
Zpravodaj města
CHODOVA

Výtisk zdarma

13. 5. Vernisáž výstavy ZUŠ Chodov - Děti dětem
16. 5. Výstava vojenské techniky s ukázkou simulované bitvy
29. 5. Noc kostelů

052015 K
v

ě
te

n



Tajemství válečné fotografie
Fotografie (na titulní straně), kterou máte před 

sebou, má zajímavou minulost. Při pátrání po ne-
známých dokumentech z konce druhé světové 
války jsem se náhodou dostal po internetu až na 
stránky genealogie našich bývalých německých 
spoluobčanů, kteří byli v r. 1946 odsunuti a skon-
čili v americkém Texasu. Spatřil jsem tam několik 
obrázků, které už zavál čas, a ti, co je vytvořili, už 

K věci
Vážené čtenářky, vá-

žení čtenáři, 
jak jsem Vás již infor-

moval, město Chodov 
připravuje nový Stra-
tegický plán rozvoje 
města. Důležitým pod-
kladem pro přípravu 
tohoto dokumentu jsou 
i názory Vás, obyvatel 

Chodova, a já bych Vás chtěl požádat o jejich 
sdělení. Přílohou květnového zpravodaje je do-
tazník, který městu poskytne nezávislou zpětnou 
vazbu o Vašich názorech, postojích, preferencích  
a potřebách ve všech klíčových oblastech živo-
ta. Váš názor nám poskytne důležité informace  
o míře Vaší spokojenosti a prioritách. Zároveň 
také přispěje k lepšímu zacílení strategických 
záměrů pro budoucí rozvoj města. Dotazník je 
anonymní, obsahuje pouze základní identifikač-
ní údaje a jeho vyplnění Vám nezabere mnoho 
času.  

Dotazníkový průzkum bude probíhat ve 
dnech 1.-17. května 2015. Dotazník je také 
dostupný v elektronické podobě na webo-
vých stránkách: http://www.mojeanketa.cz/
pruzkum/240203658/1/. Dotazník, prosím, vy-
plňujte vždy jako jednotlivec, ne jako rodina/
skupina.

Pro sběr vyplněných tištěných dotazníků 
jsou pro Vás připravené sběrné boxy v poda-
telně Městského úřadu Chodov, v pokladně 
kina KASS, v Turistickém a informačním centru, 
v Městské knihovně Chodov nebo ve vestibulu 
Polikliniky Chodov.

S výsledky průzkumu Vás samozřejmě se-
známíme v následujících měsících ve Zpravodaji 
města Chodova a na webových stránkách měs-
ta. Využijte, prosím, tuto příležitost a seznamte 
nás s Vašimi názory. Patrik Pizinger, starosta

patrně zemřeli. Fotografie neměly žádná jména, 
ani autorů, a chyběla i jména městeček, která zde 
byla zachycena spolu s americkými vojáky. Proč 
o tom mluvím? Někdo by namítl, že jsou to jen 
nějaké válečné fotky a takových už jsme vidě-
li dost. Omyl! Viděli jsme samozřejmě obrázky 
třeba z osvobození Plzně nebo Prahy i dalších 
českých nebo moravských měst, ale jen několik 
fotek z  osvobození našeho tehdy německého 
pohraničí. Je to logické - po roce 1938, kdy se 
museli všichni občané české národnosti vystěho-
vat do středních Čech, zde byli už jen Němci a 
pro ně nebyl takovýto konec války osvobozením. 
Pro ně to byla porážka, a tak americká vojska ni-
kdo nevítal a ani nefotil!

Když první americké průzkumné jednotky pře-
kročily naše hranice v prostoru městečka Hranice 
u Aše (18. dubna 1945) a pak vstoupily do samé 
Aše, hned nato začaly tvrdé boje o  Cheb. Bo-
jovalo se snad o každý dům a každou ulici. Po 
skončení bojů někteří američtí důstojníci nechá-
pavě kroutili hlavou. Jeden se obrátil na seržanta, 
jehož otec byl původem Čech, s prosbou o vy-
světlení, když viděl, jak místo vřelého uvítání se 
spoustou květin, jako ve Francii nebo v Holand-
sku, měli před sebou jen prázdné a tiché chebské 
ulice a z každého okna visela bílá vlajka.

„Co se to děje, seržante, proč se nám ti Češi 
vzdávají, vždyť jsme přece spojenci?“

„To nejsou Češi, pane poručíku, ti se odtud mu-
seli už před válkou vystěhovat, to jsou Sudeťáci!“

Tato zajímavá fotografie by mohla tehdy vznik-
nout i v Chodově, nicméně tato byla pořízena 
v jiném podobném městě. Snímek ale ponechá-
vám jako vzpomínku na osvobození US Army 
v květnu 1945. V Chodově se tak stalo v poledne 
7. 5. 1945.  L. F. Nykl

Kabelky vynesly tisíce korun
Březnový kabelkový veletrh pořádaný Karlo-

varským deníkem pod záštitou DDM Bludiště 
Chodov zajistil pro dětské oddělení v nemocnici 
v K. Varech, které se bude otevírat na konci toho-
to roku, částku 6.670 Kč. Za vybrané peníze se 
opět nakoupí vybavení, hry a hračky. 

Vítáme také jakoukoliv částku na účtu číslo: 
266 716 647/0300.  DDM Bludiště

Uzávěrka červnového čísla
18. května 2015
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Luděk Soukup

Město si v letošním 
roce připomíná 70. vý-
ročí konce druhé svě-
tové války. Jak budou 
v Chodově probíhat 
oslavy ukončení toho-
to krvavého konfliktu 
a na co se mohou oby-
vatelé Chodova těšit?

Jelikož si letos všichni připomeneme, že je 
to již dlouhých 70 let od konce tohoto příšer-
ného konfliktu, budou oslavy ukončení 2. svě-
tové války opravdu výjimečné.

 Poněvadž se jedná o kulaté výročí, při-
pravili jsme pro občany i rozšířené vzpomín-
kové akce. Tradiční pietní akt u Památníku 
k uctění obětí válek se letos uskuteční již 7. 5. 
v 11:00, protože  město Chodov bylo osvo-
bozeno právě v tento den. Kromě obvyklých 
hostů, jako jsou představitelé Armády ČR a 
Českého svazu bojovníků za svobodu, bude 
celý slavnostní akt ozdoben účastí zástupců 
americké a ruské ambasády, jakožto před-
stavitelů vítězných mocností nad nacistickým 
Německem.

 Občané si budou moci připomenout hrů-
zy 2. světové války v Galerii u Vavřince, kde 
proběhne krátkodobá výstava o osvobozo-
vání Sokolovska. V neposlední řadě nesmíme 
zapomenout na osobní zapojení chodovské-
ho rodáka Antonína Klementa do tohoto vá-
lečného konfliktu. 

O týden později, v pátek 15. 5. a v sobotu 
16. 5., proběhnou v rámci těchto oslav ještě 
další doprovodné akce. Jedná se především 
o plánovanou aktivitu České společnosti přá-
tel vojenské historie. V pátek okolo 17. hodi-
ny dorazí do Chodova kolona vojenských 
historických vozidel a vybudují si veřejnosti 
přístupný tábor na Smolnickém kopci, kde 
stráví noc. V sobotu mezi 9. a 10. hodinou 
proběhne dynamická ukázka z bojů 2. svě-
tové války a poté od 10:30 komentovaná 
ukázka dobové techniky, výzbroje a výstro-
je na náměstí ve Staroměstské ulici. K této 
ukázce se připojí se svojí prezentací současné 
výzbroje i zástupci Armády ČR.

 Pevně doufám, že si spolu s námi letošní 
velkolepé oslavy užijete.

Na parkovišti pracuje těžká technika. |Foto: Martin Polák

Začalo hlasování o Tradiční 
výrobek Sokolovska

Zastoupení v nové anketě Tradiční výrobek So-
kolovska má i Chodov. Hlasování se účastní také 
Petr Sedláček, který se o značku uchází se svými 
výrobky z růžového porcelánu.

Nominaci si vysloužil za porcelánový zvone-
ček v růžové a bílé barvě, s dekorem kostela sv. 
Vavřince a porcelánový náprstek se stejným ob-
rázkem. 

Cílem soutěže, kterou organizuje Mikroregion 
Sokolov - východ, jehož členem je také Chodov, 
je zviditelnit, podpořit a propagovat regionální 
výrobky. Podrobnosti o soutěži včetně hlasová-
ní najdete na www.sokolov-vychod.cz. Hlasování 
trvá až do 30. května 2015.  (mák)

Prezident Miloš Zeman besedoval 
v Chodově se studenty i obyvateli

Zhruba na tři hodiny se v úterý 14. dubna 
v Chodově zastavil prezident republiky Miloš 
Zeman. Město navštívil v rámci svého třídenního 
pobytu v Karlovarském kraji.

Nejprve zamířil na gymnázium a obchodní 
akademii, kde se v tamní tělocvičně pozdravil se 
studenty a odpovídal na jejich otázky.

Půl hodiny před polednem ho pak před radni-
cí přivítal starosta Chodova Patrik Pizinger. Hlava 
státu se na úřadě setkala s vedením města a jeho 
představiteli.

Překvapení čekalo na prezidenta v Kulturním 
a společenském středisku, kde ho očekával zcela 
zaplněný sál. Setkání a diskuzi s ním si nenechalo 
ujít odhadem na pět stovek jeho příznivců.

V sále padaly dotazy na nejrůznější témata. 
Lidé se například ptali na postoj prezidenta ke 
společné evropské měně či na milost pro doži-
votně odsouzeného Jiřího Kajínka.

Po zápisu do pamětní knihy a dekorování 
městského praporu stuhou odjela prezidentská 
kolona na Kraslicko.

Z Chodova si Miloš Zeman odvezl dar v po-
době knihy o historii města a růžový porcelán 
s motivy Alfonse Muchy.

„Návštěva proběhla ve velmi přátelské atmo-

sféře. Byl jsem překvapený velkou účastí obyvatel 
na diskuzi,“ řekl po setkání s prezidentem starosta 
Patrik Pizinger.

S Milošem Zemanem mluvil především o od-
dalování státní správy lidem v Chodově. „Pan 
prezident má na věc stejný názor jako my, také 
se mu to nelíbí,“ poznamenal starosta.  (mák)

Sál KASSu byl plný do posledního místa. |Foto: M. Polák

Starosta Patrik Pizinger předává prezidentovi dar. |Foto: Martin Polák

Automobily ohlídá kamera
V Tovární ulici, naproti bývalým skladům, zača-

ly v těchto dnech práce na revitalizaci parkoviš-
tě. Po dokončení nabídne nově upravené místo 
přehlednější vjezdy, opravené přilehlé chodníky a 
nové veřejné osvětlení.

Parkoviště navíc bude pod dohledem monito-
rovací kamery.

Projekt počítá i s místy pro invalidy, která se 
budou hodit zaměstnancům nedalekých dílen 
pro handicapované.

