16. 1.		 Ples města Chodova
20. 1.		 Vernisáž výstavy v Galerii u Vavřince
24. 1.		 Maškarní karneval DDM Bludiště
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Zprávy z města

Priorita roku 2016? Přístavba školy
Vážení čtenáři, na tomto místě bývá pravidelná
rubrika K věci. V lednovém vydání jsme však
udělali výjimku a místo
glosy starosty či jeho
zástupce přinášíme na
úvod nového roku krátký
bilanční rozhovor se starostou Chodova Patrikem Pizingerem.
Co se z Vašeho pohledu v právě uplynulém
roce v Chodově povedlo?
Velmi mě těší projekt, který sice není vidět na
první pohled, ale je velmi důležitý. Je jím mnohokrát zmiňovaná přístavba a rekonstrukce Základní školy J. A. Komenského. Považuji za velmi
dobré, že se během roku 2015 podařilo systematicky připravit celý projekt k jeho realizaci v roce
2016. A věřte mi, že to bylo hodně práce. Z těch
viditelných záležitostí mě těší dokončení řady investic do našich školek a škol. Takovou třešinkou
na dortu je i rekonstrukce interiéru kostela sv.
Vavřince.
Je nějaká oblast, kde cítíte, že je potřeba
přidat?
Ano. Je to příprava pozemků pro individuální rodinnou výstavbu. Tady má město vůči svým
obyvatelům ještě velký závazek a mým cílem je
umět již v roce 2016 nabídnout první pozemky.
Rozpočet města je už v tuto chvíli schválený, jak jste s ním spokojený a co je v něm pro
letošní rok prioritou?
Jsem rád, že kolegyně a kolegové z městského
zastupitelstva nás podpořili a schválili rozpočet
pro rok 2016. Za to jim děkuji. Sestavování rozpočtu pro rok 2016 nebylo s ohledem na velkou
sumu investic vůbec jednoduché. Rozpočet je
podle mne velmi dobře sestaven a za správné považuji, že i když město bude v roce 2016
hodně investovat, tak se podařilo udržet stejný
objem prostředků i do běžné údržby městského
majetku jako v letech minulých. Nedojde tedy ke
zdržení nebo odložení investic do oprav chodníků, komunikací, zeleně apod.
Jaké investice čekají město v roce 2016 a na
jaké společenské a kulturní akce se mohou
Chodováci těšit?
Tak tu hlavní jsem již zmiňoval – Základní škola
J. A. Komenského. Dále čeká rekonstrukce komunikace v ulici Tovární včetně výměny lávky, která
vede od autobusového nádraží. Další rekon-

strukce proběhne v ulici U Porcelánky. Zásadní
rekonstrukcí projde chodník v ulici Luční. Obyvatelé a zejména děti z ulic Jiráskova, Čapkova
a 9. května dostanou nové dětské hřiště, na Bílé
vodě přibudou další posilovací stroje, lavičky a
stoly. Rekonstrukce se dočká také sociální zařízení na poliklinice. Nadále se budeme připravovat
na další investice a zejména dotace na zateplení
zbývajících mateřských škol. Z kulturních akcí to
budou všechny tradiční akce, jako je masopust,
čarodějnice, Vavřinecká pouť apod. Chodováci
nebudou o žádnou tradiční akci ochuzeni. Pro
seniory přibude jedna „tancovačka“, která bude
v podvečer Čarodějnického jarmarku v Kulturním
a společenském středisku.
Na co si naopak bude Chodov muset nějaký čas počkat?
Jsou to spíše záležitosti v oblasti investic do
volnočasových projektů. V minulých letech město vybudovalo řadu kvalitních sportovišť včetně
jejich zázemí. Naši obyvatelé se mě však často
dotazují na kluziště, bazén a podobné investice.
Zde musím upřímně říci, že jsou to projekty, které
jsou jednak finančně náročné na pořízení a zejména na každoroční provoz. V tuto chvíli není
vhodné městský rozpočet zatěžovat dalšími provozními náklady.
Diskutovaným tématem v Chodově je také
bezpečnost, herny a jejich okolí. Plánuje radnice v tomto ohledu nějaké kroky?
V první řadě očekáváme, že bude Parlamentem České republiky konečně schválen tzv. Zákon
o hazardu, který jasně a trvale vymezí prostor pro
regulaci ze strany měst. V současné době je situace
natolik nejasná, že i města, která k regulaci přistoupila, nedocílila zamýšleného cíle a buď bojují s tím,
že herny na základě jiných povolení fungují dál, případně rostou černé, nelegální herny.

Pokračování na straně 5

Novinka ve zpravodaji

Tento nový piktogram upozorňuje na to, že k dané akci
pořídilo chodovské TV studio videozáznam popřípadě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí na www.
kasschodov.cz v záložce Archiv TV Chodov.
Aktuality z Chodova sledujte na
www.mestochodov.cz.
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Vzácná křížová cesta je kulturní
památkou
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Otázka měsíce

Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup
Na okraji Staré
Chodovské zatím
stále stojí oplocená
ruina stavení, která hyzdí obec. Podařila se už městu
dohoda s majiteli
domu na jejím odstranění? Pokud ne,
jak bude dál radni-

ce postupovat?
V souvislosti s tímto domem zatím není
ukončené dědické řízení, takže není jasné,
s kým bychom měli jednat dále. Stavební
úřad už před časem nechal zpracovat statické
posouzení domu a souvisejících staveb a současně nechal provést nejnutnější zabezpečovací práce. Až bude znám právní nástupce,
popřípadě nástupci původní majitelky a tím
i nový majitel dotčených staveb, bude stavební úřad pokračovat v souladu se stavebním
zákonem. 
(mák)
Chodovský historik Miloš Bělohlávek ukazuje plátna s křížovou cestou. 

Chodov se může chlubit další kulturní památkou. Na seznam se totiž dostaly chodovské obrazy, které ztvárňují utrpení Ježíše Krista při jeho
poslední cestě na Golgotu, kde byl ukřižován.
Křížová cesta namalovaná pro chodovský kostel svatého Vavřince sestává ze čtrnácti rozměrných pláten (výška dva metry a šířka metr a půl)
a původně ji vytvořil neznámý, pravděpodobně
regionální amatérský umělec v roce 1789.
„V polovině 19. století byla některá plátna
nahrazena novějšími, jejichž zhotovení se ujali významní regionální malíři, mezi jinými třeba
majitel chodovské porcelánky Johann Hüttner
nebo hornoslavkovský rodák a pozdější uznávaný pražský portrétista Anton Hölperl,“ upřesnil
chodovský historik Miloš Bělohlávek.
„Jako celek je chodovská křížová cesta velmi
cenným souborem a unikátním příkladem práce
regionálních malířů 18. a 19. století. Je mimo jiné
vzácná svými rozměry a svým stářím, jedná se
o jednu z nejstarších křížových cest v našem regionu,“ doplnil historik.
Obrazy jsou nyní uložené na veřejnosti nepřístupném místě a radnice má v plánu nechat je
postupně restaurovat. Náklady na opravu jednoho plátna a rámu se pohybují kolem 100 000

|Foto: Martin Polák

korun.
Křížovou cestu prohlásilo za kulturní památku
ministerstvo kultury počátkem prosince. Městu
se tak otevírají možnosti na získání dotačních peněz, které by pomohly obrazy zachránit.
Kromě křížové cesty patří na seznam chodovských kulturních památek mimo jiné také mariánský sloup či gongy z původního stroje věžních
hodin kostela sv. Vavřince.
(mák)

Kabelkový veletrh už popáté

Další Kabelkový veletrh se konal 5.- 6. prosince
opět v Karlových Varech pod záštitou Karlovarského deníku a SRPD při DDM Bludiště Chodov.
Výtěžek z kabelek věnovaných do prodeje půjde
na nákup pomůcek pro zdravotně postižené děti
denního centra Mateřídouška v Chodově.
V kavárně Becherplatz se o mikulášském víkendu prodaly kabelky za 19.500,- Kč. Tržba
z říjnového prodeje při Burze zimních dětských
oděvů činila 4.600,- Kč.
K této částce ještě přibylo rovných 10.000,- od
dárce. Je vidět, že Kabelkový veletrh má smysl.
V takovýchto aktivitách budeme pokračovat i v
budoucnu. 
DDM Bludiště

Priorita roku 2016? ...

Pokračování ze strany 3
Nicméně i město Chodov v roce 2016 v souladu
se svým schváleným strategickým plánem a koncepcí sociálního začleňování a zejména snad již
schváleným zákonem přistoupí k regulaci. O tom
samozřejmě bude vedena široká diskuse a obyvatelé do ní budou jistě přizvání.
Město vede dlouhá léta spor s Marservisem, přinesl minulý rok nějaký významný
posun?
Bohužel ne. Mrzí mne, že nemohu říci nic jiného, a pevně věřím, že rok 2016 přinese pozitivnější zprávy pro naše obyvatele.
Ve funkci starosty jste více než rok, překvapí Vás ve městě či státní správě ještě něco?
To je velmi zajímavá otázka. Musím říci, že mne
velmi těší konstruktivní a kolegiální spolupráce
na radnici. Také kolegyně a kolegové v radě
města a v městském zastupitelstvu přistupují ke
správě našeho města velmi zodpovědně a s cílem pomoci našemu městu. Toho si velmi vážím
a děkuji jim za to. Ve státní správě je to občas
velmi složité, časté změny zákonů, jejich měnící
se výklady, či neřešení toho, co města trápí, mi
občas komplikují práci. Ale nechci si stěžovat. Je

to můj úkol, se v tom orientovat a pracovat pro
město. Beru to prostě jako realitu, která by mohla
být ale lepší.
Co popřejete obyvatelům města do roku
2016?
Přeji Chodovákům v roce 2016 zejména hodně
zdraví. Přeji Vám všem, ať je pro vás rok 2016
rokem úspěšným a šťastným. Všem nám přeji, ať
nám rok 2016 přinese jenom dobré. 
(mák)

Nominujte Sportovce roku 2015

Opět po roce máte Vy, kteří úspěchy chodovských sportovců sledujete, a také zástupci sportovních organizací možnost navrhnout
sportovce, kteří vzorně reprezentovali město
Chodov, k ocenění titulem Sportovec roku. Město Chodov oceňuje nejlepší sportovce již 21 let.
Předejte nám, prosím, své návrhy na vyhodnocení nejlepších sportovců města Chodova za rok
2015 do 15. ledna 2016. V návrhu uveďte jméno
a příjmení sportovce ( jednotlivci - mládež nebo
dospělí, kolektivy - mládež nebo dospělí, trenéři,
osobnost sportu), adresu jeho bydliště a krátkou
charakteristiku s uvedením sportovních výsledků
za rok 2015. U kolektivů uveďte jména všech členů a určete jednoho, který v případě ohodnocení převezme cenu za kolektiv. Návrhy adresujte
odboru školství, kultury a vnitřních věcí Městského úřadu Chodov nebo zašlete e-mailem na adresu: klasterkova@mestochodov.cz.

