
Zpravodaj města
CHODOVA

  9. 12.  Vánoční koncert Petry Janů
18. 12.  Zlatá neděle
19. 12.  Vánoční laťka
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9. 12.
vánocní koncert

CHODOV
kostel sv. Vavrince

Petra Janu
vstupné 320 Kč |předprodej: Chodo scéna   K. Vary: us v: infocen  infocentrum, Globtrum, kino Malá

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje na 

to, že k dané akci pořídilo chodov-
ské TV studio videozáznam, popří-

padě videoreportáž, které jsou ke zhlédnutí 
na www.kasschodov.cz v záložce Archiv TV 
Chodov.

K věci
Vážené čtenářky, vá-

žení čtenáři, milí spo-
luobčané.

V říjnu letošního 
roku proběhly v Karlo-
varském kraji volby do 
zastupitelstva našeho 
kraje. V první řadě mi 
dovolte, abych podě-

koval všem, kteří využili svého práva a k vol-
bám přišli odevzdat svůj hlas. Osobně bych 
rád poděkoval za velkou podporu, které se 
v Chodově dostalo mně a kandidátce hnutí, 
za které jsem kandidoval. Vážím si této pod-
pory a pevně věřím, že budu umět v krajském 
zastupitelstvu hájit potřeby a zájmy našeho 
města. Věřím, že nově zvolené vedení Karlo-
varského kraje spolu s paní hejtmankou, bu-
dou pro naše město partnerem a že společně 
budeme umět posunout dál některé důležité 
záležitosti, jako například vrácení agendy ob-
čanských průkazů do našeho města. 

Rád bych také vysvětlil mé osobní angažmá 
v rámci Karlovarského kraje. Stále zůstávám 
naplno starostou Chodova, to je moje priori-
ta. Budu vykonávat svůj zastupitelský mandát 
a povedu výbor zastupitelstva kraje pro regi-
onální rozvoj. Svůj čas budu i nadále věnovat 
práci pro naše město.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, 
abych Vám popřál příjemné prožití blížících 
se vánočních svátků. Ať jsou pro Vás všech-
ny Vánoce svátky klidu, pohody a příjemného 
posezení s rodinou a přáteli.

 V roce 2017 Vám společně s panem mís-
tostarostou Luďkem Soukupem a paní ta-
jemnicí Marcelou Kubicovou přejeme hlavně 
zdraví, úspěchy a pořádnou dávku štěstí.

 Patrik Pizinger, starosta města

Hlídky městské policie jezdí 
v ulicích v nové Škodě Yeti

Chodovští strážníci vyrazili do ulic Chodo-
va v nové služební Škodě Yeti (na snímku). Vůz 
v ceně půl milionu korun nahradil starší kiu, kte-
rou město využilo na protiúčet.

Škodovku yeti měla městská policie k dispozici 
už dříve a kvůli dobrým zkušenostem se k ní po 
letech opět vrátila.

„Výbava je stejná jako u předchozího vozidla 
Kia. Kamera, GPS, defibrilátor a další potřebné 

věci,“ popsal velitel chodovských strážníků Ladi-
slav Staněk s tím, že automobil je v zadní části 
upravený pro převoz závadových osob.

Městská policie v Chodově mění vůz v tříletém 
intervalu, za tuto dobu najede přibližně 200 tisíc 
kilometrů. V provozu je služební auto prakticky 
nepřetržitě.

„Při výběru jsme brali velký zřetel na zkušenosti 
strážníků, pořídili jsme praktické auto s benzino-
vým motorem, které vyhovuje našim potřebám,“ 
doplnil starosta Chodova Patrik Pizinger.  (mák)

Nezaměstnanost ve městě 
rekordně klesala

Nezaměstnanost v Chodově v posledních mě-
sících rekordně klesá. V říjnu dosáhla výše 7, 7 %, 
což je o dvě desetiny procentního bodu méně 
než v září.

Ve stejnou dobu před rokem bylo ve městě lidí 
bez práce 8, 6 %, a v říjnu 2014 nezaměstnanost 
dokonce mírně přesáhla desetiprocentní hranici.

Podle posledních říjnových údajů z úřadu prá-
ce bylo v registru nezaměstnaných 719 obyvatel 
Chodova, naproti tomu úřad nabízel 51 volných 
míst. 

Nízká nezaměstnanost byla v říjnu také v ce-
lém Karlovarském kraji, kdy se zastavila na 5, 3 
procenta. Za poslední čtyři roky to je nejnižší čís-
lo.  (mák)
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Otázka měsíce
Odpovídá místostarosta Mgr. Luděk Soukup

V poslední době 
se množí dotazy na 
další osud chodov-
ského koupaliště. 
Může město jeho 
budoucnost ně-
jakým způsobem 
ovlivnit, popřípadě 
má v tomto ohledu 

nějaký záměr?
Je pravda, že lítost nad osudem chodov-

ského koupaliště v našich spoluobčanech 
stále přetrvává a pravidelně před zaháje-
ním letní sezóny se opakují dotazy na jeho 
obnovení. 

Nejprve je třeba znovu připomenout, 
že město Chodov nebylo nikdy vlastní-
kem tohoto areálu. O prodeji chodovského 
koupaliště se rozhodlo v rámci tzv. malé 
privatizace na počátku 90. let minulého 
století. Hlavní roli zde tenkrát sehrály státní 
instituce, které celý areál převedly přes vý-
slovný nesouhlas tehdejšího vedení města 
na soukromého vlastníka. Bylo by pocho-
pitelně v rozporu se zákonem, aby město 
investovalo do cizího majetku.

 Na zbytek sídliště U Koupaliště má měs-
to Chodov zpracovanou studii, jejíž návr-
hy jsou v postupných krocích realizovány. 
Ohledně nabídky koupání v letních měsí-
cích si myslím, že plně vyhovuje areál Bílé 
vody, který je hojně navštěvován nejen 
občany Chodova, ale i širokou veřejností 
z okolních měst a obcí.

 Stále se nám od občanů vracejí dotazy, 
zda město znovu neuvažuje o vybudování 
krytého bazénu. Zde je potřeba si uvědo-
mit, že v této problematice nehraje zásadní 
roli samotná stavba, nýbrž následující pro-
voz krytého bazénu. 

Pro názornost bych uvedl případ města 
Sokolov, kde dle mého názoru je jejich kry-
tý bazén maximálně vytížen, přesto musí 
město každoročně doplatit na provoz ně-
kolik milionů. (mák)

Umíme mnohé, předvedla 
v galerii  Mateřídouška

Sbírka pokračuje, město už 
vybralo zvonařskou firmu

Sbírka na pořízení dvou chybějících zvonů do 
chodovského kostela svatého Vavřince úspěšně 
pokračuje. Ke dni uzávěrky zpravodaje bylo na 
sbírkový účet a do pokladničky v infocentru vybrá-
no 141 116,- korun. Významně se do sbírky zapojily 
nejen chodovské firmy a podnikatelé, ale i obyva-
telé, ať už ti současní, nebo minulí. Obyvatelé za-
niklých vesnic Smolnice a Nové Chalupy věnovali 
do sbírky 50 eur, které zaslali společně s dopisem 
starostovi města.

„Mimo jiné v něm poděkovali za pomoc při 
uspořádání letošního setkání na Bílé vodě a také 
za to, že s nimi komunikujeme v jejich rodném 
(německém) jazyce,“ uvedl starosta Chodova Patrik 
Pizinger.

Autoři dopisu přiložili i papírová srdíčka, kde na 
jedné straně je dobový snímek obce, na druhé pak 
fotky rodáků. „Takový dopis vždy potěší, je to pří-
jemné lidské pohlazení,“ poznamenal starosta.

Velkého zájmu se sbírka dočkala zřejmě i proto, 
že jména největších přispěvatelů budou při výrobě 
odlita přímo na stěny nových zvonů. 

Vedení města Chodova se proto rozhodlo udělat 
další krok a zvolilo firmu, která bude zvony vyrá-
bět. Z dodaných nabídek byla vybrána zvonařská 
dílna Tomášková-Dytrychová, která zvony odlévá 
od roku 1950 v Brodku u Přerova. Za dobu své exis-
tence vyrobilo toto zvonařství více než 8500 zvonů, 
které zvoní v kostelech po celém světě, mimo jiné 
v Chrámu svatého Víta v Praze. Jeden ze zvonů 
z této dílny obdržel také jako dar papež Jan Pavel 
II. během své první návštěvy Československa v roce 
1990.

Majitelka dílny, zvonařka Leticie Vránová-
Dytrychová, Chodov navštíví počátkem příštího 
roku, aby mohla posoudit stav kostelní zvonice, 
podle něj navrhnout nejideálnější podobu nových 
zvonů a konzultovat jejich možné výtvarné řešení.

Nové zvony pro chodovský kostel by měly na-
hradit ty, které byly zabaveny pro vojenské účely 
během první světové války - od jejich roztavení 
uplyne příští rok sto let. Od té doby má kostel sva-
tého Vavřince jen jediný zvon, Jana Viléma z roku 
1658, který prošel generální opravou během letoš-
ního léta. Za účelem pořízení nových zvonů vyhlá-
silo město Chodov veřejnou sbírku, která potrvá 
nejdéle do podzimu 2018.  (mb)

Klienti denního centra Mateřídouška předvedli, že výroba dárkových předmětů, adventních věnců, svíček, keramiky 
a textilních doplňků jim není vůbec cizí. Předvedli to v rámci prodejní výstavy s názvem Umíme mnohé, která se 
konala v průběhu října a listopadu v městské galerii v Domě dětí a mládeže Bludiště.  |Foto: Martin Polák

Ruina u nádraží už zmizela
Chátrající dům v Nádražní ulici definitivně zmi-

zel. Město jej nechalo strhnout a na jeho místě 
zřídí malý odpočinkový parčík.

Zanedbaná budova přitahovala v posledních 
letech pozornost bezdomovců a vandalů, její 
tehdejší vlastníci však o rekonstrukci neměli zá-
jem. Město ji proto před časem odkoupilo s cílem 
stavbu zbourat a lokalitu upravit.

„Dům měl silně narušenou statiku, jeho stav 
a skutečnost, že se nachází v ochranném že-
lezničním pásmu, nám prakticky nedaly jinou 
možnost než nechat objekt odstranit,“ vysvětlil 
starosta Chodova Patrik Pizinger, proč se město 
nepokusilo dům zachránit či přestavět.

Jednoduchý činžovní dům kdysi patřil rodině 
chodovského továrníka Gasche, nicméně pod-
le městského historika Miloše Bělohlávka nemá 
z architektonického hlediska žádný význam.

Původní obyvatele domu bude v místě připo-
mínat nově vysazený strom a pamětní cedule. 
„S potomky rodiny jsme se navíc dohodli, že ne-
cháme v příštím roce opravit rodinnou hrobku na 
místním hřbitově,“ doplnil starosta.

„Zhruba šedesát procent objektu jsme likvido-
vali ručně, především vršek stavby. Zbytek jsme 
mechanicky strhli,“ popsal postup prací Radek 
Procházka, jehož firma vyhrála výběrové řízení. 
Dodal, že dělníci vyklidili z budovy šest plných 
kontejnerů suti a nepořádku.

Dům v Nádražní ulici se letos jako jeden z mála 
dostal na seznam projektů, kterým ministerstvo 
pro místní rozvoj v rámci programu na podporu 
revitalizace území pošle dotaci.

Náklady na demolici dosáhly částky 522 tisíc 
korun s DPH.  (mák)

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. Demoliční práce na starém domu trvaly necelé dva 

týdny.  |Foto: Martin Polák
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Stručně z Chodova
Finanční podporu mohou očekávat 

v chodovské pobočce Českého svazu včela-
řů. Radní jim odsouhlasili na jejich práci deset 
tisíc korun. Peníze jsou určené mimo jiné na 
úhradu části nákladů na léčení včel.