Chodov zaplatí za akci zhruba 4,3 milionu 
korun, dotace z Regionálního operačního pro-
gramu Severozápad uhradí 85 % nákladů. Práce 
mají být dokončené v letních měsících. Parková-
ním se chodovská radnice dlouhodobě zabývá, 
jen v roce 2014 nechala vybudovat v ulicích měs-
ta více než osmdesát nových míst.  (mák)
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Ve Waldsassenu zaujala 
klášterní knihovna

Slíbenou přátelskou návštěvu partnerského 
bavorského města Waldsassen za sebou mají zá-
stupci Chodova.

V rámci sobotní (18. dubna) prohlídky města 
zavítali do tamní známé baziliky, knihovny ( na sním-
ku), bývalé klášterní zahrady a na venkovní koupaliště.

Před samotnou prohlídkou se konalo setká-
ní na radnici, kde starosta Waldsassenu Bernd 
Sommer seznámil hosty s historií i současností 
města, které nyní čítá přibližně šest a půl tisíce 
obyvatel.

„Nyní intenzivně pracujeme na tom, aby se náš 
klášter dostal na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO,“ popsal jeden z úkolů radnice 
Bernd Sommer.

„Určitě to není poslední podobná návštěva,“ 
slíbil starosta Patrik Pizinger s tím, že německé 
partnery pozve v nejbližším možném termínu do 
Chodova. Chodov podepsal s Waldsassenem ofi-
ciální partnerskou smlouvu letos v lednu.  (mák)

Zájezdy pro seniory
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí 

informuje nepracující seniory města Chodova, že 
dne 26. května 2015 pořádá jednodenní zájezd 
do Saska – SRN. Ve městě Annaberg-Buchholz 
navštívíme muzeum pocházející z původního 

mlýna na obilí, postaveného na začátku 15. sto-
letí, který později sloužil jako mincovna a kovář-
ský hamr. Pak u Scheibenbergu  uvidíme skalní 
masiv čedičové varhany. V Lauteru si prohlédne-
me muzeum likérky Lautergold. Dále nás čeká 
jedinečné muzeum kosmonautiky Morgenröthe
-Rautenkranz, zde jsou k vidění kromě jiného 
i makety družic, kosmických lodí, a dokonce 
trenažér orbitální stanice Mir. Poslední zastávkou 
bude Klingenthal, kde je možnost si nakoupit. 

Dne 4. června 2015 pořádáme další jedno-
denní zájezd, tentokrát do Děčína. Začneme 
kousek od Děčína prohlídkou jednoho z našich 
nejmladších, nejmenších, ale zároveň i nejkrás-
nějších zámků - zámku Velké Březno. Dále vám 
dáme prostor individuálně si prohlédnout cent-
rum Děčína a jižní zámeckou zahradu. Poté na-
vštívíme zámek Děčín, který patří mezi největší 
a historicky nejvýznamnější objekty svého druhu 
u nás, a projdeme si jeho růžovou zahradu.

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem (pro 
vyřízení pojištění na cestu) na oba zájezdy bude-
me přijímat od 18. do 22. května 2015 na odbo-
ru sociálních věcí, v přízemí, kancelář č.123, vždy 
od 8 do 15 hodin, s polední přestávkou od 11:30 
do 12:30 hodin.

 V pátek pouze do 11 hodin. Poplatek činí 
150 Kč/osobu.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Stručně z Chodova
Silný vítr, který počátkem dubna zasáhl 

téměř celé Česko, způsobil potíže také v Cho-
dově. Chodovští hasiči vyjížděli nejméně ke 14 
událostem.  Popadané stromy a větve likvido-
vali nejen přímo ve městě, ale také v Mírové, 
Novém Sedle, Vřesové a Dolních Nivách. Lidé 
v Chodově a okolí se navíc museli obejít zhru-
ba dvě hodiny bez elektřiny.

Čestným názvem Základní škola  J. A. Ko-
menského se bude od nového školního roku 
pyšnit základní škola, kterou obyvatelé znají 
jako 1. ZŠ. Změnu jména už potvrdili úředníci 
ministerstva školství. 

Čtvrt století od svého založení si v letoš-
ním roce připomíná denní stacionář Mateří-
douška, který se v Chodově stará o klienty 
s mentálním a kombinovaným postižením. 
Významné výročí veřejnosti stacionář připo-
mněl v březnu krátkou výstavou s názvem 25 
kvítků Mateřídoušky v městské galerii v DDM 
Bludiště.

Návštěvníci tak měli možnost prohlédnout 
si desítky nejrůznějších výrobků, jež vznikly 
v rukách klientů Mateřídoušky.

Hlavní oslavy letošního jubilea připravuje 
stacionář na listopad.  (mák)

Oelsnitz už zdobí socha 
Panny Marie z Chodova

Kopie jedné z chodovských památek, barokní 
plastiky Panny Marie, už zdobí partnerské měs-
to v Německu Oelsnitz/Erzgebirge. Jeho vedení 
nechalo sošku umístit do nově vznikajícího are-
álu krajinné výstavy. Panna Marie tam stojí, stej-
ně jako v Chodově, na zhruba dvoumetrovém 
podstavci.

Soška pochází z dílny akademického sochaře 
a restaurátora Jana Bradny. Do Oelsnitz/Erzge-
birge ji přivezli v polovině loňského května zá-
stupci Chodova jako dárek k desátému výročí 
úspěšné spolupráce obou měst.

„Výraz chodovské sochy mne vždy při návště-
vě města zaujal, jsem rád, že ji můžeme mít také 
u nás,“ ocenil tehdy dar starosta Oelsnitz/Erzge-
birge Hans - Ludwig Richter.  (mák)

Vernisáž výstavy 25 kvítků Mateřídoušky. |Foto: F. Fišer

Chodovská socha v německém Oelsnitz/Erzgebirge. 
 |Foto: Martin Polák

Kontejner v Tovární ulici se 
stěhuje, kvůli parkovišti

Velkoobjemový kontejner v Tovární ulici se stě-
huje. Lidé ho nově najdou v předepsaných ter-
mínech na ploše u výměníku VS 10 za č. p. 721 
– 724 v Tovární ulici.

Důvodem přemístění je rekonstrukce parkovi-
ště, kam už ho nebude možné vrátit. Kontejner 
by na původním stanovišti zbytečně zabíral nová 
parkovací místa.

U výměníku bude kontejner podle uvedeného 
rozpisu, a to 11. 5.- 18. 5., 8. 6.- 15. 6.  (mák)

6 7Zprávy z města Zprávy z města



Realitní poradna
Naposledy jsme se věnovali podpisům kup-

ních smluv a způsobům úschovy kupní ceny. 
Předpokládejme tedy, že obchod je smluvně 
uzavřen a již zbývá pouze administrativní pře-
vod na katastrálním úřadě. Solidní RK by měla 
být, coby Zprostředkovatel, jmenovitě spe-
cifikovaná ve smlouvě, a klienty navíc může 
být zmocněna k zastupování všech účastníků 
řízení před katastrálním úřadem. V takovém 
případě pak návrh na vklad vlastnického prá-
va fyzicky provede za Vás a v rámci své provi-
ze jej také uhradí.  Po podání návrhu na vklad 
katastrální úřad písemně vyrozumí prodávající 
stranu s informací o vyznačení plomby, o ob-
jektu, jehož se plomba týká, a se jmény všech 
účastníků řízení.  Od tohoto oznámení běží 
20denní lhůta, po kterou katastrální úřad ne-
smí povolit vklad a majitelé se mohou bránit, 
pokud by řízení bylo zahájeno bez jejich vě-
domí. Je tedy zcela zbytečné snažit se tlačit 
na RK, či přímo na katastrální úřad, aby věc 
urychlily, neboť to zákon zkrátka neumož-
ňuje a nepomůžou ani známosti, ani peníze. 
Solidní RK si své obchody sama sleduje pro-
střednictvím veřejného informačního portálu 
na webu CUZK a o provedeném vkladu ví 
zpravidla ihned. Proto může urychleně činit 
další nezbytné kroky, jako je pokyn k uvolnění 
kupní ceny z advokátní či bankovní úschovy, 
dohodnout termín předání nemovitosti, po-
kud již nebyla předána dříve, a podobně. 

Po vypořádání kupní ceny a předání nemo-
vitosti zbývá poslední krok obchodu, a to je 
podání daňového přiznání k dani z nabytých 
nemovitých věcí. Ačkoli název daně samotný 
evokuje, že plátcem daně by měl být kupující, 
dosud tomu tak není a poplatníkem daně je 
ze zákona prodávající. Pokud svou povinnost 
nesplní do 1 roku, je ručitelem kupující, pokud 
se smluvní strany nedohodly jinak. Zákon tedy 
umožňuje, aby v kupní smlouvě byl určen po-
platníkem daně kupující, nicméně mnohdy 
tato skutečnost značně komplikuje financo-
vání nemovitosti z důvodu toho, že většina 
klientů kupuje nemovitosti prostřednictvím 
úvěrů. V takovém případě totiž banka půjčí 
na výhodný úrok kupní cenu, ne už však část-
ku odpovídající dani. Poplatník daně je povi-
nen podat daňové přiznání do tří měsíců od 
povolení vkladu vlastnického práva, přičemž 
tato lhůta začíná běžet první den kalendář-

ního měsíce následujícího po měsíci, v němž 
došlo k povolení vkladu. K daňovému přizná-
ní se jako příloha vždy přikládá smlouva, na 
základě které došlo k vlastnickým změnám, 
dále pak vyrozumění z katastru nemovitostí 
o provedených změnách, eventuálně znalec-
ký posudek, je-li finančním úřadem vyžado-
ván.  Solidní RK Vám opět daňové přiznání 
a všechny požadované podklady nejen zajistí, 
ale v rámci své provize je i uhradí.

I nadále jsme připraveni zodpovídat Vaše 
případné dotazy na mailu:  realitni.poradna@
post.cz, kam se na nás už řada z Vás obrátila 
a vždy jsme dokázali bezplatně poradit.

 Renáta Lengöová 

I stromy si zaslouží naši úctu
V dubnovém čísle chodovského Zpravodaje 

jsme byli informováni o odstranění několika stro-
mů a keřů v našem městě, s odůvodněním, že se 
jednalo o stromy, které přesahovaly svoji život-
nost, či byly již nějakým způsobem poškozené.

Bylo tomu tak ale skutečně všude? Například 
stromy – sakury, které byly u třetí ZŠ, vypada-
ly stále zdravě. S příchodem jara vždy kvetly a 
voněly a dělaly krásnou chloubu jedné z cho-
dovských městských částí. Stromy a jiné dřeviny 
jsou pro město žádoucí, tím spíše, pokud žijeme 
ve městě plném sídlišť, městě výrazně dotčeném 
spalinami z jedoucích aut a ve městě obklope-
ném průmyslovými společnostmi.

Jistě. Město může namítnout, že vysází strom-
ky nové. Ale za jak dlouho tyto stromky dorostou 
do své dospělé podoby? To může trvat i několik 
desítek let.