Mgr. Ivana  Sarkányová, vedoucí OŠKV

Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že se i v roce 2016 bude jezdit plavat
do bazénového centra u multifunkční KV Areny
v Karlových Varech.
Na rok 2016 jsou stanoveny tyto termíny: 14.
ledna, 11. února, 10. března, 14. dubna, 12.
května, 9. června, 8. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince.
Doba plavání je domluvena od 10:00 do 12:00
hod. Doprava je zajištěna autobusem, který
bude přistaven na autobusovém nádraží v Chodově. Pravidelný odjezd je v 9:30 hodin z Chodova, zpět ve 12:15 hodin od bazénu.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat
účastníky, aby si připravili přesně částku 75,- Kč
na vstupné, která je vybírána přímo v autobuse,
pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu.
Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí
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Stručně z Chodova

Na prestižní seznam firem, které jsou držiteli
Certifikátu výjimečnosti, patří nově také Chodovské technicko-ekologické služby. Ocenění
získaly od TÜV SÜD Czech, přední společnosti zabývající se inspekcí, certifikací, testováním
a vzděláváním. V letošním roce Certifikát výjimečnosti obdrželo celkem 22 společností, což
je v meziročním srovnání rekordní nárůst o 38%.
„Je to pro nás velmi příjemná zkušenost, nesmírně si tohoto ocenění vážíme a je to pro nás
především významná motivace do další práce
s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb,“
okomentoval ocenění jednatel Chodovských
technicko-ekologických služeb Rudolf Pocklan.
Devadesátiletá seniorka z Karlových Varů
přispěla na opravu zvonu v kostele svatého
Vavřince. Peníze poslala v obálce na adresu starosty města Patrika Pizingera.
O sbírce se stará žena dozvěděla z médií,
kde se dočetla, že Chodov shání finance na záchranu jednoho z kostelních zvonů. Neváhala a
k dopisu, kde svůj krok vysvětluje tím, že v Chodově žila 50 let, přiložila 500 korun.
Novou podobu má vstup do chodovského
kina na Malé scéně v Kulturním a společenském
středisku. Na návštěvníky čekají změny jak zvenčí budovy, tak i v interiéru.
Vchod nyní zdobí poutač s moderním logem
KASSu a úsporným LED osvětlením. Prosklené
části jsou pokryté fólií v tmavě modré a žluté
barvě, celkový dojem je tak přizpůsobený posledním designovým trendům.
(mák)

Hasiči zabodovali, podpoří
nemocného Martínka

pad Čech. Částí výhry přispějí na léčbu nemocného Martínka Pundy z Chodova.
Slavnostní vyhlášení se konalo ve středu 9.
prosince v Laser Show Hall brněnského Bobycentra za přítomnosti kamer České televize.
Druhé místo hasičům z Chodova vyneslo
mimo jiné peněžní ocenění, z nějž 10 000 korun
věnují rodině malého Martínka.
„Ocenění nás velmi těší a není jen velkou motivací do další práce, ale i velkým závazkem pro
naše členy, kteří se starají o bezpečnost našich
obyvatel. Velmi děkujeme všem, kteří nás podporují a poslali nám své hlasy,“ řekl po vyhlášení
výsledků velitel chodovských hasičů Jiří Kiss.
Jednotku do ankety nominovala odborná porota, která pečlivě studovala přihlášené zásahy a
posuzovala profesionalitu a připravenost.
Chodovští hasiči si účast zajistili zásahem u požáru věžového domu v ulici U Koupaliště loni v říjnu. Na Sokolovsku a Chebsku byli jedinou jednotkou, která v anketě o hlasy usilovala.
(mák)

Vánoční světlo přinesla svatá
Barbora

Vyjádřete se v anketě!

Revitalizace sídliště ulic Husova, Jiráskova,
Čapkova a 9. května – zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, odpočívadla, zeleň, mobiliář,
dětská hřiště, místa pro kontejnery.
Město Chodov, zastoupené odborem správy
majetku, připravuje projekt kompletního řešení
zeleně a péče o ní na Vašem sídlišti, včetně mobiliáře, chodníků a vnitroblokových dětských hřišť
a odpočívadel. Výsledkem projektu by mělo být
zlepšení životních podmínek kolem Vašeho bydliště nejen pro Vás, ale především pro Vaše děti.
Poněvadž považujeme za důležité vyslyšet
Vaše připomínky, potřeby a tužby, prosíme Vás
o zapojení do ankety vyplněním jednotlivých políček, či o rozšíření názorů v textu. Vaše připomínky budou zapracovány do projektu a konzultovány na veřejném zasedání, jehož termín včas
oznámíme. Anketní lístky budou předány předsedům SVJ, jsou k dispozici v podatelně městského úřadu nebo lze anketu vyplnit elektronicky na
www.mojeanketa.cz/pruzkum/245703985/
Anketa probíhá do 10. 1. 2016.

Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Blahopřání

Skvělé druhé místo vybojovala chodovská jednotka v 5. ročníku prestižní ankety Dobrovolní
hasiči roku 2015, kde soutěžila za oblast jih a zá-
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Paní Otýlie Černová dne 28. ledna 2016 slaví svátek a narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti do dalších let přejí přítel Jaroslav,
kamarádka Maruška a Jirka. 
(placeno)

Stovky lidí přilákal tradiční Staroměstský advent, vánoční trhy a Zlatá neděle, které město pořádá v předvánočním čase ve Staroměstské ulici. Světlo v lucerně tentokrát převzal starosta Patrik Pizinger přímo od svaté Barbory
(na snímku), kterou za svitu loučí doprovodili členové hornického spolku Solles.
|Foto: Martin Polák

Věra Bráborcová je Osobností Výtěžek koncertu jde
Karlovarského kraje 2015
tradičně pro Mateřídoušku
Věra Bráborcová, zakladatelka a ředitelka denního stacionáře Mateřídouška, získala ocenění
v tradiční anketě Osobnost roku Karlovarského
kraje 2015. Cenu převzala při slavnostním vyhlášení ankety, které se konalo ve čtvrtek 3. prosince
večer.
Zařadila se tak po bok prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiřího
Bartošky, starosty Vesnice roku České republiky
Luboše Pokorného a krajského radního Edmunda Janische, kteří ve čtvrtek získali stejný titul.
Mateřídouška v Chodově úspěšně funguje už
25 let, minulý měsíc toto významné jubileum
oslavila v Kulturním a společenském středisku.
Chodovský stacionář se věnuje osobám se
zdravotním postižením, a to převážně s mentálním a kombinovaným postižením bez ohledu na
věk, formu a stupeň postižení.
Krajské ocenění získala Věra Bráborcová v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti. Lidé v letošním roce nominovali celkem 66
kandidátů. 
(mák)

Děkujeme všem účinkujícím, pedagogům
i paní ředitelce ZUŠ Chodov Jitce Kaprové za příjemný adventní zážitek, který jsme prožili v neděli 6. prosince na Mikulášském koncertu. Velmi
si vážíme dlouholeté přízně věnované Mateřídoušce i sponzorské pomoci, za kterou děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Chodov. Výtěžek ze vstupného pomáhá každoročně
zlepšit a zpříjemnit život lidem s postižením.
Zároveň bychom chtěli poděkovat zaměstnancům Domu dětí a mládeže Bludiště Chodov
za mikulášskou nadílku, která proběhla v chodovském denním stacionáři v pátek 4. prosince.
Mikuláš, čert i anděl byli skvělí a klienti stacionáře, dílen i speciální školy si užili jak chvíle napětí, neboť u pekla jeden nikdy neví, tak i chvíle
radosti z mikulášských dárků. Mikulášská nadílka
v Mateřídoušce má dlouholetou tradici a stala se
oblíbenou a netrpělivě očekávanou předzvěstí
Vánoc.
 Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra
Mateřídouška, o.p.s.
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Zápisy do 1. ročníků pro školní rok 2016/2017
se do základních škol v Chodově uskuteční
v těchto dnech a časech:
28. 1. 2016
ZŠ Husova 788 -13:00-17:00 hod.
29.1.2016
ZŠ Smetanova 738:
8:00-12:00 a 13:00-16:00 hod.
ZŠ Školní 697:
9:00-12:00 a 13:00-16:30 hod.
ZŠ Nejdecká 254:
9:00-15:00 hod. (v této škole bude současně
zahájen předběžný zápis dětí do přípravných
tříd).
K zápisu půjdou děti narozené od 1.9.2009
do 31.8.2010 včetně dětí s odloženou školní docházkou. Do chodovských základních škol budou
přijímáni žáci přednostně podle stanovených
spádových obvodů (ty určuje Obecně závazná
vyhláška města Chodova č. 7/2012, o spádových
obvodech základních škol města Chodova).
Požadavky na přijetí žáka k docházce do jiné
školy (důvodem může být např. starší sourozenec v této škole) přijímají ředitelé škol.
Po ukončení zápisů ředitelé všech základních
škol společně vyhodnotí průběh zápisů a na základě výsledku budou vydána rozhodnutí o přijetí žáka k povinné školní docházce do konkrétní
školy.
Spádové obvody základních škol zřízených
městem Chodov jsou stanoveny takto:
a) obvod Základní škola J. A. Komenského
Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace, tvoří ulice: Bezručova,
Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů, Dvořákova,
Havlíčkova, Horní, Hrnčířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Nádražní, Nejdecká,
Nerudova, Palackého, Poděbradova, Rooseveltova, Staroměstská, Tyršova, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská.
b) obvod Základní škola Chodov, Školní
697, okres Sokolov, příspěvková organizace,
tvoří ulice: B. Němcové, Hlavní, Husova č. p.
739-750, Konečná, Lipová, Luční, Obránců míru,
Osadní, Polní, Příční, Revoluční, Říjnová, Smetanova, Školní, Štěříkova louka, Tovární, Vítězná,
Zahradní, Západní, Žižkova, 1. máje.
c) obvod Základní škola Chodov, Husova
788, okres Sokolov, příspěvková organizace,
tvoří ulice: Budovatelů, Čapkova, ČSA, Husova
č. p. 982-1174, Jiráskova, náměstí 9. května, náměstí ČSM, Pod Železným dvorem, Stará Cho-

Zprávy z města
dovská, U Koupaliště, Železný dvůr.
Kontakty na ředitele základních škol:
ZŠ Smetanova 738:
Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190
ZŠ Školní 697:
Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290
ZŠ Husova 788:
Mgr. Libor Dočkal, tel. 352 352 390
ZŠ Nejdecká 254:
Mgr. Iva Jurnečková, tel. 352 352 490

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Chodov plánuje regeneraci
panelového sídliště

