
Zpravodaj města
CHODOVA

  1. 2.  Čtenářská soutěže Nekoktám, čtu
18. 2.  Ples sportovců
26. 2.  Staroměstský masopust
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{ }MASOPUST
26. ÚNORA od 9:30  

Staromestský

Chodov, Staromestská ul.
moderují Jarka Jindrová a Igor György
hraje Horova osma a flašinetář Honza

malování na obličej, hry pro děti
průvod maškar

soutěž o nejlepší maškaru
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K věci
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, milí 
spoluobčané,

po již tradičním 
novoročním rozho-
voru s panem staros-
tou Patrikem Pizin-
gerem se nám vrací 
naše pravidelná rub-

rika K věci. V tomto čísle zpravodaje bych 
chtěl představit dvě největší investice do 
školských areálů. 

Nejprve jen krátce pohovořím o hlavní 
městské stavební zakázce, jíž se od loňské-
ho roku stala přístavba I. stupně v areálu ZŠ 
J. A. Komenského ve Smetanově ulici. Zde 
musím s uspokojením konstatovat, že stav-
ba běží dle stanoveného harmonogramu, 
a že ačkoliv město dříve nikdy nespolupra-
covalo se stavební firmou Isso – Inženýrské 
práce Sokolov, s.r.o,  udělala na nás tato sta-
vební firma velmi dobrý dojem a spolupráce 
probíhá na profesionální úrovni. Nemělo by 
tedy nic ohrozit přestěhování žáků I. stupně 
ze staré budovy v ulici Dukelských hrdinů 
do přístavby ve Smetanově ulici a zahájení 
školního roku 2017/2018 v novém prostředí. 

Druhá významná investice letošního roku 
se uskuteční v areálu ZŠ Husova, kde by 
měla být v rámci přeshraniční spolupráce 
se Saskem vybudována do konce léta nová 
ekologická zahrada. Samotné realizaci in-
vestiční části projektu s názvem Na stopě 
klimatu bude ještě předcházet výměna oken 
a oprava fasád na budovách dotčených 
tímto projektem. Původní návrhy herních 
a vzdělávacích prvků pocházejí od samot-
ných žáků ZŠ Husova. Tyto podněty byly 
dále rozpracovány zahradním architektem 
Dufkem, jenž městu již projektoval zahradu 
v přírodním stylu u MŠ Zahradní. Zahrada 
by měla vyrůst v prostoru mezi I. stupněm a 
tělocvičnou i vedle tělocvičny směrem k uli-
ci nám. 9. května. Do budoucna se možná 
ještě podaří zrealizovat poslední část pro-
jektu, tj. sad vedle budovy II. stupně. Kromě 
investiční části projektu dochází průběžně 
k ekologické výchově v důsledku společ-
ného setkávání české a německé mládeže. 
Celkové náklady projektu se pohybují kolem 
11,5 milionu, přičemž spoluúčast našeho 

města je 10%. Hlavní zásluhy na získání do-
tace mají manželé Renáta a Libor Dočkalovi 
a pan Karel Matička, kterým bych chtěl za je-
jich úsilí vřele poděkovat.

Závěrem mého příspěvku mi dovolte Vám 
popřát krásné prožití zimních dnů a pozvat 
Vás na tradiční masopustní radovánky.

 Mgr. Luděk Soukup, místostarosta města

XVII. ročník ceny Ď od 
letoška také v Chodově

Cena Ď je projekt, který se snaží mapovat, 
zviditelňovat a oceňovat mecenáše, dobro-
dince a morální vzory v oblasti kultury, charity, 
vědy, vzdělávání, zdravotnictví, památek apod. 
Projekt, který nahlas děkuje všem nominova-
ným, mezi kterými nedělá rozdíl. Je jedno, kdo 
kolik věnoval peněz nebo času ve prospěch 
záslužné činnosti.

Od jeho počátku bylo uděleno mnoho cen Ď 
slavným firmám i osobnostem, stejně jako ma-
lým firmám a lidem z běžného života. V letech 
2001 až 2010 existovala pouze jedna jediná vý-
roční ceremonie, konaná vždy v Praze.

 Pro vzrůstající počet nominací byla roku 
2011 realizována  ve všech 14 krajích ČR „kraj-
ská kola ceny Ď“. Pro další vzrůstající počet 
nominací vznikla v roce 2012 i „městská kola 
ceny Ď“, a to ve městech, která projevila zájem. 
Od letošního roku je cena Ď rozšířena o ,,míst-
ní kola“, která mají význam kol městských, ale 
mají skromnější ráz, a takové „místní kolo“ sku-
pina nadšenců připravuje i v Chodově.

Bylo by dobře, kdyby i občané našeho měs-
ta pomohli najít alespoň jednoho dobrodince, 
mecenáše nebo člověka coby morální vzor. 
V roce 2013 převzala cenu Ď v Karlovarském 
kraji paní Věra Bráborcová, ředitelka Denního 
centra Mateřídouška, o.p.s., Chodov. 

V loňském roce byli nominováni na „krajskou 
cenu Ď“ pro své činy, jež jsou přínosem nejen 
pro město, ale i pro celou společnost: starosta 
města pan Patrik Pizinger, historik pan Miloš 
Bělohlávek, Hornický spolek Solles, skauti, ZŠ 
Husova – Stonožková, SDH Chodov a další.

Vše o ceně Ď je k dispozici na www.cena-d.
cz. Autorem a pořadatelem ceny Ď je Richard 
Langer, který každoročně tento projekt organi-
zuje ve spolupráci se svou manželkou, dcerou  
řadou firem, spolků a organizací.

 Naděžda Hynková, pořadatelka místního 
kola ceny Ď

2 3Zprávy z městaInformační servis2



Otázka měsíce
Odpovídá starosta Patrik Pizinger

Město pro letošní 
rok rozdělí do oblasti 
sociální péče, zdra-
votnictví a protidro-
gové prevence do-
tace ve výši 940 tisíc 
korun. Na jaké kon-
krétní účely a služby 
tyto peníze půjdou? 

Město Chodov dlouhodobě spolupracuje 
s celou řadou organizací, které pomáha-
jí našim obyvatelům lépe zvládat jejich 
mnohdy nelehkou životní situaci. 

Je proto správné, abychom jejich čin-
nost podpořili. Spektrum organizací, kte-
ré v Chodově působí, je velmi pestré a 
celkem jich je 17. Svou činností pomáhají 
například neslyšícím; zdravotně či tělesně 
postiženým; obyvatelům v tíživé život-
ní situaci; seniorům; dětem ze sociálně 
znevýhodněného prostředí; lidem bez 
přístřeší.

 Pokud bych chtěl jmenovat některé or-
ganizace, tak velkou podporu města má 
Denní centrum Mateřídouška, Oáza klidu 
Loučky, Armáda spásy, farní charity Kar-
lovy Vary a Aš nebo Dům ošetřovatelské 
péče Dolní Rychnov.

 Město Chodov ve spolupráci s těmito 
partnery směruje svou pomoc k lidem, 
kteří ji potřebují, zaslouží si ji a také si jí 
váží. (mák)

U dětí vedou buchtičky a rajská

Za kolik korun se nechá dnes ve školní jídelně 
uvařit oběd pro školáky a jaké jídlo děti preferují, 
se dozvíte z krátkého rozhovoru s vedoucí cho-
dovské školní jídelny Vladimírou Vargovou. 

Do kolika korun na jednu dětskou porci se 
musíte vejít? 

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin a  
podle toho platí za oběd od  22 do 24 korun, což 
je potravinová norma, za kterou musíme uvařit.

Jak moc jsou normy pro školní jídelny tvr-
dé? 

Pokud bych se pevně držela doporučení mini-
sterstva školství, pak jsou podle mne velmi tvrdé.

Hodně jsme změnily skladbu jídelníčků, aby-
chom dětem podávaly kvalitní a vyváženou stra-
vu. Můj názor je, že vše se má dělat s rozumem. 

Jak sestavujete jídelníček pro děti?
Při sestavování jídelníčků se snažím, aby dě-

tem byla podávána pestrá a vyvážená strava, 
ale zároveň aby se děti najedly a aby jim jídlo 
chutnalo. 

Kolik porcí denně vaříte a kolik druhů obě-
dů nabízíte? 

V současné době vaříme v průměru 640 porcí. 
Strávníkům nabízíme výběr ze dvou jídel.

Co děti nejraději jedí ve vaší jídelně? A jaká 

jsou nejméně oblíbená jídla?
Mezi oblíbená jídla u dětí patří rajská omáčka, 

buchtičky, bramborová kaše. Obecně mají děti 
rády omáčky. Nejméně oblíbené jsou u dětí luš-
těniny a ryby.

Jaký mají podle vás vztah vaši strávníci ke 
zdravému jídlu? 

Jsou strávníci, kteří mají kladný vztah ke zdravé 
výživě. Bohužel jsou i tací, kteří mi řeknou, ať to 
s tou zdravou výživou nepřeháníme.

Používáte také polotovary, nebo se klade 
důraz na čerstvé potraviny?

Snažíme se polotovary nepoužívat. Pouze ve 
výjimečných případech, například obalované filé, 
které smažíme v konvektomatu bez oleje. Kned-
líky nebo dezerty si připravujeme samy.

Hodně podáváme čerstvou zeleninu jako ob-
lohu. Velmi často mají děti k obědu čerstvé ovo-
ce.

Zajímají se rodiče, jak se jejich děti v jídel-
ně stravují? 

Stoupá počet rodičů, kteří se o stravování 
svých dětí zajímají, ale bohužel je více těch rodi-
čů, kteří dají dětem peníze a děti si kupují jídlo ve 
stáncích s občerstvením.

 Pokračování na straně 5

Pokračování ze strany 4
Jsou dnes děti vybíravé a rozmlsané více 

než dříve?
Řekla bych, že ano. Spousta dětí si jídla neváží. 

Například pokud je ovoce, často bývá rozházené 
po celém městě, ale to bohužel my neovlivníme. 
My musíme plnit normy na množství podávané-
ho ovoce a zeleniny.

Může jídelna nějak výrazně ovlivnit stravo-
vací návyky z domova?

Myslím, že částečně ano. Podáváme dětem 
čerstvou zeleninu jako oblohu na talíř. Postupem 
času stoupá počet dětí, které zeleninu snědí, 
nebo si přijdou přidat.

Strašákem ve školních jídelnách bývala 
mléková polévka, vaří se ještě dnes?