Za zmínku určitě stojí to, že stromy, nebo rov-
nou les svou půdou z kořenů a humusu filtrují 
jedy a špínu z vody, která vsakuje jako spodní 
voda. Například jeden jediný strom protáhne 
půdou rok co rok cca 30 tisíc litrů vody. Vzrost-
lý strom s plochou listů 1 200 m2 vyprodukuje 

Chodov zatepluje další školy 
Další dvě školní budovy ve městě se ještě v le-

tošním roce dočkají zateplení. Novou fasádu do-
stane mateřská škola v Zahradní ulici a základní 
škola v Nejdecké ulici.

Práce na zateplení tam začaly už v minulých 
dnech, termín dokončení je naplánovaný nej-
později na závěr července.

Náklady na zateplení školy v Nejdecké ulici 
dosáhnou zhruba 2,9 milionu korun, školka pak 
přijde přibližně na 7,7 milionu korun.

Radnici se na obě akce podařilo získat dotace 
z Operačního programu Životní prostředí.

Chodov chce postupně zateplit všechny měst-
ské budovy, slibuje si od toho především úspory 
na energiích.

V loňském roce dostala nový plášť školka v ulici 
U Koupaliště a budova městského záchranného 
systému. Výměny starých oken za plastová se 
dočkala i škola ve Školní ulici.  (mák)

Školka v Zahradní ulici. |Foto: Martin Polák

Filatelisté oslaví jubileum
Valná hromada se koná každoročně, ale ta le-

tošní byla trochu jiná. Byla ve znamení blížícího 
se 50. výročí založení klubu. Ano, je to již 50 let, 
kdy byl založen Svaz československých filatelistů 
a zároveň vznikl náš klub.

Postupem doby ze 120 členů zůstalo 28 a 
z pětatřiceti mladých filatelistů nezbyl nikdo. 
Klub ale nezanikl, stále „ducha“ filatelie pěstuje-
me a rozvíjíme.

Filatelie totiž není jen ušlechtilá zájmová čin-
nost, ale také kus historie poštovnictví. Proto také 
klub letos vydává takzvaný Almanach, publika-
ci, která mapuje činnost klubu od jeho založení 
a historii poštovnictví v Chodově. V padesátis-
tránkové barevné publikaci budou uvedeny i do-
sud nepublikované dokumenty.

Práce na Almanachu je časově a finančně ná-
ročná a bez finančního daru, schváleného radou 
města, by nevznikl.

Almanach bude veřejnosti představen letos 
v listopadu.

Klub filatelistů se schází každý čtvrtek v restau-
raci Spilka, kde nás mohou zájemci o filatelii ne-
závazně navštívit.

Václav Sazama, čestný předseda klubu

za rok asi 4 500 kg kyslíku a odebere přitom ze 
vzduchu kolem 6 000 kg pro člověka jedovatého 
kysličníku uhličitého.

Co určitě stojí za zajímavost, je třeba i to, že 
člověk stejně jako strom má jednu vertikální osu 
(od hlavy k nohám) a jednu vodorovnou (rame-
na, paže, ruce). Naše prsty vyrůstají z dlaně jako 
větve z kmene. Také lidský cévní systém se po-
dobá stromu. Proto již naši pradávní předkové 
považovali stromy za jakési naše bratry. Svým 
způsobem pocházíme ze stromů. Napovídá 
tomu totiž i slovo rodo-kmen.

Je proto dobré a užitečné si uvědomit, že 
stromy se bez člověka obejdou. Člověk však bez 
stromů nikoliv! Chovejme se ke stromům pro-
to s úctou. Stromy jsou přece zelené plíce naší 
Země. Nevděčíme jim pouze za vzduch k dýchá-
ní. Od počátku lidstva jsou stromy považovány 
za prostředníky mezi nebem a zemí a také za 
příbytky bohů. A protože jsou stromy mnohem 
starší než my, můžeme se od nich i mnohému 
naučit.

Přeji všem lidem v Chodově krásné jaro a po-
kud možno co nejvíce v doprovodu stromů J.

Tomáš Horáček

Nedávno vysazaná nová alej v Chodově. |Foto: M. Polák

Nabídka dětského letního 
tábora Sluníčko

Další ročník tábora Sluníčko se koná ve dnech 
26. 7. - 7. 8. 2015. Cena je 2 800 Kč na dítě, sou-
rozenci platí 2 600 Kč.

Tábor se nachází v bývalé hraběcí hájovně 
rodu Nosticů uprostřed krásné přírody mezi lesy. 
V blízkosti jsou rybníky ke koupání.

Pro děti je připravený bohatý program včetně 
celotáborové hry.

Bližší informace získáte od akreditovaného 
hlavního vedoucího tábora na telefonním čísle 
777 623 115.

 Milan Konejl, misijní společnost Chodov
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ZŠ Komenského ulice

ZŠ Školní ulice

Jak se žije ve 21. století
Jako každoročně pořádá naše škola výstavu 

výtvarných prací, tentokrát s názvem Jak se žije 
ve 21. století. Letos představí své výtvory žáci 1.-
5. ročníku a žáci, kteří navštěvují školní družinu.

Srdečně zveme všechny rodiče, bývalé i sou-
časné zaměstnance naší školy a celou chodov-
skou veřejnost. Více v informačním servisu.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

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

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výu-
ku Aj s výukou převážně na II. stupni ZŠ. Nástup 
od září 2015. Další informace na tel. 352 352 290 
nebo u ředitele školy.  Mgr. Milan Kovářík

Divadelní představení
Premiéru představení Legenda o zavraž-

dění svatého Václava zhlédli rodiče a přátelé 
dětí ze 4. B v prostorách školy 8. 4. 2015. Té-
hož dne odpoledne měli možnost toto před-
stavení vidět zájemci z řad široké veřejnos-
ti, a to v podkroví městské knihovny. Zájem 
byl veliký a děti si vystoupení náležitě užily.                                                      
Divadelní představení třídy 4. B napsala a režíro-
vala Miroslava Exnerová, částečně bylo použito 
textu Marie Holkové. Děti ze 4. B 

Hlavní pořadatel soutěží ve šplhu
Na začátku dubna jsme byli hlavními organizá-

tory dvou závodů. Prvním závodem bylo okres-
ní finále soutěže ve šplhu družstev škol okresu 
Sokolov. V tělocvičně školy závodilo 11 družstev 
starších chlapců a 10 družstev starších dívek. 
Nejlepším družstvem chlapců byla ZŠ Chodov, 
Školní 697, u dívek ZŠ Chodov, Husova ulice. O 
dva týdny později se nejlepší družstva z okresů 
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb utkala v krajském 
finále, které jsme také pořádali. Výsledky byly 
známy až po uzávěrce tohoto vydání. 

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ Husova ulice
Zážitkový den 

Pracovní název Vítej jaro sám o sobě napově-
děl, co bylo náplní. Tematicky se jednalo o nepře-
berné množství činností spojených s jarem: cvrn-

kání kuliček, točení obručí, malování na chodník, 
výroba a zdobení kraslic, pletení pomlázek a 
mnoho dalšího. 

Samozřejmostí se stala spolupráce mezi prv-
ním a druhým stupněm, která se velmi osvědčila. 
Starší spolužáci převzali „patronát“ nad malými a 
ti měli obrovskou radost, že se kamarádí s velký-
mi. Jak se dařilo, si můžete prohlédnout na strán-
kách školy www.zs3chodov.cz.

Krajské kolo ve šplhu
Po vítězství v okresním kole ve šplhu naše 

děvčata (ve složení Hejduková Nikola, Považajo-
vá Kristýna, Prokopičová Eliška a Vaňková Klára) 
obsadila 1. místo v krajském kole a zlaté medaile 
byly zaslouženou odměnou. Gratulujeme a dě-
kujeme.  Mgr. Lenka Hrušková

GOA Chodov

Prezentiáda
Již podruhé se žáci naší školy zúčastni-

li této soutěže, kde se učí prezentovat vlast-
ní nápady, myšlenky a zdokonalují se v mlu-
veném projevu před publikem. Žáci třídy G6 
Kačka Rodová a Roman Jánský zpracovali 
projekt zaměřený na podporu uměleckého 
vzdělávání, se kterým se do soutěže zapojili.  
V oblastím kole obsadili s velkou převahou 1. mís-
to, které je rovnou katapultovalo do mezinárod-
ního kola. To se koná právě v těchto dnech.   
Naše tvůrčí duo využilo návštěvy pana preziden-
ta a v rámci svého propagačního videa požádali 
o fotografii s prezidentem, který je velkým pod-
porovatelem podobných soutěží.

2. kolo přijímacích zkoušek 
Začátkem měsíce května budeme vyhlašovat 

2. kolo přijímacích zkoušek pro studijní obory: 
Gymnázium (doplnění kvinty), Ekonomické ly-
ceum a Průmyslová ekologie. Více na www.goa-
chodov.cz.  Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

 Městská policie Chodov

Střípky z činnosti MP Chodov
Nevšedního kulturního zážitku si nečekaně 

užila jedna návštěvnice Galerie umění v místním 

Souhrn jednotky PO za březen 2015
V březnu zasahovali chodovští hasiči celkem 

u 35 událostí. Jednotka zasahovala u šesti ne-
bezpečných požárů (střecha lakovny Svatava, 
2kg PB láhev v ČSO Chodov, byt v Čapkově ulici 
Chodov, střecha sušárny SU právní nástupce, a. 

s. - Vřesová, 2x kontejner v ulici Karlovarská). 
Další zásahy byly opět technického charakteru. 

Ve třech případech jednotka zasahovala u doprav-
ních nehod. V ulici Karlovarské havarovala 3 osobní 
vozidla, bez zranění, v ulici Okružní 2 osobní vozi-
dla, došlo k lehkému zranění dvou osob, v ulici Hu-
sova havarovala dvě osobní vozidla na kruhovém 
objezdu, jedna osoba byla lehce zraněna. 

Bohužel se dvě lehké nehody nevyhnuly ani 
hasičům, naštěstí vše bez zranění, odnesly to jen 
plechy. Zásahová činnost byla pestrá, byl vyře-
šen únik ropných produktů z osobního vozidla 
v ulici ČSO, únik plynu v ulici U Porcelánky a únik 
splašků do Chodovského potoka v Tyršově ulici. 
Celkem v sedmi případech byly řešeny technické 
pomoci, při nichž byly zachráněny 3 osoby, za-
jištění nočního přistání vrtulníku na fotbalovém 
hřišti Spartak Chodov při leteckém transportu 
vážně zraněné osoby, nouzové otevření bytu 
v ulici Osadní, ve kterém byla vážně zraněna 
žena, snesení nadměrného zraněného pacienta 
do sanity v ulici Říjnová. V jednom případě byl po 
nouzovém otevření bytu potvrzen exitus osoby.  
Ve dvou případech byly nouzově otevřeny byty, 
zejména při nebezpečí požáru od zapnutých 
plynových sporáků. Netradiční akci zajistili vší-

maví obyvatelé, kteří oznámili, že v Chodovském 
potoce je zbraň. Samozřejmostí je veškerá opa-
trnost při zásahové činnosti všech záchranných 
složek, nicméně se z toho vyklubala naštěstí jen 
„hračka“. Ve dvou případech jednotka vyjížděla 
na planý poplach. V březnu se také cvičilo při 
simulovaném požáru střechy správního objektu 
Chotes Chodov, s. r. o. Další informace o činnos-
ti SDH Chodov včetně fotogalerie naleznete na 
našem webu www.sdhchodov.cz  nebo na face-
booku. za SDH Chodov Ing. Jiří Kiss

Požár střechy lakovny ve Svatavě.  |Foto: SDH Chodov

infocentru, když si chtěla přivolat výtah do vyšší-
ho patra a omylem místo tlačítka výtahu stiskla 
sklíčko hlásiče požáru. Musíme konstatovat, že se 
na výstavu asi zřejmě velmi těšila, protože ener-
gické stlačení pro promáčknutí ochranného sklíč-
ka hlásiče musíte vyvinout opravdu, ale oprav-
du velmi silné. Místo výtahu ji tak zaskočil zvuk 
alarmu, ale o kulturní zážitek nepřišla, protože na 
scénu nastoupil sladěný balet výjezdové jednot-
ky městského záchranného systému, a výstavu si 
tak prohlédlo i několik uniformovaných diváků. 