Regeneraci panelového sídliště tvořeného ulicemi Tovární, Palackého a Školní plánuje chodovská radnice. Od architektů si už nechala zpracovat rozsáhlou studii svého záměru.
Podle ní by lokalita postavená v letech 1968 –
1972 měla projít zásadní změnou. Cílem je místo
oživit a zpříjemnit co největšímu počtu tamních
obyvatel.
Návrh architektů počítá s řadou novinek. Například dominantou plánovaného dětského hřiště má být pirátská loď, chybět nemá pětimetrová
lanová pyramida a menší herní prvky.
Mobiliář mají tvořit moderní lavičky, pergola,
netradiční multifunkční stojany na kola, koše na
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Pracovní příležitost

Město Chodov hledá pro svůj projekt člověka
s orientací v insolvenčním řízení a právnickým
vzděláním. Bližší info na sociálním odboru (v přízemí úřadu). Mgr. Eva Virtelová, vedoucí OSV

Bezplatná dluhová poradna

Odbor sociálních věcí informuje, že v budově
MěÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128 pokračuje
poskytování dluhového poradenství.
Dluhová poradna bude probíhat dvakrát v měsíci podle rozpisu, který je k dispozici na webu
města nebo na sociálním odboru. Mimo tyto
termíny je možné si telefonicky sjednat schůzku
na telefonu 606856205 – p. Ouředníková nebo
732512756 – p. Klimentová.
Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě.
 Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Gymnázium & SOŠ Chodov
Mikulášská ve škole

Třída G4 se rozhodla nocovat ve škole.
A kdy je ta nejlepší a nejstrašidelnější
doba? Když chodí čert a Mikuláš!
Nejdříve žáci společně s třídní paní učitelkou
navštívili kino a pak zaplnili své hladové žaludky
v místní pizzerii. Poté šli do školy, kde je čekaly další
aktivity v podobě her a nejrůznějších pokusů.
Vrchol večera přišel ve chvíli, kdy byla vyhlášena
soutěž. Každá skupinka si měla připravit jakékoliv

Chodovské školy se zapojí do
akčního plánu vzdělávání

Mateřské a základní školy v Chodově se zapojí
do tvorby Místního akčního plánu (MAP). Dokument si mimo jiné klade za cíl pomoc při dalším
rozvoji vzdělávání a využití peněz z fondů Evropské unie.
Školy by měly v MAP přednést své zkušenosti,
návrhy a problémy. Jejich postřehy pak v konečném důsledku pomohou úředníkům na minis-

vystoupení, se kterým pak předstoupila před
porotu…a ta byla skutečně čertovská. Kromě
čerta do poroty zasedl i Mikuláš a anděl. Mezi
vystoupeními nechyběly vtipné scénky, tanec
či dvojjazyčné básničky. Porota pak vybrala
vítěze a předala jim výhru v podobě balíčků se
sladkostmi.

Návštěva hejtmana kraje

Hejtman Karlovarského kraje Martin Havel navštívil naši školu. Společně s paní ředitelkou si prošel školu, aby viděl naše „nové“ prostory. Zajímal
se také o studijní obory, které žákům nabízíme.
Celá návštěva se nesla ve velmi příjemném duchu.
Chtěli bychom všem našim žákům a pedagogům
popřát do nového roku mnoho zdraví a úspěchů.

Bc. Jitka Čmoková, G a SOŠ Chodov

Návrh nové podoby vnitrobloku. Vizualizace: NOAR.CZ

psí exkrementy a klasické odpadkové koše.
V klidnější části vnitrobloku počítají autoři studie s přírodní posilovnou. Ta má být vhodná i pro
méně zdatné zájemce o cvičení.
Opravy se dočkají chodníky, k nimž přibude
pryžová plocha, kterou lze využít pro různé aktivity maminek s nejmenšími dětmi nebo pro hru
pétanque, kuželky či skákání přes švihadlo.
Zajímavým prvkem je zavěšená lávka pro pěší
přes Chodovský potok.
Realizace je rozdělena do pěti etap, postupovat se má dle finančních možností města. Celková cena dosahuje zhruba 12 milionů korun bez
DPH.
(mák)

Chodovští školáci.

|Foto: Martin Polák

terstvu školství při zpracování priorit dotačních
titulů.
„Dotace by mohly posloužit na rekonstrukce
učeben, částečnou renovaci škol, jazykové pobyty a podobně. Kdo se nezapojí, šanci na tyto
peníze ztrácí,“ vysvětlil místostarosta Chodova
Luděk Soukup.
První projekty MAP by se mohly podle něj objevit ve školním roce 2016/2017.
(mák)

ZŠ J. A. Komenského
Návštěvy gymnázia v Sokolově

V měsících listopadu a prosinci se 23 vybraných žáků z naší školy zapojilo do projektu
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“, který byl financován
Evropskou unií. V rámci projektu jsme čtyřikrát
navštívili Gymnázium Sokolov, kde byl vždy pod
dohledem zdejších pedagogů přichystaný bohatý program zaměřený na popularizaci přírod-
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ních věd. Nechyběly zajímavé pokusy z oblasti
chemie, fyziky a biologie. V rámci chemických
pokusů žáci například barvili plamen pomocí
chemikálií, vyráběli tajné zprávy, které pomocí ohně vyvolávali, připravovali hořlavou pěnu,
měřili PH roztoků a mnoho dalšího. Z oblasti fyziky se dětem líbil funkční model parního
stroje, sestavování elektrického článku z ovoce, tvorba modelu sopky a pokusy s elektrickým proudem. Na své si přišli i milovníci živé
přírody, když pozorovali pomocí mikroskopu buňky cibule kuchyňské a činnost kvasinek.
Dětem se program návštěv moc líbil, a proto
doufáme, že tento projekt splní očekávání a přitáhne pozornost dětí k budoucímu studiu přírodních věd. 
Mgr. Jan Merunka

Úspěch našich stolních tenistů

Ve dnech 18. a 19. listopadu se konalo v Jindřichově Hradci republikové finále stolního
tenisu starších žáků. Naše družstvo, vedené
panem Milanem Horvátem, bojující ve složení Jakub Visinger, Milan Horvát a Richard

Zprávy z města

ZŠ Školní ulice
Vedení školy oznamuje, že přijme učitele/ku
s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku Aj převážně na II. stupni ZŠ.
Dále pak přijmeme učitele/ku s kvalifikací dle
zákona č. 563/2004 Sb. pro výuku přírodopisu a
tělesné výchovy na II. stupni ZŠ. Nástup od září
2016. Další informace na tel. 352 352 290 nebo
u ředitele školy.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveme
vás a vaše děti k zápisu do 1. třídy. Zápis bude
probíhat v budově I. stupně ZŠ 29. ledna 2016
od 9 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 16:30 hodin. Všechny děti přihlášené k pobytu v našem
spádovém obvodu dostanou od nás pozvánku.
K zápisu potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Bude-li dítě v den zápisu nemocné,
přijďte k zápisu bez dítěte. S pozvánkou obdržíte seznam potřebných pomůcek, ale není nutné
dopředu příliš spěchat s nákupem.
Nabízíme možnost se ještě před zápisem seznámit se školním prostředím. Pokud máte čas
a chuť, ozvěte se na telefon 352352290-1 a domluvte si návštěvu i se svým dítětem. Můžete si
prohlédnout školu a zúčastnit se vyučování v 1.
třídě. Tato nabídka platí samozřejmě i kdykoliv po
zápisu. Těšíme se na vás.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Svět záchranářů

Horvát, nejprve postoupilo ze skupiny do první osmičky. V té pak svedlo velké boje a dokázalo vybojovat krásné 6. místo. Všem patří poděkování a gratulace. Poděkování patří
i trenérům z Vintířova, kde kluci trénují a hrají.
Posledním úspěchem naší školy „na republice“
bylo 11. místo v Coca Cola cupu před 8 lety. Před
14 lety jsme pak během dvou let byli 4. a 5. na
atletickém čtyřboji a 5. v basketbalu.

Mgr. Miloš Volek

Dne 4. 11. jsme s naší třídou „Rarášků“- 3. A navštívili nově otevřený Svět záchranářů - Centrum
bezpečí v Karlových Varech, kde jsme si v rámci
prevence bezpečnosti silničního provozu znovu
připomněli pravidla silničního provozu z hlediska
chodců i cyklistů a dozvěděli se i něco o osobním bezpečí. To vše pod dohledem zkušených
policistů.
Děti si mohly prohlédnout vybavení areálu, zúčastnily se interaktivní přednášky o rizicích
kontaktu s cizí osobou za dveřmi bytu, vyzkoušely si pravidla volání na tísňové linky a mohly si
vyzkoušet otisk vlastní daktyloskopické stopy. Po
zapůjčení jízdních kol pak na závěr absolvovaly
cvičnou jízdu v simulovaném jízdním provozu s
kruhovou křižovatkou, semafory, přechody pro
chodce a železničním přejezdem, kdy důraz byl
kladen na bezpečnou jízdu a znalost dopravních
značek a předpisů. Dětem se v centru bezpečí
velmi líbilo a odnesly si mnoho rad a ponaučení.   
Ve stejný den s námi byla ve Světě záchranářů
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také 5. A, která měla přednášku na téma Svět
ohně. Také byli velmi spokojeni a nadšeni z přístupu odborníků.
Mgr. Irena Urbanová, třídní učitelka

Poděkování

Děkujeme všem vyučujícím i některým žákům
naší školy za věcné dary (oblečení) pro sociálně
slabé občany.
Vedení školy

ZŠ Husova ulice
Tradiční Čertí škola

Již tradičně se ve škole konala Čertí škola.
Celý 1. stupeň se proměnil v peklo, kde se pekelně pěkně četlo, počítaly se čertovsky těžké
příklady a v neposlední řadě se soutěžilo o nejkrásnější čertí masku.
Těch bylo „strašně“ moc, a tak se sám Lucifer
nemohl rozhodnout. Přizval si na pomoc p. učitelky „čertice a pekelnice,“ které mu pomáhaly
vybírat. Nakonec byly vybrány nejpěknější masky
v každé třídě.
Tento den byla také vyhodnocena celoškolní
soutěž „O nejoriginálnější tablo třídy.“

Sbírka pro kojenecký ústav v K. Varech

Základní škola Husova oslovila žáky, jejich rodiče a zaměstnance školy a podařilo se shromáždit věcné dary ve formě dětské kosmetiky pro
kojenecký ústav v Karlových Varech. Několik žáků
společně s ředitelem školy osobně předalo věcné
dary dne 3. 12. 2015 v prostorách kojeneckého
ústavu (na snímku). Žáci se současně také seznámili s významem a chodem ústavu. Rádi bychom
tímto poděkovali všem, kteří se na této akci podíleli.

