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CHODOV 2014CHODOV 2014

XIV. roèník

13. - 22. èervna
DOPROVODNÝ PROGRAM

FILMOVÁ PRODUKCE

13. 6. Pátek CHODOVSKÝ SVÁTEK HUDBY
16:00 h Staromìstská ulice - Hudba Hradní stráže, ZuŠ Chodov, Èervení panteøi

13. 6. Pátek DEN PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CHODOVÌ
10:00 h Staromìstská ulice 

13. 6. Pátek PREZENTACE DDM BLUDIŠTÌ, ZUŠ A MÌSTSKÉ KNIHOVNY
10:00–16:00 h mìstský park u knihovny

13. 6. Pátek POZNEJ MÌSTO CHODOV
16:00 h poøádají turisté TJ Spartak Chodov

14. 6. Sobota EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA KØES¥ANSKÉ POLICEJNÍ ASOCIACE
6:00 kostel sv. Vavøince

15. 6. Nedìle KONCERT SKUPINY ÈECHOMOR
19:30 h kostel sv. Vavøince

17. 6. Úterý MILOŠ FORMAN: CO TÌ NEZABIJE
10:00 h kino Malá scéna

18. 6. Støeda VERNISÁŽ VÝSTAVY KLAUSE HIRSCHE 
17:00 h Galerie u Vavøince

18. 6. Støeda KOLO PRO RODINU
17:00 h areál Bílé vody - cyklistický závod rodinných dvojic, poøádá TJ Plamen Chodov

19. 6. Ètvrtek DÌTSKÉ DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ PRO MŠ
09:30 h kino Malá scéna

20. 6. Pátek FILMOVÉ PØEDSTAVENÍ RIO 2
10:00 h kino Malá scéna - zadáno pro ZŠ, Nejdecká ul.

21. 6. Sobota FRANK SINATRA - SWINGOVÝ KONCERT S DETEKTIVNÍM PØÍBÌHEM
19:00 h velký sál KASS Chodov

22. 6. Nedìle DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ MÌSTSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
9:00 h areál MSZ

                  

16.06. 
17.06. Úterý      h Hoøí má panenko
18.06. Støeda     h 3 dny na zabití
19.06. Ètvrtek 17:00 h Doupì
20.06. Pátek 17:00 h Bony a klid 2

13.06. Pátek 22:00 h Pøíbìh kmotra
14.06. Sobota 22:00 h Donšajni

20.06. Pátek 22:00 h Probudím se vèera
21.06. Sobota 22:00 h Kameòák 4

Kino Malá scéna
Pondìlí    17:00 h Konzultant

17:00
17:00

Letní kino - plocha boèní stìny velkého sálu KASS
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K věci …

  Vážení spoluobčané, 
stejně jako v minulém 
roce, tak i v tom letošním,
investuje Chodov do 
sportovních aktivit  
nemalé prostředky.
Město aktivně podpo- 
ruje především činnost  
organizací, které pracují 
s dětmi. Právě práci 

s mládeží chápeme jako nejúčinnější prevenci 
před negativními jevy a kriminalitou.
    Pokud sečteme každoroční příspěvky na činnost  
samotnou a příspěvky na udržování a rozvoj  
jednotlivých sportovišť, dostaneme se na částku 
bezmála tři miliony korun.
   Vedle těchto peněz je ale třeba připomenout 
i velké investiční akce do Sportovního cen-
tra v Chodově (areál Spartak Chodov), která se 
postupně vyšplhají na částku 150 milionů korun.
   Byť se částka může někomu zdát vysoká, jsem 
přesvědčen o tom, že právě toto je rozumná inves-
tice do chodovské mládeže, a že se městu bohatě 
vrátí v pozitivních aspektech jako je například 
snížení kriminality a vandalismu.
   Pro následující léta již tak rozsáhlé investice do 
budování sportovišť nemůžeme očekávat. Ale jako 
město se zaměříme do oblasti školství, rozvoje 
školských areálů a mateřských škol a do oblasti 
sociální.
   Věříme, že tak pomůžeme k dalšímu zlepšení již 
tak příjemného života v našem městě.

Patrik Pizinger, místostarosta

Chodov rozdělil sportovcům 
rovný milion korun
   Granty ve výši jednoho milionu korun 
rozdělila chodovská radnice mezi sportovní  
organizace, které pracují s dětmi. Peníze jsou na 
rok 2014. „Orientujeme se hlavně na podporu 
mládežnického sportu. Je to nejúčinnější prevence 
kriminality,“ řekl starosta Chodova Josef Hora s tím, 
že zkrátka nepřijdou ani dospělí sportovci.
   Těm město zase přispívá na výjezdy na význam-
né sportovní podniky, jako jsou například mistro-
vství světa a podobně.
    Celková částka, kterou ročně Chodov na  
sportovní aktivity posílá, se pohybuje kolem tří 
milionů korun. V tom jsou započítány například  
i náklady na provoz moderní sportovní haly.

   Sportovce jistě potěší i skutečnost, že město 
se nyní pustilo do nového sportovního zázemí  
v areálu Spartaku. Stavba bude stát desítky 
milionů korun a radnice ji zaplatí z velké části 
z dotačních evropských peněz.           (mák)