   /Tak pozor, až si budete přivolávat výtah… /
Tak dlouho se se džbánem chodí pro vodu, až 

pouta zaklapnou. 
Takové rčení si bude pamatovat 43letý muž, 

který se vyhýbal mužům zákona z důvodu vy-
daného příkazu k zatčení a často úmyslně mě-
nil adresy pobytu. Jako své poslední útočiště si 
však vybral byt své manželky v ul. Obránců míru 
a během své regenerace zevnějšku se v bytě 
neuváženě dostal do hádky s manželkou. Hád-
ka přerostla v křik po celém domě, kdy sousedé 
znechuceni rušením nočního klidu zavolali stráž-
níky a ti na místě, k oboustrannému překvapení, 
zjistili hledaného muže. Ten byl následně předán 
policii k dalšímu opatření.  

     /Hezký večer při svíčkách se asi nekonal… /
O nevšední zážitek se postaral 30letý muž, 

který v odpoledních hodinách vbíhal do silnice 
u nákupního střediska Tesco v ul. Tovární vždy 
v okamžiku, kdy po přechodu pro chodce hodlal 
někdo přejít, a tento muž se postavil do cesty 
přijíždějícím vozidlům a naznačil řidičům, že mají 
zastavit.

 Můžete si říci, že šlo o bohulibé jednání uvě-
domělého občana, kdyby však tento muž nebyl 
zcela nahý a jako krytí svého přirození nevyužíval 
reklamní plakát firmy Tesco. Rozhořčení občané 
volali na tísňovou linku městské policie s tím, že 
toto již reklamní společnosti v dnešní době pře-
hánějí a tato reklamní kampaň jde již za hranu 
veškeré morálnosti. 

Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že nejde 
o žádného reklamního agenta, ale o místního 
opilce a bezdomovce, který je opět ve značně 
podroušeném stavu a chodce přes silnici převádí 
proto, že dle jeho slov by mu měl každý chodec 
zaplatit jakési mýtné, aby měl alespoň na pivo. 
Strážníci pro jeho nápad neměli pochopení, ale 
zajistili mu převoz na protialkoholní záchytnou 
stanici, kde pak pro změnu poplatek nyní poža-
dovali po samozvaném výběrčím.

 /A ta reklama měla být tedy na co?.../
 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Chodovské panství prošlo za dlouhá staletí své 
existence rukama celé řady šlechtických rodů. 
Některé Chodov vlastnily jen pár let, jiné zde zů-
staly dlouhá desetiletí a staletí. Nejvýznamnějším 
rodem, který výrazným způsobem změnil tvář 
Chodova, pak byla rodina pánů z Plankenheimu.

Plankenheimové byli typickou šlechtou, která 
za svůj vzestup vděčí pobělohorským změnám. 
Nevíme, odkud přesně přišli a jakým způsobem 
se zasloužili o své povýšení do šlechtického sta-
vu. Můžeme se však domnívat, že pravděpo-
dobně sloužili císaři v první fázi třicetileté války a 
šlechtický stav, který jim byl udělen v roce 1638, 
byl odměnou za věrné služby. Od roku 1644 je 
rodovým sídlem Plankenheimů Chodov. K Plan-
kenheimům se v našem putování chodovskou 
historií ještě několikrát vrátíme, ale tentokrát se 
podíváme na životní osudy posledního muž-
ského člena tohoto rodu – Franze Flamina von 
Plankenheim.

Franz Flamin se narodil v Chodově 18. květ-
na 1677 a byl doslova vymodleným dítětem. 
Jeho matce bylo v době jeho narození čtyřicet 
let a otci více než padesát – hrozilo tedy, že 
rodový majetek zůstane bez dědice. Přišel na 
svět v době, kdy se chodovské panství pomalu 
vzpamatovávalo z hrůz třicetileté války. Během 
vlády jeho otce Jana Viléma z Plankenheimu byl 

v Chodově postaven nový kostel (1658), dvoje 
boží muka (1672 a 1673) a mariánský sloup (1675) 
– kromě kostela všechny ostatní památky dodnes 
v Chodově najdeme a jsou to nejstarší historic-
ké pamětihodnosti města. Na samém konci jeho 
života se mu pak podařilo spojit Horní a Dolní 
Chodov do jednoho celku, a tak když v roce 1710 
umíral, předával svému synovi Franzi Flaminovi 
panství ve výborném stavu.

Mladý chodovský pán se hned poté, co se 
ujal samostatné správy panství, rozhodl postavit 
v Chodově sídlo, které by odpovídalo požadav-
kům nové doby. V Dolním Chodově nechal mezi 
lety 1710–1720 vybudovat zámek. Tato jednopa-
trová barokní stavba byla vystavěna na obdél-
níkovém půdoryse, s dvěma křídly vybíhajícími 
k jihu. Hlavní vstup do zámku se pak nacházel 
na severní straně budovy, kde byly nad portá-
lem umístěny rodové znaky chodovského pána 
a jeho manželky. Tyto erby jsou také pravděpo-
dobně jediná věc, která se z budovy zámku do 
dnešního dne zachovala. Můžeme je nalézt (bo-
hužel ve velmi špatném stavu) na vnější zdi cho-
dovské porcelánky, kam byly přemístěny v době 
demolice původního zámeckého objektu ve dru-
hé polovině 20. století.

Životním dílem (a svým způsobem i osudem) 
chodovského pána se však stala jiná stavba. Po-

čátkem dvacátých let osmnáctého století se za-
čal rychle zhoršovat stav malého chodovského 
kostela a tehdejší farář Michael Hönig opako-
vaně prosil Franze Flamina o pomoc. Když pak 
počátkem roku 1725 do základů vyhořel loketský 
kostel, kde měli Plankenheimové svou rodinnou 
hrobku, rozhodl se konečně vybudovat v Cho-
dově nový kostel. 

Farář Hönig si k tomu zapsal: „V roce 1725, 
23. července, na den sv. biskupa a mučední-
ka Apollináře, byl ke zdejšímu novému farnímu 
kostelu sv. Vavřince milostivým panem Franzem 
Flaminem von Plankenheim; dědicem a pánem 
na Horním a Dolním Chodovu; patronem a za-
kladatelem nového kostela, jeho váženou man-
želkou a jejich oběma milostivými dcerami, zá-
kladní kámen položen. Tento byl mnou, farářem 
Michaelem Hönigem, posvěcen.“ 

Rytíř von Plankenheim si jako stavitele kostela 
vybral Wolfganga Braunbocka, který se rozhodl 
pojmout nový chrám jako velkolepou jednolod-
ní stavbu ve vrcholně barokním stylu. Dnes tak 
již kostel nepůsobí, ale v době své výstavby to 
byl neúměrně velký projekt překračující potřeby 
a možnosti chodovské farnosti. V době, kdy ve 
vesnici Chodov žilo něco kolem tří set duší, roz-
hodl se Franz Flamin pro stavbu kostela, který 
měl ohromit všechny široko daleko a který co 
do velikosti konkuroval farnímu kostelu v boha-
tém Lokti. Plankenheim se rozhodl postavit kos-
tel, který se stane nesmrtelným pomníkem jeho 
rodu pro budoucí generace. 

První potíže při stavbě nastaly krátce po jejím 
začátku. Stavitel Braunbock zjistil, že kostel bude 
stát na jílovém podloží, které se začalo posouvat 
již brzy po položení prvních kamenů. Rozhodl se 
proto do půdy pod budoucí stavbou zarazit pět 
set dubových a olšových kůlů, na kterých vytvo-
řil dřevěný rošt, jehož samotná příprava zabrala 
dva roky práce. Teprve na ten se začaly pokládat 
kamenné základy stavby. Tato metoda se ukázala 
jako úspěšná, avšak jen samotné položení roštu 
stálo všechny prostředky, které měl Franz Flamin 
pro stavbu vyhrazeny.

Je proto skoro zázrak, že v roce 1731 bylo po-
staveno a zastřešeno alespoň kněžiště. Franz von 
Plankenheim se v té době topí v dluzích a záro-
veň cítí, že mu začíná ubývat sil - je těžce nemo-
cen a cítí, že už nebude žít dlouho. Vyhlídka na 
brzké dokončení kostela se přitom začíná nená-
vratně vzdalovat. V roce 1733 je kostel dokon-
čen jen z poloviny a rodina chodovského pána 
je zcela na mizině. V předtuše blízké smrti píše 
zoufalý Franz Flamin dopis pražskému arcibisku-

povi, u kterého doufá nalézt podporu. „Osm týd-
nů před svým odchodem z tohoto světa napsal 
milostivý pan patron, který se stavbou nového 
kostela zcela z peněz vydal, vznešenému panu 
arcibiskupovi do Prahy prosebný list, ve kterém 
ho uctivými slovy […] pokorně žádal o podpo-
ru k dokončení stavby. List se ovšem nesetkal 
s úspěchem“ 

Tyto poslední neúspěchy zřejmě jen uspíši-
ly smrt chodovského pána.  Sedmého května 
1733 byl (slovy faráře Höniga) „…ve věku 56 let 
z tohoto světa k věčnému klidu povolán vyso-
ce rozený rytíř a pán Franz Flamin Johann von 
Plankenheim, pán na Dolním i Horním Chodově. 
Dne 9. května byly jeho ostatky uloženy v novém 
kostele do hrobky, která byla dokončena jen pět 

dní předtím. Za rakví jsem šel já, farář Michael 
Hönig, panský písař a starosta města Lokte. Ze 
šlechty nepřijel nikdo.“ 

Franz Flamin von Plankenheim zřejmě umíral 
zlomený a s pocitem selhání. Věděl, že svým 
dvěma dcerám zanechává ohromné dluhy, ne-
dokončený kostel a spoustu starostí. Netušil, že 
stavba, která se stala jeho osudem, nakonec na-
plní cíl, se kterým ji budoval. První mše svatá byla 
v novém kostele sloužena jen několik týdnů po 
smrti Franze Flamina von Plankenheim. Stalo se 
tak v den památky svatého mučedníka Vavřince, 
desátého dne měsíce srpna, léta Páně 1733.