Mlékovou polévku nevaříme.  (mák)

Kuchařky v chodovské jídelně tvoří sehraný tým.  |Foto: Martin Polák

Prevence a sanace dluhů
Od 1. 9. 2016 byl schválen projekt „Prevence 

a sanace dluhů obyvatel Chodova ohrožených 
ztrátou bydlení“, jehož realizátorem je měs-
to Chodov. Vedle práce terénních sociálních 
pracovníků je obyvatelům s trvalým pobytem 
v Chodově k dispozici bezplatná dluhová porad-
na (včetně právních služeb), která sídlí v budově 
MěÚ Chodov a může pomoci lidem, kteří jsou 
ohroženi dluhy, s případným oddlužením.

Přijďte se informovat a zapracovat na mož-

ném řešení své svízelné finanční situace, jsme 
připraveni najít řešení.

 Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních 
věcí

Aktuality z Chodova sledujte na
 www.mestochodov.cz. 

S projektem se na radnici seznámili také představitelé 
významných zaměstnavatelů z regionu.

Městská kronika je plná, 
novou vyrobí v Lokti

Záznamy společenských, politických, kultur-
ních a sportovních událostí z uplynulých let už 
zaplnily celou současnou kroniku Chodova. Na 
poslední straně číslo 365 ji uzavřel v závěru loň-
ského roku svým podpisem starosta Patrik Pizin-
ger.

Kronika sloužila pro zápisy v letech 2010 až 
2016, nyní město pořídí novou. O její výrobu se 
postará osvědčené a uznávané Knihařství u So-
botů z nedalekého Lokte.

Chodovskou kroniku píše v posledních letech 
Jitka Hloušková z místního infocentra a pamět-
ní kniha pod jejím vedením získala za rok 2014 
v soutěži O nejlepší kroniku Karlovarského kraje 
třetí místo.  (mák)
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Stručně z Chodova
Šedesát tisíc korun věnovali na výrobu 

jednoho z chybějících zvonů v kostele sva-
tého Vavřince chodovští hasiči. Zvon ponese 
jméno jejich patrona – svatý Florián.Zdobit 
jej bude nápis Janu Hosenseidelovi, Ive-
tě Hosenseidelové, Františku Lehečkovi 
a všem chodovským hasičům. Zvon má 
plnit jakousi symbolickou funkci ochránce 
místního sboru. Úctyhodná částka, kterou 
hasiči poukázali na sbírkový účet, bude 
v následujících měsících ještě vyšší. Hasiči 
totiž plánují další příspěvek, a i ten bude ve 
výši několika desítek tisíc.

Chodov urychlí restaurování zbý-
vajících deseti pláten chodovské křížové 
cesty z kostela svatého Vavřince. Pomůže 
mu v tom nově přislíbená dotace z Čes-
ko-německého fondu budoucnosti, který 
na opravy této kulturní památky pošle 200 
000 korun. Radnice původně počítala s tím, 
že opravu křížové cesty rozdělí na několik 
etap, nakonec rozhodla, že zbývající obrazy 
nechá zrestaurovat najednou, a to v průbě-
hu tohoto roku. Nejlépe tak, aby se z dílny 
akademických malířů vrátily do kostela do 
srpnové svatovavřinecké pouti.

Netradiční čas pro promítání filmů zvoli-
lo od počátku letošního roku Kulturní a spo-
lečenské středisko (KASS). Zájemcům zača-
lo za výrazně nižší cenu nabízet takzvané 
dopolední kino. Kino bude promítat každé 
první úterý v měsíci a do nabídky zařadilo 
většinou úspěšné a divácky atraktivní české 
snímky. V úterý 7. února Instalatér z Tuchlo-
vic a 7. března Pohádky pro Emu.Vstupné je 
50 korun, začátky představení jsou vždy v 10 
hodin. (mák)

Předškoláci do MŠ povinně
Povinné vzdělávání  se od roku 2017 rozšiřu-

je o jeden rok, který děti absolvují jako povin-
né předškolní vzdělávání v mateřské škole. Tato 
změna je stanovena novelou zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, s účinností od  1. ledna 2017 
a vztahuje se na občany ČR i na cizince, kteří na 
území ČR pobývají po dobu delší než 90 dnů, 
s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postiže-
ním.

Tato povinnost se poprvé týká dětí, které 
do konce srpna 2017 dosáhnou věku 5 let.

Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání 
proběhne na všech pracovištích Mateřské školy 
Chodov ve dnech 2. 5. 2017 a 3. 5. 2017, v době 
od 8 hodin do 14 hodin (k zápisu nemusí děti, 
které jsou již do MŠ zapsány).

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolní-
mu vzdělávání je stejným přestupkem jako ne-
přihlášení dítěte k povinné školní docházce.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské ško-
le je bezplatné (platí se pouze stravování).

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zá-
kon umožňuje tři další způsoby plnění povin-
ného předškolního vzdělávání – individuální 
vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (příprav-
ném stupni základní školy speciální) a v zahra-
niční škole. Pokud se zákonný zástupce dítěte 
rozhodne pro některou z  alternativních forem 
plnění povinného předškolního vzdělávání, musí 
to oznámit ředitelce mateřské školy nejpoz-
ději tři měsíce před začátkem školního roku, 
ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat 
(tzn. do konce května).

Více informací poskytne ředitelka Ma-
teřské školy Chodov, Nerudova 915, tel. č. 
352 352 480 (webové stránky: www.mscho-
dov.estranky.cz).

 Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí  OŠKV

Půjde v září do školy?
V dubnu proběhnou zápisy dětí k povinné 

školní docházce.  Máte pochybnosti o tom, že je 
dítě na vstup do školy dostatečně vyzrálé? V ta-
kovém případě je určitě dobré oslovit odborníka, 
který poradí. 

Vhodným odborníkem je speciální pedagog 
nebo psycholog, který se problematikou školní 
zralosti zabývá, případně dětský lékař. Odborník 
doporučí další postup, případně navrhne odklad 
povinné školní docházky, o který potom v době 
zápisu dítěte k povinné školní docházce  písem-
ně požádáte ředitele školy. Žádost musí být do-
ložena doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení (pedagogic-
ko-psychologická poradna nebo speciálně-pe-
dagogické centrum) a odborného lékaře nebo 
klinického psychologa.

V případě, že žádost nebude mít předepsané 
náležitosti, bude Vám poskytnuta lhůta k jejich 
doplnění. Doporučujeme odborníka navští-
vit včas ( ještě před zápisem), kdy je možné na 
rozvoji nezralých oblastí ještě pracovat, a navíc 
nejsou odborná pracoviště přetížena žádostmi 
o vyšetření dětí, což zřejmě nastane po ukonče-

ní zápisů do škol v dubnu (v předchozích letech 
probíhaly v lednu).

O termínech zápisu do chodovských škol Vás 
budeme podrobně informovat v březnovém vy-
dání zpravodaje.

 Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí  OŠKV

Letní tábor Žumberk
Nabídka letního tábora, tentokráte v jižních 

Čechách v blízkosti tvrze Žumberk - Nové Hra-
dy. Letošním tématem bude cesta do středově-
ku - po stopách Jana Žižky a dalších husitských 
hrdinů.

Na děti čekají celodenní etapové hry, sportov-
ní soutěže a výlety. Ubytování v chatkách v krás-
né jihočeské přírodě

Termín 2.- 21. 7. 2017, cena 3500 Kč jednotliv-
ci, 3200 sourozenci.

Přihlášky do 30. 4. 2017 jsou za 3000 Kč, zálo-
ha - 1300 Kč do 25. 4., doplatek do 20. 6. 2017. Č. 
účtu 723465516/0300, VS: jméno účastníka.

Více na www.posledni-tabory8.cz.
 Za přípravný tým Milan Konejl, tel: 777 623 

115, mail: milankonejl@seznam.cz.

Zlatá neděle přilákala stovky 
obyvatel Chodova

Vánoční trhy a zlatá neděle přilákaly v závěru 
loňského prosince do Staroměstské ulice stovky 
návštěvníků. Stejně tak jako při zahájení adventu 
na ně čekal zajímavý program a stánkaři se svým 
zbožím.

Pořadatelé připravili také limitovanou edici 
hrnků s motivem Chodova, k nimž se zdarma 
rozlévalo svařené víno. Příští rok chce město na-
bídnout další hrnky, tentokrát však s jiným obráz-
kem, aby si lidé mohli vytvořit sběratelskou sérii.

Zlaté neděle, která se konala v rámci projektu 
Zimní tradice v Podkrušnohoří, se zúčastnili také 
představitelé německého partnerského města 
Oelsnitz/Erzgebirge a Bernd Sommer, starosta 
partnerského Waldsassenu. Zmíněný projekt byl 
podpořen penězi z fondu malých projektů Eure-
gia Egrensis.  (mák)

Desítka absolventů Akademie volného času, jejich známí, příbuzní a kamarádi se sešli v druhé polovině ledna 
v městské Galerii u Vavřince na jejím slavnostním zakončení.  Akademie, kterou připravila chodovská knihovna, 
nabídla zájemcům, převážně v seniorském věku, blok přednášek na nejrůznější témata. Při slavnostním zakončení tak 
měli návštěvníci galerie také možnost prohlédnout si práce účastníků akademie, v jejímž rámci se například naučili 
vytvořit svůj rodokmen.  |Foto: Martin Polák

Chodovská Akademie 
volného času slavila úspěch
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Zahrádkáři radí zahrádkářům
Zahrada v únoru
Zima ještě zdaleka nekončí, ale sluneční 

paprsky bývají velice intenzivní, proto chrá-
níme hlavně stromy před teplotními rozdíly, 
např. mrazovými deskami, netkanou textilií 
nebo nátěrem. Pokud taje sníh, zapravíme 
na záhony hnojení, které voda stáhne s se-
bou do půdy. Jestliže jsme na podzim použili 
chlévský hnůj, další hnojiva na jaře vynechá-
me. Můžeme rozhodit i kompost, a to hlavně 
pod koruny stromů, nepoškodíme tak jejich 
kořeny dalším zapravováním do půdy.