Krimifest 2014 se ponese    
v duchu  tvorby  Miloše  Formana
   Festivalovým městem, kde to žije nejen filmem, 
hudbou a sportem, se stane zhruba na deset 
červnových dnů Chodov. Už 13. června zde totiž 
začíná 14. ročník dnes již tradiční přehlídky filmů 
s detektivní zápletkou a napínavých thrillerů 
Krimifest 2014.
   Celá akce se letos zčásti ponese v duchu filmů 
legendárního a světoznámého režiséra Miloše 
Formana.
   „Tento ročník chceme věnovat jeho životu a dílu,“ 
řekl chodovský rodák a zakladatel Krimifestu Jaro-
slav Kopic.
   Promítat se bude na dvou scénách. Jednou z nich 
je kino v Malém sále v Kulturním a společenském 
středisku (KASS), druhá si v průběhu akce odbude 
premiéru. „Letní kinematograf bude promítat na 
plochu boční stěny Velkého sálu KASSu,“ prozradil 
jednatel KASSu Jiří Spěváček. Pořadatelé festival 
i tentokrát doplnili bohatým doprovodným pro-
gramem, kde si jistě každý přijde na své.
   „Pokaždé se snažíme pro lidi připravit nějaký 
bonbónek, letos to bude koncert skvělého 
Čechomoru v kostele svatého Vavřince,“ láká 
návštěvníky starosta Chodova Josef Hora.
    Dalším hudebním skvostem je swingový  
koncert, kde zazní hity Franka Sinatry.
   Součástí filmové přehlídky bude také vernisáž 
výstavy Klause Hirsche, divadelní představení 
pro děti, den otevřených dveří městského 
záchranného systému či ekumenická bohoslužba 
Křesťanské policejní asociace.
   „Nad festivalem kromě Chodova převzal 
záštitu také policejní prezident Tomáš Tuhý a nad 
sportovní částí akce česká sportovní gymnastka 
a mnohonásobná olympijská vítězka Věra 
Čáslavská,“ doplnil Jaroslav Kopic.
   Podrobný program Krimifestu 2014 najdete na 
začátku Zpravodaje města Chodova.
Obsáhlý rozhovor se zakladatelem přehlídky 
Jaroslavem Kopicem je umístěn na webových 
stránkách města www.mestochodv.cz. 
                    (mák)
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        Kopie jedné z chodovských památek, 
barokní plastiky Panny Marie (snímek dole), 
bude zdobit i partnerské město Oelsnitz/
Erzgebirge. Dílo akademického sochaře 
a restaurátora Jana Bradny přivezli v polovině 
května zástupci Chodova do Oelsnitz/
Erzgebirge jako dárek k desátému výročí 
úspěšné spolupráce obou měst. „Výraz 
chodovské sochy mne vždy při návštěvě 
města zaujal, jsem rád, že ji můžeme mít 
také u nás,“ ocenil dar starosta  Oelsnitz/
Erzgebirge Hans-Ludwig Richter. Desetiletou 
spolupráci s Chodovem pak označil jako 
velmi příjemnou a smysluplnou. „Spolupráce 
byla vždy kamarádská a férová,“ souhlasil 
se svým protějškem starosta Chodova Josef 
Hora. Připomněl, že první vztahy mezi městy 
se začaly rodit už před šestnácti lety, kdy 
byl starosta Hora v Oelsnitz/Erzgebirge 
na stáži. Německý partner se nenechal 
zahanbit a pro chodovskou delegaci připravil 
překvapení v podobě půldenního výletu 
do saské metropole Drážďany. Chodovští 
tak dostali možnost prohlédnout si řadu 
památek a seznámit se s pohnutou historií 
města, které v závěru druhé světové války 
zažilo zničující bombardování. Ochotným 

průvodcem po dějinách Drážďan a tamních 
staveb se stal starosta Richter a jeho kolega 
ze zastupitelstva. Oba příjemně překvapili 
velmi drobnou znalostí regionální historie.

Delegaci města zaujala mimo jiné budova 
drážďanské opery, stará část Drážďan, 
komplex známých barokních staveb Zwinger 
s rozlehlým prostranstvím (na snímku nahoře) 
a v Evropě ojedinělá klenotnice Grünes 
Gewölbe, kde byly k vidění skutečné skvosty. 
V klenotnici se totiž nachází největší sbírka 
pokladů na starém kontinentě. Zpáteční cesta 

do Oelsnitz/
Erzgebirge, k d e 
s e  v podvečer 
u s k u t e č n i l o 
p ř e d á n í 
sochy,  vedla 
přes zámek 
M o r i t z b u r g , 
který slouži l 
jako kul isa 
ve známé 
pohádce Tři 
oř íšky pro 
Popelku.  
                (mák)

Oelsnitz ozdobí socha Panny Marie z Chodova
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Ano, připravujeme. Město Chodov a Sbor 
dobrovolných hasičů Chodov organizují 
podobné oslavy již od roku 1994, kdy jsme 
si poprvé v novodobých dějinách města 
připomněli 800. výročí první písemné 
zmínky o obci Chodov, 100. výročí povýšení 
Chodova na město císařem Františkem 
Josefem I. a naši hasiči oslavovali 120. 
výročí svého založení.

Již tehdejší oslavy se velice vydařily 
a naplnily to, co si vedení města tajně 
předsevzalo – touto formou připomínání 
si historie probudit v Chodovácích pocit 
soupatřičnosti se svým městem. Vytvořit 
z města, o kterém se do té doby hovořilo jako 
o ubytovně pro Vřesovou, město pro život.  
A jsem rád, že tohle se naplnit podařilo.  
Také další oslavy, hasičsko-městské v roce 
1999 a 2009 a městsko-hasičské v roce 
2004, přinesly kromě zábavy i zvýšený 
zájem o dění ve městě, ať už v oblasti 
společenského života, sportu či v kultuře.

Program letošních oslav, které jsou 
naplánovány na sobotu 20. září, bude opět 
bohatý - zajímavým historickým průvodem, 
celou řadou kulturních vystoupení, 
občerstvením v pivních stanech, ukázkami 
činnosti složek Integrovaného záchranného 
systému atd. atd. Nabídku podrobného 
programu naleznete v prázdninovém čísle 
Zpravodaje města Chodova.

Vážení čtenáři, pokud máte nějaký 
dotaz na vedení města či na někoho 
z vedoucích úředníků, pošlete jej na  
e-mail zpravodaj@kasschodov.cz.  
Rádi pro Vás zprostředkujeme odpověď  
a v nejbližším možném termínu ji 
otiskneme.