Letošní poslední řádné zasedání měst-
ského zastupitelstva se uskuteční 15. prosin-
ce od 16 hodin v zasedací místnosti radnice. 
Hlavním bodem programu bude projednání 
návrhu rozpočtu na příští rok.

Plán zimní údržby na nadcházející období 

odsouhlasila městská rada. Chodovské tech-
nicko-ekologické služby mají podle ní na zimu 
připravenou jak potřebnou techniku, tak zá-
soby kvalitního posypového materiálu. (mák)

Manželé Brožovi slavili 
diamantovou svatbu

Polibek jako před šedesáti lety.  |Foto: Martin Polák

Dlouhých šedesát let společného života si se 
svými nejbližšími připomněli Zdeněk Brož a jeho 
manželka Eliška z Chodova. Svou diamantovou 
svatbu oslavili mimo jiné také v chodovské ob-
řadní síni, kam zamířili v sobotu 5. listopadu 2016.

Zdraví, štěstí a pohodu do dalších let manže-
lům popřál za město jeho starosta Patrik Pizinger, 
který jubilantům předal drobné dárky a pozor-
nosti.

Diamantová svatba, stejně tak jako zlatá, bývá 
v Chodově vzácností. Radnice žádost o takovýto 
oficiální obřad registruje zhruba jednou za dva 
roky.

Párů, které spolu žijí dlouhodobě, je ve městě 
podle všeho více, nicméně ne každý se na radnici 
přihlásí.   (mák)

Termíny svatebních obřadů 
v roce 2017

Chodovská radnice odsouhlasila termíny sva-
tebních obřadů na rok 2017. Vedení města upo-
zorňuje, že v případě zájmu lze domluvou řešit 
i jiné termíny. 

Termíny pro rok 2017:
leden    28. 1. 
únor    11. 2.
březen    11. 3.
duben    22. 4.
květen    20. 5.
červen    17. 6.
červenec   15. 7.
srpen    26. 8.
září    16. 9.
říjen    14. 10.
listopad   25. 11.
prosinec       9. 12.

Uzavření úřadu pro veřejnost
Městský úřad v Chodově informuje, že z pro-

vozních důvodu bude pro veřejnost uzavřen dne 
30. 12. 2016 po celý den a dne 2. 1. 2017 bude pro-
voz úřadu omezen kvůli převádění softwarových 
úloh z roku 2016 na rok 2017, z tohoto důvodu 
nebudou v provozu pokladny do 12:30 hod. 

Omlouváme se občanům za možné komplika-
ce a děkujeme  za pochopení.

 Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Kabelkový veletrh
Udělat si radost a přitom pomoci můžete při-

jít do vánočně naladěné kavárny. V Becherplat-
zu v Karlových Varech ve dnech 3. a 4. prosince 
se na Vás se svými výrobky budou těšit i klienti 
z Mateřídoušky. Vítáme také jakoukoliv částku na 
účtu číslo: 274145397/0300. Celý výtěžek pů-
jde pro klienty do Denního centra Mateřídouška 
v Chodově.

Milé dámy a pánové dobrého srdce, pokud 
máte doma kabelku, pásek, vinylové desky, bi-
žuterii, šátek nebo šálku, oblečení, které již máte 
okoukané, ale je stále zachovalé, přineste nám 
je opět na naše sběrná místa - DDM Bludiště 
v Chodově, redakce Karlovarského deníku, re-
cepce Karlovarské krajské nemocnice.

Již jste nám pomohli nakoupit televize, pyža-
ma a veselé povlečení pro děti do nemocnice. 
Děkujeme.  DDM Bludiště

Nový kalendář představí 
Bílou vodu

Chodovská radnice vydala další nástěnný ka-
lendář. Ten je tentokrát zaměřený na Bílou vodu, 
která se v poslední době stala nejvyhledávanější 
příměstskou lokalitou Chodova.

Oblíbené místo nabízí využití pro rekreaci, 
sport, rybaření a řadu dalších aktivit. Chodovu se 
navíc letos jako jednomu z mála měst v Karlovar-
ském kraji podařilo okruh kolem Bílé vody dostat 
na seznam Mattoni FreeRun, což je síť pětikilo-
metrových tratí po celé republice.

Kalendář, jehož zadní strana obsahuje pře-
hledné informace o rozloze vodní  plochy, tamní 
flóře a fauně, je k prodeji v chodovském infocen-
tru za 120 korun.  (mák)

Školáci ozdobí stromky 
v kostele svatého Vavřince

Vánoční stromky v kostele svatého Vavřince 
letos ozdobí školáci. Každá škola dostane na 
starost jeden ze čtyř vánočních stromů, které 
v kostele každoročně stojí, a školáci si je budou 
moci vyzdobit podle svého uvážení v týdnu před 
začátkem vánočních svátků. Jedinou podmínkou 
bylo, aby byly použity přírodní materiály a stro-
mek byl jako celek přiměřeně sladěn. Během 
zdobení stromků se školáci budou moci také se-
známit s vánočními tradicemi a prohlédnout si 
kostelní jesličky. 

„Byli bychom rádi, kdyby se z tohoto nápadu 
stala tradice, a každý rok se tak budeme moci tě-
šit na novou vánoční výzdobu v našem kostele,“ 
řekla Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV.

Ozdobené stromky budou v kostele až do 
konce vánočních svátků 8. ledna a Chodováci si 
je budou moci prohlédnout například na Štědrý 
den, kdy bude od 9 do 16 hodin kostel otevřený 
pro veřejnost.  (mb) Kalendář obsahuje také zajímavé snímky pořízené pod 

hladinou.
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Lidé si přišli do KASSu 
zkontrolovat zdraví 

Obyvatelé Chodova dostali v polovině listopadu jedinečnou příležitost zdarma si prověřit svůj zdravotní stav. 
V Kulturním a společenském středisku totiž probíhaly Západočeské dny zdraví, které připravila společnost Nemos 
Group za podpory několika partnerů včetně Chodova. Lidé si tak ve Společenském sálu u jednotlivých stanovišť 
nechali změřit krevní tlak, zrak, hladinu cukru v krvi nebo její okysličení. Pro návštěvníky, včetně těch nejmenších, byly 
připraveny prezentace několika zdravotnických oborů a záchranářů. V průběhu akce, kterou moderoval Jan Musil, 
pobavili také zdravotní klauni a připravený kulturní program.  |Foto: Martin Polák

Zničené okno v kostele 
nahradila nová vitráž

Další dílo pocházející z rukou německého mi-
stra sklenáře Wolfganga Kämpfeho bude v Cho-
dově. Mistr už pro zdejší radnici před časem vy-
robil velkoformátové vitrážové okno, které zdobí 
průčelí budovy.

Tentokrát zhotovil tabulky do jednoho z vitrá-
žových oken v chodovském evangelickém kos-
tele. „To před časem poničili vandalové. Rozhodli 
jsme se, že opravu zajistíme a zaplatíme,“ uvedl 
starosta Chodova Patrik Pizinger s tím, že obno-
va vitráže vyjde na šest tisíc korun. (mák)

Komise odsouhlasila miliony 
pro zarostlý lesopark

Zarostlý lesopark v Lesní ulici mezi Chodovem 
a Vintířovem se má změnit v příjemnou lokalitu 
s řadou novinek. Meziresortní komise jmenova-
ná vládou České republiky totiž v těchto dnech 
plány města zařadila na seznam projektů, které 
podpoří penězi z takzvaných ekomiliard. Ty jsou 
určeny na zahlazení škod a následků po důlní 
činnosti.

„Za 40 milionů korun bez DPH vznikne re-
kreačně oddychový areál s parkovými úpravami 
a cestami pro pěší, který budou moci využívat 
obyvatelé obou lokalit,“ potvrdil plány starosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Cílem je vytvořit několik procházkových okru-
hů, kde nebudou chybět masivní lavičky k od-
počinku, odpadkové koše a veřejné osvětlení. 
Sportovně zaměření lidé pak jistě ocení stanovi-
ště s cvičebními prvky, která mají být rozmístěna 
tak, aby tvořila ucelený fitness okruh.

Tamní rybník čeká vyčištění a doplnění o ko-
řenovou čistírnu, jež dlouhodobě zajistí kvalitní 

Na stopě klimatu, setkání 
dětí z partnerských měst

V sobotu 12. listopadu proběhlo setkání cho-
dovských dobrovolných hasičů s hasiči z němec-
kého partnerského města Oelsnitz.

Setkání bylo zrealizováno ve spolupráci s Do-
mem dětí a mládeže Bludiště, s ČSOP a městem 
Chodov v rámci projektu: Na stopě klimatu (čes-
ko-německý projekt o obnovitelných zdrojích 
energie a environmentální výchově a vzdělávání 
dětí a mládeže, který je realizován za podpory 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, dotačního programu na podporu pře-
shraniční spolupráce SN – CZ.)

Setkání se zúčastnili mladí hasiči z Chodova 
a mladí hasiči z Oelsnitz/Erzgebirge.

Během dopoledne proběhly dva bloky před-
nášek.

O první téma se postaralo ekocentrum Cho-
dováček při ZO ČSOP Chodov a bylo zaměřeno 
obecně na environmentální výchovu, a proble-
matiku živých zahrad. Bylo spojeno s exkurzí do 
chodovské Minibotanické zahrady (na snímku 
dole).

Druhé téma proběhlo v prostorách hasičské 
zbrojnice a znělo Zásah na nebezpečné látky, 
zdroje nebezpečných látek v okolí.

V odpolední části všichni navštívili sběrný dvůr 
firmy Chotes v Chodově. V závěru vyjeli všichni 
k vyhlídce hnědouhelného dolu společnosti So-
kolovská uhelná, kde se seznámili s ekologickou 
zátěží v okolí dolu Družba. (mv)

Dotační programy pro rok 2017
Rada města Chodov vyhlásila pro rok 2017 

dva dotační programy: 1) Podpora  organizova-
né zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže, 
2) Podpora kulturních a sportovních akcí.

Oba uvedené programy jsou, včetně vzorů žá-
dostí, zveřejněny na úřední desce města Chodov. 
Žádosti do uvedených programů lze podávat 
v době od 30.11.2016 do 16.12.2016 včetně (dnem 
podání je přijetí žádosti podatelnou MěÚ Cho-
dov). Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Miss Junior je z Chodova

Titulem Miss Junior 2016 pro Českou republi-
ku se může chlubit Natálie Držková (na snímku 
uprostřed), absolventka 1. ZŠ Chodov, studentka 
sportovního gymnázia v Karlových Varech a cho-
dovská volejbalistka. Dívka si vítěznou korunku 
vybojovala v tvrdé konkurenci v polovině listopa-
du.  (mv)

vodu. U severozápadního vstupu má pak stát vy-
hlídka, která umožní vnímat celé prostředí z nad-
hledu. Součástí plánu je také výstavba altánku a 
mola u rybníka.

Úprava lesoparku začne podle všeho v roce 
2018, kdy už bude mít projekt za sebou potřebná 
povolení a bude znám vítěz výběrového řízení 
na dodavatele prací.  (mák)

Chodov bodoval v soutěži 
o nejkrásnější město

Chodov získal druhé místo v soutěži Nejkrás-
nější město a obec Čech a Moravy 2016. Lidé 
mu v průběhu internetové ankety poslali celkem 
31 924 hlasů. Vítězná Praha jich měla zhruba 
o 600 více.