Při teplotách nižších než -10 st. provádí-
me udržovací řezy keřů a stromů, řízkujeme 
stále zelené listnaté dřeviny, např. cesmíny, 
ale i balkonové květiny z vrcholových částí. 
V tomto období můžeme i přesazovat jeh-
ličnany, pokud mají ještě zmrzlý a neporu-
šený bal. Prořežeme staré jabloně a hrušně 
a upravujeme jejich koruny. Upravujeme živé 
ploty z ptačího zobu nebo habru, proto-
že se do jara dobře zacelí jejich řezné rány, 
hluboký řez provedeme i u vistárií, u nichž 
ponecháme jenom zkrácené větévky s květ-
ními pupeny,  dlouhé výhony seřízneme na 
tři očka.

Připravujeme se na předpěstování sadby 
– do teplých skleníků vyséváme celer, kon-
cem měsíce rajčata, papriky, salát, kedlubny, 
přepichujeme případnou lednovou výsadbu. 
Totéž se týká letniček s delší vegetační do-
bou, např. hledíků. Do kontejnerů sázíme 
hlízy dosen i jiřinek a begonií. Prohlédneme 
všechny další uskladněné cibuloviny, aby-
chom včas odstranili plesnivé, vyschlé nebo 
naopak mokvavé cibulky.

Pokud mráz vytahal skalničky nad povrch 
půdy, opatrně je zamáčkneme zpět, aby zi-
mou nevyschly. I když je v únoru ještě často 
tuhá zima, některé rostliny se již probouzejí 
– zimolez, vilíny, objevují se sněženky, ble-
dulky, raný šafrán, kvete čemeřice a některé 
druhy jaterníků. Jestliže jsme se na podzim 
připravili, můžeme si už teď jaro dopřát pro-
střednictvím rychlených narcisů, které vy-
kvétají právě v tuto dobu a udělají nám tak 
velikou radost.

Svatá Agáta na sníh bývá bohatá.
V únoru sníh a led, v létě nesou včely med.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je.

 zahrádkáři Chodov

Poděkování za vybavení kuchyňky
V období září – prosinec 2016 jsme na naší 

škole nově vybudovali školní cvičnou kuchyňku 
a školní elektrodílnu. Obě odborné učebny slou-
ží k výuce praktických činností dívek a chlapců, 
prozatím 2. stupně. Těšíme se, že kuchyňku bu-
dou také hojně využívat žáci 1. stupně, kteří se 
v září přestěhují do nově vybudované přístavby 
školy. Kuchyňka je přístupná také školní družině 
k jejím mimoškolním aktivitám. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení 
porcelánky v Nové Roli, která naši kuchyňku 
sponzorsky vybavila bílým porcelánovým nádo-
bím. Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ J. A. Komenského

Poděkování Daniele Pazderové
U příležitosti odchodu do důchodu bychom 
chtěly  paní  Daniele Pazderové jménem svým 
i jménem vedení města Chodova upřímně 
poděkovat za více než 24 let poctivé a obětavé 
práce na odboru sociálních věcí. Do dalších let 
jí přejeme hodně zdraví, radosti v kruhu rodiny 
a věříme, že i nadále bude ochotna přispět 
radou a zkušenostmi nově jmenované vedoucí 
pečovatelské služby města Chodova.
Ing. Marcela Kubicová, tajemnice MěÚ Chodov,
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Sbírka pro Martínka přinesla 
desetitisíce korun

Skautské středisko 
Jestřáb v Chodově mělo tu 
čest zaštítit sbírku pro Mar-
tina Pundu, která se konala 
od 20. 12. 2015 do 18. 12. 
2016.

Sbírka měla podle nás 
úspěch a my jsme rádi, že 

jsme mohli pomoci. Po městě Chodov bylo na 
sbírku rozmístěno pět pokladniček, do kterých 
mohli lidé přispívat. Byl zřízen účet, kam mohli 
lidé posílat peníze. O sbírce jsme dávali pravidel-
ně vědět na skautských akcích, na našem face-
booku, na webových stránkách a také vylepová-
ním plakátů po městě.

Společnými silami jsme vybrali 61 158 ko-
run. Tyto peníze poputují na koupi kočárku pro 
Martínka.  Skautské středisko Jestřáb

S investicemi ve výši 65,4 milionu korun počítá 
pro letošní rok chodovský rozpočet. Jeho celkový 
objem dosahuje částky 247,2 milionu korun.

Nejvíce peněz si vyžádá prioritní akce, kterou 
je přístavba Základní školy J. A. Komenského. 
Město na ni pro letošek vyčlenilo 24,6 milionu 
korun plus dalších 13 milionů na zateplení školy.

Mezi investicemi je započítána také více než 
šestimilionová půjčka pro DDM Bludiště. Dům 
dětí peníze použije na předfinancování projek-
tu Na stopě klimatu. Ještě letos by tak měla ve 
městě začít výstavba nové ekologické zahrady. 
Po vyúčtování dotace pak DDM peníze vrátí do 
městského rozpočtu.

Více než dva miliony korun dá město na rea-
lizaci bezpečnostního přelivu u rybníka Račák, 
další milion pak na odvodnění srážkových vod 
v části areálu MŠ Zahradní.

Další investice poplynou také do vybavení 
pro dobrovolné hasiče, kdy je třeba pořídit 
další výjezdový tablet či digitální radiostanici. Vše 
dohromady za 140 tisíc korun.

Statisíce korun půjdou v roce 2017 na projek-
tové dokumentace, které budou řešit dopravní 
situace a úpravy chodníků v ulicích Smetanova, 

Chodov letos investuje 
desítky milionů korun

Poděbradova, Vintířovská a Revoluční.
Město má v investiční části rozpočtu rovněž 

vyčleněné finance na různé studie. Například na 
parkovací v plochy v ulici ČSO či propojení zmí-
něné ulice s ulicí Luční.

Investice budou směřovat také do oprav dět-
ského hřiště v Poděbradově ulici, projektové 
dokumentace na regeneraci sídliště v Tovární 
ulici, obnovy optické sítě Chodovnet a řady 
dalších akcí. Mezi významné projekty lze ještě 
zařadit rekonstrukci ulice Lesní za více než 
sedm milionů korun a rekonstrukci mostu 
v ulici Školní. Ta přijde na čtyři miliony. Finanční 
prostředky na tyto akce jsou součástí běžného 
rozpočtu města. (mák)

Piktogram ve zpravodaji
Tento piktogram upozorňuje 

na to, že k dané akci pořídilo 
chodovské TV studio videozá-
znam, popřípadě videoreportáž, 

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

Lednový kontrolní den na přístavbě školy.  |Foto: Martin Polák
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ZŠ Školní ulice

  ZŠ Husova ulice

Donaldi pořádali burzu hraček
Ve čtvrtek 16.12. jsme uspořádali na naší škole 

akci Burza hraček. Výtěžek z akce jsme se roz-
hodli věnovat stacionáři Mateřídouška v Chodo-
vě. Do akce se zapojili žáci od 1. do 9. třídy. Děti 
doma s rodiči probraly, které hračky mohou ško-
le nabídnout. Někteří se rozloučili s panenkami, 
autíčky, plyšáky, stavebnicemi. Donaldi rozdělili 
hračky do skupin a prodávali je v rozmezí pěti 
až třiceti korun. O přestávkách se to v učebně 
hemžilo jako na pravém tržišti. Radost měli pro-
dávající i kupující.

Vítěznou třídou v počtu přinesených a záro-
veň koupených hraček se stala třída 4.A. 
Donaldi v Mateřídoušce

Ve středu 11.1. 2017 jsme navštívili spolu s ve-
dením školy chodovský stacionář Mateřídouška, 
kterému jsme věnovali finanční dar z akce Bur-

za hraček  ve výši 2.100,- Kč. Nevěděli jsme,  co 
nás čeká, ale naše obavy se rychle rozplynuly. 
V přátelské atmosféře jsme si společně zazpívali 
několik písniček, prohlédli si učebny a obdrželi 
obrázky zvířat. Při společných aktivitách jsme si 
uvědomili, jak je důležité si pomáhat.
Sportovní den žáků 2. stupně

Před vánočními svátky uspořádali členové 
školního parlamentu Donaldi sportovní den 

pro žáky 2. stupně v prostorách školy. Při plnění 
sportovních disciplín si žáci vyzkoušeli postřeh, 
rychlost, znalosti, šikovnost i výdrž. Na stanoviště 
první pomoci jsme si přizvali skutečného vodní-
ho záchranáře pana Karla Víta (na snímku). Na 
závěr byla vítězná družstva oceněna medailemi 
z rukou Donaldů a všichni ostatní malou slad-
kostí. Shodli jsme se na tom, že i DĚTI DĚTEM 
mohou připravit zábavu.

 Školní parlament Donaldi
Hledáme

Přijmeme učitele(ku) s kvalifikací dle zákona 
č.563/2004 Sb. pro výuku Čj, Aj, M, F, D, VV na II. 
stupni ZŠ a vyučující(ho) pro I. stupeň ZŠ 

s nástupem od 1. 9. 2017.
Informace podá na tel.352352390 ředitel školy.

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 ško-
ly (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
Předvánoční čas na 2. ZŠ

Na Vánoce se těší všechny děti. Předvánoční 
čas je dobou čekání a nedočkavosti. Výukou se 
plouží neklid, menší žáci jsou neposední a zajímá 
je jen jediné – co Ježíšek letos nadělí?

Učitelé využívají této motivace a na všech ško-
lách se zcela jistě vyrábějí různé vánoční dekora-
ce a přáníčka, píší se dopisy Ježíškovi a malují se 
dětské sny. Ani u nás tomu nebylo jinak. Snad ze 
všech tříd 1. stupně se linula vůně čaje a svíček, 
třídy byly vyzdobené a ochutnávalo se cukroví 
z několika desítek chodovských domácností.

Na druhém stupni se žáci chopili úkolu nastro-
jit jeden z vánočních stromků, které zdobily kos-
telní loď u sv. Vavřince, první stupeň zase soutěžil 
o nejhezčí vánoční ozdobu krášlící pro změnu 
hlavní chodbu při vstupu do školní budovy.