Blíží se platba za odpady 
V průběhu měsíce června budou 

občanům města Chodova rozesílány 
poštovní poukázky na úhradu místního 
poplatku za komunální odpady na období 
II. pololetí 2014, splatnost poplatku je 
do 31.7.2014. Vzhledem k tomu, že na 
alonž složenky lze uvést jen několik 
málo informací, připomínáme touto 
cestou základní informace k uvedenému 
poplatku. Sazba poplatku je stanovena 
ve výši 664,-Kč za osobu ročně. U občanů 
nad 70 let je automaticky nastavena 
50% sleva z poplatku. Dále připomínáme 
poplatkovou povinnost z vlastnictví 
nemovitostí (domů, bytů, staveb určených 
k individuální rekreaci), ve kterých nejsou 
hlášeny osoby k trvalému pobytu. OZV  
č. 6/2012 ve článku 5) Osvobození a úlevy, 
umožňuje občanům města Chodova čerpat 
slevy či úplné osvobození od místního 
poplatku, a to od data doložení dokladů. 
Zpětně nelze úlevy poskytovat. Platby 
lze provádět převodem na bankovní účet 
města (uvedený na složence), úhradou 
poštovní poukázky nebo zcela bez poplatku 
v pokladně Městského úřadu v Chodově, 
2.poschodí, č.dveří 331.

Po, St 9:00 - 11:30 h 12:30 – 17:00 h

Út, Čt 9:00 – 11:30 h 12:30 - 14:00 h

Pá 9:00 – 13:00 h 
V případě dotazů kontaktujte MěÚ 

Chodov, odbor rozvoje města,1.pos-
chodí, č. dveří 202, tel. 352 352 203,  
p. Nesměráková.

Na alonži bude opět uvedeno, že pokud 
nebude provedena úhrada dlužné částky, 
bude tato vymáhána exekučně. Toto sdělení 
se týká pouze dlouhodobě dlužících plátců. 
Z technických důvodů nelze toto sdělení 
vyjmout u pravidelně platících. 

Pokud momentální finanční situace vám 
neumožňuje uhradit celou dlužnou částku, 
je možné sepsat uznání dluhu a požádat 
o splátkový kalendář. Toto lze učinit na 
MěÚ Chodov – ekonomický odbor, 2. patro,  
č. dveří 335, tel. 352 352 337,   
Ing. Vladimíra Müllerová. Dohodnuté  
splátky je potřeba řádně a včas hradit, jinak 
opět hrozí předání na exekuční vymáhání,  
a to i u nezletilých.

Otázka měsíce
Odpovídá:  Ing.  Josef  Hora,  starosta 

Chodov a jeho  
dobrovolný sbor 
hasičů si v letošním 
roce připomínají 
významná jubilea. 
Můžete je upřesnit 
a prozradit, zda 
město připravuje 
nějaké oslavy těchto 
událostí? 
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Stručně z Chodova
   Zastupitelé města se sejdou 24. června v 16 
hodin v zasedací místnosti radnice na svém 
řádném jednání. Na programu mimo jiné mají 
projednání návrhů na městská ocenění. Veřejnost 
je srdečně zvána.
 Webové stránky města www.mestochodov.
cz doznaly drobných úprav. Na úvodní stránce 
přibyla záložka Aktuality, kde návštěvníci najdou 
nejčerstvější zprávy z radnice, sportu a dění ve 
městě.
  Vedení Chodova se  setkalo s obyvateli Staré 
Chodovské, aby je seznámilo s prací radnice a 
vyslechlo si jejich návrhy a připomínky. Lidé na 
schůzce poukázali především na to, že se jim 
nelíbí ruina domu při vjezdu do obce. Podle nich 
se v ní schází bezdomovci a je nebezpečná pro 
tamní děti.
  Chodovští hasiči společně s policisty a strážníky 
provedli kontrolu průjezdnosti ulic ve městě, 
aby zjistili, zda se dostanou bez potíží k zásahu. 
Podle jejich velitele Jiřího Kisse jsou někteří šoféři 
nepoučitelní a špatným parkováním stále blokují 
příjezd záchranářů. Odtahová služba tak musela 
odklidit nejméně čtyři vozy.
  V plném proudu jsou v těchto dnech práce na 
výstavbě nového chodníku a veřejného osvětlení 
v  Karlovarské ulici. Řidiči, kteří jedou na Karlovy 
Vary a opačným směrem, se tak musí připravit 
na drobná dopravní omezení, která potrvají do 
skončení stavby v polovině července.      

(mák)

Chodovský Den pro sociální služby 
je letos už podesáté
   Odbor sociálních věcí ve spolupráci s pracovní-
mi skupinami Komunitního plánování sociálních 
služeb v Chodově pořádají 10. ročník Dne pro 
sociální služby. Akce se bude konat 13. června 
2014 od 10:00 do 15:00 hodin. v prostorách 
Staroměstské ulice v Chodově. Svoji činnost zde 
představí poskytovatelé sociálních služeb nejen 
z Chodova, ale i blízkého a vzdáleného okolí. 
  Stejně jako v uplynulých letech, tak i letos 
jednotlivé prezentace vystavovatelů zpestří 
svými vystoupeními žáci Základní umělecké školy 
v Chodově, klienti Denního centra Mateřídouška, 
dětská skupina Khamoro, o.p.s., taneční skupina 
Člověk v tísni, o.p.s. 
   Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na invalidním 

vozíku, vozíky zapůjčí FA Zdravotní potřeby 
Petričko. Srdečně zveme všechny občany města 
Chodova.

   Syrvatková Mária, DiS., koordinátorka KPSS 

Člověk v tísni rozšiřuje  v Chodově 
své aktivity

    Od dubna 2014 v Chodově sokolovská 
pobočka Člověk v tísni, o. p. s., rozšířila své 
služby. Ty nabízí kromě Chodova i v Novém 
Sedle, Vřesové a Vintířově.
    Terénní programy – nabízejí pomoc a podporu 
jednotlivcům žijícím v sociálním vyloučení 
prostřednictvím poskytování základního 
sociálního poradenství, doprovodu a asistence 
při jednání na úřadech, pomoci s listinami 
(sepisování žádostí atp.), pomoci při vyřizování 
potřebných dokladů nebo pomoci při zlepšování 
bytových podmínek.
Konzultační hodiny: středa 12:00-15:00, terénní 
pracovník: Richard Kubíček, tel.: 778 473 398
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
– nabízejí navíc podporu a pomoc při vytváření 
podmínek pro pravidelnou docházku dětí do 
školy a školní přípravu, pomoc při zajišťování 
vhodných aktivit pro děti v jejich volném čase 
nebo nácvik praktických dovedností ve vztahu 
k dítěti.
Konzultační hodiny: pondělí 12:00 - 15:00, 
terénní pracovnice: Michaela Ferencová, 
tel.: 602 297 359, a Erika Drahovzalová, tel.:  
777 782 080.
Terénní programy a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi jsou financovány 
z individuálního projektu Karlovarského 
kraje – „Podpora sociálního začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených lokalit 
v Karlovarském kraji“. 