Školní družina děkuje

Děti ze školní družiny ZŠ Husova děkují rodičům
p. Pickové, p. Maucher a p. Urbanové za poskytnutí dobrot pro děti. Poděkování patří též p. Orlichovi
za sladké sponzorské dary. 
Vychovatelky ŠD

Turnaj Tomáše Kafky

Dne 15. 11. 2015 se u nás v Chodově konal 2.
ročník florbalového turnaje Tomáše Kafky.
Turnaje se zúčastnilo 11 mládežnických týmů.
Během turnaje se mohli mladí nadějní florbalisté seznámit s nejlepším brankářem republiky
Tomášem Kafkou a jeho spoluhráčem Jakubem
Gruberem.
Ti jim nejen podepisovali věci na památku, ale
především jim předávali cenné rady.
Chtěla bych poděkovat divákům, kteří přišli
podpořit mladé florbalisty, a také patronovi celého turnaje Tomáši Kafkovi, který našim dětem
moc pomáhá a díky němuž je u nás tak krásný
florbalový svátek.
Další informace o životě na naší škole najdete
na stránkách www.zs3chodov.cz
Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Nejdecká ulice
Projektová výuka Finanční gramotnost

Projektové dny a týdny mají v naší škole bohatou tradici. V listopadu probíhal projektový
týden zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti,
do kterého se zapojili školáci i děti z přípravných
tříd. Finanční gramotnost prostupovala téměř
všemi předměty, žáci se zábavnou formou do-

zvěděli 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,
mince, peněženky a platební karty. Žáci navštívili
také pobočky chodovských bank, kde se sezná-

Kulturní
servis
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vého světa ve Smetanově ulici v Chodově.
Další informace včetně fotogalerie najdete na
www.sdhchodov.cz .

Informace SDH

I letos v rámci spolupráce a kamarádství s kolegy z řad chodovských policistů proběhl další
turnaj bezpečnostních složek v sálové kopané
v tělocvičně školy J. A. Komenského ve Smetanově ulici v Chodově. Po vzájemných vyrovnaných
zápasech, kde rozhodovalo i skóre, patřilo vítězství družstvu PČR Chodov A, 2. místo PČR Chodov C, 3. místo hasičům Chodov a 4. místo PČR

Vánoční turnaj bezpečnostních složek.

Záchrana zraněného chlapce dne 23. listopadu na bývalém hřišti v Revoluční ulici. 

mili s jejich funkcí a provozem.
Děti celý týden za splněné úkoly získávaly hrací mince, které si v pátek proměnily ve sladké odměny. V nejbližší době nás čekají další projektové
dny a týdny, jako například „Týden knihy“, „Den
Země“, „Den dopravní výchovy“ a „Den Evropy“,
které již pedagogové školy připravují.

Otevření 1. třídy ZŠ

Od září 2016 opět otevíráme 1. třídu běžné základní školy určené dětem bez mentálního postižení. Vzdělávání je zaměřeno na překonávání
výukových problémů spojených především s vývojovou poruchou řeči, s vývojovými poruchami
chování a učení.
Bližší informace na: www.specialniskolychodov.cz, osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254, 357
35 Chodov, telefonicky: 352 352 490; 731 151 826

Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Chodov B. Výkony byly velmi kvalitní i zajímavé,
celá akce byla bez zranění ve velmi přátelské a
veselé atmosféře.
Velké poděkování patří ředitelce školy Mgr. Ivě
Šípové za zajištění tělocvičny.
Během listopadu proběhly ještě tři akce. Návštěva Mikulova s degustací moravského vína.
Nezapomnělo se ani na tradiční podzimní úklid
a brigádu v hasičské zbrojnici.
Nevšední akci zažili naši dorostenci při exkurzi u kolegů profesionálních hasičů v Sokolově.
Tímto děkujeme veliteli stanice HZS Sokolov Bc.
Ladislavu Zapfovi za umožnění této akce.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat tradiční Hasičský ples.
Termín této významné události byl stanoven na sobotu 6. února 2015, bude se konat
opět ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20:00
hodin.
Rezervaci vstupenek zajišťuje SDH Chodov.
Závěrem přejeme chodovským obyvatelům, podporovatelům, přátelům i sponzorům do nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, dny ve zdraví, bez nepříjemností, nehod i požárů.
Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov, www.sdhchodov.cz

|Foto: SDH Chodov

či pomohli zdravotníkům se snesením těžkého
pacienta v ulici Vítězná, třikrát nouzově otevírali
byty v ulicích U Koupaliště, Husova a Revoluční.
V jednom případě jednotka zajišťovala přistání
vrtulníku na bývalém hřišti v Revoluční ulici.
Zde byl ve spolupráci se složkami IZS zajišťován transport a ošetření zraněného patnáctiletého chlapce po pádu z okna.
Během listopadu také hasiči odstraňovali vlivem rozmarů počasí spadlé stromy v ulici U Koupaliště, na komunikaci směrem na Vřesovou a
ve Smetanově ulici. Tento měsíc se také cvičilo a
hned dvakrát, při taktickém cvičení v chemických
závodech v Sokolově a při simulovaném požáru
nově otevřeného objektu Fitness centra a sauno-

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

Chodovští hasiči v listopadu zasahovali celkem
u 14 událostí. Celkem řešili dva požáry, a to stoh
s balíky slámy u zemědělské budovy v Božičanech a odpad v Jenišově.
Další zásahy měly technický charakter. Celkem byly zraněny a zachráněny 4 osoby. Hasi-



Městská policie Chodov
Perličky z činnosti MP Chodov

Rozsáhlý požár stohu vedle teletníku, 2. listopadu 2015,
Božičany
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Zprávy z města

Hlídka strážníků ve spolupráci s hlídkou Policie ČR poskytovala první pomoc u 15letého
chlapce, který úmyslně vyskočil z 6. p. panelového domu v ul. 1. máje a způsobil si těžká zranění.

Ve spolupráci s JSDH Chodov byla následně zajištěna přistávací plocha pro transportní vrtulník
na ploše vedle MŠ v ul. Zahradní. Doufejme, že
se zdravotní stav mladíka nakonec obejde bez
doživotních následků.
S kuriózním vysvětlením přišel vietnamský
řidič obhajovat před strážníky svůj dopravní přestupek, kdy své vozidlo zaparkoval na vyhrazeném stání pro postiženou osobu se symbolem
vyznačeného vozíčkáře na dopravní značce.
Užaslým strážníkům totiž otevřel kufr svého vozidla a ukazoval na dětský kočárek, který ve vozidle převážel, a rozčileně ukazoval, že dodržel
pravidlo vyznačeného symbolu, neboť dle něho
na tomto vyhrazeném místě může dle dopravní
značky parkovat jen osoba s kočárkem.
Strážníci tedy řidiče uvedli do reality dopravních předpisů a uložením blokové pokuty mu
vysvětlili rozdíl mezi kočárkem a invalidním vozíkem.
V ulici Poděbradova dva pobertové v nočních hodinách kradli poklice ze zaparkovaných
vozidel. Únikovou cestu jim však zkřížila projíždějící autohlídka strážníků, která jejich řádění
učinila přítrž.
Strážníci si s každým jednotlivým lapkou výchovně promluvili, a když dokapala poslední slza,
své výchovné poradenství zakončili uložením citelné blokové pokuty.
Strážníkovi stálé dozorčí služby se poněkud
nepozdávalo večerní telefonické oznámení jednoho z občanů, že v ulici Karlovarská se pohybuje partička dětí a zpívá koledy.
Zpívají prý velmi nahlas, a navíc falešně. I přestože k Vánocům koledy patří, prověřili strážníci
tuto informaci, kdy však místo vánočních andílků
na chodníku nalezli čtyři se podpírající podnapilce nezletilého věku, kteří si mezi sebou za každou sloku nadělovali z lahve alkohol.
Jejich kulturní vystoupení tak strážníci rázem
ukončili a odměnu koledníkům bohatě vyplatili
rodiče.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých
dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstupu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé
osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování vozidel, aby
neparkovali svá vozidla před nájezdy na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek v případě
sněžení s ohledem k posypu a úklidu sněhu a
námrazy technikou CHOTES.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Historie

Chodovští mecenáši

Historie
městský hřbitov, kde dnes stojí vpravo za hřbitovní branou.
Třetí památka pochází z července 1675 a jedná
se o mariánský sloup, který dnes zdobí Staroměstskou ulici.
Dobou dalšího rozmachu mecenášství pak
byla druhá polovina 19. století, kdy se Chodovu velmi dařilo po ekonomické stránce a místní
podnikatelé cítili za město (které jim poskytovalo zaměstnance a nemalé zisky) určitou odpovědnost. Právě proto se prakticky všechny větší
investiční akce ve městě neobešly bez štědrých

Porcelánová deska se jmény členů sbírkové komise,
sbírka tehdy vynesla velkou sumu.  |Foto: archiv města
Část vitráže v kostele svatého Vavřince. 

Mecenáš. Slovo, které se ze slovníku dnešní doby už skoro vytratilo a jen pomalu se
dostává zpátky k životu. Označuje osobu,
která (nejčastěji finančně) podporuje veřejné kulturní a společenské instituce bez toho,
aby očekávala protislužbu (tím se liší od
sponzorů).
V dějinách by bez podpory mocných a bohatých mecenášů nevzniklo mnoho významných
památek a uměleckých skvostů, které dnes považujeme za samozřejmé, a ani Chodov v tomto
směru není žádnou výjimkou. Zvláštním druhem
mecenášství jsou pak veřejné sbírky, které byly
velmi oblíbené především v druhé polovině 19.
a v první polovině 20. století. Pomocí sbírek byly
získávány prostředky na rekonstrukci a výstavbu
především budov společenského života, ať už to
byla divadla, kostely, tělocvičny nebo radnice.
Prvními pro nás historicky doložitelnými chodovskými mecenáši a donátory byli Plankenheimové – chodovský šlechtický rod ze 17. a 18.
století, který se zasloužil o vznik našich nejvýznamnějších městských památek. Koneckonců nejstarší chodovskou movitou památkou je čtvrttunový zvon „Jan Vilém“, nesoucí jméno Jana

|Foto: Ivana Sarkányová

Viléma (Johanna Wilhelma) z Plankenheimu, který jej v roce 1658 nechal ulít a věnoval chodovskému kostelu. Tento šlechtic je také donátorem
několika dodnes stojících drobných sakrálních
památek. Nechal totiž zbudovat troje tzv. boží
muka. Všechna byla vybudována krátce po sobě
v první polovině sedmdesátých let 17. století. Nevíme, co podnítilo tuto (na svou dobu a poměry
panství nákladnou) donátorskou činnost. Jedna
z teorií vychází z faktu, že v této době táhlo Johannu Wilhelmovi na padesát let a stále neměl
mužského dědice. Boží muka měla zřejmě jemu
a jeho manželce Uršule vyprosit dědice. Této teorii nahrává fakt, že paní Uršula otěhotněla jen rok
po vztyčení posledního (mariánského) sloupu a
po tomto datu již její manžel žádnou památku
vztyčit nenechal.
První sloup božích muk byl vztyčen 2. června
1672. Jde o boží muka, která dodnes stojí mezi
budovou fary a kostelem poblíž vchodu na hřbitov. Do roku 1900 stávala před dnešním domem
U Vavřince v místech, kde byla ve druhé polovině
20. století umístěna busta V. I. Lenina.
Druhá boží muka byla zhotovena 15. května
1673 a jejich sokl byl v roce 1926 převezen na