Soutěž, která letos probíhala od dubna do 
konce října, připravil už poosmé informační por-
tál CZREGION. Za umístění mezi nejlepšími získá 
Chodov celostátní propagaci v médiích, grafický 
banner o městě na portálu www.czregion.cz po 
dobu 4 měsíců, propagační materiály, dárkový 
balíček a diplom.  (mák)
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ZŠ J. A. Komenského

  ZŠ Školní ulice

ZŠ Husova ulice

Poděkování
Děkujeme vedení města, pracovnicím so-

ciálního odboru, manželům Schmidovým 
za starostlivost, kterou věnují provozu klubu 
důchodců. Těšíme se na spolupráci v příštím 
roce.  Členové klubu důchodců

Vzpomínka
Dne 1. prosince by se dožil můj manžel

Štefan Černo
90. narozenin. S láskou na něj vzpomínají 

manželka Otýlie, dcery Drahuška, Soňa, Svět-
lana a syn Štefan s rodinami a vnoučaty.

 Prosím, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Školní parlament Donaldi
V pondělí 24. října se uskutečnila první schůz-

ka žáků školního parlamentu. 
V klubovně parlamentu se sešli žáci 3.- 9. tříd, 

vzájemně jsme se představili.  Je nás celkem 18. 
Po dlouhém rozhodování a vymýšlení názvu pro 
parlament jsme  se shodli na názvu Donaldi. 
Ihned na této první schůzce jsme se pustili všich-
ni do práce. 

Chceme připravovat pro žáky naší školy různé 
akce, turnaje, výlety a zážitkové dny.

Abychom všechno dobře zvládli, máme z řad 
učitelů dvě paní učitelky, a to Mgr. Paduovou a 
Mgr. Žákovou.

 Jsme teprve na začátku, a tak nám držte pal-
ce. Za Donaldy Klára Vaňková 
Autíčka na dálkové ovládání

Dne 10. 11. již podruhé proběhla na naší škole 
soutěž „Autíčka na ovládání“, která je určena pro 
první stupeň. Soutěžilo se ve třech kategoriích 
na slalomové dráze v tělocvičně školy. V první 
kategorii 1. tříd se na 1. místě umístil Jakub Mašát, 
na 2. místě Tomáš Strnad a na 3. místě Kryštof 
Janoušek, ve druhé kategorii 2. a 3. tříd se na 1. 
místě umístil Jakub Smutný, na 2. místě Šimon 
Gavenda a na 3. místě Martin Savčic, ve třetí ka-
tegorii 4. a 5. tříd se  na 1. místě umístil František 
Ferenc, na 2. místě Adam Považaj a na 3. místě 
Daniela Savčicová. Všem gratulujeme.
Pronájem

Nabízíme k pronájmu místnost v bývalé školní 
družině (vhodná jako zkušebna).

Dále nabízíme k pronájmu školní kuchyň 
(vhodná jako sklad). Nájezdová rampa je k dis-
pozici. V případě zájmu se obraťte na vedení 
školy (Mgr. Libor Dočkal - tel. 602 459  734, 
352 352 390).

Další informace o životě na naší škole najdete 
na stránkách www.zs3chodov.cz.

 Mgr. Lenka Hrušková

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

s kvalifikací dle zákona č.563/2004 Sb. pro výuku 
Aj převážně na II. stupni ZŠ. Další informace na 
tel. 352352290 nebo u ředitele školy.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Akce školy

V měsících říjen a listopad se žáci naší školy 
setkávali s příslušníky MP na besedách, kde dis-
kutovali o „Pravidlech chování“ a seznámili se 
s „Notesem strážníka Pavla“, procvičili se ve zna-
lostech prevence a pomoci při různých dětských 
úrazech apod. a samozřejmě se účastnili i něko-
lika akcí na téma dopravní výchovy. 

I tento rok žáci devátého ročníku navštěvu-

jí výstavy středních škol v Sokolově i v Ostro-
vě, kde získávají mnoho užitečných informací  
o učebních i studijních oborech.

Ve škole proběhlo mnoho besed na téma vol-
by budoucího povolání.

Ve čtvrtek 10. 11. ve třídě 1. B probíhaly násle-
chové hodiny, které měli možnost navštívit rodiče 
žáků.  Mgr. Arnoštka Fedorková

Sběr kaštanů
Tak jako každý rok, i letos v říjnu probíhala na 

naší škole soutěž ve sběru kaštanů ve spolupráci 
s mysliveckým sdružením Rysy Doubí – Karlovy 
Vary. Zúčastnili se jí žáci 1. stupně naší základní 
školy. Soutěžili mezi sebou jednotlivci, ale i třídní 
kolektivy.

Celkem se nasbíralo 946 kg kaštanů. 142 kg 

nasbírala Petra Pechová z 5. C a mezi jednotlivci 
soutěž vyhrála. Druhé místo obsadila Adéla Pa-
velková z 3. B, nasbírala 112 kg. 3. místo obsadila 
Klára Kratochvílová ze 2. A s 59 kg. Soutěžilo se 
i mezi třídami. 1. místo obsadila 5. C, 2. místo 1. B 
a 3. místo 3. B. Jak jednotlivci, tak i třídy obdrželi 
buď finanční, nebo věcné dárky. Děkujeme všem 
žákům i jejich rodičům za každoroční podporu 
této soutěže.  Mgr. Iveta Obdržálková
Krajské finále stolního tenisu

Skvělého úspěchu dosáhla naše druž-
stva v Krajském finále stolního tenisu. 
Děvčata Martina Hubená a Barča Perglerová 
vybojovala vítězství a titul krajského přeborníka, 
mladší kluci Jirka Nykl, David Neškrabal a Lukáš 
Boči pak v kategorii mladších žáků přidali místo 
druhé. Mgr. Miloš Volek

Chodov má plán odpadového 
hospodářství na dalších 10 let 

Zastupitelstvo města schválilo plán odpadové-
ho hospodářství pro naše město, který nás pove-
de k vyšším cílům a po nových cestách nakládání 
s odpady, v souladu s plány ČR a Karlovarského 
kraje, minimálně do roku 2024.

Hlavní cíle jsou - do tří let zvýšit třídění papíru, 
skla, plastů a kovů z 28% na 50%. Každý obyvatel 
sídliště bude muset ročně vytřídit 25 kg a obyva-
tel rodinného domu 60 kg bioodpadu.

Čeká nás snížení roční produkce velkoobjemo-
vého odpadu ze 133 kg na 50 kg na obyvatele.

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, dojde 
k mnoha změnám, které se dotknou každého 
z nás.

Zvýší se frekvence vývozu separovaného od-
padu, aby každý mohl kdykoliv plast a papír od-
ložit do nádoby, aniž by byla přeplněna, jak se 
poslední dobou stává. 

Naopak se sníží frekvence přistavování velko-
objemových kontejnerů ke garážím a na sídliště, 
protože zde evidentně dochází k jejich zneužívá-
ní obyvateli z okolních měst a podnikateli, což ve 
finále každý z nás zaplatí z vlastní kapsy.

Hlavní novinkou bude třídění bioodpadu. Již 
v letošním roce jsme testovali třídění bioodpa-
dů v zahrádkářských osadách, kde se to velmi 
dobře osvědčilo. Majitelé zahrádek přijali tento 

krok trochu s obavami, ale i přes určitou skep-
si je odpad čistý a není znehodnocen ničím, co 
do něj nepatří. Za to jim všem musíme poděko-
vat. V novém roce bude poskytnuta tato služba 
i vlastníkům rodinných domů. Ke každému domu 
bude přidělena nádoba na bioodpad, aby i oby-
vatelé rodinných domů mohli své bioodpady po-
hodlně třídit přímo u sebe doma. Pro obyvatele 
sídlišť bude možnost třídit bioodpady zaváděna 
postupně na vybraných stanovištích separace. 
Pokud se třídění bioodpadů na sídlištích osvědčí 
a nebude znehodnocován jiným druhem odpa-
dů, bude rozšířen na všechna stanoviště separo-
vaných odpadů.

Mnozí se ptají, proč dochází k těmto změnám 
a odpovědí je, že od roku 2024 bude zakázáno 
ukládat na skládku směsný komunální odpad. Na 
tento fakt se musíme připravit a postupně se na-
učit opravdu třídit, abychom byli schopni likvidaci 
svých odpadů zaplatit. 

Všechny uvedené změny budou zapracovány 
do nové vyhlášky o systému nakládání s komu-
nálními odpady, kterou připravujeme. 

 Ilona Nehybová, odbor správy majetku

Příběh z dluhové poradny
Do dluhové poradny za námi přišla žena, na 

první pohled viditelně unavená a začala vyprá-
vět příběh: Manželům velmi záleželo na vzdělání 
jejich dvou dětí. Bez váhání začali financovat je-
jich vysokoškolské vzdělání. Platy však nestačily, 
rezervy došly, jediná možnost byla půjčit si pe-
níze. Nevýhodné úvěry se postupně nabalovaly 
a situace se stala neúnosnou. Kdyby se manželé 
přišli poradit před rozhodnutím vzít si první úvěr, 
vše mohlo mít jiný vývoj.

Řešte své finance dříve, než bude pozdě. 
Bezplatná dluhová poradna sídlí v prostorách 
Městského úřadu v Chodově v přízemí.  Dluhové 
poradenství je poskytováno vždy v pondělí a ve 
středu od 15 do 17 hodin.  Bližší informace na 
odboru sociálních věcí.

 Štěpánka Klimentová, dluhová poradna
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Kulturní servis

Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Gymnázium & SOŠ Chodov

ZŠ Nejdecká ulice

Souhrn jednotky PO
Říjen byl po dlouhé době z pohledu zásahové 

činnosti jeden z klidnějších měsíců. Jednotka vy-
jížděla k šesti událostem.

Ve třech případech se jednalo o požár (ka-
ravan v Černavě, odpad před KASSem, kouř 
v obytném domě po svařování v Nové Roli). Po-
žáry se obešly bez zranění. 

Ostatní zásahy byly technické. Kuriózní byla 
technická pomoc při sundání svazku klíčů z vy-
sokého stromu. Dále jednotka pomohla invalidní 
osobě v nouzi. Nejnáročnější byl zásah při želez-
niční dopravní nehodě nákladního vlaku a osob-
ního vozidla na přejezdu vlečky ve Vintířově. Zde 

tři hasičské jednotky (HZSp SU, právní nástup-
ce, a. s., HZS stanice Sokolov, JSDH Chodov) 
provedly velmi náročné vyproštění řidičky ze 
zdemolovaného vozidla. Ta byla předána zdra-
votníkům ZZS KvK. Její zranění naštěstí nebyla 
vážná. Více informací najdete na našem webu 
www.sdhchodov.cz.

Dopravní nehoda, vlak a osobní vůz, Vintířov 29. října 
2016.  |Foto: SDH Chodov

Požár karavanu, Černava, 5. 10. 2016. |Foto: SDH Chodov 
Exkurze v Berlíně

Na základě dotačního Programu na podpo-
ru vzdělávání v jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy na rok 2016, který finan-
cuje MŠMT, jsme vyjeli s 18 žáky naší školy do 
Berlína.

Exkurze se nesla v duchu tématu - Jak přiblížit 

dějiny holocaustu žákům střední školy formou 
exkurze.

Na programu jsme měli několik míst, která 
jsme chtěli navštívit. Nakonec jsme však stihli 
poznat daleko více pamětihodností, kulturních 
památek a zajímavých míst, než jsme si uměli 
představit.

První naší zastávkou byla vila ve Wannsee, kde 
se konala nechvalně známá konference.  Dnes 
toto místo slouží jako muzeum. Okolí vily, ve kte-
ré se psaly dějiny, zdobí nádherné jezero a roz-
lehlý park, který jsme si také prošli. Po návštěvě 
Wannsee nás čekala jedna z nejznámějších do-
minant Berlína – Braniborská brána. Tento mo-
nument završuje socha bohyně vítězství, která 
pohání čtyřspřeží a přináší mír.

Druhý den naší exkurze jsme se vydali na pro-
hlídku památníku romských obětí holocaustu, 
památníku homosexuálních obětí holocaustu 
a památníku zavražděných evropských Židů. Po-
sledně jmenovaný památník je zvláštní svou po-
dobou. Tvoří ho 2711 různě vysokých betonových 
kvádrů, mezi které může návštěvník vstoupit ze 
všech stran. Neobvyklé je též zvlnění terénů.

