedlo několik set lidí. To vše se dělo
v době, kdy starého pána (bylo mu již přes sedmdesát) začaly opouštět síly. Když válka skončila,

rozhodl se Carl Gasch senior odejít do penze –
již delší dobu měl problémy i se svým zdravím,
lékaři mu diagnostikovali rakovinu konečníku.
Předal proto firmu v roce 1918 svým dětem – synovi Karlovi a dcerám, kteří ji přeměnili na akciovou společnost, kde si ponechali většinový podíl.
Jedna velká éra chodovského strojnictví se uzavřela v květnu 1920, kdy Karel Gasch senior umírá
v sanatoriu ve Velichově na karcinom rekta.

Karel Gasch ml.

| Foto: archiv Bernda Gasche

Jeho syn Karel Gasch mladší přežil svého otce
jen o čtyři roky – na jaře 1924 umírá nečekaně na infarkt. Ředitelem továrny se tak stává
jeho švagr Oskar Gerstner, který firmu vede až
do doby, kdy jsou tři synové Karla Gasche schopní
firmu převzít. Oskar Gerstner byl v této době také
poručníkem synů Karla Gasche - Wernera (*1908),
Herberta (*1911) a Bruna (*1916) Gaschových.
V době první republiky nebyla situace
v pohraničí jednoduchá. Krize zde zasáhla mnohem silněji než ve vnitrozemí a většina místních
podniků upadla do dluhů a propustila většinu
svých zaměstnanců.
Ne tak závody Karla Gasche – dělníkům je zde
pouze zkrácena pracovní doba na jeden týden
v měsíci, aby si udrželi místo a alespoň nějaký
plat. Z rány, kterou chodovským podnikům zasadila hospodářská krize, se však až do začátku
druhé světové války nepodařilo místním továrnám
vzpamatovat. Když je tedy v roce 1945 nuceně
vysídleno německé obyvatelstvo, nacházejí
přicházející dělníci zastaralé strojní vybavení.
Když se půjdete projít na chodovský hřbitov,
zajděte se někdy podívat k hrobce Carla Gasche
a vzpomeňte si na rodinu, která více než šedesát
let dávala obživu několika stovkám obyvatel
Chodova. Na rodinu, která položila základy chodovskému strojnictví.
 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz
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Program v prostranství pred kinem
14:00 - zahájení Vesnická ètyøka
15:30 - vyhlášení soutìže o nejhezèí èarodìjnici kategorie pøedškoláci
15:50 - vystoupení taneèní skupiny
16:00 - vyhlášení soutìže o nejhezèí èarodìjnici kategorie školáci
16:20 - vystoupení taneèní skupiny
16:30 - vyhlášení soutìže o nejhezèí èarodìjnici kategorie poškoláci
16:40 - vystoupení taneèní skupiny
16:50 - vystoupení taneèní skupiny
17:00 - ukonèení hudební produkce u kina

Program v parku
15:30 - 16:20 Greyhound
16:40 - 17:30 Symetry
17:30 - vystoupení skupiny historického šermu - Discordia
17:50 - 18:40 The Watergate
19:00 - 20:00 Beat Club 68
19:30 - zapálení Filipojakubské vatry a upálení èarodìjnice
20:30 - 22:00 Pocta Waldemaru Matuškovi (Jaromír Adamec)
22:00 - Ohòostroj

poøádá

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

čtvrtek 2. 4. v 17 h., neděle 5. 4. a pondělí 6. 4. v 19:30 h., středa 22. 4. v 19:30 h.

LOVCI A OBĚTI /104/
Premiéra / Akční drama / ČR

Film je inspirován skutečnými příběhy a životními situacemi, ve kterých se můžete už zítra ocitnout
i Vy, nebo někdo Vám blízký. Co máte dělat, když se ocitnete v nekonečné spirále dluhů? Jak se zbavit
exekutorů, nám ukáže hlavní hrdina filmu Jakub (Martin Kraus)...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 2. 4., pátek 3. 4. a sobota 4. 4. v 19:30 h.

RYCHLE A ZBĚSILE 7 /137/
Premiéra / Akční / USA

Producent a herec Vin Diesel potvrzuje, že tenhle díl je věnovaný památce Paula Walkera, přesto
především zůstává zábavnou adrenalinovou akční jízdou, která ságu posune zase o trochu dál
a výš... .

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

pátek 3. 4. a sobota 4. 4. v 17 h., neděle 5.4. v 15 h.

OVEČKA SHAUN VE FILMU /85/

Premiéra / Animovaná rodinná komedie / Velká Británie, Francie

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat
a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun
vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
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Kino Malá scéna Chodov
1. 4. (st) v 19:30 h.
VZKŘÍŠENÍ DÉMONA /83/
Horor / USA

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

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 4. (čt) v 17 h., 5. 4. (ne) a 6. 4. (po) v 19:30 h.
LOVCI A OBĚTI /104/
Premiéra / Akční drama / Česko

Film je inspirován skutečnými příběhy a životními situacemi, ve kterých se můžete už zítra ocitnout i Vy, nebo někdo
Vám blízký. Co máte dělat, když se ocitnete v nekonečné
spirále dluhů? Jak se zbavit exekutorů, nám ukáže hlavní
hrdina filmu Jakub (Martin Kraus)...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

2. 4. (čt), 3. 4. (pá) a 4. 4. (so) v 19:30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 7 /137/
Premiéra / Akční / USA

Producent a herec Vin Diesel potvrzuje, že tenhle díl je věnovaný památce Paula Walkera, přesto především zůstává
zábavnou adrenalinovou akční jízdou, která ságu posune
zase o trochu dál a výš...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

3. 4. (pá) a 4. 4. (so) v 17 h., 5.4. (ne) v 15 h.
OVEČKA SHAUN VE FILMU /85/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / VB, Fr.

Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne
ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden
odpočinkový den.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
4. 4. (so) v 15 h., 5. 4. (ne) v 17 h.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D /85/
Animovaný / Francie

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
7. 4. (út) v 19:30 h.
AMERICKÝ SNIPER /133/
Akční válečné drama / USA

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...

10. 4. (pá) v 17 h. a 19:30 h., 11. 4. (so) v 19:30 h.,
12. 4. (ne) v 17 h.
ČAROVNÝ LES /125/
Premiéra / Dobrodružné fantasy, muzikál / USA

Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příběhy Popelky, Červené karkulky, Jacka a fazolového
stonku a Lociky - ty všechny spojené v původním příběhu,
ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním.

Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

11. 4. (so) v 17 h.
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA… 3D /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.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

11. 4. (so) a 12. 4. (ne) v 15 h.
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA... 2D /84/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
12. 4. (ne) a 13. 4. (po) v 19:30 h.
KOBRY A UŽOVKY /111/
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. Jeho
bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpovědné dítě
a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová).

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč
14. 3. (út) 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.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
15. 4. (st) v 19:30 h.
GHOUL 3D /86/
Thriller / ČR

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.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

16. 4. (čt) v 17 h.
BABOVŘESKY 3 /103/
Komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 90 Kč

8. 4. (st) v 19:30 h.
JUPITER VYCHÁZÍ 3D /125/
Dobrodružné sci-fi / USA

16. 4. (čt), 17. 4. (pá) a 21. 4. (út) v 19:30 h.
NOČNÍ BĚŽEC /114/
Premiéra / Akční krimi drama / USA

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis),
znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům.

Brooklynského gangstera Jimmyho Conlona (Neeson), přezdívaného Hrobník, pronásleduje zarputilý detektiv (D’Onofrio),

18
17. 4. (pá) v 17 h.  
KONEČNĚ DOMA 3D /92/
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.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
18. 4. (so) v 15 h.
KONEČNĚ DOMA 2D /92/
Animovaná dobrodružná komedie /USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
18. 4. (so) v 17 h.
CHAPPIE /114/
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 105 Kč

18. 4. (so), 19. 4. (ne) a 20. 4. (po) v 19:30 h.
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL /115/
Premiéra / Akční krimi drama / USA, Francie

Sean Penn hraje vyčerpaného bývalého žoldáka a zabijáka
Jima Terriera, který by svou minulost rád nechal za sebou.
Jediné, po čem touží, je konečně se usadit se svou dávnou
láskou. Ale tajné služby se svých bývalých oveček tak snadno nevzdávají.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
19. 4. (ne) v 15 h.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D /85/
Animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
19. 4. (ne) v 17 h.
VELKÁ ŠESTKA 2D /102/
Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
22. 4. (st) v 19:30 h.
LOVCI A OBĚTI /104/
Premiéra / Akční drama / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

Informační servis
24. 4. (pá) v 17 h., 25. 4. (so) 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 105 Kč

25. 4. (so) a 26. 4. (ne) v 15 h.
ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D /76/
Animovaný, rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
25. 4. (so) v 17 h.
POPELKA /105/
Dobrodružné rodinné fantasy / USA

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.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

26. 4. (ne) v 17 h.
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA... 2D /84/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
26. 4. (ne) v 19:30 h.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI /124/
Romantický, erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
27. 4. (po) v 19:30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Premiéra / Akční / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč
28. 4. (út) a 29. 4. (st) v 19:30 h.
REZISTENCE 3D /120/
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…

23. 4. (čt) v 17 h.
FOTOGRAF /133/
Tragikomedie / Česko

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

30. 4. (čt), 1. 5. (pá) a 2. 5. (so) v 19:30 h.
EX MACHINA /108/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, VB

V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který
je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní.

23. 4. (čt) a 24. 4. (pá) v 19:30 h.
NEUTEČEŠ /100/
Premiéra / Horor / USA

Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná
v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí pozoruje a čeká
na okamžik, kdy se objeví démoni...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

30. 4. (čt) v 17 h.
CHAPPIE /114/
Akční sci-fi thriller / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití
podtrhává fakt, že ta dívka je robot. Alex Garland, autor
slavného románu Pláž a scenárista sci-fi Sunshine, natočil
atmosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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KASS Chodov
1. 4. (st) 9-17 h.
Prodejní akce prostějovské módy

Volansky Prostějov - Obleky, kostýmy, jarní bundy…

společenský sál

7. 4. (út) 18 h.
Podvečer se starostou

Přímý přenos diskuzního pořadu s P. Pizingerem a L. Soukupem.