Markéta Kavalíková, DiS.- 
koordinátorka služeb, Budovatelů 677, Chodov
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 Střípky z činnosti MP Chodov

V ul. U Koupaliště nastoupil řidič do svého 
osobního vozidla a chtěl nastartovat. Při 
sešlápnutí spojkového pedálu náhle ucítil 
nějaký pohyb na své levé noze. Myslel si, že se 
mu pokrčila látka kalhot, a chtěl si je urovnat, 
ale při pohledu na svou nohu náhle zkoprněl 
hrůzou, neboť se mu kolem levého kotníku plazil 
had. V životě už asi nikdy nedá dohromady, 
jak se vlastně z vozidla dostal, ale jistě to bylo 
raketovou rychlostí. Na místo okamžitě přivolal 
pomocí tísňové linky 156 strážníky městské 
policie, kteří ve vozidle nejprve provedli velmi 
opatrný průzkum, při němž se zjistilo, že jde 
naštěstí o užovku. Strážníci provedli odchyt hada 
a vypustili jej do volné přírody.

     / Naštěstí to zjistil při rozjezdu, zjistit to až na  
      dálnici, tak… /

Poklidné nedělní odpoledne na pěší zóně v ul. 
Staroměstská narušila dvojice žen, které si začaly 
vyřizovat přímo mezi lidmi své osobní spory. 
Nejprve začala hádka, jež se vyhrotila do fyzické 
inzultace. Jedna z ječících žen vzala druhou 
za vlasy a vhodila ji do kašny plné vody. Poté 
z místa utekla. Lidé lízající zmrzlinu na přilehlých 
lavičkách se zájmem pozorovali, jak souboj 
dopadne, a až po skončení souboje někdo z nich 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

Pozvánka na zájezd po zámcích  
  Svaz postižených civilizačními chorobami zve 
všechny zájemce o zájezd na zámky Svojšín  
a Rochlov + Bylinkové panství. Zájezd se koná dne 
11. 6. 2014.
    Přihlášky budeme přijímat dne 4. 6. 2014  
v době od 10:00 do 11:00 hodin v hale (příz.) 
Domu s PS,  Luční 1050,  Chodov.
   Příspěvek na dopravu je 200 Kč a vstupné na 
oba zámky 90 Kč.
   Odjezd autobusu je v 7:30 z Nerudovy ulice 
(vedle aut. nádr.).

   Poznámka: ve Zpravodaji na květen bylo jako 
den zájezdu omylem uvedeno datum 6. 6. 2014. 
Správné datum je 11. 6. 2014. Dne 4. 6. 2014 je 
další možnost se přihlásit.                  V. Podhorská

Byl, či nebyl Frank Sinatra 
v  Karlových Varech?
 Během závěrečného koncertu letošního 
ročníku Krimifestu se můžete pokusit společně 
s účinkujícími zpěváky a hudebníky najít odpověď 
na tuto otázku. 
    Detektivní zápletka, na niž hledají autoři scénáře 
koncertu odpověď, je založena na autentickém 
zápisu v pamětní knize bývalé karlovarské 
restaurace Svatý Linhart “The trout was excelent 
(not to mention the fried chicken).” (Pstruh 
byl excelentní, nemluvě o smaženém kuřeti.), 
podepsaném Frank Sinatra, Hollywood, Calif., USA.
   A protože Frank Sinatra prožil celý svůj život 
v rytmu swingu, budou při hledání odpovědi 
samozřejmě zaznívat slavné melodie z jeho 
repertoáru. 
   Připomene Vám je Jan Smigmátor, jazzový 
a swingový zpěvák, který na hudební scéně 
21.století s noblesou ztělesňuje odkaz 
swingových králů, jako byl právě Frank Sinatra. 
Jeho styl, frázování a láska k jazzu a swingu ho 
dnes řadí mezi přední interprety tohoto žánru 
nejen u nás, ale i v celé Evropě. Již v době studií na 
Pražské konzervatoři se stal sólistou legendárního 
Orchestru Václava Hybše. 
Vzhledem k tomu, že největší hudební láskou 
Jana Smigmátora je swing, a nejlépe swing  
v bigbandovém aranžmá, můžete ho také slýchat 
v doprovodu Big Bandu Polná, West Big Bandu, 
Czech Summit Big Bandu Sváti Čecha, Kolínského 
Big Bandu, Moravia Big Bandu, ale také jako 
častého hosta populárního Orchestru Karla Vlacha 
či Big Bandu Kentonmania Rudolfa Mazače. 

   Každou sobotu po poledni Jan Smigmátor 
také uvádí na stanici Českého rozhlasu Dvojka 
společně se zpěvačkou Dashou pořad “Klub 
Evergreen”.
   Spolu s Janem Smigmátorem Vám slavné 
a dodnes “stále zelené” melodie ze zlaté éry 
swingu zazpívají Petra Brabencová, Veronika 
Savincová a pěvecký kvartet Vocal Band Q.
  O hudební doprovod se postará Karlovarský 
Repre Band. Tento orchestr, ve kterém hrají 
jedni z nejlepších západočeských jazzových 
profesionálních muzikantů, má na svém kontě 
kromě vystoupení na prestižních festivalech u nás 
i v Evropě již i úspěšný zájezd do USA.
  Swing se na celém světě úspěšně vrací i na ta 
největší koncertní pódia. V sobotu 21. června se 
také vrátí i do Chodova - do velkého sálu KASS  
a  v exkluzivní podobě. Přijďte se přesvědčit! 