Nezbývá než doufat, že se příští Vánoce ve 
škole vydaří stejně. Mgr. Miroslava Exnerová
Vánoční sportovní den

Období před vánočními prázdninami, kdy 
už většina dětí byla myšlenkami u dárků pod 
stromečkem, jsme využili k uspořádání Vá-
nočního sportovního dne pro všechny žáky  
I. stupně ZŠ. Ve středu 21. 12. se od 9 hodin v tělo-
cvičně školy konala sportovní bitva v pěti rozdíl-
ných disciplínách mezi třídami jednotlivých roční-
ků. Každá disciplína probíhala formou štafety 10 
žáků tak, aby se soutěží mohl zúčastnit každý žák. 
Závodilo se v klasické štafetě na 10 x jedno kolo, ve 
štafetovém přeskoku švihadla, ve štafetě s míčem, 
kde museli soutěžící zvládnout kromě driblinku  
i přihrávku, v běhu přes překážkovou dráhu  
a závěrečnou disciplínou bylo přetahování la-
nem. O tom, zda celkově zvítězila třída A nebo 
B, rozhodoval počet vítězství v jednotlivých dis-

ciplínách. Soutěže byly provázeny mohutným 
povzbuzováním a závodilo se opravdu naplno. 
Po skončení sportovní části čekal na každou třídu 
pod vánočním stromečkem dárek a vítězné třídy 
získaly navíc prémii v podobě vánočního pečiva 
na třídní vánoční besídku. Aby paním učitelkám 
nebylo líto, že si nemohly zasportovat, nastoupi-
ly na závěr sportovního dne na exhibiční utkání 
ve vybíjené proti výběru 5. tříd. Družstvo páťáků 
se hodně snažilo, ale vítězství zůstalo na stra-
ně vyučujících. Byla to celkově povedená akce 
v pěkné atmosféře.

 Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy
Zeměpis na lyžích

V úterý 10. 1. se žáci devátého ročníku, pod 
vedením kantorské dvojice p. učitel Novotný  
a p. učitel Kovářík, vydali na exkurzi do Tatrovic. 
Cesta tam autobusem pro nás byla jednoduchá, 
horší byl návrat na běžkách. 

Většina z žáků totiž na běžkách stála poprvé 
v životě, ale nikdo se nezalekl a výzvu vydat se 
na běžkách do Chodova přijali všichni. Jak si to 
naši deváťáci užili, posuďte sami z několika zá-
žitků:

„Byl to super zážitek, klidně bych jela ještě jed-
nou. Ty srandovní pády byly nejlepší.“

„Ze začátku cesty jsem si říkal, že to bude su-
per a dám to jak nic, ale asi po 2,5 kilometrech 
jsem byl tak utahaný a vše mě bolelo a myslel 
jsem si, že to už vzdám.“

 Mgr. Arnoštka Fedorková

Krajští finalisté ve florbalu
Ve středu 11. 1. 2017 se v Karlových Varech usku-

tečnilo krajské finále florbalového poháru základ-
ních škol, do nějž se díky prvenství v okresním 
kole probojoval i tým florbalistů z prvního stup-
ně naší školy složený z hráčů: David Forst, Adam 
Ševc, Rudolf Voják, Adam Zmuda, Karel Frolík, 
Lukáš Franče, Lukáš Štěrba, Marek Grasu, Jan 
Beneš a Aleš Olšan. Po zápasech v základní sku-
pině, ve které se chlapci utkali s týmy z Chebu, 
Sokolova a Karlových Varů, je čekal čtvrtfinálový 
souboj s Ostrovem. Díky výhře 9:3 si naši flor-
balisté zajistili účast v semifinále, kde svedli boj 
se ZŠ Běžecká ze Sokolova. Výhra 4:2 posunula 
kluky do finálového souboje, ve kterém poměřili 
své síly se ZŠ z Mariánských Lázní. Výsledek 3:1 
rozhodl o letošních mistrech Karlovarského kraje.

 Tým Gepardů získal nejen zlaté medaile, ale 
zajistil si také postup do národního finále – zá-
pad, které se uskuteční v Praze. Své síly změří 
s vítěznými týmy z dalších 8 krajů. Marek Grasu 
byl navíc vyhlášen mezi třemi nejlepšími hráči ce-
lého krajského finále. Chlapcům patří ohromná 
gratulace a poděkování za jejich vytrvalost a bo-
jovnost. Velké poděkování patří také trenérům 
chodovských florbalových klubů za výbornou 
průpravu.  Lenka Kozumplíková
Vánoční jarmark pro Droseru 

Děkujeme všem, kteří si zakoupili výrobky na 
našem vánočním jarmarku. Díky Vaší štědrosti, 
sponzorskému daru slečny Kubíkové - ručně vy-
ráběné šperky MOXIE - a prodejem starších knih 
od paní Homolkové se celková částka vyšplhala 
na úžasných 5 500 Kč. Tato částka byla ve středu 
21. 12. 2016 předána v záchranné stanici DROSE-
RA na Bublavě.

Byla velkým a příjemným překvapením pro 
pana Smolíka, který se ve stanici stará o hendi-
kepovaná zvířata. Děti a paní vychovatelky ŠD

Nabídka volných pracovních míst
Od nového školního roku přijmeme učitele/ku 

s kvalifikací podle zákona č. 563/2004 Sb. pro vý-
uku fyziky, informatiky a technických činností (díl-
ny). Dále přijmeme asistenta/ku pedagoga. Bližší 
informace u ředitelky školy na tel. 352352190.

 Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

10 11Zprávy z města Zprávy z města



Kulturní servis

Sbor dobrovolných hasičů Chodov
Souhrn jednotky PO

V posledním měsíci roku 2016 chodovští hasiči 
zasahovali celkem u šestnácti událostí. Jednotka 
likvidovala celkem 5 požárů. Největší požár byl 
ve výrobním objektu Metalis Nejdek, kde hořela 
truhlárna, škoda byla odhadnuta na 5 mil. Kč a 
zasahovaly jednotky z druhého stupně popla-
chu. Příčina je stále v šetření. 

Nebezpečný byl požár bytu v Novém Sedle, 
kde bylo 28 osob evakuováno a 8 lidí bylo za-
chráněno pomocí vyváděcích masek. 4 osoby 
musely být ošetřeny ZZS. Taktéž zde zasaho-
valy jednotky z druhého poplachového stupně 
a příčina je stále v šetření. Nedbalost při pou-
žívání adventního věnce způsobila požár v bytě 
v Klínovecké ulici v Karlových Varech, podařila se 
rychlá likvidace, čímž se událost stala bez zranění 
a následky byly minimální. 

Dále šlo o menší požár v motorovém prostoru 
autobusu u OD Globus v Jenišově a požár kon-
tejneru v Karlovarské ulici v Chodově. Statistiku 
dopravních nehod rozšířila nehoda osobního 
vozidla mimo komunikaci u Nového Sedla, bez 
nutnosti vyproštění, ale se zraněním řidiče. Další 

zásahy byly technického charakteru. Ve dvou pří-
padech jednotka pomohla ve spolupráci se so-
kolovskými profesionály postavit koně po nemoci 
na nohy. Musela pomoct i těžká technika Cho-
tesu. Všem zasahujícím patří velké poděkování, 
které jsme obdrželi od majitelky koně. Ve čty-
řech případech musel být nouzově otevřen byt 
(v Chodově ulice Husova, Horní, Rooseveltova a 
ve Vřesové), jedna osoba byla zraněna, zachrá-
něna a předána zdravotníkům ZZS, bohužel jed-
na osoba byla nalezena již bez známek života. 

Jednotka také pomáhala při těžkém pracov-
ním úrazu v nejdecké česárně, zde zajišťovala 
transport zraněného a přistání vrtulníku. Byla 
provedena likvidace uniklých provozních náplní 
na placeném parkovišti v Karlovarské ulici. 
Informace SDH

Stále probíhá zimní příprava všech sportovních 
kolektivů v nové sportovní hale. Začátkem pro-
since se uskutečnila velmi pěkná Mikulášská be-
sídka pro děti a mládež. Nechybělo také vánoční 
zakončení roku 2016. Ve druhý svátek vánoční, 
na Štěpána, proběhl tradiční Vánoční turnaj ve 
stolním tenisu. Sportovní den byl příjemným 
zpestřením vánočních svátků. Zcela zasloužené 
vítězství v plně obsazeném turnaji patřilo opět 

Záchrana koně, Stará Chodovská, 19. 12. 2016. |Foto: SDH Chodov 

Gymnázium & SOŠ Chodov

Vánoce s GaSOŠ 
Tak se jmenovala akce, která se uskutečnila 

v předvánočním čase u nás ve škole.
Pozvání přijaly všechny 5. ročníky z chodov-

ských základních škol, a tak se k nám vypravily 
v doprovodu svých učitelek. Žáci naší školy si při-
pravili vánoční divadelní představení, propojené 
se zpěvem vánočních koled.  Kromě divadla si 
žáci také zasoutěžili o sladkou odměnu a společ-
ně s námi si zazpívali vybrané koledy.

Na žáky však nečekalo jen divadlo, navštívili 
také vánoční dílničky, kde si pod vedením star-
ších žáků vyrobili vánoční dekorace a dárečky 
pro své blízké (na snímku).
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Již v měsíci lednu odstartovaly přípravné kurzy, 
které navštěvují zájemci o studium na naší škole. 
Uchazeči o studium jsou připravováni na přijí-
mací zkoušky každou středu, vždy od 15:15 hod. 
Jeden týden probíhá hodina matematiky, druhý 
týden hodina českého jazyka. Žáci jsou připravo-
váni na podobu přijímacích testů a učí se strate-
gii, jak testy vyplňovat.

Pokud jste se na přípravné kurzy ještě nepři-
hlásili, neváhejte, nastoupit můžete i v průběhu 
kurzů. Kurzy jsou bezplatné.  Bc. Jitka Čmoková

Návštěva knihovny

V průběhu celého školního roku děti z příprav-
ných tříd a žáci školy navštěvují besedy v Měst-
ské knihovně Chodov. Pro mladší děti tematicky 
kopírují roční období a tradiční svátky. Při práci 
se staršími žáky se pracovnice knihovny zaměřují 
na poznávání různých literárních žánrů a spiso-
vatelů. Programy jsou vždy koncipované tak, aby 
rozvíjely čtenářskou gramotnost a podporovaly 
zájem o čtenářství. Jejich součástí je čtení a po-
slech z knih různých literárních žánrů, vyhledá-
vání informací z encyklopedií, doplňování kvizů a 
dramatizace textu. Děti chodí do knihovny rády, 
protože pro ně má vždy paní knihovnice připra-
vený zajímavý a zábavný program. Za výbornou 
spolupráci patří dětskému oddělení „veliký dík“.  
Výuka pro „předškoláky“

Předškolní příprava je nezbytnou součástí 
vzdělávání dítěte. Jednou z možností je docház-
ka do přípravné třídy. Úkolem přípravné třídy je 
zajistit dětem dobrou předškolní přípravu, pří-
padně odhalit včas speciální vzdělávací potřeby 
dítěte a zaměřit se na jejich nápravy nebo kom-
penzace.