Televizní studio Chodov

9. 4. (čt) 19 h.
Divadelní představení Byt na inzerát
Autor: Divadelní společnost Háta.

kino Malá scéna

9.-10. 4. (čt, pá) 9-17 h.
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál
13. 4. (po) 9-17 h.
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál

TV Studio Chodov
31. 3. (út) a 2. 4. (čt) v 10 a 18 h., 3. 4. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SUPERMARKET

Záznam z divadelního představení pro školy (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. 4. (út) a 9. 4. (čt) v 10 a 18 h., 10. 4. (pá) v 18 h.
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)

16.-17. 4. (čt, pá) 9-17 h.
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál

14. 4. (út) a 16. 4. (čt) v 10 a 18 h., 17. 4. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY

18. 4. (so) 19 h.
Koncert Arakain a Lucie Bílá
Vstupné 399 Kč, předprodej Infocentrum, kino
Malá scéna
společenský sál kass

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

20.-21. 4. (po, út) 9-17 h.
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál kass
23. 4. (čt) 14 h.
Jarní setkání seniorů SU a. s.
společenský sál kass
30. 4. (čt) 14 h.
Čarodějnický jarmark

Tradiční volba Miss čarodějnice (15:15 h. předškoláci,
15:45 h. školáci, 16:15 h. poškoláci),
k poslechu hraje Vesnická čtyřka, vystoupení chodovských
tanečních skupin, stánkový prodej, pouťové atrakce.
Moderuje Jaroslava Jindrová.

prostranství a okolí KASSu

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Souhrn událostí za první polovinu měsíce duben (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VZTAHY NA ÚROVNI – 1. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 4. (út) a 23. 4. (čt) v 10 a 18 h., 24. 4. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

VZTAHY NA ÚROVNI – 2. ČÁST

Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

28. 4. (út) a 30. 4. (čt) v 10 a 18 h., 1. 5. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce březen (premiéra)

30. 4. (čt) 15:30-22 h.
Hudba v parku

15:30-16:20 Greyhound
16:40-17:30 Symetry
17:50-18:40 The Watergate
19:00-20:00 Beat Club 68
20:30-22:00 Pocta Waldemaru Matuškovi – Jaromír Adamec
22:00 - Ohňostroj

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE - CYKLISTI

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA
Záznam ze společenského sálu KASS Chodov (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Městská knihovna Chodov

1.4. (st) 16:30 h.
Třídní přehrávka

Středy od 15 h.
Herní klub

sál ZUŠ

Středy od 16 h.
Hravé čtení

7. 4. (út) 17 h.
Třídní přehrávka

Čtvrtky od 14 do 17 h.
Čtvrteční výtvarné dílny pro děti i dospělé

sál ZUŠ

8. 4. od 18 h.
O bylinkách a jejich zpracování

p. uč. Eduarda Bartůška (el. kytara) a p. uč. Josefíny Severové (housle,violoncello)

p. uč. Simony Kubrichtové (flétna, keyboard) a p. uč. Jaroslava Kubrichta (housle, souborová hra)

23. 4. (po) 16:30 h.
Ukázková hodina žáků PHV
p. uč. Jany Hrebeňákové

sál ZUŠ

28. 4. (út) 17 h.
Třídní přehrávka

p. uč. Petra Samce (flétny a bicí nástroje)

sál ZUŠ

DDM Bludiště Chodov
13. 4. (po) 8-14 h. a 14. 4. od 14 h.
Dopravní soutěž

Základní kolo dopravní soutěže, která je určena žákům
5. až 8. ročníků. Děti projdou testy z pravidel silničního
provozu, zdravovědy a na závěr je čeká jízda zručnosti
na silničním kole. Zájemci o účast, hlaste se u svých učitelů
a přijďte dokázat, že na silnici patříte.

DDM Bludiště a hřiště 2. ZŠ
29. 4. (st)
Čarodějné bloudění

Přijďte si odpoledne projít s Vašimi strašidly, čaroději a ježibabami soutěžními stanovišti v areálu zahrady u DDM. Pokud statečně splníte úklady čarodějnic a prokážete ždibec
odvahy, zaženete překonané útrapy u táboráku opečeným
buřtíkem. Nakonec spálíme čarodějnici.

Vstupné: děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč, časové vstupenky nutno vyzvednout předem v kanceláři DDM vstupenky.

Městská galerie v DDM Bludiště
1. 4. (st) 16 h.
Portréty žen

Vernisáž výstavy fotografií Františka Fišera.

Výstava potrvá do 9. dubna. Vstup zdarma.
14. 4. (út) 16 h.
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Chodov 2015
Vernisáž výstavy.

Výstava potrvá do 30. 4. Vstup zdarma.

Galerie u Vavřince
Výstava Václava Dostála s názvem Na síti
Výstava obrazů.

Výstava potrvá do 30. 4. Vstup zdarma.
Otevírací doba galerie:
úterý a čtvrtek 14-17 h., neděle 13-17 h.