E/ŠT
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přivolal policii. 
  /Možná měl někdo z přihlížejících vhodit 
  do pomyslného ringu ručník, ten by se v té chvíli
  velmi hodil… /      
V nočních hodinách při kontrole regionu města 
narazila motorizovaná hlídka v ul. Vintířovská na 
dva opilce zavěšené na sloupu vysokého napětí. 
Nejdříve hlídka nevěřícně sledovala, jakým 
zoufalým způsobem se oba drží ještě v takové 
výšce, kdy jeden se držel rukama sloupu a druhý 
jej držel za nohy a postupně mu stahoval kalhoty 
a pořád se tomu smál, i když byl asi 4 m vysoko. 
Strážníci pomohli oběma mužům zpět na pevnou 
zem, kde muži uvedli, že se jeden z nich chtěl 
rozhlédnout, kde vlastně jsou a kterým směrem 
je jejich domov, protože během opilecké cesty 
ztratili orientaci, a poté co hlavní lezec ztratil 
odvahu během horolezeckého výstupu a měl 
strach, že spadne, druhý mu šel na pomoc a zůstal 
tam viset taky. 
           /Nová verze pohádky o Jeníčkovi a Mařence, 
               kdy v této verzi hrály pouze dvě opičky… /
V ul. Poděbradova při venčení svého psíka 
spatřila jeho majitelka v podvečerních hodinách 
mladého muže, jak přišel k paneláku, začal šplhat 
po hromosvodu do prvního patra a vlezl na balkon. 
Okamžitě zavolala strážníky, kteří byli na místě do 
dvou minut a vyšplhali za spatřeným mužem na 
balkon s úmyslem jej zadržet jako podezřelou 
osobu páchající protiprávní jednání. Ještě než 
muž zůstal ležet pod zasahujícím strážníkem, 
stačil vykřiknout, že je majitel bytu, a poté se 
již roztřeseně prokázal občanským průkazem. 
Zabouchl si totiž v bytě klíče a jediná cesta vedla 
balkonem. 
                          /Na kávu nás potom sice nepozval, 
                       ale stejně nám na závěr poděkoval… /

Víte, že…
Přichází opět období dovolených a my přejeme 
všem co nejvydatnější odpočinek od pracovního 
stresu a vypětí, ale zároveň varujeme před 
nástupem zlodějů, kteří se specializují na 
bytové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného 
zajištění svého majetku při odjezdu na delší 
dovolenou. Zabezpečte pravidelné vybírání své 
poštovní schránky. Zajistěte si řádně uzávěr 
vody před způsobením případných škod na 
majetku.  Dohlížejte na své děti ať již v blízkosti 
bazénů, vodních ploch, tak u silnice a při 
volnočasových aktivitách. Šťastný návrat všem.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

V dubnu zasahovali chodovští hasiči stejně 
jako vloni u 12 událostí. Ve třech případech se 
jednalo o požár (tráva za rybníkem Račák, černá 
skládka v Loučkách, kontejner u Tesca). 

Zbývající události měly technický 
charakter. Během dubna jednotka provedla 
záchranu celkem 3 osob v rámci spolupráce 
se složkami IZS (nouzové otevření bytu, 
výtahu, pomoc při snesení pacienta apod.). 
Jedna osoba byla bohužel nalezena již 
utonulá v rybníku Bahňák. Jednotka 
zasahovala také po intenzivních přívalových 
srážkách při čerpání vody v Chodově ve 
Vintířovské ulici (i s únikem zemního plynu) 
a také v Chranišově.  V rámci spolupráce 
městských záchranných složek proběhl 
v nové sportovní hale první Velikonoční 
turnaj v sálové kopané. Nastoupili proti 
sobě policisté, strážníci i hasiči ve čtyřech 
družstvech. Ačkoliv se bojovalo o pěkné 
poháry, fotbalové dopoledne se odehrálo ve 
velmi přátelské a příjemné atmosféře.

Další zajímavé informace včetně 
fotodokumentace najdete  
na www.sdhchodov.cz. 

Informace SDH, duben 2014
    Začátkem dubna bylo na hasičské zbrojnici 
vyhodnoceno městské kolo „PO očima dětí“. 
Mládež se vydala na zkoušky odbornosti. 
Vzhledem k náročnosti přípravy se všichni 
mladší členové pokoušeli o získání stejného 

Souhrn jednotky PO za duben

Požár černé skládky, Loučky, 3. dubna 2014
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Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

odznaku – preventista junior - dorost pak  
o odznaky cvičitele a velitele. Své vedoucí 
mile překvapili ziskem 13 odznaků. V rámci 
letošní Karlovarské ligy naše ženy zajistily 
bodový zisk za 3. místo v prvním kole na 
soutěži v Útvině a dorost za místo první. 
Hlavní dubnovou akcí byl tradiční soutěžní 
víkend ve dnech 26. - 27. dubna 2014. 
   Jednalo se o soutěže s názvem „O pohár 
starosty města Chodova“ dospělých i mládeže, 
zařazené do Karlovarské ligy 2014. Domácí 
měli zastoupení v kategoriích mladších žáků, 
žen a dorostu. Družstva mladších vybojovala  
3. a 4. místo. Ženy zabodovaly s druhým 
místem a dorost svou kategorii vyhrál. 
Koncem dubna hasiči pomohli v organizaci 
tradičních čarodějnických slavností, 
doslova s vypětím všech sil postavili májku  
a připravili vatru.

   Děkujeme našemu sponzorovi panu Luboši 
Orlichovi – Pekosa Chodov, za hodnotné 
ceny pro děti i dospělé. Dále patří velké 
poděkování Mgr. Liboru Dočkalovi za 
zajištění zázemí sportovního stadionu ŠAK, 
technické četě, členům SDH Chodov, Jiřce 
Kertészové a Radce Ivánkové za zdravotní 
dozor, Václavu Turkovi a spol. za zajištění 
časomíry, rozhodčím a jejich pomocníkům za 
bezproblémový průběh soutěží.        
   V neposlední řadě děkujeme celému vedení 
města Chodova za dlouhodobou podporu 
při organizaci všech soutěží. Členům 
jednotky patří poděkování za náročnou  
a profesionálně odvedenou práci při přípravě 
akcí a zásahové činnosti. 