Učitelky hravou formou rozvíjí u dětí rozumo-
vé schopnosti, jako jsou jazykové a komunikační 
dovednosti, předmatematické představy a smys-
lové poznávání. Zaměřují se také na rozvoj jemné 
i hrubé motoriky a grafomotoriky. Součástí výuky 
je výtvarná, hudební, tělesná a pracovní výchova. 
Pro děti jsou pořádány různé aktivity jako výle-

ty a exkurze, návštěvy knihovny a různé kulturní 
akce. Výuka ve třídě probíhá individuálně v men-
ším kolektivu. Organizačně se podobá školnímu 
vyučování, probíhá v blocích, od 8:00 do 11:30 
hod. Škola nabízí ranní i odpolední družinu. 

Zápis do přípravných tříd probíhá průběžně. 
V případě zájmu se můžete přijít do školy po-

dívat nebo se blíže informovat na telefonním čís-
le 352 352 490, 731 151 826.

 Mgr. Iva Jurnečková, ředitelka školy

ZŠ Nejdecká ulice
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  Městská policie Chodov

Perličky z činnosti MP Chodov
Z ulice ČSO oznamovatel ohlásil v nočních 

hodinách zřejmě probíhající rvačku někde u re-
staurace Daliborka, neboť se dle jeho tvrzení 
z daného směru ozývá křik a zvuky zápasu. Hlíd-
ka byla na místě do několika minut, ale zastihla 
zde jen samotného muže středních let, který měl 
zakrvácené klouby na rukou a byl ve značném 
stavu opilosti. Muž neustále vykřikoval, že byl na-
paden vysokým silným mužem, který mu odcizil 
peněženku, když ho předtím strčil do ramene. 
Muž na sobě již žádné další zranění neměl, a na-
víc byla peněženka nalezena v jeho kapse. Když 
měl poté muž uvést popis údajného pachatele, 
ukázal na lampu veřejného osvětlení. Při bliž-
ším ohledání byly zjištěny stopy úderů a krve na 
kovovém sloupoví lampy. Muž zřejmě v opilosti 
strčil do lampy a v záchvatu svého deliria si my-

slel, že je lampou přepaden, a omlátil si o ní své 
klouby na rukou. Hlídka „Rockyho Balbou“ raději 
doprovodila na ubytovnu v ul. Horní, kde muž 
přespává.

Kuriózní návštěvu zažila obyvatelka domu ve 
Staré Chodovské, kdy během dopoledne vařila 
oběd v kuchyni a zaslechla klepání na okno. Když 
se šla podívat, kdo přichází na návštěvu, uviděla 
za oknem hlavy dvou koní. Z obavy před mo-
hutností těchto zvířat přivolala strážníky městské 
policie. Strážníci provedli v obci šetření za úče-
lem dohledání majitele, který následně zjistil, že 
se koníci vydali na výlet. Zahnání do domovské 
ohrady pak bylo naštěstí v režii majitele, neboť 
ani jeden strážník nemá westernové školení v ro-
deu.

V ulici Osadní se dostaly do sporu dvě ženy, 
obě milovnice jiného druhu zvířat. Jedna krmila 
toulavé kočky, kterým za domem připravila mis-
ku žrádla. Druhá venčila svého psíka, který při 
svém venčení na plnou misku narazil a celou ji 
sežral. Obě ženy na sebe nejdříve začaly křičet, 
následně se fyzicky napadly a jedna druhé vytrh-
la chomáč vlasů a druhá zase utrhla kus kabátu. 
Chumel žen, psů a koček musela nakonec roz-
trhnout až přivolaná hlídka.
Výběrové řízení na pozici strážník 
Stále hledáme zájemce o službu u městské 
policie. Nabízíme zajímavou a variabilní práci pro 
město, v přátelsky stmeleném kolektivu parťáků. 
Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

Pozor na zamrzlé vodní plochy

Pokud přijdou mrazy, varujeme rodiče malých 
dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstu-
pu na zamrzlé vodní plochy bez dozoru dospělé 
osoby. 

Dále žádáme řidiče při parkování jejich vozi-
del, aby neparkovali svá vozidla před nájezdy 
na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek 
v případě sněžení s ohledem k posypové a úkli-
dové činnosti technikou CHOTES.

  Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Před druhou světovou válkou sloužilo 
k uhašení žízně Chodováků jednadvacet hos-
tinců a restaurací. Většina z nich čepovala 
pivo z Prvního akciového pivovaru v Chebu, 
někteří odebírali pivo také z pivovaru Haasů 
z Haasenfelsu v Kynšperku a z Weberova pi-
vovaru v Karlových Varech. 

V Chodově se totiž v té době již dlouhou 
dobu místní pivovar nenacházel, ačkoliv první 
zmínky o něm sahají do 16. století. Krásná ba-
rokní budova bývalého chodovského pivovaru 
s mansardovou střechou a typickým komínem 
stála v Horním Chodově až do druhé poloviny 
20. století. Místem, kde chodovský pivovar stával, 
dnes prochází silnice na Vřesovou, zůstaly však 
po něm patrné masivní kamenné sklepy v těs-
ném sousedství silnice. Pivo se v místním pivo-
varu přestalo vařit pravděpodobně v první po-
lovině 19. století, kdy došlo k rozmachu velkých 
měšťanských pivovarů.

Každý pivovar, stejně jako dnes, udržoval síť 
hospod, které odebíraly jen jeho pivo a on je za 
věrnost odměňoval drobnými bonusy. Jen zřídka 
se stávalo, že by hospodský změnil odebírané 
pivo, setkávalo se to totiž (mimo jiné) s velkou 
nevůlí mezi jeho stálými hosty (v tomto směru se 
toho za staletí moc nezměnilo). Přesto se chuť 
piva v každé hospodě lišila, neboť každý sklep, 

druh čepování, a dokonce i druh sudů, ve kte-
rých hostinský pivo skladoval, dávaly pivu cha-
rakteristické aroma, které k pečlivým hostinským 
přitahovalo milovníky piva.

Jména chodovských hostinců pocházela čás-
tečně již z dob raného novověku a většinově 
z počátku 19. století. Pokusím se vyjmenovat 
všechny a určit jejich polohu v dnešním Chodo-
vě.

Stejně jako většina měst, i Chodov měl svůj 
Radniční sklípek v budově tehdejšího městské-
ho úřadu (dnes dům U Vavřince), který vedl od 
první světové války Anton Plötzl, rodák z jižního 
Tyrolska. Další dva slavné hostince nesly jména 
po pivovarech, které jim dodávaly pivo. Prvním 
byl hostinec „U Města Kynšperka“ (Stadt Kö-
nigsperg), který dodnes stojí na samém konci 
ulice U Porcelánky (tzv. nová Daliborka) a kde 
se čepovalo právě pivo z kynšperského pivova-
ru. Druhým takovým podnikem byl hotel Weber 
(pozdější školní družina a jídelna v Karlovarské 
ulici), který odebíral pivo z karlovarského pivova-
ru pana Antona Webera (Karlsbader Bierbrauerei 
Anton Weber). Později byl tento hotel přejmeno-
ván na „U Města Nejdku“ a tento název mu zůstal 
do konce války.

Jelikož prim hrála ve veřejné dopravě až do 
poloviny 20. století železnice, velkou péči každé 

Chodovské hostince 

Restaurant Střelnice na konci Horního Chodova. |Fotografie k článku: archiv Miloše Bělohlávka

Jiřímu Szewieczekovi, druhé místo obsadil Jiří 
Pergler st. a třetí místo vybojoval Marcel Weiss.

SDH v Chodově bude organizovat již tradiční 
Hasičský ples. Termín je 11. února 2017 ve velkém 

sálu KASS v Chodově od 20:00 h. Prodej lístků si 
zajišťuje základní organizace SDH Chodov, zbý-
vající lístky budou v předprodeji malé scény KASS 
v Chodově od 25. ledna 2017.

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

Požár truhlárny Metalis, Nejdek, 21. prosinec 2016.
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Restaurant Kuhn, později hotel Praha.

Endersův hostinec.  

Hostinec U Jelena v 60. letech 20. století.

Až do nedělních ranních hodin se bavili lidé 
na dalším ročníku Reprezentačního plesu měs-
ta Chodova. Ten se tradičně konal v Kulturním 
a společenském středisku pod moderátorskou 
taktovkou Aleše Cibulky.

Sobotní (14. ledna) ples naplno odstartovala 
revivalová kapela Roxette, která zahrála největší 
hity legendárního švédského dua. Později skupi-
nu na pódiu vystřídal Michal David revival a také 
jemu se podařilo sál roztancovat.

Pro milovníky klidnější a lidové hudby hrála v 
pivnici cimbálovka Alexandra Vrábela, kdo chtěl 
disko, mohl si odskočit do přilehlého vytápěného 
stanu s barem.

Taneční číslo předvedla Lucie Hunčárová, je-
jímž partnerem na parketě byl tentokrát kolega 
ze StarDance „Ital v kuchyni“ Emanuel Ridi.

Nechyběla ani bohatá tombola, kde hlavní ce-
nou byl opět skútr.  (mák)

Děkujeme těmto sponzorům:
Alva computer spol. s r.o.
Auto Kelly a.s.
BSS Báňská stavební společnost s.r.o.
Catr spol. s r.o.
cetto Bohemia s.r.o.
Cukrárna Ondra

Česká spořitelna a.s.
Elektro Žďárský
Exiram s.r.o.
HNHRM klub Chodov
Chotes s.r.o.
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
J&G Touristik
Jiří Mazur - Zámečnictví - bazény
KASS Chodov s.r.o.
KH Czechia s.r.o.
Květinka Marie Marková
Květiny Cafex 
KV Lak s.r.o. 
Pánské holičství U Maxe
Pivovar Permon
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s.
Realitní kancelář Domino 
Sedlecký kaolin a.s.
SKF Lubrication Systems CZ s.r.o.
Studio zdraví  - Zdeňka Pátková
Šimice Tipo s.r.o.
Textil Lenka
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Zahradnictví Jastal - Lenka Lhotová
Zahradní centrum Letokruh
Zdravý obchůdek Slunečnice
Zubní ordinace - MDDr. Petra Tomášková

Lidé se na plese bavili, odcházeli 
až nad ránem

Revivalová kapela Roxette na plese města mile překvapila. Tanečníci a fanoušci se při jejím koncertě nehnuli z parketu. 
 |Foto: Martin Polák

město věnovalo nádražním restauracím a ho-
telům, které byly výkladní skříní města. Naproti 
vlakovému nádraží proto stály (a stále stojí) hned 
dva hotely, „Pöpperl“ a „Götz“, které sloužily pře-
devším pro ubytování cestujících.