15
jméno jednoho z velkých chodovských mecenášů, kteří se je v roce 1905 rozhodli pořídit. Cena
jednoho takového okna se pohybovala kolem
tisíce korun, což představovalo až dvacetinásobek průměrné mzdy. Okna poskytli: starosta
a továrník Karel Fenkl (Panna Marie s Ježíšem a
anděly), smolnický kameník, statkář a podnikatel
Karel Pleier (Narození Páně), starosta a lékárník
Anton Zeidler (Svatá rodina), Philipp Schreyer
(Petrův primát), továrník Anton Langer (Korunovace Panny Marie) a manželé Franz Karl a Maria
Anna Stieflovi z Mírové (Svatý Dominik a svatá
Kateřina Sienská).
Na tuto dlouhou tradici se minulý rok rozhodlo navázat vedení města Chodova, když vyhlásilo
veřejnou sbírku na opravu kostelního zvonu „Jan
Vilém“. Považuji za symbolické, že osud této naší
nejstarší památky, vzniklé díky dobré vůli dávno
mrtvého šlechtice, byl vložen do rukou obyvatel
města. V době, kdy píši tento článek, bylo vybráno již bezmála 75.000,- Kč a je jen na nás, zda se
i tentokrát najde v Chodově dostatek těch pravých mecenášů.

Miloš Bělohlávek, chodauer.blogspot.cz

darů a příspěvků místních továrníků, velkoobchodníků a představitelů politického života.

Park zaplatil starosta Fenkl

Výrazné jsou v tomto směru především aktivity chodovského starosty Karla Fenkla (ve funkci
1890 – 1900), který nechal na své osobní náklady zřídit městský park v dnešní ulici Dukelských
hrdinů. Bylo to velmi nákladné, neboť zdejší terén byl tvořen navážkou odpadu z chodovských
porcelánek a před výsadbou stromů bylo nutné
navézt na pozemek mnoho desítek vozů zeminy.
Kromě toho že park založil, tak až do své smrti
platil jeho údržbu. Karel Fenkl stál i v čele dvou
velkých sbírkových akcí na rekonstrukci chodovského kostela svatého Vavřince na konci 19. století. První sbírka, která vynesla na tehdejší dobu
úctyhodnou sumu 2.000 zlatých, proběhla v roce
1890 a svědectví o ní nám do dnešních dní zachovala porcelánová deska se jmény členů sbírkové komise. Tato deska (vyrobená v porcelánce
Richter, Fenkl & Hahn) byla umístěna vedle vstupu do kostela a připomínala Chodovákům, že na
opravu místní dominanty se složilo celé město.
Ovšem zdaleka nejvýznamnější připomínku
toho, jak se Chodováci starali o kostel svatého
Vavřince, najdeme tehdy, když se v kostele podíváme na vitrážová okna. Každé z oken totiž nese

Část vitráže v kostele sv. Vavřince. |Foto: I. Sarkányová
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Informační servis

Kino Malá scéna Chodov

2.-3. 1. (so-ne) 15 h
ŽABÁK RIBIT /88/
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / Malajsie

Ribit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab nesnáší poskakování a má silný odpor k vodě. A
díky tomu se cítí úplně ztracený. A protože musí najít jiný
smysl svého života, vydává se spolu se svým nejlepším přítelem, létající veverkou, na cestu za tím pravým místem na
tomto světě…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás
znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na
plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí…

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

14.-16. 1. (čt-so) 19:30 h

OSM HROZNÝCH /180/
Premiéra / Western / USA

Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell),
lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na její
hlavu, ji soud a oprátka…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
16.-17. 1. (so-ne) 15 h

LEDOVÁ SEZÓNA /86/

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
3. 1. (ne) 17 h
HUSÍ KŮŽE 3D /104/
Hororová komedie / USA

I v těch nejprosluněnějších končinách občas slunce zajde
za mraky a ty Zachovy se objevují ve chvíli, kdy zjišťuje, že
Hannah má tajemného otce, ze kterého se vyklube R. L.
Stine, autor série bestsellerů s názvem Goosebumps.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
3.-4. 1. (ne-po) 19:30 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK /86/
Komedie / Česko
Pátý díl úspěšné série.

Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč
5.-6. 1. (út-st) 19:30 h
MOST ŠPIÓNŮ /135/
Historický thriller / USA

Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí mezi
USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku, strach a mocenská nedůvěra se ještě více vystupňují…

Premiéra / Animovaná komede / USA, Indie

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

7.-8. 1. (čt-pá) 17 h
KRÁLOVÉ HOR /97/
Premiéra / Dobrodružný rodinný / Rakousko

Lední medvědi jsou obávané šelmy a mají obrovskou sílu. Na běžné medvědí normy Norm kašle, tuleně má
rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě. Teď se ale bláznivý
projektant rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány přímo na jeho ledovém dvorku.

29.-30. 1. (pá-so) 17 h, 31. 1. (ne) 15 h

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA /92/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou přesvědčení, že se Dave chystá
v New Yorku požádat svou novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili
a uchránili se před jeho ztrátou, ale také před získáním příšerného nevlastního bratra.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 150 Kč

2. 1. (so) 17 h
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D /73/
Rodinný film / Česko

2. 1. (so) 19:30 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

Mladý agent FBI v utajení infiltruje zlodějský gang, jehož
členové si libují v extrémních sportech. Žijí s totálně uvolněným přístupem k životu i k zákonům. Ten jediný zákon,
který jsou ochotni respektovat, je zemská gravitace.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

Přístupné. Vstupné 115 Kč

Životopisné romantické drama ČR

7.-9. 1. (čt-so) 19:30 h
BOD ZLOMU 3D /115/
Premiéra / Akční thriller / USA, Něm., Čína

9.-10. 1. (so-ne) 15 h
KYKY RYKY A PÁR VAJEC /98/
Premiéra / Animovaný / Mexiko

Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy
podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra.

21.-23. 1. (čt-so) 19:30 h
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Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a
tím odsouzeno. Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady.
Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel. Tajně se o něj
stará, krmí ho. Ve společnosti mladého dravce nachází lásku a
přátelství, které mu doma tolik chybí. S pomocí starého lovce
Danzera (Jean Reno) učí Abela létat a lovit. Jak dravec roste a
sílí, blíží se den, kterého se Lucas bojí. Den, kdy bude muset
svého opeřeného přítele vypustit zpět do volné divočiny.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Když chce ale zlý farmář
zničit jeho domov a rodinu, musí se z mladého a plachého
kuřete stát odvážný kohout…

9. 1. (so) 17 h
HODNÝ DINOSAURUS 2D /100/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na
Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

10. 1. (ne) 17 h
HODNÝ DINOSAURUS 3D /100/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
10. 1. (ne) 19:30 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
11. 1. (po) 19:30 h
SPECTRE /150/
Akční thriller / USA, UK

Daniel Craig je zpět jako agent 007.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
12.-13. 1. (út-st) 19:30 h
CREED /132/
Premiéra / Sportovní drama / USA

Rocky Balboa, bývalý světový šampion v těžké váze, se
stane trenérem a mentorem Adonise Creeda, syna svého
někdejšího soupeře Apollo Creeda…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

14.-16. 1. (čt-so) 17 h
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ /85/
Premiéra / Hudební, taneční / Česko

Film vypráví příběh třídy pražské konzervatoře, která má na
letním soustředění nazkoušet Starce na chmelu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou
choreografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického
tance, ale i street dance, hip hop či pohybové divadlo.

Přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

18
14.-16. 1. (čt-so) 19:30 h
OSM HROZNÝCH /180/
Premiéra / Western / USA

Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná na
její hlavu, ji soud a oprátka…

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

16.-17. 1. (so-ne) 15 h
LEDOVÁ SEZÓNA /86/
Premiéra / Animovaná komedie / USA, Indie

Lední medvědi jsou obávané šelmy a mají obrovskou sílu.
Na běžné medvědí normy Norm kašle, tuleně má rád jako
kámoše a ke štěstí mu stačí hlavně dost zábavy a žádní
otravní turisté na Arktidě. Teď se ale bláznivý projektant
rozhodne postavit luxusní obchoďák a výletní apartmány
přímo na jeho ledovém dvorku.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
17. 1. (ne) 17 h
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 3D /78/
Animovaný rodinný / Rusko

Pokračování úspěšné pohádky. Gerdě se s pomocí skřítka
Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit
bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali, a Orm se stal jejich hrdinou a
vzorem. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých věrných přátel.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
17.-19. 1. (ne-út) 19:30 h
LES SEBEVRAHŮ /87/
Premiéra / Horor / USA

Informační servis
23. 1. (so) 15 h
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU /95/
Rodinný animovaný / Francie

Dnes existuje mnoho důvodů, proč nejíst své rodiče. Ale
vždy tomu tak nebývalo. Především v dobách, kdy jsme byli
teprve na půli cesty mezi opicí a člověkem…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
23. 1. (so) 17 h
MALÝ PRINC 3D /108/
Animovaný rodinný / Francie

Ústřední postavou je malá holčička, kterou se její maminka
snaží připravit na skutečný svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce
představí neobyčejný svět, do nějž ho uvedl kdysi Malý princ.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
24. 1. (ne) 15 h
MALÝ PRINC /108/
Animovaný rodinný / Francie
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
24.-25. 1. (ne-po) 19:30 h
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ /151/
Premiéra / Dobrodružný western / USA

Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem
ze své vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem
(Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass
překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

Informační servis
28.-29. 1. (čt-pá) 19:30 h
POLDŮV ŠVAGR /101/
Premiéra / Akční komedie / USA

Když je váš budoucí švagr nejdrsnější polda široko daleko,
chcete na něj pochopitelně zapůsobit. Třeba tím, že mu v Miami pomůžete lapnout nebezpečného drogového bosse. Jenže
jezdit s drsňákem v hlídkovém voze z vás drsňáka neudělá.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

29.-30. 1. (pá-so) 17 h, 31. 1. (ne) 15 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA /92/
Premiéra / Animovaná rodinná komedie / USA

Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou
přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou
novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby
ho zastavili a uchránili se před jeho ztrátou, ale také před
získáním příšerného nevlastního bratra.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
30. 1. (so) 15 h
SNOOPY A CHARLIE BROWN /88/
Animovaná komedie / USA

Kdo nezná Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě?