Navštívili jsme také muzeum Topografie teroru, 
které mezi žáky vzbudilo obrovskou vlnu emocí. 
Dále také Checkpoint Charlie a našli místo, kde 
se původně nacházel kryt A. Hitlera. Dnes se na 
tomto místě nachází jen pamětní deska. Závěr 
druhého dne patřil návštěvě Bundestagu.

Koncentrační tábor Sachsenhausen jsme na-
vštívili v rámci třetího dne exkurze. Návštěva 
tohoto místa v nás zanechala silné dojmy, na 
některých místech bylo velmi těžké zadržet slzy. 
Historie na nás dýchla při návštěvě olympijského 
stadionu, kde se v roce 1936 konaly LOH. 

V tento den jsme ještě navštívili East Side 
Gallery – nejdelší souvislý zbytek Berlínské zdi, 
který je ozdoben uměleckými graffiti a obrazy.

Předposlední den jsme se vydali do Postupi-
mi, kde se konala postupimská konference. Dále 
jsme navštívili např. Mramorový palác, Sanssouci 
a galerii obrazů.

Poslední den jsme se ve skupinkách vydali na 
místa, která jsme ještě chtěli vidět, ale v rámci 
společného programu jsme je nestihli navštívit. 
Někteří se tak vydali např. na Berlínskou televiz-
ní věž, ze které byl úžasný výhled na obrovský 
a krásný Berlín.

Exkurze se nám vydařila. Žáci se dostali na 
velmi zajímavá místa, která by sami třeba nikdy 
nenavštívili. O spokojenosti žáků jasně hovořily 
prezentace, které si účastníci připravili pro své 
spolužáky.  Bc. Jitka Čmoková

Nabídka pracovního místa
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, pří-

spěvková organizace přijme od prosince 2016 na 
částečný úvazek asistenta/asistentku pedagoga 
(pracovní poměr na dobu určitou). 

Požadujeme středoškolské vzdělání /SpgŠ/ 
ukončené maturitní zkouškou, nebo ukončené 
studium pro AP (120 h). Vhodné také pro aktivní 
důchodce. 

Informace: 
osobně 
ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov 
telefonicky:  
352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz 

Dýňový den
Na přelomu měsíce října a listopadu jste mohli 

vidět na zahradě školy zářící dýně. Nastal totiž 
čas „Dušiček“ a s ním i uspořádání tradičního 
projektového dne, nazvaného „Dýňový den“. 
Děti se na něj moc těšily a poctivě se připravova-
ly. Pro výzdobu tříd si vyrobily papírová strašidla, 

dýňové lampiónky, pavouky, černé kočky a stra-
šidelné hrady. Také si připravily masky princezen 
ze strašidelného hradu, duchů, čertů a různých 
strašidel.

Během dne nikdo nezahálel. Žáci si s učiteli 
vyprávěli  o Dušičkách a Halloweenu, vydlabali 
a ozdobili soutěžní dýni, počítali příklady s ta-
jenkou, hledali rozdíly na obrázcích, spojovali 
barevné příklady, vystřihovali a vybarvovali ne-
topýry, skládali puzzle s obrázkem čarodějnice 
a ducha. Na závěr projektového dne byla uspo-
řádána soutěžní výstava strašidelných dýní a po 
vyhlášení vítězů byl den ukončen pouštěním dra-
ků na louce.  Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

Dýňový den v Základní škole v Nejdecké ulici.  |Foto: ZŠ Nejdecká
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  Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Kuriózní oznámení obdržel dozorčí stálé 

služby městské policie z telefonu řidiče, který 
projížděl kolem autobusového nádraží za obcí 
Vintířov, kdy tento uvedl, že u silnice potkal star-
šího muže, který tlačí invalidní vozík, má jen jed-
nu nohu a vypadá zesláble a vyčerpaně. Vzhle-
dem k tomu, že muž byl na pozemní komunikaci, 
strážníci se na místo ihned vydali i z důvodu jeho 
ochrany před projíždějícími vozidly. Na místě pak 
bylo zjištěno, že muž jede až z Habartova, u nás 
byl navštívit svého rodinného příslušníka a cestou 
zpět se mu na tak daleké cestě vybila baterie na 
vozíku. Nyní měl v úmyslu vozík tlačit až domů. 
Strážníci muži poskytli tepelný komfort a na mís-

to přivolali rodinné příslušníky, kteří se již o svého 
příbuzného postarali.

Veliký pozor si nyní na obsah kontejnerů musí 
dávat všichni zaměstnanci technických služeb, 
kteří sváží městský odpad a lisují jej ve svozovém 
popelářském vozidle, neboť opět uhodily mra-
zy a bezdomovci začali hledat všechna možná 
i nemožná zákoutí s kouskem tepla. Takové se 
rozhodl vyhledat i 30letý bezdomovec, který se 
zahrabal v kontejneru na odpadky a během noci 
usnul. Ráno jej pak probudil pohyb jeho králov-
ství směrem vzhůru, kdy hlasitým křikem a bou-
cháním na stěny popelnice na sebe naštěstí včas 
upozornil. Rozčepýřená ranní „surikata“ s hlavou 
nad úrovní popelnice se pak ještě rozčilovala, že 
musí tak brzo vstávat.

O významu kamarádství se přesvědčil 38letý 
muž, který poprosil svého „kamaráda“, se kterým 
oslavoval narozeniny, aby skočil koupit ještě ně-
jaké lahvinky, a poskytl mu na to finanční částku. 
Bohužel za několik hodin se muž dovtípil, že již 
pravděpodobně neuvidí ani nákup, ani peníze a 
ani svého kamaráda, neboť ten ihned po obdr-
žení peněz zmizel z města a oslavu narozenin 
tak svérázně ukončil. Muž je nyní v hledáčku po-
licistů.
Pozor na zábavní pyrotechniku!

Chtěli bychom připomenout zvláště dětem a 
jejich rodičům, že vzhledem k blížícím se osla-
vám nového roku, bude v prodejní nabídce opět 
i tzv. „zábavní pyrotechnika“.  Ta je však zába-
vou pouze za dodržení bezpečnostních pravidel 
a její použití nevhodnou formou a při porušení 
bezpečnostních pravidel má za následek vážné 
úrazy a škody na majetku. Doporučujeme rodi-
čům dětí, aby je v zájmu ochrany života a zdraví 
o této skutečnosti řádně poučili. 

Přejeme Vám za kolektiv městské policie šťast-
né a klidné prožití vánočních svátků.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Informace SDH
V říjnu proběhlo poslední kolo Karlovarské 

ligy mládeže a zároveň Karlovarský pohár mužů, 
žen a dorostu v požárním útoku u obchodního 
centra Varyáda v Karlových Varech. Náš sbor re-
prezentovala všechna družstva kromě dorostu. 
Muži obsadili 7. místo v hodnocení soutěže. 
U žen byla soutěž napínavá, samostatnou sou-
těž ženy vyhrály s nejlepším časem požárního 
útoku. Družstvo mladších žáků ve stejné disci-
plíně samostatnou soutěž vyhrálo s velmi rych-
lým útokem. V celoroční soutěži Karlovarské ligy 
obsadilo krásné druhé místo. Družstvo starších 
žáků obsadilo v soutěži sedmé místo, v celkovém 
umístění ligy stačily výkony na páté místo. 

Chodovští hasiči budou opět v roce 2017 orga-
nizovat již tradiční Hasičský ples. Termín byl sta-
noven na sobotu 11. února 2017 a bude se konat 
opět ve velkém sálu KaSS v Chodově.

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

Požární útok, družstvo žen, Karlovarský pohár, OC 
Varyáda, Karlovy Vary, 1. října 2016.  |Foto: SDH Chodov 

Okolí Chodova je plné míst, se kterými 
předváleční obyvatelé našeho kraje spojo-
vali mnoho legend a pověstí. Jedním z ta-
kových míst je bájný Liščí kopec (německy 
Föllerberg, počeštěle také Felderberg), ležící 
severozápadně od Chodova směrem na Tat-
rovice. Na vrcholku tohoto kopce se nachází 
vyhlídka, obnovená v roce 2014 chodovským 
hornickým spolkem Solles. 

Pro obyvatele Chodova mělo toto místo 
zvláštní význam – z žádného jiného vrchu v okolí 
nebylo tak krásně vidět na celé chodovské údo-
lí. V době, kdy ještě nebyl výhled kryt stromy, 
bylo možné přehlédnout široký obzor od (dnes 
zaniklé) Smolnice a Božičan na levé straně až 
k Vřesové a Sokolovu vpravo. Skále na vrcholu 
kopce proto říkávali místní Němci „Chodaublick“ 
– chodovská vyhlídka – a byla pro mnoho rodin 
oblíbeným místem nedělních výletů. Následkem 
nuceného vysídlení původního německého oby-
vatelstva po roce 1945 došlo k narušení místní 
paměti a Chodaublick upadl v zapomnění. Tepr-
ve až díky vzpomínkám původních chodovských 

obyvatel, dnes žijících v Německu, byla vyhlídka 
znovuobjevena a obnovena. 

K Föllerbergu se váže mnoho pověstí, z nichž 
nejznámější je pověst o pokladu nesmírné hod-
noty ukrytém v nitru kopce. Tuto pověst najdete 
mimo jiné i v předválečné kronice našeho města, 
kde stojí doslova toto:

„Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na 
úpatí Föllerbergu, a zatímco se jeho ovečky 
klidně pásly, vylezl chlapec na kopec, kde našel 
u skály nádhernou květinu, která se mu natolik 
líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Una-
ven výstupem na kopec ulehl na kámen, když vtu 
se za ním ozvalo třesknutí, a když se polekaně 
otočil, uviděl ve skále otvor, v kterém stála bíle 
oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji ná-
sledoval. Chlapec ji poslechl a vešel otvorem do 
velkého bílého sálu, který byl pln zlata, stříbra a 
drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby 
si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít a 
kolik bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček 
s květinou na kámen a začal si plnit kapsy zlatem 
a stříbrem.

Chodaublick se po dlouhých letech opět stal místem, které kvůli jedinečné scenérii navštěvují lidé nejen z Chodova, 
ale také ze širokého okolí  |Foto: Martin Polák

Föllerberg, kopec opředený 
pověstmi a bájemi
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Vanocni

tanecní
radovanky
s Luckou a Honzou

Neděle 11. prosince 
15.00 společenský sál KASS Chodov

KASS Chodov vás zve 

ˇ
ˇ

ˇdetská show

Bude se tančit, smát, soutěžit, prostě řádit a dovádět… 
Těšíme se nejen na vaše děti!

Vstupné 150 Kč - předprodej kino a infocentrum Chodov

Pověst o bílé paní si lze přečíst také na informační tabuli, která je umístěna pár metrů od zamřížovaného vstupu do 
štoly (v pozadí).  |Foto: Martin Polák

Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní 
„Nezapomeň na to nejkrásnější!“ Tím myslela květinu 
na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale 
chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kame-
ni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile 
však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela 
a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený.

Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na 
svazích Föllerbergu, jen ten bude moci znovu 
horu otevřít a odnést si její poklady.“

Podle pověstí šlo spatřit bílou paní i později 
– nejčastěji ji lidé vídali, když nabírala vodu ze 
studánky u paty Föllerbergu, kde měla i svou jes-
kyni, ve které žila. Vstup do ní se otevíral každý 

rok na Velký pátek, když se v kostele zrovna četly 
pašije, ale nenašel se nikdo, kdo by se dovnitř 
odvážil vstoupit. 

Na úpatí kopce se skutečně nachází otvor, kte-
rý vede do podzemí. Nejde však o jeskyni, nýbrž 
o staré důlní dílo - štolu. Ta byla předválečným 
obyvatelům okolních obcí známá jako „jeskyně 
pod Föllerbergem“, nebo také jako „jeskyně bílé 
paní“. Společně s vyhlídkou na vrcholku kopce 
patřila štola k oblíbeným výletním místům.