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

Něco jsme se přece jen naučili    
a Obrazy a obrázky Alice Břečkové

  Městská galerie Chodov v DDM Bludiště 
pořádá výstavu keramiků a fotografů společně 
s mladou výtvarnicí původem z Chodova.  
Vernisáž: 3. 6. 2014 od 16:00 hodin
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17 h. 
Ukončení výstavy: 19. 6. 2014

Chodov v rytmu tance
Taneční skupina Rytmus spolu s DDM Bludiště a 
městem Chodov pořádá amatérskou přehlídku 
tanečních skupin a souborů.
Kdy: 7. 6. 2014 od 13 h. 
Kde: sportovní hala Chodov
Vstupné: 30 Kč

Den otců 
Kdy: 15. 6. 2014 ve 14 h. 
Děti, přijďte v neděli oslavit s DDM Bludiště svátek 
otců na stadion ŠAK. Na místě si vyzvednete ce-
dulku k namalování či napsání vzkazu, kterou 
pak po zakoupení balónku s heliem společně 
vypustíme k nebi. Během této akce uvidíte vys-
toupení členů našich kroužků. 
Pokud potom vzkaz někdo nalezne, dozví se 
způsob, jak nám na internetu může dát vědět, kam 
až přáníčko doletělo.

Zakončení školního roku
Závody rodičů a jejich dětí v rámci projektu 

Mámo, táto, udělej si na mě čas
Kdy: 24. 6. 2014 od 16 h. 
Kde: stadion ŠAK
Všechny dvojice budou rozděleny do družstev, na 
vítěze budou čekat odměny a medaile. 
Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, ale
o radost z pohybu a hlavně nadšení.
Po ukončení závodů bude opět připraveno 
opékání vuřtů s posezením u ohně.

Příměstské  florbalové  soustředění 
První týden letních prázdnin, pro děti narozené 
v letech 2004 – 2007 se zájmem o florbal. 
Více informací na webu DDM 
nebo tel.: 602 100 336

O pohár starosty města, ŠAK Chodov
27. dubna 2014



10

Zpravodaj města Chodova. Červen 2014

Zprávy z města

Zpravodaj města Chodova. Červen 2014

Ještě je pár volných míst v Chorvatsku
Termín: 11.8.- 22.8.2014
Místo: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: dřevěné chatky pro 4 osoby
Věk: 8 – 15 let
Cena poukazu: 7.000,- Kč 

Hledáme trenéra badmintonu 
pro školní rok 2014 – 2015

Víceúčelové hřiště
Nabízíme k pronájmu víceúčelovou sportovní 
plochu, vhodnou ke hraní tenisu, nohejbalu, 
volejbalu, basketbalu atd. Možnost pořádání 
rodinných, firemních či přátelských turnajů. Cena 
pro dospělé 100 Kč/h za kurt. Při delším pronájmu 
cena dohodou. Slevy pro děti a členy ZÚ.
Více informací na www.ddmchodov.cz .

Městská
knihovna
Chodov

SOUTĚŽ Lesy kolem nás
probíhá do 20. 6.
Výtvarná soutěž tentokrát na téma: Les  

a čtvero ročních období. Úkolem je zachytit 
tvář lesa v průběhu roku, vnímat přírodu a její 
proměny tak, jak je přináší jednotlivá roční ob-
dobí. Podepsaná díla odevzdávejte v oddělení 
pro děti. Pro veřejnost.

POHLEDNICOVÁ SOUTĚŽ 
od 1. 6. do 5. 9.
V tomto období můžete na adresu infocentra 

– (Staroměstská 39, Chodov) posílat pohledy 
ze svých cest. Pro veřejnost.

BURZA KNIH
pondělí 9. 6. a 23. 6. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně knihovny si budete moci vybrat 

z velké nabídky vyřazených knih pro děti i 
dospělé.  Pro veřejnost.

DEN PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY
pátek 13. 6. od 13:00 hodin
V parku za knihovnou se můžete těšit 

na různé soutěže, kvízy a divadelní 
představení (14:30 Křemílek a Vochomůrka,  
v 15:30 Pejsek a kočička). Pro veřejnost.

VEČERNÍČEK V PARKU 
VČELÍ MEDVÍDCI

pátek 13. 6. od 17:30 hodin
V případě nepříznivého počasí se představení 

bude konat v oddělení pro děti. Pro veřejnost.

Hrajeme si s pohádkami
Pozor, změna času 
každé pondělí od 17:30 
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.

SLEVA NA DĚTSKÉ KNIHY    
ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ

pátek 27. 6. 

Otevřeno:  
Po – Pá 10:00 - 12:00     13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

HRY BEZ HRANIC 
ČETNICKÉ HUMORESKY

V sobotu 10. května se družstvo chodovské 
knihovny ve složení Martin Dvořák, Jaromír 
Péc, Miroslav Ráž, Jan Schreiber a Jakub 
Makula zúčastnilo 8. ročníku soutěže 
Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. 
Letošní ročník s podtitulem Četnické hu-
moresky se konal v Habartově.   

Za úspěšné splnění různých úkolů týkajících 
se práce četníků si děti přivezly kromě medaile 
a dárkových balíčků také pamětní list, na němž 
jim habartovští četníci propůjčují hodnost 
strážmistra četnictva. Děkujeme za skvělou 
reprezentaci knihovny.

 
 Za Městskou knihovnu Chodov 

Marie Valentová.
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Infocentrum Chodov
Novinka v prodeji
Nová publikace o Chodově – Průvodce po 

památkách – Chodov. Autor Lukáš Martinka, 36 
kreseb zajímavých zastávek v Chodově, 75 Kč

Základní 
umělecká 
škola Chodov

ZŠ ve Školní 
ulici

Taneční odpoledne
4. 6. 2014 od 16:30 hodin
vystoupení žáků tanečního oboru a pěvec- 

kého oddělení ZUŠ na Malé scéně KAS-
Su. Srdečně zveme rodiče, přátele školy  
i veřejnost.

Den pro sociální služby
13.6.2014
Staroměstská ulice Chodov
10:15–11:00 vystoupení žáků ZUŠ Chodov
13:30–14:00 vystoupení žáků ZUŠ Chodov
14:20–15:00 vystoupení žáků ZUŠ Chodov
Zahájení Krimifestu:
17:00–19:00 vystoupení žáků ZUŠ Chodov
Prezentace ZUŠ Chodov (workshop v parku
u evangelického kostela) 14:00–18:00 hodin

PŘIJÍMACÍ  ŘÍZENÍ  nových  žáků  
do všech oborů ZUŠ

17.–18.6.2014 od 15:00 do 17:00 hodin
hudební obor - nám. ČSM 693 (přízemí)
taneční obor -   Smetanova 738 (suterén 
                           budovy školní jídelny)
výtvarný obor - Školní 697 (budova II. ZŠ)
19. 6. 2014 od 15:00 do 17:00 hodin
literárně-dramatický obor  

Smetanova 738, (1.patro budovy školní jídelny)
Jitka Kaprová, DiS.