Komedie podle scénáře Petra Kolečka se odehrává v zimě
na horách a její děj se točí okolo lidí ze zasněžených hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže,
který se rozhodl poznat svého otce… Hrají: Ondřej Pavelka,
Marek Taclík, Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma
Cibulková, Tereza Voříšková aj.

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ROCKPARÁDA

Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 1. (út) až 22. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ZÁTIŠÍ S LOUTNOU – I. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

30.-1. 2. (so-po) 19:30 h
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ /111/
Premiéra / Mysteriózní thriller / USA

26. 1. (út) až 29. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Vyšetřovatelé FBI Jess a Ray jsou sehraní, jsou si blízcí a jejich společná kariéra je na vzestupu. Nový případ s nimi ale
pořádně zamává a do duší jim nesmazatelně vypálí cejch
bolesti. Dostanou za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné mrtvoly pohozené v popelnici a na místě zjišťují, že
mrtvá dívka je Jessinou nezletilou dcerou.

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu ledna (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ZÁTIŠÍ S LOUTNOU – II. ČÁST

Záznam z divadelního představení (repríza)

DDM Bludiště Chodov
26. 1. (út) 19:30 h
GANGSTER KA /100/
Kriminální thriller / ČR
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

21.-23. 1. (čt-so) 19:30 h
LÍDA BAAROVÁ /110/
Premiéra / Životopisné romantické drama / ČR

Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč

22.-24. 1. (pá-ne) 17 h
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D /136/
Dobrodružné sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Souhrn událostí za první polovinu ledna (premiéra)

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

TV ZÁPAD

27. 1. (st) 19:30 h
GANGSTER KA: AFRIČAN /98/
Kriminální thriller / ČR

Osudy filmové hvězdy Lídy Baarové v režii Filipa Renče.
Hrají: Táňa Pauhofová, Gedeon Burkhard, Karl Markovics,
Simona Stašová, Martin Huba, Pavel Kříž, Klára Issová,
Anna Fialová, Lenka Vlasáková...

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

TV ZÁPAD

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
20. 1. (st) 19:30 h, 21. 1. (čt) 17 h
PADESÁTKA /97/
Komedie / Česko

12. 1. (út) až 15. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se
dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila její sestra a proč
dochází v tomto lese k záhadným úmrtím…
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Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krejčíř “.

28. 1. (čt) 17 h
V SRDCI MOŘE 3D /121/
Dobrodružné, historické / USA

V zimě roku 1820 byla velrybářská loď z Nové Anglie napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů
s obrovskou vytrvalostí a téměř lidskou touhou po odplatě.
Toto skutečné námořní neštěstí inspirovalo spisovatele Hermana Melvilla k napsání románu Bílá velryba…

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

31. 1. (ne) 17 h
PADESÁTKA /97/
Komedie / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

24. 1. (ne) 10 h
Maškarní karneval DDM Bludiště Chodov
společenský sál

TV Studio Chodov
5. 1. (út) až 8. 1. (pá) od 10:00 a 18:00 h
PŘÍPITEK 2016
Novoroční projev starosty města (premiéra)

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

LEGENDA V+W ANEB PŘÍBĚH OSVOBOZENÉHO DIVADLA
Záznam z divadelního vystoupení pro školy (repríza)

TV ZÁPAD

Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Hurá na koně… do Lhenic 2016

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

Chorvatsko - letní ozdravný pobyt

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

Informační servis
ma, žravého Alánka Novotného nebo například Leničku
Janíkovou, která neustále žalovala a klidně vezměte i své
neposedné děti, na místě totiž proběhne test poslušnosti.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

KASS Chodov

Infocentrum Chodov
Brožura na zimní výlety

Na zimní sezónu pro vás máme připravenou brožuru Deník Speciál: 770 tipů na zimní výlety a mapu běžeckých a
lyžařských tras Karlovarského kraje 2016.

ZUŠ Chodov

16. 1. (so) 20 h
Ples města Chodova
společenský sál KASS

18. 1. 16 h
Vystoupení a ukázková hodina žáků přípravné hudební výchovy

22. 1. (pá) 20 h
Maturitní ples GaSOŠ Chodov
společenský sál

Městská knihovna Chodov

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

7. 1. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky

Středa 15 h
Herní klub

19. 1. (út) 18 h
Zmizelý Chodov aneb proměny chodovských
ulic ve 20. století

Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Hry, říkanky a cvičení pro maminky s batolátky.

Pro velký zájem opakujeme besedu z prosince. Pojďte se
společně s historikem Milošem Bělohlávkem projít po místech, která již jinak než na fotografiích neuvidíte.

25. 1. (po) 9-18 h
Burza knih

Prodej vyřazených knih pro děti i dospělé v čítárně knihovny.

27. 1. (st) 17 h
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče

Máte doma dítě, které se dloubá v nose, je zapomnětlivé,
lenivé, lakomé nebo hubaté? Hledáte dobrou polepšovnu,
která vaše dítě zachrání před celoživotní neposlušností? Už
nehledejte z této knihy se vaše dítě konečně dozví, co ho
čeká, když bude neposlušné! Legendární slovenský bestseller uvede projekt Listování jako svou jubilejní stou premiéru, tedy 100. titul. Můžete se tedy těšit na Lukáše Hejlíka
jako profesora Hermana Kostižera, který vám představí
neposluchy jako například Věrku Hollou, co se neustále
dloubala v nose, neustále zapomnětlivého Pavlíka Oubra-

6. 1. Ubongo, 13. 1. Zlaté Česko, 20. 1. Dinosauří kvíz, 27. 1.
Turnaj v člověče, nezlob se!

Čtvrtek 14-17 h
Výtvarná dílnička

7. 1. Zimní dekorace, 14. 1. Papírové květiny, 21. 1. Šitíčko I.,
28. 1. Šitíčko II
Vyrábění dekorací a doplňků z různých materiálů. Určeno
pro děti i dospělé.

Pro veřejnost. Vstup zdarma.
TIPY KNIHKUPECTVÍ

V Městské knihovně Chodov
Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy
Stačí se držet Halininých zásadních rad. Pak vám bude jasné, jak zvládnout své šikanující děti, zvětšující se tělo, jak
znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému, co vás potká. A o to přece vždycky jde!
Paula Hawkins – Dívka ve vlaku
Kniha roku 2015. Román, který si podmanil všechny žebříčky
bestsellerů na obou stranách Atlantiku, trhá rekordy v rychlosti prodeje a je kritikou označován za letošní Zmizelou.
Otevřeno: Po-Pá 10:00-12:00
13:00 - 17:00
mail : knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

středa, pátek 16 h
Bohoslužby
čtvrtek 9 h
Bohoslužby
Penzion pro seniory, Luční ul.

20.1 . (st) 17 h
Třídní přehrávka

3. 1. (ne) 8:30 h
2. neděle po narození Páně

koncertní sál ZUŠ

6. 1. (st) 16 h
Slavnost zjevení Páně

Městská galerie v DDM Bludiště

4. 1. Čert a Káča, 11. 1. Dva mrazíci, 25. 1. Křemílek a Vochomůrka
Budeme si hrát se známými i méně známými pohádkami
nebo příběhy a společně si také zkusíme nacvičovat různá
divadelní představení či rozvíjet fantazii a představivost.
Akce bude probíhat v rámci projektu: Celé Česko čte dětem.

neděle 8:30 h
Bohoslužby

1. 1. (pá) 8:30 h
Slavnost Matky Boží Panny Marie

P. uč. J. Kaprové (kytara) a Z. Hraničky (dechové nástroje,
akordeon)

Pondělí 16 h
Pohádkohraní

Kostel sv. Vavřince

Pod vedením p. uč. J. Hrebeňákové.

koncertní sál ZUŠ

19. 1. (út) 9-17 h
Prodejní trhy levného textilu a spotřebního zboží
společenský sál
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Informační servis

12. 1. (út)
V Krušných horách je hezky

Kresby a malby Jiřího Vavřičky z Vintířova. První výstava
amatérského kreslíře a malíře. Výstava trvá do 28. 1. 2016.
Otevírací doba galerie: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h

Galerie u Vavřince
20. 1. (st)
Vernisáž výstavy ruční tvorby z partnerského
města Oelsnitz / Erzgebirge

Výstava trvá do 28. 1. 2016.
Otevírací doba galerie: úterý a čtvrtek 14-17 h, neděle 13-17 h

Ostatní akce
30 . 1. (so) 8-17 h
Výstava drůbeže, holubů, králíků, exotů
Okresní soutěž drůbeže

Prodej semen, hnojiv, postřiků a ostatních zahradnických
potřeb.

Areál ČSCH, Nádražní 881, Chodov

Mše svatá.

Mše svatá, zahájení Tříkrálové sbírky, požehnání koledníkům.

Mše svatá.

10. 1. (ne) 8:30 h
Svátek křtu Páně (konec doby vánoční)
Mše svatá.

Evangelický kostel
neděle 9:15 h
Bohoslužby
středa 19 h
Biblické hodiny

Sport
1. 1. (pá) 13 h
Novoroční vyjížďka cyklistů

Pro všechny věkové kategorie. Sraz u kašny ve Staroměstské ulici.

pořádá TJ Plamen Chodov
13. 1. (st) 9:45 h
Vycházka turistů

Karlovy Vary - lázeňské cesty. Sraz na autobusovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
17. 1. (ne) 10 a 14 h
Extraliga ve volejbalu kadetek
Chodov - TJ Loko Plzeň

sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov
24. 1. (ne) 10 a 14 h
Extraliga ve volejbalu juniorek
Chodov - TJ Tatran Střešovice

sportovní hala Chodov
pořádá BVC Chodov
27. 1. (st) 11:45 h
Vycházka turistů

Sokolov - rozhledna Hard - zámek - kapucínský klášter.
Sraz na vlakovém nádraží.

pořádají turisté Chodov - Růžena Štěpánková
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6.
6.
6.
7.
6. - 13.
6. - 20.
6. - 27.
6. - 4.

Florbal TJ Batesta

5.
5.
5.
6.
5. - 16.
5. - 23.
5. - 30.
5. - 6.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

9.
16.
23.
30.
4.
4.
5.
5.
4. - 18.
4. - 25.
4. - 2.
5. - 9.
2.
2.
3.
3.
1. - 25. 1.
1. - 1. 2.
2. - 8. 2.
2. - 15. 2.
18.
25.
1.
8.

6. kontejner:

garáže Horní
garáže Tovární
garáže Okružní
garáže Vančurova

21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.

2. - 22.
2. - 29.
2. - 7.
3. - 14.
15.
22.
29.
7.

14.
21.
28.
4.

3. - 21.
3. - 28.
3. - 4.
4. - 11.

3.
3.
4.
4.

11.
18.
25.
2.

5.
5.

3.
4.
4.
3.
3.
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Sport

Florbal

6.
13.
20.
27.