Skutečný důvod vzniku této štoly a doba, kdy 
byla vytvořena, jsou pro nás záhadou. Dá se 
ovšem předpokládat, že šlo o průzkumné důl-
ní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Vstupní 
chodba je vystavěna z kamenů, strop z kamen-
ných překladů a hlavní štola je dlouhá přibližně 
40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na ji-
hozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do 
skály směrem na severovýchod. Horninou štoly 
je především žula s většími a menšími křemenný-
mi žilami. Maximální výška štoly je přibližně 170 
cm a v nejširších místech má kolem 80 cm.

V srpnu tohoto roku bylo ústí štoly „Bílá paní“ 
upraveno hornickým spolkem Solles a místo bylo 
osazeno naučnou tabulí. Až se udělá pěkné po-
časí, určitě ji doporučuji k návštěvě. Protože – 
kdo ví – třeba poklady bílé paní čekají právě na 
vás.  Miloš Bělohlávek, městský historik 

Vnitřek štoly Bílá paní.  |Foto: Ivana Sarkányová
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17. 12. 08:00-18:00 h Stánkový prodej

18. 12. 08:00-18:00 h Stánkový prodej
15:50-16:10 h Vánoční koledy v podání ZUŠ Chodov 
16:10-16:20 h Zahájení starostou Patrikem Pizingerem
16:20-16:45 h Vánoční koledy v podání ZUŠ Chodov 
17:00-17:15 h Vánoční pásmo v podání chodovských skautů,

       předávání betlémského světla

18:00 Vánoční koncert učitelů ZUŠ Chodov 
v kostele sv. Vavřince 

Prodej limitované edice hrnků s motivem města Chodova

Vánoční trhy
Zlatá neděle

a

Chodov, Staroměstská ulice

Adventní 

koncerty
v kostele sv. Vavrince

25.11. 18:00
Koncert Hudby Hradní stráze a Policie Ceské republiky

09.12. 19:00
Petra Janu – predvánocní koncert s peveckým sborem ZUŠ Chodov

18.12. 18:00
Vánocní koncert ucitelu ZUŠ Chodov

21.12. 18:00
Adventní koncert „Z nebe posel vychází aneb Co se zpívalo v dobe 
adventní“, vystupuje: Schola cantorum, porádá rímskokatolická 
farnost Chodov a mesto Chodov

ˇ

ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ
ˇ ˇ

ˇ

ˇ

°

°
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1.-2. 12. (čt-pá) 17 h, 3. 12. (so) 19.30 h, 4. 12. 
(ne) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Premiéra / Pohádka / ČR
Anděl Petronel stále pracuje u nebeské brány, ale je pře-
svědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný poku-
šitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout 
jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! 
Přístupné. Vstupné 120 Kč

1. 12. (čt) 19.30 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Romantický / ČR
V hlavních rolích příběhu o lásce a naději se setkávají dvě 
velké filmové a televizní hvězdy současnosti – Ondřej 
Vetchý a Aňa Geislerová. 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

2. 12. (pá) 19.30 h, 3. 12. (so) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný fantasy / USA
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhad-
ným kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzác-
ných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může 
stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a 
jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufří-
ku? J. K. Rowlingová Vás zve do nové epochy kouzelnic-
kého světa! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

3.-4. 12. (so-ne) 15 h
TROLLOVÉ /92/
Animovaná komedie / USA
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze 
všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost 
na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být 
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

4.-5. 12. (ne-po) 19.30 h
DOCTOR STRANGE 3D /115/
Akční dobrodružný fantasy / USA
Studio Marvel uvádí film o světoznámém neurochirurgovi 
Dr. Stephenu Strangovi, jehož život se změní po strašlivé 
dopravní nehodě, která mu znemožnila používat ruce. 
Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat 
uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na mystické, od-
loučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že Kamar-
-Taj není jen chrámem uzdravení, ale i základnou pro boj s 
temnými silami, jež chtějí zničit naši realitu. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

6.-7. 12. (út-st) 19.30 h
NOČNÍ ZVÍŘATA /115/
Premiéra / Thriller / USA
Kurátorka galerie moderního umění se snaží svou vnitřní 
prázdnotu zaplňovat vystavováním šokujících exponátů a 
po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v luxusním domě v L. A., 
ze kterého asi i před ní nápadně často utíká její partner. Ru-
kopis románu Noční zvířata, který napsal její bývalý manžel 
Edward (Jake Gyllenhaal), by mohl být dokonalým lékem 
na nespavost. Kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

8. 12. (čt) 17 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC /85/
Smutná komedie / ČR
Luboš všechno nepříjemné odsouvá na „později“, nebo na 
„uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se ženami končí 
fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal 
partnerku... 
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

8.-10. 12. (čt-so) 19.30 h
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY 3D
Premiéra / Akční horor / USA
Další pokračování úspěšné filmové série Underworld, ten-
tokrát s podtitulem Krvavé války, sleduje osudy upíří smr-
tonošky Selene (Kate Beckinsale), která se brání nemilosrd-
ným útokům jak ze strany lykanů, tak i upířího rodu, který 
ji zradil. Za pomoci svých jediných spojenců Davida (Theo 
James) a jeho otce Thomase (Charles Dance) musí zastavit 
odvěkou válku mezi lykany a upíry i za cenu, že bude nu-
cena za mír položit tu nejvyšší oběť. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

9. 12. (pá) 17 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI 3D /128/
Fantasy / USA
Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí 
se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele 
a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé 
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimeč-
ná “podivnost” může zachránit jeho nové přátele… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

10. 12. v 15 h, 11. 12. (ne) 17 h
LICHOŽROUTI /86/
Rodinný animovaný / ČR
LICHOŽROUTI jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a 
mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zů-
stane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 
Přístupné. Vstupné 100 Kč

10. 12. (so) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Premiéra / Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 120 Kč

11. 12. (ne) 15 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /90/
Animovaná rodinná komedie / USA
Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi byste 
se divili. Vězte, že třeba takoví psi mají nápady, které roz-
hodně nejsou pro kočku. A co teprve bílí králíci! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

11.-12. 12. (ne-po) 19.30 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU /97/
Komedie / ČR
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek mi-
lující manželkou Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té 
doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způso-
bem požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít od nuly 
jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hy-
peraktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do 
jednoho domu s nerudným  Božíčkem (Ondřej Vetchý). 
Přístupné. Vstupné 105 Kč

Kino Malá scéna Chodov

KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

20.-21. 12. (út-st) 19.30 h
PAŘBA O VÁNOCÍCH 
Premiéra / Komedie / USA
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti pohrozí, že 
jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním večírkem, na kterém by 
ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne z rukou... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

22. 12. (čt) 17 h, 30. 12. (pá) 15 h
ZPÍVEJ 3D /110/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Nejočekávanější animovaná komedie roku! Koalí král zábavního průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, 
jak udržet svůj podnik na nohou, než ho napadne uspořádat pěveckou soutěž. Ukáže se, že město, 
ve kterém žije, přímo oplývá talenty. Jak vybrat jen jeden? 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

29.-30. 12. (čt-pá) 19.30 h
ASSASSIN’S CREED 3D
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA, VB, Francie
JCallum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční technologii odhaluje ve své DNA genetické 
vzpomínky svého prapředka Aguilara žijícího v 15. století. Brzy ale zjišťuje, že i on sám patří k 
tajné organizaci Asasínů, která se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

15. 12. (čt-pá) 17 a 19.30 h, 16. 12. (pá) 19.30 h,        
17. 12. (so) 17 h, ne 18. 12. 17 a 19.30 h

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
1.-2. 12. (čt-pá) 17 h, so 3. 12. 19.30 h, ne 4. 12. 17 h

Přístupné. Vstupné 120 Kč
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4. 12. (ne) 14 h
Mikulášský koncert ZUŠ Chodov
společenský sál

5. 12. (po) 17 h
Vánoční večírek Chodos Chodov
společenský sál

9. 12. (pá) 19 h 
Petra Janů - Předvánoční koncert s pěveckým 
sborem ZUŠ Chodov
kostel sv. Vavřince

11. 12. (ne) 15 h
Dětské vánoční taneční radovánky s Janem 
Onderem a Lucií Hunčárovou
společenský sál

11. 12. (ne) 17 h
Taneční kurzy - bonusová hodina
společenský sál

15. 12. (čt) 8 h
Školní akademie GASOŠ
společenský sál

17. 12. pátek 20 h
Vánoční ples taneční školy Jana Ondera a 
Lucie Hunčárové
společenský sál

17.-18. 12. (so-ne) 8-18 h
Vánoční trhy
Staroměstská ulice

TV Studio Chodov

6. 12. (čt) až 9. 12. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce listopadu (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. 12. (út) až 16. 12. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
OD ADVENTU DO TŘÍ KRÁLŮ
Záznam z představení pro ZŠ (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

20. 12. (út) až 23. 12. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce prosince (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
KDE SE VZALY VÁNOCE
Záznam z divadelního představení pro děti (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

27. 12. (út) až 30. 12. (pá) od 10.00 a 18.00 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VÁNOČNÍ KONCERT 2011
Záznam z kostela sv. Vavřince (repríza) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

KASS Chodov13.-14. 12. (út-st) 19.30 h
PŘÍCHOZÍ /117/
Sci-fi / USA
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, do-
jde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvis-
tiku Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké 
mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje 
na pokraji globální války, Banksová se společně se svým 
týmem pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi … 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

15. 12. (čt) 17 a 19.30 h, 16. 12. (pá) 19.30 h,        
17. 12. (so) 17 h, 18. 12. (ne) 17 a 19.30 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Premiéra / Dobrodružný sci-fi / USA
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samo-
statných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradič-
ních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a 
zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

16. 12. (pá) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

17.-18. 12. (so-ne) 15 h
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA /107/
Animovaný rodinný / USA
Příběh o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na 
nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potká-
vá kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát 
se zkušenou mořeplavkyní… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

17. 12. (so) 19.30 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC /85/
Smutná komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

19. 12. (po) 19.30 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Romantický / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

20.-21. 12. (út-st) 19.30 h
PAŘBA O VÁNOCÍCH
Premiéra / Komedie / USA
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci 
generální ředitelky společnosti pohrozí, že jeho pobočku 
zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním 
večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale ve-
čírek se mu poněkud vymkne z rukou... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

22. 12. (čt) 17 h
ZPÍVEJ 3D /110/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Nejočekávanější animovaná komedie roku! Koalí král zá-
bavního průmyslu (bývalý) marně přemýšlí, jak udržet svůj 
podnik na nohou, než ho napadne uspořádat pěveckou 
soutěž. Ukáže se, že město, ve kterém žije, přímo oplývá 
talenty. Jak vybrat jen jeden?
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

22. 12. (čt) a 26. 12. (po) 19.30 h
MANŽEL NA HODINU /105/
Premiéra / Komedie / ČR
Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel. Milanův 
vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a 
když se ji už Milan konečně odhodlá požádat o ruku, vypa-
dá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě jedné malé 
„drobnosti“ – Milan je stále ženatý. Kromě Milanových lapá-
lií je tu ještě další problém – návrat čtveřice k hraní vodního 
póla se moc nedaří. Zůstali jen tři... a to je sakra málo... 
Aby zachránili partu a vytáhli kamaráda Jakuba z depresí, 
rozhodne se Kryštof přivést do bazénu aquabely… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

26. 12. (po) 17 h, 27.-28. 12. (út-st) 19.30 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Premiéra / Dobrodružný sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

27. 12. (út) 17 h
LICHOŽROUTI /86/
Rodinný animovaný / ČR
Přístupné. Vstupné 100 Kč

28. 12. (st) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Premiéra / Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 120 Kč