Jedním z posledních přání umírajícího šlechti-
ce bylo, aby se každý rok sloužila ve výroční den 
jeho pohřbu v chodovském kostele mše za spásu 
jeho duše. Po dlouhých letech bude tato tradice 
letos opět obnovena. 

 Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

Franz Flamin von Plankenheim, 
donátor kostela svatého Vavřince

Pohled na hlavní oltář kostela svatého Vavřince.  |Foto: Martin Polák

Erb rodu Plankenheimů v chodovském kostele.
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

7. 5. (čt) v 17 a 19:30 h., 8. 5. (pá) a 9. 5. (so) v 19:30 h., 10. 5. (ne) v 17 h.

AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D /145/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a 
největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black 
Widow a Hawkeye, musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety..
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

14. 5. (čt), 15. 5. (pá) a 16. 5. (so) v 19:30 h.

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D /120/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / Austrálie
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 
9 stupňů Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho 
bývalá manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

28. 5. (čt), 29. 5. (pá), 30. 5. (so) v 19:30 h.

SAN ANDREAS 3D
Premiéra / Dobrodružný, katastrofický / USA
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 od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Eva a Vašek
15. 5. | KASS Chodov | Společenský sál 19 hodin

Vstupné 170 Kč

30.04.  Čt  Vančurova, Krátká
04.05.  Po  Osadní, Budovatelů, ČSA,   

  Obránců míru
05.05.  Út Hlavní od PENNY k ul. Bože-  

  ny Němcové
06.05.    St Boženy Němcové, Příční, Říjnová,  

  1. máje, Vítězná
07.05.  Čt Hlavní - od Boženy Němcové  

  k Vítězné, Konečná, Lipová,   
  Polní, Žižkova

11.05.    Po  Hlavní - od Vítězné k pekárně, 
  Zahradní, parkoviště

  u obchodního domu
12.05.   Út náměstí ČSM, KASS
13.05.   St parkoviště u pekárny
14.05.   Čt U Koupaliště - parkoviště   

  před č. p. 792–795 
15.05.   Pá U Koupaliště - od č. p. 795 
  k č. p. 808
16.05.   So  Železný dvůr, Husova (rodin- 

  né domy č. p. 23–1174)  
18.05.   Po U Koupaliště - od č. p. 808
   k PENNY

Blokové čištění 2. část
19.05.  Út Rooseveltova, parkoviště
  Rooseveltova,Husova   

  (č. p. 739–742)
20.05.  St Poděbradova - od č. p. 1091
   k Okružní ulici 
21.05.  Čt Poděbradova - od č. p. 701
  k Okružní ulici
22.05.  Pá Stará Chodovská 
23.05.  So Stará Chodovská
25.05.  Po  9. května, Husova (č. p. 739–750)     
26.05.  Út  Jiráskova (k č. p. 784)
27.05.  St Jiráskova (č. p. 781–784),   

  Čapkova 
28.05.  Čt Okružní včetně placeného   

  parkoviště
29.05.  Pá  Husova (č. p. 982–992,
  rodinné domy č. p. 94-1116)
30.05.  So  Vintířovská ulice (Osada   

  Chranišov, lesík k č.p. 547)

Rozpis najdete také na www.chotes.cz 
a www.mestochodov.cz. 

 Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o..

Lucie Bílá a Arakain v Chodově

Velkolepý koncert několikanásobné zlaté slavice a někdejší členky skupiny Arakain Lucie 
Bíle se konal v Chodově v polovině dubna.  Fanoušci metalové partičky a zpěvačky si nene-
chali tuto jedinečnou příležitost ujít a sál v Kulturním a společenském středisku zaplnili do 
posledního místa.  |Foto: František Fišer
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Kino Malá scéna Chodov
1. 5. (pá) a 2. 5. (so) v 19:30 h.
EX MACHINA /108/
Premiéra / Sci-fi thriller / USA, VB
Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztaho-
vého trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komple-
xu skrytém v srdci aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití 
podtrhává fakt, že ta dívka je robot. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

1. 5. (pá) 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 brá-
nit. Když dojde k odcizení a přeprogramování jednoho z poli-
cejních droidů, stane se robot jménem Chappie vůbec prvním 
robotem se schopností samostatného myšlení a cítění... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 90 Kč

2. 5. (so) a 3. 5. (ne) v 15 h.
OVEČKA SHAUN VE FILMU /85/
Animovaná rodinná komedie / VB, Fr.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

2. 5. (so) v 17 h.
KONEČNĚ DOMA 3D /92/
Animovaná dobrodružná komedie /USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

3. 5. (ne) v 17 h.
VYBÍJENÁ /94/
Komedie / ČR
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, krá-
se a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika 
časových rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu 
prožívají různé životní etapy. Hrají: M. Suchánek, R. Genzer, 
O. Sokol, S. Krainová, L. Vaculík a další. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

3. 5. (ne) a 4. 5. (po) v 19:30 h., 8. 5. (pá) v 17 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 7 /140/
Akční / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

5. 5. (út) a 6. 5. (st) v 19:30 h.
NEUTEČEŠ /100/
Horor / USA
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedač-
ce auta se sympatickým mladíkem ocitne svázaná v opuš-
těné továrně. A mladík ji zpovzdálí pozoruje. Čeká na oka-
mžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro něj 
celé skončí a pro ni naopak začne. Nekonečná noční můra.  
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

7. 5. (čt) v 17 a 19:30 h., 8. 5. (pá) a 9. 5. (so) v 
19:30 h., 10. 5. (ne) v 17 h.
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D /145/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení 
celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové 
světa, musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé 
planety... 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

9. 5. (so) a 10. 5. (ne) v 15 h.
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 2D /85/
Animovaný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

9. 5. (so) v 17 h., 10. 5. (ne) v 19:30 h.
ČAROVNÝ LES /125/
Dobrodružné fantasy, muzikál / USA
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádko-
vé příběhy Popelky, Červené karkulky, Jacka a fazolového 
stonku a Lociky. Čarovný les je moderním zpracováním 
oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se protínají 
příběhy hned několika z nich a který ukazuje, jaké důsledky 
mají přání a poslání jejich postav. 
Přístupné, titulky. Vstupné 90 Kč

11. 5. (po) v 19:30 h.
KOBRY A UŽOVKY /111/
Drama / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 90 Kč

12. 5. (út) v 19:30 h.
GUNMAN: MUŽ NA ODSTŘEL /115/
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 105 Kč

13. 5. (st) v 19:30 h., 14. 5. (čt) v 17 h.
LOVCI A OBĚTI /104/
Akční drama / Česko
Jak se zbavit exekutorů, nám ukáže hlavní hrdina filmu Ja-
kub (Martin Kraus)... 
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

14. 5. (čt), 15. 5. (pá) a 16. 5. (so) v 19:30 h.
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D /120/
Premiéra / Akční dobr. sci-fi thriller / Austrálie
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je pře-
svědčen, že jediný způsob, jak přežít, je vydat se na osamělou 
pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném 
obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

15. 5. (pá) v 17 h., 16. 5. (so) a 17. 5. (ne) v 15 h.
MALÝ PÁN /75/
Premiéra / Animovaná pohádka / Česko
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté Hoře. 
Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen 
o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože 
sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se 
přijít té záhadě na kloub. 
Přístupné. Vstupné 115 Kč

Kulturní servis

16. 5. (so) a 17. 5. (ne) v 17 h.
AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D /145/
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

17. 5. (ne) v 19:30 h.
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI /124/
Romantický, erotický / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

18. 5. (po) v 19:30 h.
REZISTENCE 3D /120/
Akční dobrodružné sci-fi / USA
Chladnou a nelítostnou Kate Winslet doplnila do pokračo-
vání další zavedená hvězda, Naomi Watts. Na barikádách 
vzrůstajícího konfliktu budou stát proti sobě. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

19. 5. (út) 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 po-
divných okolností ke kanibalismu. Jejich pátrání se začíná 
propojovat s příběhem kanibala Andreje Čikatila.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

20. 5. (st) v 19:30 h.
NOČNÍ BĚŽEC /114/
Akční krimi drama / USA
Brooklynský gangster a produktivní zabiják Jimmy Conlon, 
kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil lepší časy. Nyní ho pro-
následuje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv, 
který byl celých 30 let vždy o krok pozadu za Jimmym... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 100 Kč

21. 5. (čt) a 22. 5. (pá) v 17 h.
LADÍME 2 /113/
Premiéra / Hudební komedie / USA
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou krá-
lovnami zpívání. Jenže stačí drobná technická komplikace, 
v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá 
Amy, bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky 
částečně tak, jak ji Bůh stvořil... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

21. 5. (čt), 22. 5. (pá), 23. 5. (so) v 19:30 h.
POLTERGEIST 3D 
Premiéra / Horor / USA
Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nej-
horší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší dcera... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč

23. 5. (so) 15 h., 24. 5. (ne) v 17 h.
POPELKA /105/
Dobrodružné rodinné fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

23. 5. (so) v 17 h.
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA… /84/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

24. 5. (ne) v 15 h.
OVEČKA SHAUN VE FILMU /85/
Animovaná rodinná komedie / VB, Fr.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

24. 5. (ne) a 25. 5. (po) v 19:30 h.
DEN BLBEC /110/
Premiéra / Akční krimi komedie / Německo
Třicátník Till Reiners pracuje jako pokladník v bance. Bod zlomu 
na sebe nenechá dlouho čekat, po loupeži v bance se stane 
rukojmím a skončí v kufru svého auta... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč  

26. 5. (út) v 19:30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 7 /140/
Akční / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

27. 5. (st) v 19:30 h.
EX MACHINA /108/
Sci-fi thriller / USA, VB
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

28.5. (čt), 29.5. (pá), 31.5. (ne) v 17 h.
ZEMĚ ZÍTŘKA /130/
Premiéra / Mysteriózní sci-fi / USA
Někdejší dětský génius Frank (G. Clooney), a chytrá, op-
timistická teenagerka Casey překypující vědeckou zvěda-
vostí, se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit 
tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase 
i prostoru, které je známé pouze jako „Tomorrowland“. To, 
co musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní navždy 
celý svět - a také je samotné. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

28. 5. (čt), 29. 5. (pá), 30. 5. (so) v 19:30 h.
SAN ANDREAS 3D
Premiéra / Dobrodružný, katastrofický / USA
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický 
zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9 
stupňů Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného 
a záchranného vrtulníku (Dwayne Johnson) a jeho bývalá 
manželka, s níž již delší dobu nežije, na cestu z Los Angeles 
do San Francisca zachránit svou jedinou dceru. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

30. 5. (so) a 31. 5. (ne) v 15 h.
KONEČNĚ DOMA 2D /92/
Animovaná dobrodružná komedie /USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

30. 5. (so) v 17 h., 31. 5. (ne) v 19:30 h.
DIVOKÁ DVOJKA
Premiéra / Akční komedie / USA
Reese Witherspoon hraje vzornou a snaživou policistku, jíž svěří 
do ochrany klíčového svědka v soudním procesu s vlivným ma-
fiánským bossem. Svědek je sexy manželka místního drogového 
dealera. Když se o tuto dvojici začnou zajímat najatí zabijáci a 
zkorumpovaní policisté, vydají se na útěk napříč celým Texasem...
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
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5. 5. (út) a 7. 5. (čt) v 10 a 18 h., 8. 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)