6.
7.

5.
5.
6.

6.
6.

6. 6. - 13.
13. 6. - 20.
20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
5.

9. 5. - 16.
16. 5. - 23.
23. 5. - 30.
30. 5. - 6.
4.
4.

11. 4. - 18.
18. 4. - 25.
25. 4. - 2.
2. 5. - 9.
3.

14. 3. - 21.
21. 3. - 28.
28. 3. - 4.
4. 4. - 11.
18. 1. - 25. 1.
25. 1. - 1. 2.
1. 2. - 8. 2.
8. 2. - 15. 2.

5. kontejner:

Obránců míru (u č.p. 671)
Zahradní
Revoluční
Příční
U Koupaliště (u 6. MŠ)

21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.

2.
2.

6.

5.
5.
4.

3.
3.

15. 2. - 22.
22. 2. - 29.
29. 2. - 7.
7. 3. - 14.

6.
7.

6.
6.

6. 6. - 13.
13. 6. - 20.
20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
4.
4.

11. 4. - 18.
18. 4. - 25.
25. 4. - 2.
2. 5. - 9.
18. 1. - 25. 1.
25. 1. - 1. 2.
1. 2. - 8. 2.
8. 2. - 15. 2.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.
Stará Chodovská (u č.p. 52)
Nádražní (u železničního přejezdu)
Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
Stará Chodovská (u požární nádrže)

15. 2. - 22.
22. 2. - 29.
29. 2. - 7.
7. 3. - 14.

2.
2.

14. 3. - 21.
21. 3. - 28.
28. 3. - 4.
4. 4. - 11.

3.
3.
4.

5.

4. kontejner:

1. - 25. 1.
1. - 1. 2.
2. - 8. 2.
2. - 15. 2.
18.
25.
1.
8.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.
Tovární (za č.p. 721-724)
ČSO (na parkovišti)
Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova

3. kontejner:

1. - 25. 1.
1. - 1. 2.
2. - 8. 2.
2. - 15. 2.
18.
25.
1.
8.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.

2. kontejner:

Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)
Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)

3.

2.
2.
3.

15. 2. - 22.
22. 2. - 29.
29. 2. - 7.
7. 3. - 14.

14.
21.
28.
4.

3. - 21.
3. - 28.
3. - 4.
4. - 11.
-

3.
3.
4.
4.

9. 5. - 16.
16. 5. - 23.
23. 5. - 30.
30. 5. - 6.

5.
5.
5.

7.

6.
6.
6.

6. 6. - 13.
13. 6. - 20.
20. 6. - 27.
27. 6. - 4.
4.
4.
5.

11. 4. - 18.
18. 4. - 25.
25. 4. - 2.
2. 5. - 9.

9.
16.
23.
30.

5. - 16.
5. - 23.
5. - 30.
5. - 6.
-

5.
5.
5.
6.

6.
6.
6.
7.
6. - 13.
6. - 20.
6. - 27.
6. - 4.
4.
4.
5.
5.
3.
3.
4.
4.
3. - 21.
3. - 28.
3. - 4.
4. - 11.
2.
2.
3.
3.
2. - 22.
2. - 29.
2. - 7.
3. - 14.
15.
22.
29.
7.

14.
21.
28.
4.

3.
4.
4.

11.
18.
25.
2.

4. - 18.
4. - 25.
4. - 2.
5. - 9.

9.
16.
23.
30.

5. - 16.
5. - 23.
5. - 30.
5. - 6.

5.
5.
5.
6.

6.
13.
20.
27.

6.
6.
6.
7.
5.
5.
6.

4.
4.
5.
5.
4. - 18.
4. - 25.
4. - 2.
5. - 9.
11.
18.
25.
2.
3.

14. 3. - 21.
21. 3. - 28.
28. 3. - 4.
4. 4. - 11.
2.
2.
3.
3.
2. - 22.
2. - 29.
2. - 7.
3. - 14.
15.
22.
29.
7.
18. 1. - 25. 1.
25. 1. - 1. 2.
1. 2. - 8. 2.
8. 2. - 15. 2.
21.12. - 28.12.
28.12. - 4. 1.
4. 1. - 11. 1.
11. 1. - 18. 1.
Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u Základní školy)
Poděbradova (u č.p.701)
Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky ( parkoviště u č.p. 852)

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – I. pololetí 2016

1. kontejner:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

9. 5. - 16.
16. 5. - 23.
23. 5. - 30.
30. 5. - 6.

5.

6.
13.
20.
27.

6. - 13.
6. - 20.
6. - 27.
6. - 4.

Informační servis

Poprvé se v listopadu měli možnost představit
nejmladší chodovští florbalisté v krajské soutěži
přípravek. Na turnajích v Karlových Varech a Sokolově obsadili shodně páté místo a jsme rádi,
že sbírají soutěžní zkušenosti. V kategorii elévů
jsme připravili krajský turnaj v chodovské sportovní hale a naši svěřenci obsadili pěkné třetí
místo ze sedmi týmů, když s konečným vítězem
remizovali. Za našimi hráči tak skončily dva týmy
ze Sokolova a po jednom z Toužimi a Karlových
Varů. Velké poděkování patří vedení města Chodov a DDM Bludiště za pořízení florbalových
mantinelů, bez kterých se tento dynamicky se
rozvíjející sport nedá řádně provozovat. Mantinely slouží nejen k pořádání turnajů a domácím
utkáním obou tělovýchovných jednot zabývajících se florbalem v Chodově, ale i k jejich pravidelné tréninkové činnosti. Bez významné pomoci
současného vedení města bychom na mantinely
pravděpodobně nikdy sami dosáhnout nedokázali. Za všechny chodovské florbalisty - Děkujeme! Všem sportovcům, rodičům, fanouškům a
partnerům přejeme úspěšný nový rok.
Martin Voleman

Fotbal
Leden - období bez zápasů

Je to období tvrdého tréninku a nabírání sil do
jarních bojů. Naše mužstva budou trénovat od
prvních lednových dnů v hale, v terénu i na hřišti.
Do přípravných zápasů vstoupí na konci ledna. A
muži se zúčastní turnaje v Ostrově, B muži spolu s dorostem se tradičně účastní turnaje v Královském Poříčí a žáci budou hrát halové turnaje.
Rozlosování jednotlivých turnajů bude uvedeno
v příštím čísle Zpravodaje.
Přejeme příznivcům chodovského fotbalu
pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2016.
Ing. Alfons Skokan

Bojové sporty
Zlatá tečka za úspěšnou sezónou

Koncem listopadu pořádal Karate Klub Chodov již 17. ročník Vánoční ceny Chodova ve sportovním karate. Sjelo se 139 borců z 18 oddílů ČR.
Díky sponzorům se bojovalo opět o hodnotné
ceny. Borci z pořádajícího oddílu si vedli velmi
dobře. V kategorii kata jsme získali 2x zlato, 2x

stříbro a 3x bronz. V kumite se nám podařilo
získat 2x zlato, 2x stříbro a 3x bronz. V součtu
získaných medailí naše Žanetka Dognerová získala pohár pro nejúspěšnější bojovnici turnaje a
pohár pro nejúspěšnější klub turnaje si odvezli
borci z Karate Klubu Tyger Karlovy Vary.

Karate klub Chodov.

Týden nato se členové našeho klubu vydali
pod záštitou České asociace budo karate na jeden z nejlépe obsazovaných světových pohárů
WUKF 6. Europen Champions Cup do rumunského města Cluj-Napoca. Na tento turnaj vyslalo 72
klubů a asociací z 16 států přes tisíc sportovců.
Startovali zde zejména karatisté z Rumunska,
Itálie, Německa, Srbska, Česka, Slovenska, Malty, Anglie, Skotska, Irska, Dánska, Itálie, Ukrajiny,
Ruska, Polska a USA. I přesto, že jsme byli odrazováni od účasti na tomto turnaji, náš tým výrazně přispěl k šesté příčce reprezentace české
asociace v celkovém pořadí států.
V kategorii kata dívky 11-12 let 8.-7. kyu se naše
děvčata probojovala do semifinále, kde nestačila
na rumunské finalistky. Z pražského SK Kesl Ryu
Martin Sláma, který doplnil náš tým, startoval
v kategorii kata masters 36-45 let, kde zvítězil
a postoupil do další kategorie Best Of The Best.
Zde se utkávají všichni vítězové. Získal pěkné
druhé místo. V kategorii veteráni nad 50 let startoval Ludoslav Hronek a jen o 0,2 bodu mu utekl
bronz, a tak na něj zbyla „bramborová“ medaile.
Plně obsazené dětské kategorie (30-35 závodníků) byly opravdu náročné. Elena Pešanová si
vybojovala bronz v shobu nihon 11-12 let do 150
cm, Kuba Kiss prošel dvě kola a dále byl zastaven
pozdějším finalistou z domácího klubu. Danek
Chod vypadl pro přílišnou tvrdost a Alča Zdráhalová také vypadla v základním kole s rumunskou
finalistkou. Velice mile překvapil svým výkonem
Lukáš Vyčichlo, který se probojoval velkým počtem bojovníků až do semifinále. Zde o pouhý
bod prohrál postup do finále s anglickým borcem, a získal tak bronzovou medaili.
Další z našich trenérů Jiří Kiss startoval v kategorii kumite masters bez rozdílu hmotnosti 3645 let. Jirka své soupeře velmi nemile překvapil
a s přehledem vyhrál všechny zápasy. Tímto se
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nominoval do kategorie Best Of The Best, kde se
utkali vítězové ostatních kategorií masters. Zde
se bojovalo také bez rozdílu hmotnosti a anglický obr si ve finále nechtěl nechat ujít vítězství a
po první polovině zápasu vedl o tři body. Jiskry
tvrdosti létaly na obou stranách, ale Jiří nakonec
otočil zápas ve svůj prospěch. Na závěr se utkali
v kategorii kumite Rotation sanbon týmy Masters naši trenéři Bolek Novák, Petr Kundrát, Radek Pešan a Jiří Kiss, kde ve finále podlehli týmu
z Anglie a získali stříbrné medaile. Myslím, že
jsme ukázali jak rozhodčím, tak i soupeřům, že se
i na takových vrcholových soutěžích neztratíme.
Nejenom příprava na trénincích je důležitá. Neméně důležité a bez čeho bychom se neobešli,
je zajištění podpory naší činnosti. Proto musíme
poděkovat těm, kteří nám tuto pomoc poskytují,
zejména městu Chodov, f. Trima EDM, Auto Jan
Eder, HNHRM Chodov a TBG Severozápadní Čechy.
Ludoslav Hronek