V dnešní Husově, tehdy Plankenheimově ulici 
stál na začátku Dolního Chodova (a tedy přibliž-
ně v místech dnešní třetí základní školy) hostinec 
„U Zeleného stromu“, který patřil panu Augustu 
Endersovi, a byl proto také nazýván „Endersův 
hostinec“. 

Přibližně naproti dnešnímu domu dětí a mlá-
deže se nacházela hospoda „U Zlatého slunce“ 
a zcela u mostu přes Chodovský potok pak byla 
proslulá „Burenvilla“, která byla známá především 
díky svému veselému majiteli Josefu Felixovi. Po 
něm také dostal jméno betonový most vedle 
jeho hostince (Felixův most – Felixbrücke), jenž 
zde stával ještě před pár lety.
Luxus nabízel Anglický dvůr

V místech dnešní hasičské zbrojnice a sídla 
městské policie stával hostinec „Modrá hvězda“ 
(Blaue Stern) s velkým tanečním sálem, který se 
využíval i pro politická setkání a výstavní účely.

Nejstarším chodovským hostincem byl pak ten 
„U Jelena“ na chodovském náměstí (návsi), jehož 
tradice sahala velmi hluboko do minulosti. Právě 
v tomto hostinci se 2. října 1779 zastavil na oběd 
římský císař a český král Josef II. a probíhala zde 
i zasedání městské rady v dobách, kdy Chodov 
ještě neměl radniční budovu. Tento hostinec mu-
sel bohužel ustoupit výstavbě nové karlovarské 
silnice na samém počátku 70. let 20. století.

Nejluxusnějším chodovským hotelem byl „An-
glický dvůr “, který stál ve Fenklově ulici (dnes 
Dukelských hrdinů). V tomto hotelu bylo v roce 
1912 zřízeno první chodovské kino, chodovská 

židovská obec v něm měla svou modlitebnu a 
dříve narození obyvatelé Chodova tento dům 
znají jako „Daliborku“. Během první světové války 
byl tento dům přejmenován na „Chebský dvůr “ 
(Egerländer Hof ), neboť Anglie byla válečným 
nepřítelem Rakouska-Uherska. Nový název už 
hotelu zůstal. 

Na severním konci Chodova ležel výletní hos-
tinec „Střelnice“, který byl oblíbeným místem ne-
dělních zastavení při procházkách do Smolnice 
(dnes se v tomto stále stojícím domě na konci 
„nové Husovky“ nachází pánské holičství). Vedle 
náhonu starého mlýna stával hostinec „Na Ost-
rově“ pana Rudolfa Modera, oblíbený pro svou 
domáckou atmosféru (přibližně v místech mos-

tu ke garážím pod Smolnickým kopcem). Po-
sledním významným zařízením pak bylo luxus-
ní „Café Kuhn“, jehož sláva přesahovala hranice 
města. Někteří obyvatelé Chodova si tento dům 
mohou pamatovat jako hotel Praha. 

Postupem času bohužel původní historické 
hostince jeden po druhém z ulic Chodova mize-
ly, až nezbyl žádný. 

 Miloš Bělohlávek, městský historik 
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Kulturní a spolecenské stredisko Chodov vás zve do divadla

Dívčí válka

9. 3. 2017 30. 3. 2017

Manželský čtyřúhelník

D. Homolová, 
M. Badinková, 

D. Rous, 
M. Kraus.   

S. Pogodová, F. R. Čech, 
M. Maděrič, J. Štědroň, 

O. Navrátil, R. Skamene a další.   

‹ ‹

ÚTERÝ 7. února 2017
10:00 HOD.
instalatér z tuchlovic
VSTUPNÉ 50 kC

ÚTERÝ 7. brezna 2017
10:00 HOD.
pohádky pro emu
VSTUPNÉ 50 kC

ÚTERÝ 4. dubna 2017
10:00 HOD.
ostravak ostravski
VSTUPNÉ 50 kC

Dopolední

ˇ

ˇ̌

ˇ

ˇ

Kino Malá scéna Chodov vás zve na

ˇ
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KINO MALÁ SCÉNA CHODOV
uvádí

4. 2. (so) a 6. 2. (po) 19.30 h
LA LA LAND /127/
Premiéra / komedie, muzikál / USA
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými písničkami 
doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení 
rozvíjející se lásky až po trpké zklamání.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

16.-17. 2. (čt-pá) 19.30 h
SPOJENCI /124/
Premiéra / Romantický válečný thriller / USA
Válečné romantické drama režiséra Roberta Zemeckise. 1942 Špión britské rozvědky Max se na misi 
v Casablance zamiluje do francouzské kolegyně, která je podezřelá ze spolupráce s nacisty. V hlavní 
roli Brad Pitt. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

23.-24. 2. (čt-pá) 17 h, 25. 2. (so) 19.30 h
BÁBA Z LEDU /106/
Premiéra / komedie / ČR
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat…
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

10.-11. 2. (pá-so) 17 h, 12. 2. (ne) 15 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

9. 2. (čt) 19.30 h, 10.-11. 2. (pá-so) 19.30 a 22.00 h, 
12. 2. (ne) a 14. 2. (út) 19.30 h 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

1. 2. (st) 19.30 h
V PASTI /91/
Horor, thriller / Francie
Pro Mary se život změnil v nepřetržitou péči o paralyzované 
dítě. V jejím velkém domě uprostřed lesů v ní narůstá pocit 
samoty a izolace. Vše změní příchod nového pacienta. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

2. 2. (čt) 17 h
MILUJI TĚ MODŘE /90/
Romantická komedie / ČR
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce 
z výlohy, žárlivém vrhači nožů a lásce v modrém. V hlavních 
rolích se představí: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Rosti-
slav Novák ml., Vladimír Kratina, Hana Vagnerová a další.
Přístupné od 12 let. Vstupné115 Kč

2.-3. 2. (čt-pá) 19.30 h
KRUHY /102/
Premiéra / Horor / USA
Analogová éra videokazet je pryč, digitalizovaný svět jí na-
bízí úplně jiné možnosti. Pravidla přitom zůstávají stejná. 
Každý, kdo uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, 
aby uspořádal své poslední věci, protože osmý den už ta-
kového chudáka nečeká. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

3.-4. 2. (pá-so) 17 h
PSÍ POSLÁNÍ /100/
Premiéra / rodinná komedie / USA
Všichni psi jednou přijdou do nebe… Ale nejprve musí spl-
nit své poslání. Podle stejnojmenného knižního bestselleru 
Bruce W. Camerona. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

4. 2. (so) 15 h
OZZY /91/
Animovaný / Španělsko
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině 
Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout 
do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

4. 2. (so) a 6. 2. (po) 19.30 h
LA LA LAND /127/
Premiéra / komedie, muzikál / USA
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného 
románu, umocněné skvělými písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly, líčí vášnivý milostný vztah od 
něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

5. 2. (ne) 15 h
DIVOKÉ VLNY 2 /85/
Animovaná komedie / USA
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se 
surfování na prkně a tráví čas na pláži.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč 

5. 2. (ne) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

5. 2. (ne) 19.30 h
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D /94/
Dobrodružný fantasy / USA. Čína
Legendární režisér Zhang Yimou (Klan létajících dýk, Nikdo 
nesmí chybět) přichází s velkolepým filmem, kde jedním 
z hlavních hrdinů je právě tato neuvěřitelná stavba, která 
dodnes nebyla překonána. A v dalších rolích pak uvidíte 
takové hvězdy, jako je Matt Damon nebo Willem Dafoe. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

úterý 7. 2. v 10:00 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Dopolední kino. Vstupné 50 Kč

7. 2. (út) 19.30, 9. 2. (čt) 17 h
VŠECHNO NEBO NIC /107/
Romantická komedie / ČR
Linda (Táňa Pauhofová) je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí 
svobodné, veselé, nezávislé Vandě (Klára Issová), která sice 
přitahuje muže jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

8. 2. (st) 19:30 h
ASSASSIN’S CREED 3D
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. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

9. 2. (čt) 19.30 h, 10.-11. 2. (pá-so) 19.30 a 22.00 
h, 12. 2. (ne) a 14. 2. (út) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Premiéra / Erotický thriller / USA
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí jako Christian 
Grey a Anastasia Steeleová v Padesáti odstínech temnoty, 
druhé kapitole milostného příběhu, který vychází z celo-
světového knižního fenoménu. Začínat bude přesně tam, 
kde skončil jeho předchůdce… 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

10.-11. 2. (pá-so) 17 h, 12. 2. (ne) 15 h
LEGO® BATMAN FILM 3D
Premiéra / Animovaná komedie / USA
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film 
„LEGO® příběh“ stal celosvětovým fenoménem, se dočkal 
vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého 
ansámblu – LEGO Batman. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

11. 2. (so) 15 h
ZPÍVEJ 2D /110/
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 110 Kč

12. 2. (ne) 17 h
MILUJI TĚ MODŘE /90/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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13. 2. (po) 19.30 h
ROZPOLCENÝ /116/
Thriller / USA
Co může způsobit mnohočetná porucha osobnosti? Na-
příklad to, že máte v hlavě poněkud plno. Kevin (James 
McAvoy) v sobě skrývá 23 různých osobností, které po-
stupně odhaluje jeho psychiatrička. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

15. 2. (st) 19.30 h, 16. 2. (čt) 17 h
PROČ PRÁVĚ ON /111/
Premiéra / komedie / USA
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně 
to se stalo Nedovi (Bryan Cranston), který přijel s rodinou 
za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím novým pří-
telem Lairdem (James Franco) do Silicon Valley.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

16.-17. 2. (čt-pá) 19.30 h
SPOJENCI /124/
Premiéra / Romantický válečný thriller / USA
Válečné romantické drama režiséra Roberta Zemeckise. 
1942 Špión britské rozvědky Max se na misi v Casablance 
zamiluje do francouzské kolegyně, která je podezřelá ze 
spolupráce s nacisty. V hlavní roli Brad Pitt. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

17. 2. (pá) 17 h
VŠECHNO NEBO NIC /107/
Romantická komedie / ČR
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