Beseda s bylinkářkou Hankou Urbánkovou. Dozvíte se více
o nejrůznějších bylinkách, o jejich účincích na naše zdraví
i o nejrůznějších tradičních způsobech jejich zpracování.
V rámci besedy bude možnost si zakoupit tradičně vyráběné bylinné sirupy a čaje firmy Sedmikráska.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
9. 4. (čt) od 10 h.
Cvrčkohrátky
13. 4. (po) od 18 h.
Tajuplné objevy

Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, plná fascinujících záhad, které dokazují, že vesmír je podivné a zázračné
místo, kde realita téměř vždy předčí i nejživější fantazii.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

16. 4. (čt) od 20 h.
Listování – stopařův průvodce po galaxii

Pavel Oubram a Věra Hollá vám v rámci cyklu divadelních představení listování představí knihu anglického spisovatele douglase
adamse. Přijďte se pobavit u nejznámější parodie na sci-fi.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

21. 4. 18 h.
V zajetí Krušných hor - váleční zajatci na Sokolovsku 1939-1945

V letošním roce si připomínáme 70 let od konce druhé
světové války. S historikem Vladimírem Bružeňákem se
podíváme na to, jak tato válka zasáhla do našeho regionu a budeme sledovat osudy tisíců válečných zajatců, kteří
zde byli internováni.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

20. 4. (po) od 18 h.
Jakými metodami můžeme řešit svoje zdravotní a psychické problémy

Beseda se bude týkat přirozeného biorytmu člověka. Toho
jak je důležitá správná kombinace potravin a tekutin pro
organismus. Dozvíte se další podrobnosti o irisdiagnostice nebo o tom, jak psychika souvisí se zdravím člověka.
Zájemcům bude možno provést irisdiagnostiku na místě.

Cena: dospělí 1000 Kč, děti do 12 let 600 Kč

27. 4. (po) od 18 h
Promítání: kamera, klapka, jedem – viva
Cuba libre

Další z cyklu promítání v chodovské knihovně. Režisér
Jesse Acevedo odhaluje divákům odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“, kterou v katalozích cestovních
kanceláří nenajdete. S myšlenkou hrozby vězení sleduje
rapperskou partu Los Aldeanos.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
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1. 5. (pá) od 19 h.
Degustace moravských vín

Budete se moci seznámit s produkcí malých rodinných vinařství. Připraveno bude i malé občerstvení.

Vstupné je 300 Kč na osobu.
Zájemci si mohou zarezervovat místo na mailu:
hana.nemcicova@knihovnachodov.cz nebo na telefonu 777 831 755. Prodej lístků bude probíhat
v infocentru a dospělém oddělení. Pro veřejnost.

Sport
8. 4. (st) v 9:30 h.
Vycházka turistů

Bílá voda - Nová Role - Nejdek (15 km)

Sraz na autobusovém nádraží.
Pořádá: Turisté Chodov - Růžena Štěpánková
12. 4. (ne) v 10 h.
Chodovský duatlon

Propozice na www.ddmchodov.cz, www.plamenchodov.cz

Registrace v 9 h., stadion ŠAK Chodov
Pořádá: DDM Bludiště Chodov, TJ Plamen Chodov, ŠAK Chodov

Rok 1945 v Chodově

Výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav konce 2. Světové války pro děti i dospělé.

Do 30. dubna můžete odevzdávat svá podepsaná díla v oddělení pro děti nebo v oddělení pro
dospělé. Bližší informace o podmínkách soutěže
najdete na plakátech a na webu knihovny. Pro
veřejnost.
Tipy knihkupectví
John Green – Příliš mnoho Kateřin
Novinka od autora světového bestselleru „Hvězdy nám
nepřály“ přichází na pulty 2. dubna.

Astrid Lindgrenová – Skřítek Nils

Nové, dosud nevydané příběhy Astrid Lindgrenové. Osm
neobyčejných příběhů o dětech a jejich kamarádech
z pohádkového světa.

Otevřeno: po–pá 10-12 h., 13-17 h.
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Brožury D-testu

Poradí Vám, jak se nenechat napálit reklamou, obchodními
triky, předváděcími akcemi a také na co si dát pozor při koupi ojetého vozu. K vyzvednutí jsou také nálepky na domovní
schránku: Nevhazujte reklamu! a Prodejci, nezvoňte!

Zdarma
Nové pexeso Chodova

Naučte děti zábavnou formou znát svoje město.

Kostel sv. Vavřince
2. 4. (čt) 17 h.
Zelený čtvrtek

Mše svatá na památku Poslední večeře Páně. Adorace
v zahradě Getsemanské.

3. 4. (pá) 15 h., 16 h.
Velký pátek

Křížová cesta - 15 h, Velkopáteční obřady - 16 h.

4. 4. (so) 19:30 h.
Vigilie slavnosti zmrtvýchvstání Páně
5. 4. (ne) 9 h.
Slavnosti zmrtvýchvstání Páně

15. 4. (st) v 15:30 h.
Atletika pro Chodov

Atletické závody pro děti a mládež.