TV Studio Chodov

KASS Chodov
7. 5. (čt) 11 h.  
Pietní akt k 70 letům výročí ukončení 
2. světové války
Hudební doprovod: orchestr ZUŠ Sokolov 
Městský park

11. 5. (po) 9-17 h. 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

15. 5. (pá) 19 h.
Koncert dvojice Eva a Vašek
Vstupné 170 Kč, předprodej Infocentrum a kino 
Společenský sál KASS

16. 5. (so) 9 h. 
Výstava vojenské techniky s ukázkou 
simulované bitvy
Víceúčelová plocha u ŠAKu

18.-19. 5. (po-út) 9-17 h. 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

19. 5. (út) 10-17 h. 
Výkup zlata
Předsálí kina Malá scéna

25. 5. (po) 9-17 h
Prodejní akce - obuv Žďár
Společenský sál KASS

28.-29. 5. (čt-pá) 9-17 h. 
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
Společenský sál KASS

ZUŠ Chodov
12. 5. (út) 16:30 h.
Třídní přehrávka
p. uč. M. Šenitka (dechové nástroje
Sál ZUŠ

19. 5. (út) 17 h.
Absolventský koncert žáků ZUŠ
Sál ZUŠ

20. 5. (st) 17 h.
Třídní přehrávka
p. uč. M. Doležal a p. uč. E. Bartůšek (elektrické nástroje)
Restaurace Oáza

21. 5. (čt) 9 a 10:30 h.
Výchovné koncerty pro žáky MŠ a stacionáře
Sál ZUŠ

21. 5. (čt) 16:30 h.
Třídní přehrávka
p. uč. Boháčová (pěvecké oddělení)
Restaurace Oáza

DDM Bludiště Chodov
21. 5. (čt) 9 h. 
Soutěž ZŠ O pohár starosty města Chodova 
Společenský sál KASS

Městská knihovna Chodov

Galerie u Vavřince
7.-10. 5.
Výstava k 70 letům ukončení 2. světové války
Vstup zdarma.

13. 5. (st) 16 h.
Děti dětem
Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Chodov. 
Úvodní slovo: Jitka Kaprová, hudební doprovod: ZUŠ Chodov 
Výstava potrvá do 10. června. Vstup zdarma. 

Otevírací doba galerie: 
úterý a čtvrtek 14-17 h., neděle 13-17 h.

5. 5. (út) 16 h.
Jak se žije ve 21. století
Vernisáž výstavy prací žáků I. stupně ZŠ Komenského 
Výstava potrvá do 21. května. Vstup zdarma.

Městská galerie v DDM Bludiště

Středy od 15 h.
Herní klub
6. 5. Zlaté Česko ,13. 5. Activity, 20. 5. Hádanky, 27. 5. Scrabble

Středy od 16 h. 
Hravé čtení
6. 5. Bob a Bobek, 13. 5. Vodnické pohádky, 20. 5. Eliáš a 
babička z vajíčka, 27. 5. Hup a Hop

Čtvrtky od 14 do 17 h.
Čtvrteční výtvarné dílny pro děti i dospělé
7. 5. Módní doplňky, 14. 5. Veselé rámečky, 21. 5. Window-
color, 28. 5. Broučci a motýli

6. 5. (st) 17 h. 
Rok 1945 v Chodově
Vernisáž výstavy a vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

6. 5. (st) 18 h.
Druhá světová válka a Chodov
V přednášce historika Miloše Bělohlávka se dozvíte, jak 
válečné události zasáhly do dějin našeho města a jak se 
v Chodově žilo během válečných let. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

7. 5. (čt) 10 h.
Cvrčkohrátky
Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky.
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

14. 5. (čt) 17 h.
Čtení z Bible a duchovní písně
Duchovní písně a vyprávění romské křesťanské skupiny Devles-
kere čhave aven ze Sokolova, jejíž název v překladu zní: Boží děti 
přicházejí. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

25. 5. 9-18 h.
Burza knih
V čítárně knihovny a v parku za knihovnou si budete moci vy-
brat z velké nabídky nově vyřazených knih pro děti i dospělé.
Pro veřejnost. 

28. 5. (čt) 18 h. 
Multikulturní Bůh
Bible představuje a inspiruje duchovní projevy v nejrůz-
nějších kulturách, tradicích a způsobech myšlení. Je proto 
jedinečnou inspirací i pro dnešní multikulturní svět. Beseda 
s panem Tomášem Kábrtem. 
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Tipy knihkupectví
Kateřina Tučková - Fabrika
Příběh textilních baronů z moravského Manchestru.
Levně a chutně vaříme s Novou
Pokračování úspěšné kuchařky.
Otevřeno: po–pá 10-12 h., 13-17 h.
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Cvrčkohrátky v knihovně.

12. 5. (út) a 14. 5. (čt) v 10 a 18 h., 15. 5. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce května (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
AFRICKÝ POHÁDKA
Záznam z divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 5. (út) a 21. 5. (čt) v 10 a 18 h., 22. 5. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
Z LOUŽE POD OKAP - 1. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra)
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. 5. (út) a 28. 5. (čt) v 10 a 18 h., 29. 5. (pá) v 18 h.
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
Z LOUŽE POD OKAP - 2. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
PO ŠKOLE
Pořad o zájmových činnostech pro děti
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Archiv pořadů na www.kasschodov.cz/tvarchiv
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Kostel sv. Vavřince

Infocentrum Chodov Sport
Nové pohledy Chodova
K prodeji nové pohledy Chodova k příležitosti připomínky 
290 let od položení základního kamene kostela sv. Vavřince.

Cyklolékárnička s motivem Chodova
Pro novou sezónu jsme pro vás také připravili novinku – 
cyklolékárničku s motivem Chodov a reflexní pásky s mož-
ností připnutí na kolo, batoh či oděv.

Neděle od 9 h.
Bohoslužby
Kostel sv. Vavřince

Středy, pátky 17:30 h.
Bohoslužby
Kaple na faře

1. 5. (pá) 9 h.
Svátek sv. Josefa Dělníka
Mše svatá a Májová pobožnost 

8. 5. (pá) 
Vikariátní pouť na Chlum sv. Máří

9. 5. (so) 10 h.
Requiem za Franze Flamina von Plankenheim
Requiem za zakladatele kostela Franze Flamina von Planken-
heim, od jehož smrti uplyne 282 let. Mši svatou bude doprová-
zet sbor Rezonance pod vedením profesorky Jitky Chaloupkové.

24. 5. (ne)
Slavnost seslání Ducha svatého (Letnice)

29. 5. (pá) 16 h.
Noc kostelů
Program na 2. straně Zpravodaje

31. 5. (pá) 16 h.
Slavnost Nejsvětější Trojice 

1. 5. (pá) 10:15 h.
Chodovská tretra
Informace na www.sakchodov.cz
Stadion ŠAK Chodov
Pořádá: ŠAK Chodov

2. 5. (so) 15 h.
Veřejný turnaj ve stolním tenisu
Více info na tel. 777 906 037 Jan Kořínek
Tělocvična GOA Chodov
Pořádá: TJ Batesta Chodov

3. 5. (ne) 10 h.
Chodovská časovka
Silniční cyklistický závod. Propozice na www.plamenchodov.cz
Stadion ŠAK Chodov - registrace
Pořádá: TJ Plamen Chodov

6. 5. (st) 8:45 h.
Vycházka turistů
Kraslice - rozhledna Cibulka (10 km)
Sraz na vlakovém nádraží.
Pořádá: Turisté Chodov - Růžena Štěpánková

13. 5. (st) 11:45 h.
Vycházka turistů
Chlum sv. Máří - Kynšperk (10 km)
Sraz na vlakovém nádraží.
Pořádá: Turisté Chodov - Růžena Štěpánková

17. 5. (ne) 10 h.
Na Blatenský vrch
Silniční cyklistický závod. Propozice na www.plamenchodov.cz
Stadion ŠAK Chodov - registrace
Pořádá: TJ Plamen Chodov

27. 5. (st) 9:45 h.
Vycházka turistů
Tatrovice - Arizona (6-7 km)
Sraz na autobusovém nádraží.
Pořádá: Turisté Chodov - Růžena Štěpánková

30. 5. (so) 10 h.
Vřesovská časovka
Silniční cyklistický závod. Propozice na www.plamenchodov.cz
Stará Chodovská, Penzion U Sotonů - registrace
Pořádá: TJ Plamen Chodov

31. 5. (ne) 10 h.
Okolo výsypky
Silniční cyklistický závod. Propozice na www.plamenchodov.cz
Stará Chodovská, Penzion U Sotonů - registrace
Pořádá: TJ Plamen Chodov

Rozpis zápasů FK Stará Chodovská
20. kolo  3. 5. (ne) 14 h. Dolní Žandov - FK St. Chodovská
21. kolo  9. 5. (so) 10:30 h. FK St. Chodovská - Sedlec
22. kolo  7. 5. (ne) 14 h. Studánka - FK St. Chodovská
23. kolo 12. 5. (so) 10:30 h. FK St. Chodovská - Habartov B
24. kolo 31. 5. (ne) 14 h. Vojkovice - FK St. Chodovská 
25. kolo  7. 6. (ne) 15 h. Krajková - FK St. Chodovská 
26. kolo 13. 6. (so) 10:30 h. FK St. Chodovská - Ostrov B

ŠAK Chodov

Mladí florbalisté dělají klubu radost
Během měsíců února, března a dubna se naši 

florbalisté zúčastnili čtyř turnajů, ve kterých za-
nechali svými výsledky výraznou stopu, a v Kar-
lovarském kraji se mohou poměřovat s těmi nej-
lepšími. 

28. 2. na turnaji ve Vintířově mladší žáci zvítě-
zili a starší žáci skončili druzí.

8. 3. starší žáci ve složení Jan Ullmann, Milan 
Kovářík, Tomáš Smolka, Dominik Binias, Ondřej 
Mlýnek a Antonín Pašek vyhráli prestižní turnaj 
O pohár hejtmana Karlovarského kraje v Kyn-
šperku nad Ohří. V tom samém turnaji se doros-
tenci v konkurenci dalších jedenácti týmů umístili 
na dobrém čtvrtém místě, na lepší umístění jim 
scházely pouze větší zkušenosti.

21. 3. mladší žáci na turnaji pořádaném TJ Ba-
testa Chodov vybojovali druhé místo a nestačili 
jen na florbalisty ze 3. ZŠ, Husova ulice.

Jarní turnaj, pořádaný 11. 4. naší tělovýchov-
nou jednotou v chodovské hale za přispění měs-
ta Chodova, s přehledem vyhráli starší žáci Pla-
menu, když porazili další čtyři regionální týmy a 
mezi nimi i tým Hurrican Karlovy Vary, který byl 
v minulosti k neporažení.

Děkuji všem florbalistům za dobrou reprezen-
taci našeho klubu a přeji jim hodně sil do dalších 
florbalových zápasů. 