18. 2. (so) 15 h
DIVOKÉ VLNY 2 /85/
Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč 

18. 2. (so) 17 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružný sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

18. 2. (so) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Premiéra / Erotický thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

19. 2. (ne) 15 h
OZZY /91/
Animovaný / Španělsko
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

19. 2. (ne) 17 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D /133/
Rodinný fantasy / USA
Britský kouzelník se vydá do Ameriky a jeho zvířata (někte-
rá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku. J. K. Rowlingová 
Vás zve do nové epochy kouzelnického světa! 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

19. 2. (ne) 19.30 h
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D /107/
Akční thriller / Německo, Kanada
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

20. 2. (po) 19.30 h
XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE 3D /105/
Akční thriller / USA
Velký návrat agenta a kaskadéra v jedné osobě – Xander 
Cage (Vin Diesel) bude opět nepřekonatelně silný i zábav-
ný v  akčním thrilleru xXx. A pomáhat mu při tom budou i 
někteří překvapiví borci – třeba fotbalista Neymar. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

21.-22. 2. (út-st) 19.30 h
LÉK NA ŽIVOT /146/
Premiéra / Mysteriózní horor / USA
Režisér Gore Verbinski se vrací k mystery-hororovému žánru, 
v kterém divákům představí podivnou léčebnu pro unavené 
boháče. Ta se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp 
a její zázračné procedury možná nejsou tak úplně normální. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

23.-24. 2. (čt-pá) 17 h, 25. 2. (so) 19.30 h
BÁBA Z LEDU /106/
Premiéra / komedie / ČR
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdo-
vělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stere-
otypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích 
synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, 
Tatiana Vilhelmová) a vnoučat… 
Přístupné od 12 let. Vstupné 125 Kč

23.-24. 2. (čt-pá) 19.30 h
JOHN WICK 2
Premiéra / Akční krimi thriller / USA
John Wick cestuje do Říma, aby splatil dluh starému kole-
govi, který se snaží převzít mezinárodní organizaci tajných 
zabijáků. A to nebude žádná sranda, protože budou muset 
čelit nejnebezpečnějším vrahům ze všech koutů světa. V 
hlavní roli hraje Keanu Reeves. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

25.-26. 2. (so-ne) 15 h
PES RO(C)KU /80/
Premiéra / Animovaná komedie / USA, Čína
Hrdinou příběhu je psí teenager Bodi, jehož snem je stát 
se úspěšným kytaristou navzdory svému otci, který se z něj 
snaží vychovat ochránce ovčí vesnice. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

25. 2. (so) 17 h
LEGO® BATMAN FILM 2D
Premiéra / Animovaná komedie / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

26. 2. (ne) 17 h
ANDĚL PÁNĚ 2 /90/
Pohádka / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

26.-27. 2. (ne-po) 19.30 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY /117/
Premiéra / Erotický thriller / USA
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 140 Kč

28. 2. (út) 19.30 h
KRUHY /102/
Premiéra / Horor / USA
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

4. 2. (so) 20 h
Ples BVC Chodov
společenský sál

6.-7. 2. (po-út) 10-17 h
Výprodej oděvů a textilu Lenka
restaurace Bravo

11. 2. (so) 20 h 
Hasičský ples
společenský sál

14. 2. (út) 13-17 h 
Výkup zlata
předsálí kina

17. 2. (pá) 20 h
Ples odborů SU Vřesová
společenský sál

18. 2. (so) 20 h
Ples sportovců
společenský sál

23. 2. (čt) 9-17 h
Prodejní trhy textilu a spotřebního zboží
společenský sál

26. 2. (so) 10 h
Staroměstský masopust
Staroměstská ulice

TV Studio Chodov

31. 1. (út) až 3. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 2. polovinu měsíce ledna (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
THEATRE FORTISSIMO – ŠKOLA (MIMO) 
HROU
Záznam z představení pro školy (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

7. 2. (út) až 10. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

14. 2. (út) až 17. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za 1. polovinu měsíce února (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra) 
KLÍČE NA NEDĚLI – I. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 2. (út) až 24. 2. (pá) od 10 a 18 h
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KLÍČE NA NEDĚLI – II. ČÁST
Záznam z divadelního představení (premiéra) 
TV ZÁPAD
Zprávy ze západu Čech (premiéra) 

KASS Chodov

TV studio Chodov
tel. 352 352 424
      774 739 223

tvstudio@kasschodov.cz

Natočíme vaši akci, večírek, svatbu...v HD kvalitě!

Archiv pořadů na: www.kasschodov.cz/tvarchiv

Ples BVC ChodovPles BVC Chodov

Hosté D-team Karlovy Vary a One Crew Chodov
Diskotéka s dýdžejem

Moderuje Petr Cimpera, k   tanci hraje Sokrat

Pulnocní prekvapenío

vstupné 250 Kc | predprodej: tel. 777 251 796

KASS Chodov, KASS Chodov, spolecenský sál
4. února 2017, 20 hodin
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1. 2. (st) 15 h
Nekoktám, čtu 
Místní kolo čtenářské soutěže pro žáky 4. a 5. tříd. Zájemci 
se mohou hlásit v oddělení pro děti

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

13. 2. (po) 18 h
Příběh templářů
Bohumil Vurm a Zuzana Fofftová přiblíží původ, období 
rozmachu i náhlý zánik záhadami opředeného středověké-
ho společenství „mnichů-bojovníků“. Poodhalíme odpovědi 
na mnoho otázek, například Jak s templářským řádem sou-
visí Svatý grál či schránka úmluvy?
Jakou roli při násilném zániku řádu hrál francouzský král 
Filip Sličný? Ve kterých bratrstvech, rytířských řádech a 
tajných spolcích nacházíme v následujících staletích stopy 
templářských zásad?

15. 2. (st) 18 h
Psychologie sériových a masových vrahů
Andrej Drbohlav, autor populárních knih „Psychologie sé-
riových a Psychologie masových vrahů“, nás ve své před-
nášce zavede k nejtemnějším hranicím lidské duše, do míst, 
kde se rodí a vyrůstá ta nejhorší podoba lidského zla.

19. 2. (ne) 15 h
Maškarní rej
Zábavné odpoledne pro děti od 2 do 7 let v maskách a 
kostýmech.

22. 2. (st) 18 h
Léto mezi čabajkou a uherákem
RNDr. Jan Křivanec vás seznámí s dosud málo navštěvo-
vanou částí Velké nížiny v okolí městečka Tótkomlós. Pro-
jdeme se po historických cestách a představíme si národ-
ní park Körös-Maros, proslulý zejména ochranou dropů 
velkých. Nezapomeneme samozřejmě na termální lázně 
a řekneme si, jak to chodí v typické jihomaďarské pivnici.

27.-28. 2. (po-út) 16-20 h
Kurz základní alternativní medicíny
Pod vedením pana Václava Víta, dr. h. c., se naučíte správně 
kombinovat i užívat spolu připojitelné vitamíny, minerály 
a prvky. Význam čaker i v souvislosti s naším zdravotním 
a psychickým stavem. Vypracovat zdravotní protokol po-
mocí kyvadélka i s jeho vyhodnocením. Řešit alergie a tzv. 
nevyléčitelné nemoci ( jako je astma, lupénka, senná rýma 
atd.). Použít jednoduchý kineziologický test a mnoho dal-
ších teoretických i praktických dovedností. 
Cena 8hodinového kurzu je 1500,- Kč. V ceně jsou také 
skripta s obsahem kurzu vč. obrázků a volným místem na 
Vaše poznámky. Absolventi kurzu získají certifikát o absol-
vování základního kurzu alternativní medicíny. 

Pondělí 16 h
Herní klub
6. 2. Člověče, nezlob se!, 13. 2. Domino, 20. 2. Quatro, 
27.  2. Pohádkový kvíz

Středa 15 h
Výtvarná dílnička

Městská knihovna Chodov

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.

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.

Burza jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček a sportovního vybavení
Chcete prodat věci, které už vaše děti nenosí a nepouží-
vají? Je vám líto je vyhodit? Přijďte je zkusit prodat k nám.
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží.
Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře 
DDM. Za 100,- Kč vratné zálohy Vám přidělíme kód, 
lepíky a arch k zapsání vašeho zboží a Vy si doma vše v 
klidu můžete připravit. Ve dnech 6.–10.3. už jen přinesete 
označené, oceněné oděvy i se seznamem. 
Přebory Chodova 
Spolek při DDM Bludiště pořádá ve spolupráci se ZŠ Školní 
za podpory města Chodov v únoru přebory Chodova ve 
šplhu na tyči a ve skákání přes švihadlo. Zájemci o účast v 
soutěžích se mohou hlásit u svých učitelů tělesné výchovy.
Více informací na www.ddmchodov.cz

DDM Bludiště Chodov

  1. 2. Jehelníčky, 15. 2. Ozdobné krabičky, 22. 2. Papírové 
květiny

Čtvrtek 16 h
Pohádkohraní
2. 2. Červená Karkulka, 16. 2. Budulínek, 23. 2. Chechtavé 
pohádky

8. 2. 9 h
Vycházka turistů
Hory, Obora, cca 10 km. 
Sraz na autobusovém nádraží v Chodově.

14. 2. 13.30 h 
Přebor ZŠ ve šplhu o tyči
Tělocvična II. ZŠ.

15. 2. 8.30 h
Vycházka turistů
Ústí nad Labem, Větruše.
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.

21. 2. 13.45 h 
Přebor ZŠ ve skoku přes švihadlo
Tělocvična II. ZŠ.

22. 2. 8.30 h
Vycházka turistů
Sokolov, jezero Michal, cca 10 km.
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.

25. 2. 8.30 h
Vycházka turistů
Kadaň, masopust, rozhledna.
Sraz na vlakovém nádraží v Chodově.

Sport

Galerie u Vavřince
25. 1. (st) 17 h
Jan Pelc: Korelace 02
Probíhající výstava. Výstava potrvá do 6. 3. 2017
Otevírací doba úterý a čtvrtek 14 - 17 h, neděle 13-17 h

Galerie u Vavřince 
Staroměstská 39, 357 35 Chodov

Jan Pelc / Korelace 02
25. ledna–6. března 2017

Zahájení ve středu 25. ledna 2017 v 17 hodin
Otevřeno: úterý a čtvrtek 14–17 hod., 

neděle 13–17 hod.