Stadion ŠAK Chodov
Pořádá: ŠAK Chodov

18. 4. (so) v 9-16 h.
O pohár starosty města Chodova - dospělí
Soutěž hasičů: 100 m překážek, požární útok

Stadion ŠAK Chodov
Pořádá: SDH Chodov

19. 4. (ne) v 9-16 h.
O pohár starosty města Chodova - mládež
Soutěž hasičů: štafeta CTIF, požární útok

Stadion ŠAK Chodov
Pořádá: SDH Chodov
19. 4. (ne) v 10 h.
Jarní sprinty

Cyklistický MTB závod

Registrace Restaurace u Ederů, Dvořákova ul.,
propozice: www.plamenchodov.cz
Pořádá: TJ Plamen Chodov
22. 4. (st) v 12:15 h.
Vycházka turistů

Nová Role - Kozodoj - Stará Role

Sraz na autobusovém nádraží.
Pořádá: Turisté Chodov - Růžena Štěpánková
24. 4. (pá) v 15 h.
Putování okolím Chodova
Propozice a informace k akci

I. ZŠ Dukelských Hrdinů
Pořádá: KČT Chodov

25.-26. 4. (so-ne) v 6-10 h.
Putování okolím Chodova

Turistické a cyklo putování, trasy od 8 do 105 km

I. ZŠ Dukelských Hrdinů
Pořádá: KČT Chodov

26. 4. (ne) v 10 h.
Kritérium Stará Chodovská
Silniční cyklistický závod

Registrace Restaurace U Sotonů Stará Chodovská
propozice: www.plamenchodov.cz
Pořádá: TJ Plamen Chodov
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Samurai Fight Club Chodov
Sezóna v kickboxu a K1 pro Samurai
Fight Club začíná

V Praze se konalo 1. kolo SAP ligy
v kick-boxu, kterého
se zúčastnili 2 reprezentanti Czech Shido
Teamu ze Samurai Fight Clubu. Tato liga je
rozdělena na 4 kola,
kdy v posledním, finálovém kole se rozhodne o celkovém
vítězství ligy. V prvním
kole ligy bylo na pořadí více jak 150 zápasů
v disciplínách kickbox
– lightcontackt a kick-light. V kategorii mladší
žáci do 42 kg nastoupil Jan Kolář, který se v disciplíně lightcontackt probojoval až do finále, kde
podlehl na body až Vetešníkovi, vítězi minulých
ročníků ligy, několikanásobnému MS a mistru ČR,
a skončil při své premiéře v ringu na 2. místě.
V kategorii kick-light prohrál v boji o finále, kde
rozhodl nedostatek zkušeností v této disciplíně,
to napravil v boji o třetí místo, které vyhrál. Druhá
reprezentantka, Jana Petříková, nastoupila v kategorii mladší žákyně do 37 kg. V disciplíně kicklight rovněž nastoupila s Vackovou, vítězkou loňského roku, kde s ní prohrála v boji o finále těsně
na body a skončila na 3. místě. V disciplíně lightcontackt se probojovala až do finále, kde se opět
utkala se stejnou soupeřkou, která měla dostatek
zkušeností a zvítězila. Janička si odvezla pěkné
2. místo. Svá umístění na bedně budou obhajovat v dalším kole ligy v květnu opět v Praze.
1. kola ligy Profitherm v K1 a Thaiboxing v Plzni
se zúčastnil loňský vítěz Pavel Pilný, který vyhrál
WO a získal své první důležité body.

Václav Kolář, trenér

dni mistrovství se v kvalifikaci představili Honza
s Petrem. Petr Huleš odcházel z obou zápasů poražen. O poznání lépe se dařilo Honzovi,
který svou skupinu vyhrál. Zajistil si tak postup
do play-off, kde na svého soupeře již nestačil.
Nicméně želízko v ohni Chodov stále měl, a to
v podobě Františka Plačka (hráč německého SV
Brackwede). V úvodním kole porazil 4:1 houževnatého soupeře Petra Husníka (FC Tegernheim),
kterému měl co oplácet. Následoval zápas s členem širší reprezentace Davidem Reitšpiesem (SF
SKK EL Niňo Praha). Ovšem ani ten jej nezastavil
a František ho porazil 4:0. Následovalo čtvrtfinále
s reprezentantem Jiřím Vráblíkem (KS Dekorglass
Dzialdowc), kterého porazil 4:1. Na Františka
v semifinále dvouhry mužů čekal další reprezentant a obhájce titulu Tomáš Konečný (TTS Carbo
Koks Polonia). František hrál doslova famózně
a utkání dotáhl k vítěznému konci v poměru 4:1,
čímž si zajistil postup do finále celého šampionátu. V něm na něj čekal opět reprezentant Pavel
Širůček (STEN Marketing HB Ostrov). František
měl ve finále sice lepší vstup do utkání, ovšem
Pavel si začal rychle zvykat a František již nedokázal reagovat na změnu hry. Na této úrovni již
rozhoduje taktika, precizní údery, pohyb za stolem a kvalitní podání jsou pouhou vstupní podmínkou. Finále tak dopadlo ve prospěch Františkova soupeře v poměru 1:4. Nicméně i tak se stal
František na MČR obrovským překvapením, byť
u nás v Chodově jeho kvality známe a o výsledku jsme předem nepochybovali. Ke 2 stříbrným
medailím ve čtyřhře z předchozích MČR (Brno,
Plzeň) přidal stříbro v singlu. Gratulujeme.
Ovšem mistrovství dospělých nejsou jediné
úspěchy zimní části sezóny. Na krajské úrovni