ředitelka ZUŠ

Poprvé bez rodičů
Oznamujeme, že jsme se osvědčili v přežití 

mezi trpaslíky a vílami na škole v přírodě 
v Žihli. Moc jsme si to s paní učitelkou užili. 
Krásná příroda, dobré jídlo, skvělý pan vycho-
vatel - příště jedeme zas. Žáci V. B

Akce před koncem školního roku 
Konec školního roku se na naší škole blíží 

rychleji než na ostatních školách. Důvodem je 
výměna všech oken v areálu školy. Proto bylo 
nutné přizpůsobit výuku, aby bylo možné včas 
vyhodnotit učební výsledky druhého pololetí 
a mít vše připraveno k rozdání vysvědčení 20. 
6. 2014. V plném proudu jsou také přípravné 
práce na výměnu oken - máme vypracovaný 
harmonogram. Všechny prostory je potřeba 
připravit a zabezpečit tak, aby mohla vybraná 
firma začít 23. 6. pracovat v pavilonu II. stupně. 
Připomínám, že školní družina je v provozu až 
do 27. 6. Učitelé se i v tomto týdnu budou 
podílet na přípravných pracích před rekon-
strukcí. Nezapomínáme v tomto období ani na 
další akce. Tři třídy již byly na škole v přírodě  
a jedna ještě vyjede. Žáci se těší také na výlety. 
Uspořádali jsme okrskové kolo v malé kopané 
a v odbíjené a zúčastnili se Dopravní soutěže. 
Některé třídy vyjely do planetária v Chebu  
a podílely se také na akcích DDM. Věříme, že 
se nám podaří závěr roku zvládnout, následně 
i rozsáhlou rekonstrukci a po prázdninách se 
opět sejdeme. Přejeme žákům pěkné prázd-
niny, rodičům krásnou dovolenou a všem 
příjemný odpočinek. 

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Den Dospělé Dětské Čítárna Knihkupectví Infocentrum

PO 9-12  13-17 9-12  13-15 9-12  13-17 10-12  13-17 8-12.30  13-17

ÚT z av ř e n o z av ř e n o z av ř e n o 10-12  13-17 8-12.30  13-17

ST 9-12  13-17 9-12  13-17 9-12  13-17 10-12  13-17 8-12.30  13-17

ČT z av ř e n o z av ř e n o z av ř e n o 10-12  13-17 8-12.30  13-17

PÁ 9-12  13-17 z av ř e n o 9-12  13-15 10-12  13-17 8-12.30  13-17

SO z av ř e n o z av ř e n o z av ř e n o z av ř e n o 8-12

NE z av ř e n o z av ř e n o 12-16 z av ř e n o z av ř e n o

PROVOZNÍ DOBA 30. 6. - 31. 8. 2014
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ZŠ Husova ul.

Ze sportu
Sportovní liga 1. stupně ZŠ okresu Sokolov 
Soutěž ve šplhu proběhla v Sokolově 29. dubna. 

Své síly odjelo poměřit s ostatními devět našich 
sportovců z 1.–5. třídy. 

Naše družstvo si vedlo velmi dobře. Svědčí 
o tom 2. nejlepší čas Jiřího Křepinského mezi 
druháky (5,9 s) nebo 4. nejlepší čas Rudy  
Gareise mezi chlapci 3. tříd (5,5 s).

Mezi šplháním zbyl i čas na soutěživé hry mezi 
žáky jednotlivých tříd.

I přesto, že nám chyběl jeden „šplhoun“  
z 1. ročníku, vybojovalo naše družstvo pěkné  
5. místo. Kromě diplomu obdržel každý soutěžící 
propisovací tužku. Všem gratulujeme. 

Naše Kristýnka získala ještě speciální cenu 
MISS tričko za nejdelší triko.

Soutěže se zúčastnili: Kristýna Reháková, Jiří 
Křepinský, Miroslava Zezulová, Rudolf Gareis, 
Nikola Rotová, Jan Kolář, Markéta Macánová, Jan 
Prokopič, Kamila Pěkná.

Na závěr při cestě domů se ještě všichni stihli 
vyřádit na prolézačkách u sokolovského bazénu.

Den Země
V rámci akce ,,Den Země“ vysadili žáci ZŠ 

Chodov, Husova ulice 10 nových stromků v areálu 
školy. Výsadba stromů je náhradou za pokácené 
jehličnany, které musely být odstraněny z důvodu 
narušení kanalizace a stability základů školní 
budovy. Do výsadby se zapojili žáci 5.-8. tříd 
v týdnu od 22.4.-25.4.2014. Stromy byly označeny  
cedulkami a třídy o ně budou dále pečovat.

Za poznáním minulosti
Dne 15. 5. 2014 jsme se vydali poznat něco 

víc o historii Jáchymova. Navštívili jsme muzeum  
a štolu č. 1, současně jsme získali mnoho nových 
informací, které nás donutily k zamyšlení nad 
nedávnou minulostí naší vlasti.     Žáci 8.B a 9.A

Ostatní
Na konci května se zúčastnili vybraní žáci 4. 

ročníků naší školy pětidenního česko-německého 
jazykového pobytu v německém Thalheimu.

Akce navázala na loňský pobyt českých žáků 
v Německu a byla finančně podpořena EU  
a městem Chodovem.

Výstava prací žáků 2. stupně
Ve dnech od 6. do 22. května se v galerii v DDM 

Bludiště konala výstava prací žáků 2. stupně naší 
školy. Vystavené objekty přiblížily rozmanitost  
a netradiční formy výuky nejen ve výtvarné 
výchově, ale také v  dalších předmětech. K  vidění 
byly také projekty z předmětů: anglický jazyk, český 
jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, informatika atd. 
Bylo možné zhlédnout i různé techniky: malby, 
kresby, koláže, frotáže a prostorové výrobky.