Sport
i MS, rovněž zápasnice v MMA. Terezka nastoupila bez respektu, s jasnou taktikou, která byla
úspěšná, a překvapila svou soupeřku tak, že zvítězila
a stala se i v ženské kategorii mistryní ČR. V mužské
kategorii nováčci BRH nastoupil Marcel Klik, který se
probojoval až do finále, kde zvítězil, a rovněž se stal
mistrem ČR. Poslední zástupce klubu, superman Pavel Pilný, se připravuje na svůj druhý profi fight v thai
-boxu, v rámci přípravy se utkal v disciplíně fighting,
kde se postupně probojoval s jasnou převahou
vestoje až do finále, kde zvítězil a stal se mistrem
ČR. V disciplíně fighting-lowkick se rovněž probojoval a kde v prodloužení prohrál těsně na body a
stal se vicemistrem ČR. Závěrem Samurai Fight Club
získal na MČR 15 medailí, 7 titulů mistrů ČR a 3 tituly
vicemistrů ČR, všichni medailisté se nominovali na
ME konané příští rok. 
Václav Kolář

MČR v allkampf-jitsu

14. MČR v allkampf-jitsu se konalo v Plzni za účasti
závodníků z více jak 30 klubů z ČR a Slovenska.
Samurai Fight Club vyrazil s početnou skupinou 15 závodníků. Ve velké konkurenci, kdy se
vyřadili naši svěřenci mezi sebou, nakonec získala
v kategorii do 9 let cenné 3. místo Věrka Krejčí. V
kategorii dívky do 14 let ve váze -42 kg jasně dominovala reprezentantka Jana Petříková, která se
stala mistryní ČR, 3. místo obsadila Klára Kolářová. V kategorii chlapci do 14 let – 35 kg nastoupili
Jana Petříková, Lukáš Rys a Tomáš Pěnkava, tuto
kategorii jasně ovládli a Jana Petříková získala druhý titul a stala se mistryní ČR, druhé místo obsadil Lukáš Rys a třetí Tomáš Pěnkava. V kategorii
chlapci – 42 kg nastoupili zkušení reprezentanti
Jan Kolář a Pavel Jelínek, kteří obhajovali již loňské
vítězství, ani letos nenechali nikoho na pochybách
a rovněž se spolu utkali ve finále. Zde obhájil a stal
se mistrem ČR Johny Kolář a vicemistrem ČR Pavel
Jelínek, Pavel k tomu ještě přidal 3. místo z kata.
V posledních dětských kategoriích chlapci do 14
let ve váze – 49 kg a – 57 kg nastoupili Jan Kovařík a Emil Větrovec, ti se přes opravky probojovali
na 3. místo. V odpolední části nastoupila juniorka
Tereza Cvingerová v kategorii juniorky do 62 kg,
zde si ve vyrovnaném finálovém zápase pohlídala těsné vedení a stala se mistryní ČR. Ve svém
juniorském věku rovněž nastoupila v kategorii
ženy open BRH, v prvním zápase jasně zvítězila
nad soupeřkou z Plzně, kde měla jednoznačnou
převahu. Ve druhém zápase ji ale čekala extra
zkušená závodnice ověnčená medailemi z ME

Všem gratuluji a děkuji za suprové zakončení
taneční sezony 2015. Taktéž děkuji všem rodičům, kteří jezdí s námi na soutěže a pomáhají
s přípravou. Hlavně paní Ešpanderová, Egerová,
Soukupová, Fialová, Macáková, Kuglerová, Petrušková a Kovářová. Ženský, děkujem! Chlapům
zase dík za zajištění dopravy na akce.

Zuzana Šimková

Zahájen KP mládeže

Šachy

V sobotu 12. prosince byl v Teplé zahájen prvním turnajem nový ročník KP mládeže. ŠK Spartak Chodov se prezentoval největší výpravou,
když mezi 55 hráči bylo hned 18 Chodováků.
Zlatou medaili vybojoval v U16 Ríša Randák, třetí
skončil Standa Srba. Další zlato si přivezla jako
nejúspěšnější dívka turnaje Lenka Gárská, která
zároveň vybojovala 4. místo mezi chlapci, a to
dokonce ve vyšší věkové kategorii. Bronzovou
medaili do Chodova přivezl i Vašík Vojíř v U12.

Samurai Fight Club.

Ambice na postup do finále KP, které se uskuteční
v květnu v Chodově, naznačili výborným umístěním Tomík Wildhaber, Jiřík Ulč a Honzík Kurčík. 

Marcel Vlasák

Volejbal
Žákyně BVC na vlně

Z druhého kola Českého poháru v Klatovech
si žákyně BVC Chodov odvezly fantastické druhé
místo! Naše svěřenkyně budeme moci všichni vidět v akci již zanedlouho, 9.- 10. ledna, na domácí palubovce, kdy BVC Chodov hostí úvodní kolo
elitní osmičky nejlepších týmů z celé ČR.
Holky, gratulujeme a přejeme i do dalších finálových kol hodně štěstí a úspěchů! Jiří Kudrle

Žákyně BVC Chodov s trenéry.

Uzávěrka
únorového čísla

Tanec
Rytmus úspěšně zakončil rok

Konec roku byl pro taneční skupinu Rytmus
Crew mimořádně úspěšný. Na mistrovství světa
v Liberci posbírali tanečníci ve svých kategoriích
zlaté i stříbrné medaile. Účast byla obrovská, zúčastnilo se přes 17 zemí. Naši oslnili tanci Gang vs
Gang, New Planet, Dancing Cats a Single Ladies.
Dalším úspěchem bylo pořádání taneční soutěže Mia Dance League v Chodově. V prvním
chodovském ročníku porota hodnotila 32 předtančení různých tanečních stylů – street dance,
show dance, rokenrol, mažoretky, chir i art.
Aby toho nebylo málo, dojeli si úspěšně pro
další zlaté ocenění do Vídně za Kočky. Velké poděkování Petře Králíkové za choreo k tanci Single
Ladies.
Závěrečný Mia Dance League festival v Praze
proběhl v neděli 13. prosince a Rytmus Chodov
si odvezl celkem 7 pohárů. Tanečníci získali titul
mistr mia dance league jak v dětské, tak v dospělácké kategorii a cenu jako hlavní vítěz celé
soutěže, která se konala u nás i v zahraničí.
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Chodovská výprava šachistů.

18. ledna 2016
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dámské a pánské

Připoj se k nám!

Kadeřnictví

• Chcete hlídat svůj majetek?
• Chcete se zabezpečit před násilníky?
• Nechcete vynakládat nemalé množství peněz na pořízení kamerového systému?

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

Nechte to na nás, o všechno se postaráme!

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

Kamerový systém jako služba

tel.: 776 616 029

• Nulové počáteční náklady

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

• Bezplatná pravidelná údržba
• Bezplatný záruční i pozáruční servis

V TEPLE DOMOVA

• Výměna všech kamer za nové, ve stejné nebo vyšší kvalitě do pěti let jejich stáří zdarma

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

• Konzultace a návrh řešení zdarma
• Instalace veškerého vybavení a zaškolení do obsluhy zdarma
• Asistence při registraci kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů zdarma

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

• Pohodlný, zabezpečený přístup k záznamu z kamer přes počítač, tablet nebo telefon kdekoliv na světě
• Udržování záznamu z kamer po dobu minimálně 10 dní

Tel.: 774 544 731

• Všechny ceny za kamery jsou uvedeny bez DPH a jsou myšleny jako měsíční servisní poplatek.

Z nabídky našich IP HD kamer si určitě vyberete

HDW4300S

Popis
Rozlišení
Úhel záběru
Noční přísvit
PTZ
Objektiv
Snímač
Rozměry

HFW5300C

Popis

Rozlišení
Úhel záběru
Noční přísvit
PTZ
Objektiv
Snímač
Rozměry

Malá, levná a nenápadná kamera
vhodná zejména do vnitřních prostor a
přilehlého okolí domu.
3 Mpx (2048x1536)
80°
20 m
Ne
3,6mm/F1.8
1/3" CMOS Aptina
114x86mm (průměr, výška)

AKCE!
299 Kč


399
Kč


Všestranná kamera s možností nastavení úhlu záběru, během montáže, tak
aby perfektně zabírala širokou místnost nebo úzkou chodbu.
3 Mpx (2048x1536)
29° - 97°
30 m
Ne
2,8 - 12mm/F1.4
1/3" CMOS Aptina
104x307mm (průměr, délka)

AKCE!
459 Kč


619
Kč


Catr spol. s r.o. - Pobočka Chodov | adresa: Staroměstská 377, 357 35 Chodov | telefon: 352 665 298
e-mail: chodov@catr.cz | otevřeno: Po, Út, Čt 8-11 a 13-15, St 8-11 a 13-17:30, Pá zavřeno
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NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

mobil: 602 190 602

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Odpočiňte si u nás:
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

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

Solárium 1 min. 5 Kč

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

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.

:

KO Tel.
ZPRAVODAJ CHODOV
P.

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
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Kontakt 775 059 248
Jaroslav Vozár

ANGLIČTINA

www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…

na 2.zš Chodov

v K.Varech i v Nejdku

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

www.enigmaskola.cz

Prodej nových PC
Kamerové systémy

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75 Kč | m2 | měsíc
PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, GARÁŽOVÁ
VRATA, ZEDNICKÉ PRÁCE
jsme nositelem
certifikátu

OTHERM SOKOLOV

KONTAKT: 777 870 067

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

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

advokát

- 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

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

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

775 999 200

www.kvpujcky.cz

OPRAVA

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
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KO S M E T I C K É S T U D I O “ K K ”
najdete nás: U Porcelánky 266, Chodov (1. patro - nad Rabbitem)

AKCE: Prodlužované řasy metodou řasa na řasu: 350,-

Fotokiosek - foto ihned

Doplnění řasy 300,Kompletní kosmetika 250,- + zdarma speciální kůra na vyhlazení pleti
žehlička, jehličková masáž, mechanický peeling, sérum)
Kosmetické přípravky s hadím jedem,
kozím mlékem, čertův dráp, mořské bahno
Barvení řasy a obočí + úprava obočí za 100,-Kč

Všem našim zákazníkům do

TIP: Novinka - nová Hollywoodská metoda na prodloužení

přejem mnoho úspěchů, štěstí a zdraví

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

nového roku 2016

AREÁL TIPO (zezadu, vchod u Zverexu)

Fotoateliér

a zhuštění řas ! JEN ZA 350,-Kč
OBJEDNÁVKY: 725 946 873

Fotoaparáty, albumy a rámečky

Snížíme Vaše dluhy

Autorizovaný

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

servis a opravy

počítačů a notebooků,
záchrana dat z HDD, karet a flash disků.
Prodej náplní do tiskáren,
příslušenství k notebookům a PC.

Kopírování a tisk

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

zakázková výroba

kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dětské pokoje, ložnice…

volejte

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

Zde je místo
pro váš inzerát
Tel. 352 352 422
zpravodaj@kasschodov.cz

í
Bydlen
pro Vás

p. Janáèek - 1/4

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo
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