29. 12. (čt) 15 h
TROLLOVÉ /92/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

29. 12. (čt) 17 h
POHÁDKY PRO EMU /110/
Romantický / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

29.-30. 12. (čt-pá) 19.30 h
ASSASSIN’S CREED 3D
Premiéra / Akční dobrodružné sci-fi / USA, VB, F
Callum Lynch (Michael Fassbender) díky revoluční tech-
nologii odhaluje ve své DNA genetické vzpomínky svého 
prapředka Aguilara žijícího v 15. století. Brzy ale zjišťuje, že 
i on sám patří k tajné organizaci Asasínů, která se zavázala 
chránit svobodnou vůli lidstva. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

30. 12. (pá) 15 h
ZPÍVEJ 3D /110/
Premiéra / Animovaný rodinný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pátek 30. 12. v 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný fantasy / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Vánoční ples 
taneční školy Jana Ondera

17. prosince
Chodov

20 hodin

společenský sál

Hraje skupina 

Griff
Hosté večera 

Emanuel Ridi
něk PiškulaZde

Vstupné 240 Kč

18. 12. (ne) 15.30 h
Zlatá neděle
Staroměstská ulice

18. 12. (ne) 18 h
Vánoční koncert ZUŠ Chodov 
kostel sv. Vavřince

21. 12. (st) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál
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ZUŠ Chodov
4. 12. (ne) 14 h
Mikulášský koncert
Část výtěžku z dobrovolného vstupného bude věnována  
stacionáři Mateřídouška. 
společenský sál KASS Chodov

13. 12. (út) 17 h
Vánoční koncert žáků
sál ZUŠ

18. 12. (ne) 16 h
Ukončení adventu
Staroměstská ulice 

18. 12. (ne) 18 h
Vánoční koncert učitelů
kostel sv. Vavřince

19. 12. (po) 11 a 15 h
K Ježíškovi do Betléma půjdeme
Hudebně naučný pořad. Účinkují zástupci divadélka DINA: 
Jitka Kubištová a Milan Benedikt Karpíšek
11.00  hodin pro žáky ZŠ Nejdecká ul.
15.00 hodin pro žáky, učitele a přátele ZUŠ 
sál ZUŠ

Galerie u Vavřince

9. 11. (st) 17 h
Fotografie Milana Martinka
Probíhající výstava fotografií. Výstava potrvá do 6. 1. 2017
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

Infocentrum Chodov

Dřevěný betlémek
Opět v prodeji dřevěný betlémek s chodovským kostelem sv. 
Vavřince. Betlém formátu malé obálky je vylamovací a jedno-
duše složitelný.

Betlémské světýlko
V týdnu od 19. do 23. prosince si můžete nechat připálit 
betlémské světýlko v našem infocentru. Otevřeno máme 
každý den od 8 do 17 h, s polední pauzou od 12.30 do 
13.00 hodin.
Od soboty 24. 12. do pondělí 26. 12. ZAVŘENO

Městská galerie v DDM Bludiště
13.-22. 12. 
Nevšední mandaly - Marie Smrčková
Prodejní výstava. Výstavní dny: úterý, středa, čtvrtek, 9-12 a 
14-17 h. Vstup zdarma.

7. 12. (st) 14 h
Vycházka turistů
Okolo pekla, cca 10 km. Sraz na autobusovém nádraží.

10.-11. 12. (so-ne) 9 h
Volejbal - Český pohár žákyň
Turnaj elitní české osmičky družstev – TJ Kralupy, Olymp 
Praha „A“, Dukla Liberec, LOKO Plzeň, Volejbal Tábor, 15. ZŠ 
v Plzni, Kometa Praha, BVC Chodov
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

11. 12. (ne) 10 a 14 h
Volejbal - Extraliga kadetek
Poslední kolo základní části extraligy – soupeř Španielka 
Řepy.
sportovní hala Chodov, pořádá BVC Chodov

14. 12. (st) 8.30 h
Vycházka turistů
Karlovy Vary - naučné stezky, cca 10 km. Sraz na autobu-
sovém nádraží.

19. 12. (po) 15 h
Vánoční laťka
31. ročník závodu ve skoku vysokém.
sportovní hala Chodov

21. 12. (st) 13 h
Vycházka turistů
Předvánoční Cheb, cca 10 km. Sraz na vlakovém nádraží. 
Návrat ve večerních hodinách.

28. 12. (st) 14 h
Vycházka turistů
Předsilvestrovská vycházka na Bílou vodu - 3. ročník, cca 5 
km. Sraz na autobusovém nádraží.

Sport

Letní ozdravný pobyt s DDM Bludiště             
Chorvatsko 10.-19.8.2017
Ostrov Pag, kemp Straško s oblázkovou pláží a pěknými 
sociálkami. Ubytování v mobilhomech ve stínu stromů pro 
4-5 osob, věk dětí 8-15 let. Cena poukazu: 7.400,- Kč (uby-
tování, 5x denně strava, pitný režim, doprava, služby kem-
pu, pobytová taxa, pedagogický dozor). Splatnost zálohy 
3.000,- Kč do 28.2.2017. Doplatek 4.400,- Kč do 31.5.2017. 
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště.

Nová indiánská výprava Lhenice 2017
DDM Bludiště pořádá letní tábor pod vedením p. Libušky 
Heroldové. Těšíme se na zvídavé děti, které si s námi budou 
v létě hrát. Přihlášky si včas vyzvedněte v kanceláři DDM.
Kdy: od neděle 2. 7. do pátku 14. 7. 2017, kde: Lhenice u 
Prachatic, penzion Ingrid, věk dětí: 6–10 let, cena: 5.500,- 
Kč, (záloha 2.000,- Kč do 31.1.2017, doplatek do 31.5.2017). 
V ceně je doprava, ubytování, strava 5x denně, pitný režim, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží… Náplň 
tábora: výpravy, soutěže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, 
výlet na zámek Kratochvíle, ZOO Hluboká …)
tel.: 352 352 280/281; 602 944 989. Foto z minulých let na 
www.ddmchodov.cz

Příměstský tábor s DDM Bludiště
O zábavu vašeho dítěte bude postaráno pedagogy volné-
ho času vždy od 8 do 16 hodin, 10. - 14.7. 2017
Cena: 1.200,- Kč / členové ZÚ: 1.000,- Kč
V ceně: 2x oběd v restauraci (polévka, hlavní chod, nápoj), 
materiál, pomůcky, veškerá doprava, vstupy, pronájem 
sportovišť, odměny do soutěží, pedagogický doprovod.
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště. Informace: 352 352 281. 
Změna programu vyhrazena

5. 12. 
Mikulášská nadílka 
Mikulášská nadílka v pekle sklepa DDM Bludiště. Čert, an-
děl a Mikuláš předají dětem vaše balíčky. Trénujte básničky 
a písničky. Nutno zajistit předem časové vstupenky (denně 
od 10 – 18 h, v pátek do 16 h).

Dopis Ježíškovi 
Hurá, už je to tu zase. DDM Bludiště Chodov dává vědět, 
že všechny šikovné děti si u nás mohou vyzvednout Dopis 
pro Ježíška, na který napíšou či namalují, co by nejraději 
našly pod vánočním stromečkem. Mohou svá přání také 
nakreslit. Hotová psaníčka u nás, v domě dětí, vhodí do 
speciální Ježíškovy schránky. Dětem pak jen zbývá těšit se, 
jak to všechno dopadne.

DDM Bludiště Chodov

1. 12. (čt) 10 h
Cvrčkohrátky 
Cvičení, říkanky a hry pro maminky s dětmi od 2 do 6 let.

1. 12. (čt) 19 h
Bez jablka
Chcete vědět, jak by dnešní svět vypadal, kdyby Eva ten-
krát nepodala Adamovi jablko a Adam si do něj nekousnul? 
Odpověď naleznete v knize mladé autorky Michelle Lo-
sekot, pocházející z Chodova. 

4. 12. (ne) 16 h
Čertovské řádění
Na děti od 2 do 8 let čekají různé pekelné hry a úkoly. Na 
závěr přijde Mikuláš se svým doprovodem. Pro registro-
vané čtenáře.

7. 12. (st) 18 h 
Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé
Cestovatel Tomáš Kubeš vás vezme na výpravu divočinou 
východní Sibiře. Seznámíte se s městem Jakutskem, velko-
lepými oslavami slunovratu Ysyakh, Jakuti, pastevci sobů, 
šamany, se silnicí koster, dálnicí do Magadanu, s gulagy a 
se spoustou dalších zajímavostí.

8. 12. (čt) 17 h
Hlas na poušti
Advent je doba ohlašující příchod naděje pro tento svět ze 
světa zcela jiného. Co říká Bible o hlasu naděje volajícím i 
do dnešní pustiny marnosti?

22. 12. (čt) 15 h 
Veselá vánoční nadílka
Naši dětští čtenáři si mohou přijít vybrat  dáreček pod náš stro-
meček a zakončit společně s námi rok. Pro registrované čtenáře. 

Pondělí 16 h
Herní klub
5. 12. Hádanky, 12. 12. Activity, 19. 12. Vánoční pohádkový 
kvíz, 26. 12. Panika v laboratoři

Středa 15 h
Výtvarná dílnička
7. 12. Sněhuláci, 14. 12. Dárky a dárečky, 21. 12. Vánoční 
ozdoby, 28. 12. Party dekorace 

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
8. 12. Krtek a sněhulák, 15. 12. U všech čertů, 22. 12. Vánoce 
u Rumcajsů, 29. 12. Hurvínkův rok
sobota a neděle 17. a 18. 12. 9-12 h
Od pátku 23. 12. do úterý 27. prosince ZAVŘENO
Od pátku 30. 12. do neděle 1. ledna ZAVŘENO

TIPY KNIHKUPECTVÍ 
V Městské knihovně Chodov
Michal Viewegh – Melouch
Michaela Losekoot, Miloš Říha - Bez jablka
O stereotypech mezi mužem a ženou v generaci dnešních 
třicátníků. 
Otevřeno: Po-Pá 10-12 13-17
sobota a neděle 17. a 18. 12. 9-12 h
Od soboty 24. 12. do neděle 1. ledna ZAVŘENO

Městská knihovna Chodov
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Mladší žákyně BVC Chodov - sezóna 2016/2017
Horní řada zleva: Veronika Kudrlová, Kateřina Zapfová, Anna Rudolfová, Karolína Šoupalová, Kateřina Matejková, 
Radka Veselá, Barbora Klánová. Spodní řada zleva:  Sára Kosířová, Michaela Mustabašičová, Jiřina Přibylová, Aneta 
Trollerová. Ležící:  trenér Jiří Kudrle, Lenka Veselá

Tereza Cvingerová - pětinásobná 
mistryně světa

Mistrovství světa kickboxing 
Událostí roku 2016 kam směřovala příprava 

v celé sezóně byla jednoznačně akce číslo jed-
na, a to mistrovství světa – kickboxing v italském 
městě Carrara. 

Zde se zúčastnilo více jak 70 zemí v celkovém 
počtu převyšujícím 4000 závodníků. Za samura-
je vyráží tříčlenný tým ve složení: bojovníci Pavel 
Pilný, Tereza Cvingerová pod vedením trenéra 
Václava Koláře.

Mistrovství začíná ve středu, kdy je zahájeno 
obrovským ceremoniálem, který je ukončen pře-
letem italských stíhaček v barvách italské triko-
lóry. 

Naši závodníci začínají své zápasy až ve čtvr-
tek, prvním zápasem Pavel nastupuje v prestižní 
kategorii do 75 kg v K1 v plnokontaktním sty-
lu plném kolen a klinčů. Získává první vítězství 
a postupuje do čtvrtfinále, Tereza se probila do 
finále, kde v ženách s francouzskou reprezen-
tantkou získává v ringu v lightcontactu svůj první 
titul mistryně světa.