TJ Batesta Chodov - stolní tenis
Chodov má vicemistra ČR

Ve dnech 27.2.–1.3.2015 se v Hranicích na Moravě uskutečnil nejprestižnější šampionát ve stolním tenisu, zvaný jako mistrovství České republiky. Nominovali se na něj úspěšně hráči TJ
Batesta Chodov Honza Kořínek a Petr Huleš.
Přímou nominaci měl František Plaček. V prvním

František Plaček

se konaly přebory ve všech mládežnických kategoriích. Chodovský oddíl nesměl chybět. Krajské přebory mladších žáků vyhrála bez zaváhání
a bez ztráty setu Natálka Morová. Starší žáky pro
změnu vyhrál Jakub Visinger. Tito jmenovaní si
tak svým titulem přeborník kraje vybojovali po-
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stup na republiková finále, opět mezi ty nejlepší
v ČR. V kategorii dorostu přebory vyhrál Honza
Žaloudík, který v našem „áčku“ hostuje. 3. místo
obsadil Tomáš Partyngl, který předvedl perfektní
výkon a s ohledem na krajskou nominaci bude
doufat v postup na MČR. Celkově se na přeborech blýskli všichni Chodováci, neboť přivezli
celkem 16 medailí. Na úspěchu se kromě zmíněných podíleli i Matěj Brož, Jirka Nykl, Ondřej
Minář, Adam Huleš, Barča Perglerová.
Kromě přeborů jednotlivců se konaly i přebory
družstev, kde opět Chodováci posbírali většinu
medailí. Ten nejcennější úspěch byl v kategorii
starších žáků, kdy družstvo ve složení Visinger,
Minář a Huleš vyhrálo titul a taktéž vyrazí reprezentovat Karlovarský kraj na republikové finále
do Ostravy. Přeborům předcházely ještě 2 komerční turnaje, kdy první vyhrála Naty Morová
a druhý Jakub Visinger.
Mgr. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Sportovní rokenrol
Dne 14.3. se zúčastnila rokenrolová formace
Darlings prvních letošních závodů v Praze a vybojovala bronzové medaile. Velká gratulace
všem.
Lada a Hanka, trenérky

ŠAK Chodov
Halové mistrovství Plzeňského                 
a Karlovarského kraje přípravek
28. 2. 2015 hostila přetlaková hala v Praze na Strahově závody nejmenších atletů a atletek Plzeňského a Karlovarského kraje. Z našeho oddílu přijela
na místo konání 18členná skupina závodníků, vede-

ná trenérem Janem Merunkou. Do bojů o zisk cenných kovů se zapojily mladší i starší atletické přípravky. K vidění bylo celkem 7 disciplín, a to běh na 60 m,
60 m překážek, 150 m, 600 m, štafeta 4x 200 m
a z technických disciplín skok daleký a hod plným
míčem. I přes početnou účast jsme nakonec zasáhli
do bojů o medaile jen v jediném závodu, a to zásluhou Anny Peřinové, která na trati 600 m obsadila
úžasné 2. místo. Mnoho našich předžáků a předžaček ale podalo kvalitní výkony a ve startovním poli se
určitě neztratili. Za zmínku stojí určitě: Anna Peřinová
(60 m - 4. místo), Marek Winter (skok daleký - 7. místo), Denis Šmíd (hod plným míčem – 7. místo), Karolína Hořínková (hod plným míčem - 7. místo), Tereza
Lichnerová (hod plným míčem – 9. místo) a Andrea
Dučinská (hod plným míčem – 10. místo). Doufám,
že se dětem i rodičům, kteří přijeli fandit, závod líbil
a že s námi budou závodit i nadále. Závodní sezóna
nám totiž teprve začíná…
Kompletní výsledky k nahlédnutí zde:
http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=21905
Miloš Volek