... vše, co vidíme, by mohlo být i jinak
Ludwig Wittgenstein

ZUŠ Chodov
22. 2. (st) 9 h
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové 
nástroje
Veřejnosti přístupné. 
koncertní sál

Infocentrum Chodov

Prodej publikací 
V nabídce nově soubor publikací chebského nakladatelství 
Svět křídel ,s tematikou železné opony
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Fotbal

Program zápasů v Ostrově
Předkládám našim příznivcům program tur-

najových utkání našeho mužstva na umělé trávě 
v Ostrově. První utkání s mužstvem DDM Stará 
Role se již odehrálo 28.1. 2017. Následující pro-
gram: 

4. 2.  so 13.30 Chodov - Nová Role
11. 2. so 13.30 Chodov - SK Ostrov II
18. 2. so 13.30 Chodov - Baník Nové Sedlo
26. 2. ne 13.30 Chodov - Lokomotiva K. Vary
4. 3. so 13.30 Chodov - Fc Karlovy Vary II
12. 3. ne 13.30 Chodov - Merklín

Přijďte naše mužstvo podpořit v přípravných 
utkáních.   Ing. Alfons Skokan

Christmas Cup
Posledním turnajem loňského roku byl tradiční Christmas Cup v Mostě s mezinárodní účastí. V 

kicklightu mladších žáků vybojoval stříbrnou medaili Pavel Petrů, když nestačil pouze na úřadujícího 
mistra světa. Zlatou sbírku začala čerstvá mistryně ČR, mladší žákyně Vanessa Sládečková, když zví-
tězila v kicklightu do 50 kg. Už třetí zlatou v řadě vybojovala starší žákyně Sára Kurčíková. Kategorii 
starších žákyň do 55 kg ovládla Barbora Dašková. V hlavním zápase v plném kontaktu mužů do 80 kg 
nad 35 let vybojoval krásný pohár Řádu strážců koruny a meče trenér Miloš Černý.  Kickbox Chodov

Předposledním turnajem loňského roku bylo MČR v kicklightu žáků a juniorů v Praze. Pouze tři členky Kickboxu 
Chodov se zúčastnily tohoto turnaje, ale 100% naplnily očekávání trenéra. Kicklight mladší žákyně do 50 kg 1. místo 
Vanessa Sládečková. Kicklight starší žákyně do 50 kg 1. místo Sára Kurčíková. Kicklight juniorky do 60 kg 1. místo 
Nataša Abtová.  Kickbox Chodov

Mistryně ČR v kicklightu

Tenis

Dvě hráčky BVC Chodov - Aneta Egermajerová (11) a Kateřina Kudrlová (10) - se v základní sestavě české volejbalové 
reprezentace probojovaly na mistrovství Evropy do 16 let, které se bude konat v červenci v Bulharsku. Na snímku s 
klubovým trenérem Štěpánem Javůrkem. 

Mimořádný úspěch pro 
chodovský volejbal

Babytenis v Sokolově
V sobotu 7. ledna se uskutečnil tenisový turnaj 

v kategorii babytenis v Sokolově. Z našeho oddí-
lu se ho zúčastnily dvě hráčky - Terezka Krejčová 
a Verča Snopková (obě na snímku). 

Děvčata postoupila ze svých skupin do závě-
rečných vyřazovacích bojů. Bohužel pavouk tur-
naje svedl naše hráčky proti sobě již v semifinále, 
kde byla úspěšnější Terezka. Verča nakonec skon-
čila na pěkném 3. místě. Terezka poté následné 
finále zvládla bez problémů a celý turnaj vyhrála.  
 Milan Hajduk, trenér 

Uzávěrka březnového 
čísla 

14. února 2017
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Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal
Dvořákova 432, Chodov 

Tel. 737 715 678 

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

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Nabízíme: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od  února:  semena, postřiky,  hnojiva pro sezonu 2017        

Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce

14. ÚNORA - SVÁTEK SV. VALENTÝNA
objednávky kytic předem vítány

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

OZNÁMENÍ ZÁKAZNÍKŮM

Prodejna květin a zahrádkářských potřeb 
je přestěhována 

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

Pro sezonu 2017 osadíme vaše truhlíky letními květinami

restaurace a penzion
U FOUSKA
�Útulná nekuřácká restaurace s krbem
�Společenské a firemní akce
�Svatby, večírky a rauty
�Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
�Wifi pro hosty zdarma
�Venkovní krytá terasa

Těšíme se na vaši návštěvu -  
Tel.: 776 173 345, 607 090 637

jsme 50 m od Lidlu

Vážení zákazníci,
s novým rokem přicházejí velké změny.
S velkou radostí Vám oznamujeme, že během února rozšíříme naší programovou nabídku 
o National Geographic Wild HD. Program zaměřený na přírodu a svět zvířat. Pro naše nej-
menší spoluobčánky přidáme program Baby TV. Oba televizní kanály naladíte v základní 
televizní nabídce.
Kanál Duck TV pro malou sledovanost zůstane pouze v IPTV. V povinné nabídce ho na-
hradí Markíza International. A pro ty, kteří se chtějí nechat rozmazlovat tím nejrychlejším 
internetem, který si lze představit, připravujeme od března (měsíc internetu) rychlost 1 
Gbps po optickém vlákně až k Vám do bytu. Navštivte nás na stránkách www.catr.cz.

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-

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

VÝPRODEJVELKÝ

TEXTILU

oblečení, pyžama, 

ložní povlečení, 

deky, polštáře...

od českých výrobců

značky Jitex, Litex a jiné

KASS Chodov 6.-7. února 10-17 h 
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cetto Bohemia s.r.o.

www.cetto-bohemia.cz

Se sídlem Nejdecká 814, Chodov

Po ročním působení rozšiřuje své řady 
v pozicích administrativy, kvality a výroby.

Vaše podněty a životopisy zasílejte na: 
info@cetto-bohemia.cz



+420 602 480 799

NONSTOP TAXI VÁLEK

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,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

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

Pivnice Oáza 

přijme do hlavního pracovního poměru

servírku / číšníka.

Požadavky: 

čistý trestní rejstřík, praxe v oboru

Tel. 724 240 212

Přijmeme servírku / číšníka

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

Anglictina pro deti 

Tel.  602 976 443

ˇ

ˇ ˇ

ˇ

UKÁZKOVÉ HODINY ZDARMA

každý PÁTEK 

v nové ucebne v Ideálu Chodov.

Telefonická registrace nutná.
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zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

www.truhlarstvikopecky.com

CHODOS CHODOV S.R.O.
Nejdecká 814, Chodov

Kontakt: telefon: 352 619 204, 352 619 220 
                   e-mail: m. zika@chodos.cz, i.liskova@chodos.cz

Nástupní mzda dohodou

Elektrikář – pneumatika
Požadujeme: střední odborné vzdělání s výučním listem, oprávnění dle 
vyhlášky 50/78 Sb. § 6. Znalost čtení výkresové dokumentace, 
samostatnost, flexibilita

Strojní zámečník
Požadujeme: střední odborné vzdělání s výučním listem, znalost čtení 
výrobní dokumentace, svářečský průkaz výhodou, samostatnost, 
flexibilita

Obráběč kovů – NC horizontka
Požadujeme: střední odborné vzdělání s výučním listem, znalost čtení 
výrobní dokumentace, programování v systému HEIDENHAIN výhodou, 
zapracování vč. zaškolení zajistíme.

Svářeč
Požadujeme: vyučen v oboru, prokazatelná praxe, čtení výkresové 
dokumentace, flexibilita. Minimální osvědčení profesní kvalifikace dle zák. 
č. 179/2006 Sb.

Mistr strojírenské výroby
Požadujeme: ÚSO strojírenského nebo elektro zaměření, oprávnění dle 
vyhl. 50/1978 Sb. výhodou, znalost ČSN, BP, PO. vedení kolektivu, 
organizační schopnosti, operativní rozhodování, flexibilita. Znalost NJ, 
nebo AJ výhodou.

Nabídka volných pracovních míst

➔ záruční i pozáruční servis vozů všech značek
➔ diagnostika řidících jednotek
➔ opravy brzdových systémů, válcová zkušebna brzd
➔ seřízení geometrie obou náprav
➔ výměna autoskel, seřízení světel
➔ opravy, výměny výfuků

PRO ZÁKAZNÍKY AUTOSERVISU 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ 

NÁHRADNÍHO VOZIDLA
(nejen po dobu opravy vlastního vozu)

novinka

PROVÁDÍME VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE NA OSOBNÍCH I DODÁVKOVÝCH VOZIDLECH:
➔ kompletní pneuservis
➔ výměna oleje, tlumičů, spojek, rozvodů
➔ montáž tažného zařízení
➔ nástřik podvozků a dutin
➔ servis klimatizace
➔ příprava a zajištění vozu na STK 

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

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
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Kontakt:
Dana Dvořáková, kancelář ředitele/personalistika
tel. 352 668 296, mobil: 777 794 143, dvorakova@rotas-strojirny.cz

přijme

Horizontkář – obráběč kovů
Požadujeme: SO/SŠ v oboru, zkušenosti s prací na obdobné pozici 
s velkými stroji (upínání atd.), znalost systému MEFI, Heidenhain vítána, 
vysoké pracovní nasazení, ochotu pracovat ve směnném 
provozu, chuť rozvíjet se a vzdělávat. Možnost příspěvku na dopravu.

Zámečník
Požadujeme: SO/SŠ v oboru, manuální zručnost, spolehlivost, 
pracovitost, vysoké pracovní nasazení, ochotu pracovat ve směnném 
provozu, orientace ve výkresové dokumentaci, praxe v oboru vítána. 
Možnost příspěvku na dopravu.

Nabízíme:
�Zajímavé mzdové ohodnocení dle praxe a výkonu
�Nadprůměrné mzdy
�Finanční podíl při prosperitě společnosti
�Zázemí tradiční společnosti v oboru
�Firemní vzděláván
�Možnost osobního a profesního růstu
�Moderní jídelna v areálu firmy – příspěvek na teplou stravu, kantýna
�Další benefity

Firma ROTAS STROJÍRNY  spol. s r.o.
Nejdecká 183, 358 01 Rotava
strojírenská firma s bohatou tradicí

www.rotas-strojirny.cz

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ 
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
gARÁŽOVÁ VRATA, OPRAVY

A SERVIS PLASTOVýcH OKEN

sokolov@otherm.cz
www.othermsokolov.cz

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

jsme nositelem certifikátu

DoDání, MonTáž, ServiS

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 

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200
www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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