V pátek pokračují eliminace Pavel nastupuje ve 
čtvrtfinále s francouzským reprezentantem, kte-
rého po skvělém výkonu poráží ve 3. kole k.o., 
Tereza pokračuje v eliminacích a  vítězí. Vyhrává i 
v dalších disciplínách a probojovala se do neděl-

ních finálových zápasů na tatami, kde vybojovala 
úžasná čtyři finále. V sobotu čeká Pavla semifi-
nále s borcem z USA, který do tohoto zápasu 
měl bilanci u všech zápasů vítězství k.o. v 1. kole. 
Soupeře jsme nastudovali a již od začátku nepři-
stoupili na jeho taktiku, ze zápasu se stala krásná 
3kolová bitva, kterou nakonec Pavel prohrává na 
body, ale jen se vztyčenou hlavou a získává per-
fektní 3. místo. 

V neděli čekaly na Terezu hned čtyři důležité 
finálové zápasy na tatami. První finále v kategorii 
lightcontackt juniorky nastupuje proti francouz-
ské reprezentantce, kterou poráží, a získává 
druhý titul. Stejná soupeřka na ni čeká i v dalším 
finále v kategorii juniorky kick-light a opět vítězí. 
V kategorii kick-light ženy nastupuje proti domácí 
italské bojovnici, která v eliminacích ukázala svůj 
tvrdý styl a i ve finále s Terezou to dokazovala 
již od začátku, to se podařilo ale v druhém kole 
otočit,  Tereza ukazuje, že je tvrdší, a vítězí a zla-
tá medaile se zastavuje na číslu čtyři. Poslední 
kategorií, kterou šla Tereza poprvé, byla K1 light 
juniorky. Nastupuje proti holandské bojovnici, se 
kterou si hned od začátku rozdala tvrdé výměny 
ukončené koleny, Tereza ale v zápase postupně 
dominuje a po velmi náročném dnu ve večerních 
hodinách získává svůj pátý titul mistryně světa.

Mladé naděje BVC Chodov

Florbal

Florbalisté TJ Batesta Chodov vstoupili 
úspěšně do nové sezóny

Přípravka odehrála první dva turnaje a z obou 
si přivezla stříbrné medaile za druhé místo. 

V kategorii elévů jsme se v prvním turnaji kraj-
ské ligy umístili na prvním místě ze sedmi týmů. 
V domácím turnaji této soutěže jsme obhájili 
zlato, tentokráte v konkurenci osmi týmů z Kar-
lových Varů, Ostrova, Sokolova, Chebu a Plzně.

Děkujeme městu Chodov za podporu a svě-
řencům za výborné výkony.

 Trenéři florbalu TJ Batesta Chodov

Elévové TJ Batesta Chodov.  |Foto: Martina Hubená

Tenis

Poslední turnaj v babytenise
Letošní poslední oficiální tenisový turnaj pro 

kategorii babytenis se uskutečnil v Sokolově. 
Z Karlovarského a Ústeckého kraje se ho zú-

častnilo 21 dětí včetně našich hráčů Petry Steh-
nové, Verči Snopkové, Terezky Krejčové a Hon-
zíka Psoty. K naší velké radosti se ze základních 
skupin podařilo postoupit hned třem našim hrá-
čům, Petře, Terezce a Honzíkovi. 

Terezka se probojovala až na konečné krásné 
třetí místo a Honzík si po napínavém finálovém 
zápase odvezl domů další vítěznou trofej.  

 Milan Hajduk, trenér mládeže
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Prague Open
Mezinárodní turnaj v kickboxu byl pro nás po-

slední prověrkou před MČR. Nejúspěšnější člen-
kou byla Eliška Jiratková, která zvítězila v katego-

Samurai fight club si odváží z mistrovství světa 
šest cenných kovů, kdy zúročuje již dlouholetou 
práci celého klubu a potvrzuje jeho kvality. 

Děkujeme všem za podporu, bez které by-
chom se na této akci nemohli být, děkujeme 
všem členům klubu, celé naší samurajské rodině, 
všem, co přispěli na promo akcích BAR F MFF 
Karlovy Vary, Běh pro šampióny, dále děkujeme 
za podporu městu Chodov, obci Vřesová.

Václav Kolář, trenér

Czech open kickboxing 2016
Samurajové vyrazili na největší turnaj v ČR, 

konaný v Praze, kam přijíždí závodníci z celého 
světa. 

Za nejmenší nastoupila Jana Petříková v kate-
gorii dívky do 47 kg, která až ve finále prohrá-
vá se slovinskou reprezentantkou a získává 2. 
místo. Johny Kolář nastupuje poprvé v kategorii 
starší žáci do 52 kg, kde prohrává v eliminaci se 
zkušeným rakouským závodníkem. V odpolední 
části nastupuje v dospělé kategorii Pavel Pilný, 
který nastupuje ve váze do 75 kg. Pavel se pro-
bíjí v silně zastoupené kategorii těžkou eliminací 
a dostává se do finále, kde potkává úřadujícího 
mistra světa Berana. Zde nastupuje bez respektu, 
zaskočený mistr světa prohrává na body a Pavel 
se stává vítězem Czech Open.

Další závodnice, která nastupuje, je Tereza 
Cvingerová (obhajuje loňské 2. místo) nastupuje 
za ženy i juniorky. Tereza vybojovala dvě finále a  
naráží zde na reprezentantky ze Slovenska. První 
zápas je vyrovnaný a získává konečné vítězství na 
body, ve druhém zápase nedala Slovence šanci 
a vyhrává na t.k.o. a stává se dvojnásobnou ví-
tězkou Czech Open. Václav Kolář, trenér

rii starších žákyň do 50 kg jak v lightkontaktu, tak 
v kicklightu. Vanessa Sládečková vybojovala dvě 
stříbrné medaile v mladších žákyních do 47 kg 
také v lightu a kicklightu. Aneta Kyselová přidala 
stříbro v lightu mladších žákyň +47 kg a Lukáš 
Kovařík bronz v kategorii light starších žáků. Na-
konec bojoval trenér Miloš Černý a snadno zvítě-
zil v lightu mužů nad 35 let do 80 kg. 
MČR v kickboxu

Mezinárodní MČR bylo velmi silně obsazeno 
zahraničními týmy. Nový mladý tým Kickboxu 
Chodov hlavně sbíral zkušenosti. Všichni začali 
trénovat až letos. Na svůj úplně první turnaj vyjela 
Barbora Dašková a předvedla výborný, nebojác-
ný výkon proti mnohem zkušenějším soupeřkám. 
Nakonec získala zaslouženou bronzovou medaili 
v kicklightu starších žákyň do 55 kg. O stupínek 
výše vystoupil v semikontaktu starších žáků do 63 
kg Lukáš Kovařík. Další dvě stříbrné přidaly mlad-
ší žákyně Vanessa Sládečková v lightu do 47 kg a 
Aneta Kyselová v lightu nad 47 kg. Ve vloženém 
zápase mužů nad 35 let do 80 kg bez problémů 
zvítězil trenér Miloš Černý.  Kickbox Chodov

Prague Open 2016.  

Bojové sporty

Konec podzimní sezóny
A muži
Z hlediska výsledků můžeme v hodnocení roz-

dělit podzim na tři části. Výborný začátek, špatný 
střed podzimu, který vyvrcholil katastrofickým 
výkonem mužstva v utkání s Hvězdou Cheb a 
dobrý konec podzimu. Co ovlivňovalo kolísavé 
výkony našeho mužstva? Častá zranění hráčů, 
častá vyloučení našich hráčů, nedisciplinovanost 
našich hráčů.
Jak dopadla poslední utkání podzimu:
22. 10. Citice - Chodov 5:0
29. 10. Chodov - Chýše 3:1
Branky: Kovařík, Macák Petr ml., Laur
4. 11. FC Cheb - Chodov 1:2
Branky: Vild, Bečvář

Celkově skončilo mužstvo po podzimní čás-
ti na sedmém místě se ziskem dvaceti bodů za 
šest vítězství, jedno vítězství po penaltách a pět 
porážek.

Největším pozitivem podzimu byly spolehli-
vé výkony brankáře Marka Štěpánovského. Byl 
výraznou osobou a za celý podzim nezklamal 
v žádném utkání.

Trenér mužstva pan Jankovský a jeho asistent 
Vondráček jsou si vědomi všech nedostatků a 
jistě učiní v zimní pauze maximum pro jejich od-
stranění.

B mužstvo  
Po celý podzim podávalo mužstvo stabil-

ní výkony. Někteří hráči byli k dispozici trené-
ru A mužstva při nedostatku hráčů A mužstva. 
Mužstvo po podzimu skončilo na prvním místě 
v okresním přeboru Sokolovska.
Výsledky posledních utkání:
23. 10. Chodov - Jindřichovice 6:1
Branky: Laur 4x, Jesipčuk, Frána
30. 10. Chodov - Oloví 7:0
Branky: Jesipčuk 2x, Macák P. st., Macák P. ml., 

Jankovský, Frána, Fojtík
5. 11. Rychnov - Chodov 0:6
Branky: Smolka 4x, Benda, Kopecký

Výbor oddílu by měl v brzké době vyřešit pro-
blém dorosteneckého mužstva. Je s podivem, 
že v patnáctitisícovém městě se nenajde dvacet 
chlapců v rozmezí 15 až 18 let, kteří by měli zájem 
aktivně provozovat kopanou. Za této situace by 
bylo možné, že by za pár let neměl kdo kopat za 
mužstva dospělých. To by nebyla příjemná situa-
ce pro Chodov.  Ing. Alfons Skokan

Fotbal

Úspěch Champions teamu na ME
Od středy dne 12. října do neděle dne 16. října 

2016 se výprava karatistů, reprezentantů Cham-
pions teamu, závodících za Českou asociaci Oki-
nawského karate a kobuda, zúčastnila Mistrovství 
Evropy světové federace WUKF v karate.

Pro rok 2016 hostilo mistrovství italské město 
Montichiari. Tohoto šampionátu se zúčastnilo 47 
evropských federací a bezmála 1900 závodníků 
všech věkových kategorií, kteří se během 4 sou-
těžních dnů střetávali v disciplínách kata, kata 
team, kumite a kumite team. 

Náročnost turnaje podtrhuje i fakt, že zde ne-
byly výjimkou kategorie, ve kterých se soutěžní-
ho klání účastnilo více než 100 závodníků. 

Výprava dvaceti závodníků Champions teamu 
si z tohoto vysilujícího maratonu karate odvez-
la do České republiky 24 kusů cenných kovů ve 
všech věkových kategoriích, což je v této konku-
renci obrovský úspěch. A celkově si CAOKK při-
psala 37 cenných kovů.

Všem, kteří zvládli završit tento náročný zá-
vod medailovým úspěchem, velmi gratulujeme a 
těm, kterým se na medaili dosáhnout nepodaři-
lo, děkujeme za velmi pěkný výkon a skvělou re-
prezentaci ČR, jelikož se nikdo z českých závod-
níků rozhodně mezi evropskou špičkou neztratil. 

Dále také patří velký dík všem štědrým pod-
porovatelům, kteří na naše reprezentanty myslí a 

podporují je, jelikož bez jejich finanční podpory 
by účast našich karatistů nebyla vůbec možná. 
Všem velmi děkujeme. 
Podrobné výsledky na www.karate-champions.cz

Miroslav Boguský, trenér

Mistrovství Karlovarského kraje 
v přespolním běhu

V sobotu 12. 11. 2016 ve v Ostrově konalo mis-
trovství Karlovarského kraje v přespolním běhu. 
Celkem 23 závodníků a závodnic ŠAKu se tohoto 
závodu zúčastnilo a některým se podařilo vybo-
jovat krásná umístění. Jedinou medaili z našich 
závodníků, a to hned tu nejcennější, získala Mi-
chaela Zaschkeová, která se tak stala přebornicí 
kraje v této disciplíně. Hezkého umístění v první 
desítce závodníků dosáhli také Anna Peřinová (4. 
místo), Markéta Bauerová (5. místo), Josef Terč (5. 
místo), Tadeáš Pokorný (5. místo) a Hana Zápo-
tocká (6. místo).