Karate klub Chodov
Členové CAOKK ovládli Slovakia cup

Dne 14.2. se skupina reprezentantů SKP Shodokan Sokolov a KK Chodov vydala na mezinárodní utkání do slovenské Bratislavy, startovali
pod hlavičkou státní reprezentace CAOKK. 16
závodníků přivezli trenéři státní reprezentace
CAOKK Miroslav Boguský a Jiří Jirásek na tento význačný sportovní závod. V kategorii kata
se podařilo Markétě Urbanové vybojovat velmi
cenné 2. místo, Dominik Štros a Lukáš Gregor
zůstali jen o vlásek za medailovým umístěním,
ale přesto v nabité konkurenci kata brali 4.místa.
V kumite (bojový zápas) předvedli čeští závodníci, že jsou opravdu bezkonkurenční, a v nabitých
kategoriích dokázali, že jsou opravdu nejlepší.
Daniel Chod naprosto suverénně ovládl kategorii
žáků 10-12 let. Ve stejné kategorii nastoupil i Matyáš Bazoni, který skončil s bramborovou medailí. Naše dorostenky, nalosované do stejné kategorie, předvedly na Slovensku doslova kolotoč,
když z jejich zápasiště odcházela poražena jedna
závodnice za druhou. A výsledky? Michaela Budajová 3.místo, ve finále této kategorie se setkaly 2 české mistryně Evropy, z nichž úspěšnější
byla tentokrát Anna Lojdová, která brala zlato
a Veronika Jakubů stříbrnou medaili. V kategorii
žen se až do finálového duelu dostaly 2 české
závodnice a výsledek tohoto střetnutí: Andrea
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Lochschmidtová je vítězkou kategorie ženy
a Barbora Žemličková získala 2. místo. Konečnou
tečku za sólo kategoriemi udělal sám trenér reprezentace kumite Miroslav Boguský, který zvítězil v kategorii muži +78 kg, když ve finále kategorie zdolal slovenského mistra světa. Na závěr
proběhla ve všech kategoriích soutěž týmů, kde
v mezistátním utkání Češi vs. Slovensko porazili
Češi (žáci, dorostenky, ženy i muži) ve všech kategoriích slovenské reprezentanty. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem laskavým sponzorům za pomoc, jelikož bez nich bychom nemohli
vůbec fungovat. 
Miroslav Boguský

Šachy Chodov
Klášterecký pohár

Historický úspěch zaznamenal náš oddíl poslední únorový den v Klášterci. Menší výprava 8
hráčů odjížděla na sever s cílem potrénovat před
blížícím se MČR a KP. Trénink to byl tedy vydařený.
Ve starší kategorii vybojoval skvělé druhé místo
Standa Srba, a to v konkurenci o dva roky starších
hráčů. Devátým a čtrnáctým místem potěšili Ríša
Randák a Pavel Gárský (celkem 49 hráčů).
V mladší kategorii vyhrála Lenka Gárská
hned dvě zlaté, protože logicky byla hodnocena i jako nejlepší dívka. Druhé místo přidal
do sbírky chodovských šachistů Jirka Ulč. Neztratili se ani mladší, Václav Vojíř (29), Tomáš
Wildhaber (32) a Tomáš Kratochvíl (41), kteří byli
sbírat hlavně zkušenosti (celkem 60 hráčů). Více
na www.sachychodov.cz.

kterému šampionát vůbec nevyšel, a nedokázal
tak navázat na výborné výkony z první poloviny
sezóny. Standa se ziskem jednoho bodu obsadil
poslední, 24. místo. Naopak Lenka Gárská zraje jako víno, a to je jí teprve deset. V kategorii
D12 obsadila se ziskem 5 bodů výborné 6. místo,
když v posledním kole bojovala na první šachovnici o medaili. Lenka je velkým příslibem chodovského šachu. Příští rok zůstává ve stejné věkové
kategorii a určitě bude atakovat na MČR nejen
medaili, ale i postup na MS či ME.
Marcel Vlasák

Spartak Chodov - kopaná
Skončilo přípravné období a začaly boje o mistrovské body. Do letošního ročníku vstupují muži
na prvním místě první A třídy, ale také do nových,
moderních kabin, které jim poskytují velký komfort.

Výsledky A mužstva mužů
14. 2. Chodov - Nová Role 2:1
branky: Smolka, Neudert
19. 2. Chodov - Král. Poříčí 0:5
branky: Boči 2x, Jankovský, Neudert, Vild
21. 2. Chodov - FC K. Vary dorost 3:2
branky: Vild, Fráňa, Bečvář M.
22. 2. Chodov - mužstvo SRN 4:1
branky: Vachník 2x, Neudert, Bečvář M.
28. 2. Chodov - L. K. Vary 5:1
branky: Šťastný 3x, Vachník, Dutz 10m
7. 3. Chodov - Ostrov 2:3
branky: Vachník, Šteg
14. 3. Chodov - FC K. Vary dor. 1:1
branka: Vild

Jarní utkání na našem stadionu
A muži
5. 4. Ne 15:00 Chodov - Trstěnice
3. 5. Ne 15:00 Chodov - Březová B
17. 5. Ne 15:00 Chodov - Vintířov
24. 5. Ne 15:00 Chodov - Rotava
7. 6. Ne 15:00 Chodov - Aš
Lenka Gárská (vlevo)

MČR mládeže

V týdnu 7.-14. března hostily Kouty nad Desnou šachové mládežnické mistrovství. Mezi nejlepšími hráči republiky jsme měli dva zástupce.
V kategorii H14 nás reprezentoval Stanislav Srba,

B muži
11. 4. So 15:00 Chodov - Šindelová
25. 4. So 15:00 Chodov - Kraslice
9. 5. So 15:00 Chodov - Krásno
30. 5. So 15:00 Chodov - Lomnice B
13. 6. So 15:00 Chodov - Březová C
Zveme Vás na náš stadion. Ing. Alfons Skokan
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
Bezručova 492

CHODOV

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

AUTOSERVIS
Antonín Tyml

Mírová 47 (rozcestí na Novou Roli)
po-pá
8.00-17.00
Telefon

352 665 505, 602 482 358

CHODOVSKÉ REALITY

U Porcelánky 266, Chodov, tel. 777 11 33 44
NABÍZÍME:

3+1 U Porcelánky za 730.000,-Kè

3+1 U Porcelánky k výmìnì za 2+1 èi 3+1 kdekoliv v

Chodovì + doplatek


Pronájem bytu 1+1 pro starší lidi i s možností zajištìní

nákupù apod.