Radek Buchtel, vedoucí oddílu florbalu 

TJ Plamen Chodov - florbal 

Atleti bojovali v hale
V sobotu 14. 3. se malá výprava atletů ŠAKu 

Chodov zúčastnila halového atletického mítinku 
v německém Hale. Prezentovali se zde jako jediní 
zástupci české atletiky výbornými výkony, a ně-
kteří dokonce vystoupili na stupně vítězů. 

Vítězství vybojovali ve svých věkových katego-
riích dálkaři Radek Dojčar (555 cm) a Jakub Su-
ssenbeck (485 cm). 

Druhá místa vybojovali sprinteři Jan Ulmann na 
60m trati 7,77, Jakub Sussenbeck 8,40, Markéta 
Bauerová 9:50, dále koulaři Radek Dojčar 1...3,47, 
Jakub Susenbeck 10,70 a výškař Jan Gurban 156 
cm.

Bronzovou medaili vybojoval Adam Bauer ve 
sprintu na 60 m - 8,55.

Osobní rekordy si udělala i většina ostatních, 
kteří na bedny ve velké zahraniční konkurenci 
nevystoupili. 

Všem gratulace a poděkování za reprezentaci 

oddílu i města Chodov. 
Při domácím mistrovství republiky v halové at-

letice se představili i chodovští atleti. Koulař Ra-
dek Dojčar se probojoval do finále svého závodu 
na mistrovství ČR žactva v Jablonci nad Nisou a 
obsadil výkonem 14,63 metru páté místo. Dalším 
dvěma závodníkům, Janu Ullmanovi (60 m, 150 
m) a Jiřímu Starkovi (60 m př.), se nepodařilo pro-
jít sítem rozběhů do finále.

Více o ŠAKu Chodov  na facebooku :  
www.facebook.com/sakchodov

Pozvánka na Chodovskou tretru
V pátek 1. května od 10:15 hodin se uskuteční 

24. ročník Chodovské tretry. Závodit se bude v 
těchto disciplínách: běh na 60-5000 m, hod kou-
lí, výška, hod diskem. Děti z Chodova a Vintířova 
mají startovné zdarma.

Bližší informce na tel. 602 459 734 (Mgr. L. Do-
čkal) nebo na www.sakchodov.cz

Miloš Volek

One crew Chodov
Taneční skupina bodovala ve Slaném

Taneční sku-
pina One crew 
Chodov, pod 
vedením mla-
dého trenéra 
a choreogra-
fa Romana 
Jánského, se 
v sobotu 21. 
3.  zúčastnila 
8. ročníku po-
hárové taneční 
soutěže Slánské 
tančení 2015 ve 
Slaném, které 
se účastní ta-
neční skupiny 

z celé republiky. V silné a početné konkurenci 
se s choreografií School love umístili na vynika-
jícím 2. místě v kategorii volný styl 13 - 16 let a 
s choreografií Rebels na 1. místě v kategorii street 
dance 13 - 16 let. Za tuto choreografii současně 
získali od odborné poroty jako jediní ze všech 82 
vystoupení nejvyšší možný počet bodů. 

V současné době se taneční skupina intenziv-
ně připravuje na mezinárodní finále taneční sou-
těže MIA DANCE FESTIVAL 2015, která se koná 
22. - 24. května v pražské Lucerně.

Roman Jánský, trenér

20 21Informační servis Sport



TJ Batesta Chodov - stolní tenis 

Informace z FK Stará Chodovská 
Po dlouhé zimní přestávce a přípravě spojené 

s přípravnými zápasy a tréninkovými jednotkami 
se v měsíci březnu rozběhla soutěžní mistrovská 
utkání 1. B třídy Karlovarského kraje. Přinášíme 
vám výsledky našeho mužstva z již odehraných 

Po uplynulých a velmi úspěšných krajských pře-
borech ve všech kategoriích nás čekají republiková 
finále. Aby se naši borci více seznámili s republiko-
vou konkurencí, vyrazilo hned 7 hráčů s trenérem 
na Republikový bodovací turnaj mladšího a star-
šího žactva do Vlašimi, a to v polovině března. 
Zde spíše sbírali zkušenosti a hledali inspiraci, byť 

některým se podařilo nějaký ten zápas vyhrát. 
Republikového turnaje se zúčastnili Natálie Moro-
vá, Martina Hubená, Barbora Perglerová, Samuel 
Pušman, Jiří Nykl, Lukáš Boči a Matěj Brož. Ná-
sledovalo MČR družstev starších žáků v Ostravě, 
kde naše družstvo ve složení Ondřej Minář, Adam 
Huleš a Jakub Visinger čelilo opravdové špičce re-
publiky. Los nám postupně naservíroval družstva 
z Opavy, Vyššího Brodu, Klatov a Přerova. Přes-
tože naši borci na stolech předvedli kvalitní výkon 
a velkou snahu, na lépe než závěrečné 16. mís-
to to nestačilo. Než vyrazí na republiková finále 
i jednotlivci, tak si vyzkoušeli svou formu na TOP 
12. V kategorii mladších žáků jednoznačně mezi 

děvčaty vyhrála Natálie Morová, 8. místo obsadila 
Martina Hubená a 9. místo Barbora Perglerová.

Mezi chlapci se ve velmi dobrém světle blýskl Jiří 
Nykl, který senzačně vybojoval bronzovou medaili 
a zajistil si tak postup do oblastního finále. Matěj 
Brož skončil na 6. místě a Lukáš Boči byl sedmý.  
Zde však musím konstatovat, že mít 3 hráče v TOP 
12 (12 nejlepších hráčů dle aktuálního sezónního 
nasazovacího žebříčku) jak u chlapců, tak u dívek 
je velmi dobrý výsledek, který v Chodově delší 
dobu nebyl. TOP 12 dorostu pořádal domácí oddíl 
TJ Batesta Chodov a zúčastnili se ho opět 3 hrá-
či chodovského oddílu. Nejlépe se dařilo Tomáši 
Partynglovi, který si zajistil postup do oblastního 
finále ze 4. místa. 8. místo obsadil Jakub Visinger 
a 12. skončil Jiří Šedivec. V průběhu května čeká 
Natálii Morovou MČR mladšího žactva v Jaroměři 
a Jakuba Visingera MČR staršího žactva v Liber-
ci. Oběma přeji hodně štěstí. Závěrem bych chtěl 
poblahopřát družstvu TJ Batesta Chodov „B“, které 
vyhrálo Krajský přebor 1. třídy a zajistilo si tak po-
stup do karlovarské divize v příští sezóně. Největší 
poděkování patří Emilu Tišerovi, Davidu Krulišovi, 
Robertu Tonhauserovi, Leonu Noveskému a Mar-
tinu Tonhauserovi. Ligové „áčko“ ve složení Žalou-
dík, Huleš, Plaček a Kořínek obsadilo v závěreč-
ném sčítání 10. pozici. Jan Kořínek

Natálie Morová

Spartak Chodov - kopaná
Mistrovské soutěže v kopané jsou v plném 

proudu a zde jsou výsledky našich mužstev.
Výsledky A mužstva mužů
22. 3. Chodov - Skalná 4:2
Branky: Jankovský,  Bečvář M., Neudert, Vachník
28. 3. Nová Role - Chodov 2:3
Branky: Vachník 2x, Vild
 5. 4. Chodov - Trstěnice 1:1 
(na pokutové kopy 5:4 pro Chodov)
Branka: Raulich
 11. 4. Bochov - Chodov 1:2
Branky: Vachník, Bečvář M.
Výsledky B mužstva mužů
22. 3. Jindřichovice - Chodov 6:2
28. 3. Staré Sedlo - Chodov 3:2
 5. 4. Kynšperk B - Chodov 2:3
 12. 4. Chodov - Šindelová 6:1
Dorost
 4. 4. 1. FC K. Vary - Chodov 9:1

Naše A-mužstvo mužů si stále udržuje náskok v čele 
1. A třídy, který si vypracovalo v podzimní části soutěže. 
Přes značné problémy s nemocí několika hráčů udržuje 
si své postavení v čele soutěže. B muži si drží stále dru-
hou příčku okresního přeboru.  Alfons Skokan

FK Stará Chodovská

Kuželky Chodov
Karlovarská liga neregistrovaných 
kuželkářů

Přináším všem chodovským kuželkářům zprá-
vy o tom, jak si výborně vedla naše dvě druž-
stva Nautilus A i B v soutěži KLNK. Začneme 
tou nejlepší. Družstvo NAUTILUS A pod vede-
ním kapitána Milana Hrušky a v sestavě Martin 
Havel, David Hruška a Vláďa Pavelka dokázalo 
vystoupat v tomto ročníku soutěže  ve skupině 
A na 1.místo. To znamená, že ještě vylepšili své 
loňské, už tak výtečné druhé místo. Opravdu 
super výsledek. Aby toho nebylo málo, tak do-
kázalo družstvo NAUTILUS B ve své druhé se-
zóně ve skupině B pod vedením kapitána Karla 
Čepily ml. a v sestavě Andrea Hornová, Veronika 
Fuková, Marcel Rewczuk, Pavel Zigal, Petr Smrž, 
Eda Čermák, Ruda Zadina uhrát 2.místo v této 
skupině. Co k tomuto super výsledku dodat? 
Jenom to, že máme u nás v Chodově spoustu 
výborných hráčů, kteří se mohou směle měřit i s 
hráči z okolních kuželen. Navíc družstvo A v celé 
jarní části nepoznalo hořkost porážky a družstvo 
B prohrálo na jaře jenom jednou. Ještě jednou 
poděkování za výbornou prezentaci naší soutěže 
a města Chodov. Bližší informace na stránkách: 
(http://www.pepusa66.cz/kuzelky/)

M. Hruška , K. Čepila ml.

10. ročník Memoriálu Wernera Kriegera
Závěrečné posezení a vyhodnocení uplynulé 

sezóny se konalo 11. dubna v restauraci Nautilus.
Celý večer se nesl v duchu Vánoc a všichni pří-

tomní se velmi bavili. Konečné pořadí:
1. místo Pavouci, 2. místo Mechanici, 3. místo  Včelaři, 
4. místo Viktorky, 5. místo Esíčka, 6. místo  Byrokrati

Dagmar Marková

Šachy Chodov
Krajský přebor mládeže

Vynikajícím výsledkem se prezentovali mladí 
chodovští šachisté v letošním KP, když i v posled-
ním, třetím turnaji, hraném v Sokolově 21. břez-
na, posbírali plno medailí, a zajistili si tak hned 7 
nominací do finálového turnaje. 

V nejmladší kategorii H10, hrané již bez finá-
lového turnaje, znemožnila Tomáši Wildhabe-
rovi hospitalizace v nemocnici vylepšit výsledek, 
ale i tak se radoval z třetího místa a postupu na  
mistrovství Čech. Ve „dvanáctkách“ si finále vy-
bojovala Lenka Gárská, Jiří Ulč a překvapivě, ale 
zaslouženě na úkor mnoha favoritů i Václav Vojíř. 

Lenka Gárská navíc v posledním turnaji hrála ve 
starší kategorii, kde brala dokonce medaili. Nej-
větší talent chodovského šachu se již po zásluze 
probojoval na listinu talentů ČR.