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspě-
chů.  Kompletní výsledky zde: http://online.atleti-
ka.cz/kalendar.aspx?dt=2016-11-12
Vánoční laťka se vrací do haly 

Závod ve skoku vysokém pro kategorie žactva 
Vánoční laťka bude mít svůj 31. ročník. 

Koná se v pondělí 19. 12. 2016 v městské spor-
tovní hale v Chodově v Tyršově ulici od 15 hodin.  
Závody jsou připravené pro všechny věkové ka-
tegorie od nejmenších předžáků se základní výš-
kou 82 cm až po kategorii staršího žactva. Skáče 
se na palubovce, nejsou povoleny boty s hřeby. 
Přihlášky na místě. Propozice na webových i fa-
cebookových stránkách Školního atletického klu-
bu.  Miloš Volek

Atletika
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Turistika

Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Zde vám nabídneme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
           Od září:  stromkové angrešty a rybízy,kanadské borůvky,okrasné dřeviny

           Od  října:  ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, 

dušičkovou vazbu, umělé květiny

        V prosinci: adventní vazby, vánoční stromky,  svíčky, vánoční artikly

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

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
bude od  1. října 2016 přestěhována 

z OC Plzeňka na adresu Dvořákova 432, Chodov 
(třetí rodinný domek v jednosměrné ulici od lékárny Dr. MAX) 

Uzávěrka 
lednového čísla 

12. prosince 2016

 

kompletně vybavený 

Prodám byt 1 + 1
v Chodově ul. nová Husova 

Tel. 720 330 382, 773 958 219 

Cena 400 000 Kč

při rychlém jednání sleva

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

Hroši bodovali
V sobotu 12. listopadu jsme se již počtvrté 

úspěšně zúčastnili závodu v Karlových Va-
rech O klíč k městu Karla IV, tentokrát 50. 
ročníku.

Pětihodinový závod v mrazivých Karlových 
Varech startoval na Šibeničním vrchu a po-
kračoval přes Tři kříže, kolonádu, Richmond, 
Vyhlídku Karla IV., Sokolák a zpět na Šibe-
niční vrch. 

Trasa jen 10 km, čas 5 hodin. Vypa-
dá to jako flákárna, ale běháme, plníme 
úkoly  na stanovištích, hledáme odpo-
vědi a bojujemeo životy s dalšími hlíd-
kami.

Poprvé jsme měli na bedně oba vy-
slané týmy. První místo v kategorii dívky 
do 15 let Hroší holky, ve složení Léna, 
Lucy, Peťula a Placka. Druhé místo 
v kategorii chlapci do 15 let Hroší klu-
ci, Bady, Button, Pomelo a Ráďa. Vítěze 
pasoval Karel IV. na své poddané a udě-
lil klíč k městu.  Petr a Jana
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Gymnázium
a střední odborná škola Chodov

Komenského 273
357 35 Chodov

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:

79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01 Průmyslová ekologie – nově od roku 2015/2016

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM ZDARMA

ve čtvrtek 1. 12. 2016 a v úterý 24. 1. 2017 (14 – 18 h)
Dny otevřených dveří:

Mimo uvedené termíny je možná individuální návštěva dle domluvy.
kontakt: ☎ 733 626 364, 739 322 447

e-mail: sekretariat@gasos.cz
www.gasos.cz | Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková

Vážení zákazníci,
zase po roce jsou tu Vánoce a proto Vám všem přejeme krásné svátky, hodně zdraví a 
někdy také trochu trpělivosti s námi.
A pro všechny nové, kteří rozšíří naše řady, máme bonus v podobě dárkového po-
ukazu na nákup v hodnotě 300,- Kč v obchodním domě Penny.
Vaše kabelová televize a poskytovatel internetu CATR, spol. s r. o.

Připoj se k nám!Připoj se k nám!Připoj se k nám!

Jak naladit kanály TV
Všechny programy jsou vysílány ve formátu DVB-T s kódováním MPEG2 a MPEG4 (H.264).

Kanál Frek.
[MHz] Programy

K21 474 Multiplex 1: ČT1, ČT2, ČT24, ČT sport
K22 482 Multiplex 2: Nova, Prima, TV Barrandov, Nova Cinema, Prima Cool
K23 490 Multiplex 3: Prima Love, Prima MAX, Óčko, Prima Zoom, Šlágr, Óčko Gold,

ČT:D/art, Kino Barrandov, Barrandov plus
K24 498 Multiplex 4: Telka, Fanda, Smíchov, Rebel, Relax, ZAK, Mňam, Mňau TV,

Prima Comedy Central
K25 506 Multiplex 7: ČT:D/art, ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, Retro, Kino Svět
K26 514 Multiplex RS 8: TV Noe, Barrandov Muzika, Óčko Expres, Regionálnítele-

vize.cz, Sport 5, Osem/Slovak Sport TV
K27 522 Arte, Das Erste, Eins plus, Phoenix
K28 530 Dvojka HD, Jednotka HD
K29 538 Duck TV HD, France24, TV5 Monde, Wau, (Markíza International v prípravě)
K30 546 TV Chodov, TV Chodov HD

TV Povinná
K34 578 Food Network, Golf Channel, TA3 HD, Universal Channel
K35 586 Animal Planet , Doma HD, JimJam, VH1
K37 602 National Geographic Channel, Nova HD, Prima HD
K38 610 JOJ Cinema, Markíza HD, MTV
K39 618 JOJ HD, JOJ Plus HD, Nickelodeon
K43 650 AXN, Discovery, FilmBox, TLC, Viasat Explore/Spice, Viasat History
K44 658 AMC, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD
K45 666 Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD
K47 682 Sport 1, Sport 2, TV Paprika

TV Základní
K51 714 HBO HD
K54 738 HBO 2, HBO 3
K55 746 Extreme Sports, Film Europe HD, Horor Film, Hustler TV
K57 762 CS Film/CS Mini, Doku CS, Kino CS, Muzika CS

TV Rozšířená

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

-5-
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

Přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a vše
 dobré v novém roce

Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Montáž tažných zařízení SCV - český výrobce

Příprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Přestavby vozu na LPG

Přestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpečení vozidel CONSTRUCT

  tel. 352 666 070, 602 157 191, 723 383 411 Husova 101, Chodov  

Otevírací doba je

 každý všední den:

8:00-17:30

Připravte svůj vůz na zimu
Kompletní pneuservis 

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Nabízíme do podnájmu

Tel.: 602 407 136

        776 835 912

restauraci s kuchyní

SPARTA
v Chodově

WWW.OVOCE-ZELENINA-TATROVICE.CZ 

VELKOOBCHOD-MALOOBCHOD 
OVOCE A ZELENINY

V TATROVICÍCH nabízí
celoroční prodej

BRAMBOR, CIBULE, ČESNEKU A JABLEK 
OD ČESKÝCH FARMÁŘŮ A ZEMĚDĚLCŮ

AKTUÁLNÍ NABÍDKA:
SALÁTOVÉ BRAMBORY 

CIBULE,JABLKA,HRUŠKY,ČESNEK

OTEVŘENO: PO-PÁ   9.00-17.00    SO   9.00-13.00
PRODEJ V TATROVICÍCH (pod kostelem)

TEL. 702 040 495, 352 676 737
Telefonické objednávky s možností závozu až k vám.

VLAŠSKÉ OŘECHY LOUPANÉ

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

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
Jaroslav Vozár
w w w.home -pcser vis.cz

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:

PO–PÁ 8.00–13.00  14.00–17.00 | Na Cechu 110, Mírová u Karlových Varů | tel.  777 590 686 | email: libor.bracek@seznam.cz

Přejeme všem svým zákazníkům 
příjemné prožití vánočních svátků

a úspěšný start do nového roku 2017.
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 diagnostika a léčba všech běžných gynekologic-
kých onemocnění 

 ultrazvukové vyšetření

 veškeré dostupné metody antikoncepce 

 očkování proti rakovině děložního čípku

 odběry přímo v místě, objednání na čas

 péče o ženy v peri- a postmenopauze

 základní diagnostika a léčba neplodnosti + spo-
lupráce s centry IVF

 prekoncepční příprava, návaznost na rehabilitaci 
(cvičení dle Mojžíšové)

 komplexní prenatální péče, prenatální screeningy 
ve spolupráci s Institutem reprodukční medicíny  
a genetiky v KV

 skupinové i individuální předporodní kurzy 

 návaznost na Gynekologicko – porodnické oddělení 
Nemocnice Ostrov – objednávání přímo v ordinaci

 onkologická prevence - vyhledávání a léčba před-
nádorových afekcí, kolposkopie, cytologie včetně 
nadstandardní LBC cytologie do tekutého média 
a testů na humánní papilomaviry (HPV) – detekce 
vysoko rizikových kmenů virů.

ROZSAH SLUŽEB:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY

Gynekologická ambulance NEMOS
ambulance NEMOS

NOVĚ OTEVŘENA

GYNEKOLOGICKÁ 

AMBULANCE
ZAČÍNÁME 1. 11. 2016

POLIKLINIKA ČANKOVSKÁ 
Železniční 887/1, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, Tel.: 730 803 313

Ordinační hodiny: 
pondělí 8-13 hod.  -   MUDr. Markéta Draská 
úterý 8-13 hod.  -   MUDr. Jindřich Koudela 
čtvrtek 8-13 hod.   -   MUDr. Vladimír Velický 

www.nemosambulance.cz
www.facebook.com/nemosambulance

MODERNÍ PRACOVIŠTĚ • PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY • LIDSKÝ PŘÍSTUP

inz NEMOS A5 148x210.indd   1 11/4/16   9:50 AM

mobil: 602 190 602

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

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
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Wi-Fi síť na doma i na chatu 

Datový tarif
Připojení bez kabelu+

449Kč
měsíčně

Modem Huawei
Huawei LTE CPE B310

377Kč
+100 Kč × 24 měsíců

= 2 777 Kč

wei
310

síců

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, jsou zaokrouhleny na celé koruny směrem dolů a platí při podpisu smlouvy s Minimálním 
měsíčním plněním na 2 roky.

Vytvořte si Wi-Fi síť vždy tam, kde jste vy. S naším připojením
bez kabelu+ je to snadné.

Vyhrajte  Apple iPhone SE 16GB
Pořiďte si jeden z našich výhodných tarifů, zodpovězte soutežní tipovací otázku. 
Více u prodejního týmu. 

Trvání souteže od 1.11. - 20.12.2016.

Tato soutěž probíhá pouze v prodejně Zeyerova 277/13, Karlovy Vary, 360 01
Otevírací doba prodejny: Po - Pá - 09:00 -18:00, So - 09:00 - 12:00, Ne - zavřeno

Nově : Firemní poradce
Na této prodejně si můžete rezervovat poradce, 
který vám pomůže vytvořit nabídku pro vaší
firmu přesně podle vašich potřeb.

Radek Šochman
Zeyerova 277/13,

Karlovy Vary, 360 01
722 119 336, radek.sochman-irs@vodafone.com

Rodinný tarif Red+
4 neomezené tarify pro celou rodinu.

Neomezené volání pro 4 členy

Neomezené SMS pro 4 členy

2 GB sdílených dat
1 499Kč

celkem měsíčně

Tarif pro mladé Tarif 26
Bav se s tarifem pro mladé.

600 minut volání

Neomezené SMS

1,2 GB sdílených dat
   494Kč

měsíčně bez závazku

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

letak-vodafone-karlovy-vary-zpravodaj-a5-119mmX190mm.pdf   1   15/10/2016   18:29

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

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

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700 Po-ne 8.00-20.00 h
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