Pronájem bytu 1+1 v Novém Sedle

Rodinné domy v Chodovì

1+1 v Novém Sedle za 200.000,-Kè

Vybavený autoservis s bytovými jednotkami,

TIP: vlastním parkovištìm, v Chodovì!

www.chodovske-reality.cz

KOSMETIKA "KK”

?
PRODLUŽOVÁNÍ RAS
? na rasu
? jen 350,-Kc?
metodou rasa

KOMPLETNÍ KOSMETIKA

jen 250,-Kc?
?
Francie na nohy gelem 180,-Kc? (vydrží cca 3 mesíce)
? luxusní barvy)
?
?
Barvení rasy+obocí+tvarování
100,-Kc? (španelské

Tel.: 725 94 68 73
U
Chodov,

Diagnostika motoru a elektroniky vozidel
Plnìní a opravy klimatizací
Pravidelné servisní prohlídky, výmìny olejù
Opravy - motoru, brzd, øízení
Výmìna rozvodù, spojek, tlumièù, výfukù...
Stanice mìøení emisí - benzin, diesel
Tažná zaøízení, pneuservis
Pøíprava a zajištìní STK
Autoalarmy, autobaterie
Geometrie Bosch
Výmìna a oprava autoskel vè. pøipojištìných

Porcelánky 266 (nad Rabittem)
KINEZIOTAPING - tejpování
? bolesti zad, šíje, kolen,
odstranení
palce, ramena, apod.
?
MASÁZE
lávovými kameny, sportovní, klasická, atd.
Pri? zakoupení permanentky AKCE
masáž zad ZDARMA!
PEDIKÚRA

Tel.: 777 70 44 77

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

KVALITA - NÍZKÁ CENA

Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

ROBCE

PŘÍMO OD VÝ

www.balkony.cz

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA
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Půjčky s ručením
nemovitostí

ké

l
K
P. Te

775 999 200

www.kvpujcky.cz
Přijmeme do pracovního poměru
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Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
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CHODOS CHODOV S.R.O.

Soustružník kovů

Obsluha CNC laserového pálicího stroje

Odborného referenta prodeje: se stroj. vzděláním, znalost NJ-AJ, práce na PC, ŘP sk.B

Mzdové podmínky dohodou.
Kontakt: 352619204, 352619220, m.zika@chodos.cz, i.liskova@chodos.cz
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dámské a pánské

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

tel.: 776 616 029
MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

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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Odpočiňte si u nás:

d a šíje
Masáž za
č
od 150,-K

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

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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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r a FAEL
agentura

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
MASÉR

SANITÁŘ

MANIKÚRA

KOSMETIKA

PEDIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme
agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605
www.agenturarafael.cz

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

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

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

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

Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )
zahrádka i s dětským koutem ve dvoře

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
nu
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY ní me
poled od
již
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
č
ROZVOZ AŽ DO DOMU
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT 11.00 - 22.00
R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
PÁTEK 11.00 - 24.00
NA TEL.: 731 887 227
SOBOTA 12.00 - 24.00

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

NEDĚLE 12.00 - 22.00

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

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 pátek 17. dubna 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

STUDIO ZDRAVÍ
Masáž klasická
Refl. masáž plosky nohy
Indická masáž hlavy
Zábaly
Lymfodrenáž přístrojem

Novinka

Solárium 1 min. 5 Kč

Studenti a seniori
– sleva.
Darkove poukaz y,
permanentky.

Hydromasážní vana pro dva + sekt
pro jednoho + drink
Perličková koupel pivní nebo vinná.
Masážní trysky. Ozonoterapie + hra barev.

Zdeňka Pátková
tel. 603 763 380
(za penzionem Harmonie)
zdravichodov@seznam.cz

30

Placená inzerce

31

Placená inzerce
v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

SÍTĚ PROTI HMYZU

PRODÁM GARSONKU
V Chodově U Porcelánky
2. patro, v původním stavu, plastové okno,
nízké náklady na FO, dům bez dluhů

Cena: 350 000 Kč

Při rychlém jednání 300 000 Kč + daň z převodu/prodeje.

Tel.: 723 362 118

mobil: 602 190 602
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

Kvalitní fotografie
z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

BEZ POPLATKŮ A ČEKÁNÍ
AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

Fotoateliér
Autorizovaný

jsme nositelem
certifikátu

OTHERM SOKOLOV

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

servis a opravy
počítačů a notebooků.

Prodej náplní, fotorámečků,
příslušenství k mobilům a tabletům.

Kopírování a tisk
Poskytovatel počítačových a foto služeb
Jiří Kovařík, Husova 786, Chodov, tel. 608 024 618.

Placená inzerce

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…
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