V kategorii U14, stejně jako v té předešlé, 
máme 50% zastoupení v šestičlenném finále. Ve-
dle suverénního Stanislava Srby postupuje také 
Richard Randák a Pavel Gárský. V nejstarší kate-
gorii si účast vyválčil Michael Srba.

V polovině května proběhne o víkendu finálo-
vý duel a my věříme, že minimálně tři postupy na 
mistrovství Čech ještě urveme a potvrdíme pozici 
nejúspěšnějšího oddílu v regionu.
Krajský přebor družstev

Týden po KP jednotlivců se v Karlových Varech 
uskutečnil i přebor družstev, tentokrát mladších 
žáků. Marodka sice zařídila prořídnutí našich řad, 
přesto i bez pomoci hostů jsme opět atakovali 
nejvyšší příčky. A tým ve složení Lenka Gárská (na-
chlazená, přesto nejúspěšnější hráčka turnaje), Jiří 
Ulč, Václav Vojíř, Matyáš Bokr a Tomáš Kratochvíl 
vybojoval výborné druhé místo, když podlehl 
pouze domácím vítězům. Karlovarští se hosty po-
silnili v obou nasazených družstvech. Náš rezervní 
tým ve složení Marek Bubelíni, Jan Choma, Tomáš 
Orava a Jan Kurčík obsadil 7. místo.

Marcel Vlasák

zápasů a rozpis zbylých zápasů v jarní části. Bu-
deme rádi, když nás navštívíte na našem hřišti ve 
Staré Chodovské a povzbudíte naše hráče. Do-
mácí utkání hrajeme vždy v sobotu dopoledne 
v 10:30 hodin. Občerstvení pro dospělé i děti je 
zajištěno, těšíme se na vás. 

Odehrané zápasy: 
FK Loket - FK St. Chodovská 0:1
FK St. Chodovská - Nejdek B 2:2 (na penalty 5 :6)
K. Poříčí B - FK St. Chodovská 3:3 (na penalty 2:4) 
FK St. Chodovská - Jiskra Hazlov 4:5
V současné době se naše mužstvo pohybuje 
v tabulce na 9. místě ze 14 mužstev, s minimální-
mi rozdíly na mužstva před námi, ale i za námi, 
což slibuje napínavé souboje v dalších zápasech, 
na které jste srdečně zváni.
Rozpis zápasů naleznete v informačním servisu.

Jaroslav Franče
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Drůbež Červený Hrádek, � rma 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: 

15. května a 22. června
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  
Př i  p ro d e j i  s l e p i če k  -  v ý ku p  krá l i č í c h  kože k  -  ce n a  d l e  p o p t áv k y

P R O D E J  S L E P I Č E KŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

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

CATR S. R. O. 
KAMERY SE ZÁZNAMEM JAKO SLUŽBA 

Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zákazníci,
chcete ochránit svůj majetek? Chcete vědět, 

co se u Vás děje, když jste na dovolené? Nebo 
chcete sledovat, kdo projde Vaším bytovým do-
mem? Potřebujete zjistit, co se u Vás stalo před 
10 dny? Minimálně tak dlouho systém uchovává 
záznam.

Stačí Vám k tomu počítač, tablet či telefon s 
připojením k internetu a kamera v HD kvalitě 
od nás.

Za cenu 399 Kč měsíčně Vám garantujeme 
údržbu, servis a navíc výměnu kamery do pěti let 
za nový, výkonnější model. A to vše bez dal-
ších vstupních poplatků!!!

Výhodná nabídka!!!!! Pokud si službu ob-
jednáte do konce května 2015 bude Vaše 
cena 299,- Kč. (ceny jsou uvedeny bez DPH).

Máme dobrou zprávu i pro fanoušky sportu!!! 
Na Vaše přání naše společnost zařadila do vysí-
lání kabelové televize i IPTV program Eurosport 
HD, Eurosport 2 HD a v dohledné době bude 
spuštěn program Nova Sport.

V současné době jsou programy Eurosport 
dostupné ve 43 zemích světa a vysílá se v 11 ja-
zycích. I vy můžete od 1. dubna 2015 sledovat 
např.: házenou, basketbal, poker, fotbal či mo-
torsport, ale i v pravidelných časech vysílané 
zpravodajské bloky. Eurosport i nově spuštěný 
Eurosport 2 vysíláme již v HD kvalitě na kanálu 
35 DVB-T systému.

Oba programy jsou součástí základní progra-
mové nabídky. 

Líbí se Vám naše nabídky? Potřebujete více in-
formací? Zavolejte nám na tel. číslo 352 665 298 

nebo nás potěšte svou návštěvou na provozov-
ně na adrese Staroměstská 377, Chodov, 

Provozní doba :
Po 8:00-11:00   13:00-15:00
Út 8:00-11:00   13:00-15:00
St 8:00-11:00   13:00-17:30
Čt 8:00-11:00   13:00-15:00
Pá zavřeno  zavřeno

B BU NL AI
hernička

Těšíme se na Vás !

Otevírací doba:
pondělí

9:00 - 12:00, od 15:00 kroužky

úterý - pátek
9:00 - 12:00, 15:00 - 18:00

sobota - neděle
narozeninové oslavy

Pro děti do 6-ti let máme 
připraveno spousty zábavy a pro 
rodiče příjemné posezení.
Pořádáme různé kroužky 
pro děti a kurzy pro 
dospělé. Staroměstská 38, Chodov 357 35 (budova fary)

Vstupné:
děti do 1 roku zdarma
děti od 1 roku 50 Kč

FB- hernička Bublina
www.hernickabublina.cz
info@hernickabublina.cz

tel. 724 096 561, 721 769 326

Rádi bychom poděkovali těmto sponzorům, kteří nám při-
spěli na pořízení herních prvků do naší herničky: Odborům 
Sokolovské Uhelné a.s., Stavební společnosti Hubert, manže-
lům Karlovi a Aleně Štěpánkovým a firmě RVS. Dále bychom 
chtěli poděkovat Stavební společnosti Konopa Vladimír s.r.o. 
za sponzorský dar a zrekonstruování prostor nynější herničky.

Nabídka sazenic květin z doplňkové 
činnosti ZŠ Nejdecká ul.

Muškát vzpřímený  9 Kč
Muškát převislý 8 Kč
Begónie – voskovka 6 Kč

PRODEJ ZAČNE od 4. 5. 2015
Odběr sazenic bude probíhat individuálně na 

základě telefonické domluvy.
Nyní přijímáme objednávky:
osobně
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, (bývalá zvláštní škola)
telefonicky:  
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: 
info@specialniskolychodov.cz

Vzpomínka
Dne 26. května uplyne pět let, kdy nás 

navždy opustila naše drahá a milovaná ma-
minka Olga Bansemerová. 

S láskou vzpomínají
 děti s rodinami

Blahopřání
Dne 11. 5. oslaví moje kamarádka paní Jana 

Boumová 60. narozeniny.
Přeji jí hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví.
„Jano, máme narozeniny ve stejný den, ka-
marádíme spolu 45 let, tak ať to ještě vydrží. 
Mám tě ráda.“ Doris
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PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ 

VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   
www.othermsokolov.cz

OTHERM SOKOLOV
Aleš Hoch

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

jsme nositelem
certifikátu



MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

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

Tel.: 774 544 731

)meorcel tP á n tk iU y b,  av 2o 6  Rd 6 (nadohC

KOSMETIKA "KK”

PRODLUŽOVÁNÍ RAS 

Tel.: 725 94 68 73

MASÁZE

PEDIKÚRA 

lávovými kameny, sportovní, klasická, atd.

odstranení bolesti zad, šíje, kolen, 

Pri zakoupení permanentky AKCE 

Tel.: 777 70 44 77

KOMPLETNÍ KOSMETIKA 

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

metodou rasa na rasu jen 350,-Kc

KINEZIOTAPING - tejpování 

jen 250,-Kc

?
? ? ?

?

? ?

? ? ? ?

?

?

?
palce, ramena, apod.

masáž zad ZDARMA!

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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

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

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

Fotokiosek
Kvalitní fotografie

z mobilu, fotoaparátu, CD, pam. karet.

AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

servis a opravy
Autorizovaný

počítačů a notebooků.

Prodej náplní, fotorámečků,
příslušenství k mobilům a tabletům.

Fotoateliér

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

BEZ POPLATKŮ A ČEKÁNÍ

Kopírování a tisk

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

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

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od května: sadbu okurek, rajčat, paprik, balkonových květin

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

neděle 10. května DEN MATEK
Otevřeno květinářství Jastal Plzeňka 8-12 h

Otevřeno zahradnictví Jastal Dvořákova 8-15 h
Objednávky předem vítány!
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raFAEL
ag e n t u r a

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

MASÉR

MANIKÚRA

kurzy hrazené ÚP - formulář vám vyplníme

PEDIKÚRA

SANITÁŘ KOSMETIKA

agentura RAFAEL s.r.o., Varšavská 13, K. Vary
tel. 353 236 605        www.agenturarafael.cz

1. MÁJE 629,  CHODOV

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

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

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

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

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

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

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75 Kč  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu · Zábaly 

na celulitidu · Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,
Thajská olejová masážI  · ndická masáž hlavy, Ušní svíce

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

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

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka

Taping

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

AUTOSERVIS
Antonín Tyml

Mírová 47 (rozcestí na Novou Roli)  

Telefon

352 665 505, 602 482 358

po-pá 
8.00-17.00

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, 
Tažná zaøízení, pneuservis
Pøíprava a zajištìní STK
Autoalarmy, autobaterie
Geometrie Bosch
Výmìna a oprava autoskel vè. pøipojištìných

diesel

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice…



ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů SV a TUV.

    
Radek KOPŘIVA

    
    

 722 930 190

    
    

   6
01 332 949

    
    

 Školní

    
    

  7
34

dle objednávek

I N
S T A

L A
T É R

S T V
Í 

Radek KOPŘIVA a sy
n

Kontaktujte nás pro více informací.
Tomáš Harakal, tel.: 734 188 466

Tento dokument obsahuje výhradně údaje určené k marketingovým  
a propagačním účelům, a i proto nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy 
(nabídku).

   až 900 000 Kč bez zajištění 
nemovitostí

   peníze do 5 dnů  
od schválení

Potřebujete 
peníze na 
rekonstrukci?
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

PŘÍMO OD VÝROBCE
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma
844 158 746
KVALITA - NÍZKÁ CENA
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05
www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 
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•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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VAŠE OPTIKA, U Porcelánky 1017  
(bývalá LUNA), CHODOV, tel.: 777 912 551,  

Po až Pá    8.00 – 12.00  12.30 – 16.30 
www.vaseoptika.cz

nově pro vás půlíme ceny...
…novÉ DIopTrIcKÉ 
BrÝle ZA 1/2 ceny!
PRAKTICKÝ DÁREK  
k novým dioptrickým brýlím.

NAVÍC:

Pouze do vyprodání zásob! Akce platí pro 95% brýlových obrub. 

VYŠETŘENÍ  
ZRAKU