Úspěchy ve výtvarných soutěžích 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyh-

lásilo soutěž “Požární ochrana očima dětí”, které 
se zúčastnili i žáci naší školy. První kolo soutěže 
proběhlo v Chodově, kde jsme obsadili 4x 1. místo 
a 1x 3. místo. Pak tyto práce dále pokračovaly do 
okresního a krajského kola, kde žáci naší školy ob-
sadili několik předních míst: 

Okresní kolo:
1. místo v kategorii 4.-5. třída- Michaela Obodzynská              
    (5.B)
1. místo v kategorii 8.-9. třída - Nikola Mráčková (8.B)

Krajské kolo:
1.místo v kategorii 8.-9. třída - Nikola Mráčková (8.B)
2.místo v kategorii 4.-5. třída - Michaela Obodzynská 
    (5.B)

Zvláštní cena za kreativitu: Marie Hrušková (8.B)  
Děkujeme moc žákyním za skvělou prezentaci 

naší školy a do budoucna jim nadále držíme palce.

Úspěchy žáků v literární soutěži 
Velkých úspěchů dosáhly žákyně naší školy  

v literární soutěži s názvem Požární ochrana očima 

Školní akademie
Dne 23. června se koná v pořadí již druhá 

školní akademie. Žáci zde předvedou krátká  
vystoupení, která nacvičili ve spolupráci s třídními 
učiteli. Srdečně zveme budoucí prvňáčky společně 
s rodiči. Začátek je v 16:00 hodin.

Pronájem
Nabízíme pro příští školní rok volné termíny 

k pronájmu tělocvičny a budovy bývalé školní 
družiny (vhodné např. pro hudební a taneční 
skupiny, divadlo). V případě zájmu se prosím 
obracejte na vedení školy. Tel. 352 352 390  
             (Mgr. Libor Dočkal). Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.
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Cesta za zlatem
Ve dnech 24. a 25. dubna se konalo na 

Masarykově univerzitě v Brně finále celostátní 
soutěže Prezentiáda, do kterého z krajského 
kola postoupil tým Ne tak svatá trojice (Miroslav 
Novák, Ivan Režný, Pavel Krejča). Finálového kola 
se zúčastnilo 15 nejlepších týmů z ČR a 2 ze Slov-
enska. Týmy měly 12 hodin na vytvoření prezen-
tace - naši kluci si vybrali téma „Bez peněz“.  

Další den radili porotcům a publiku, jak se 
zbavit chudoby a žít životem majetných. Jejich 
prezentace pobavila celou aulu. Kluci zvítězili. 
Porota ocenila zejména jejich originalitu a hu-
morný přístup. Hoši si z Brna přivezli nejen kupu 
zážitků, ale i věcné ceny, např. smartphony nebo 
tablety. A co je nejdůležitější, dovezli majestátní 
pohár pro nejlepší prezentátory Česka a Slov-
enska. Velké poděkování za přípravu a podporu 
patří paní učitelce Mgr. Radce Pokludové. 

Další účast v celostátním kole v SOČ
Krajské kolo již 36. ročníku Středoškolské od-

borné činnosti se uskutečnilo 30. 4. 2014 na 
půdě chebského gymnázia. Po loňském úspěchu 
Pavla Vaška, který postoupil do celostátního 
kola v Brně, i letošní přehlídka byla pro naše 
GOA v Chodově úspěšná. Filip Litavský, student 
3. ročníku ekonomického lycea, se svojí prací 
Investování fyzických osob na akciových trzích 
sklidil rovněž úspěch a postupuje do celos-
tátního kola do Plzně. Poděkování za vzornou 
reprezentaci patří nejen Filipovi, ale též Mgr. 
Haně Lukešové a Ing. Evě Lorencové. 

dětí, které se zúčastnilo celkem 639 dětí z celého 
kraje. Nejenže obsadily přední místa v městském 
kole, ale zvítězily i v kole okresním a krajském.

Vyhodnocení okresního kola 
kategorie L2 (6.-7. třída)
1. místo Natálie Dršková, 7. B
2. místo Michaela Křivánková, 7. B
3. místo Hana Zápotocká, 7. B
kategorie L3 (8.-9. třída)
1. místo Tereza Petriláková, 9.B
Výsledky krajského kola, kategorie L2 (6.-7. třída)
1. místo Natálie Dršková, 7.B
3. místo Hana Zápotocká, 7.B
kategorie L3 (8.-9. ročník)
1. místo Tereza Petriláková, 9.B
Ke všem gratulantům se připojují i  učitelé 

druhého stupně.

Okresní kolo Dopravní soutěže

Dne 6. 5. 2014 bylo v ranních hodinách v areálu 
DDM Sokolov zahájeno letošní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů. Osm našich nejlepších 
žáků, kteří obstáli v městském kole na výbornou, se v 
několika disciplínách opět snažilo potvrdit své 
znalosti z pravidel silničního provozu, zdravovědy  
a dovednosti při jízdě na kole. Po celou dobu soutěže 
nám přálo počasí  a výsledky, dosažené v testech   
a jízdách, slibovaly dobré umístění  v poli soupeřů. 
Družstvo starších cyklistů ze 7.-9. ročníku ve složení 
Martin Bartoš, Filip Sommer, Hana Zápotocká a Marie 
Hrušková si vedlo až na pár zaváhání dobře a obsa-
dilo 8. místo z celkového počtu 14 družstev. 

Našim nejmladším cyklistům se  soutěž vydařila 
ještě lépe. Po testu z pravidel silničního provozu, kde 
jsme udělali několik chyb,  jsme odhadovali možnost 
opět skončit v polovině startovní listiny. Ale kvality 
našeho družstva vynikly až při praktických jízdách a 
znalostech zdravovědy. Po sečtení všech bodů jsme 
k našemu úžasu a velikému nadšení obsadili celkové 
1. místo!  Družstvo ve složení Jaromír Péc, Daniel 
Šalplachta, Martina Hubená a Natálie Prošková tedy 
nakonec s přehledem zvítězilo a bude nás reprezen-

tovat i v krajském kole této soutěže, které se koná 
22. května opět v Sokolově.

Všem našim cyklistům patří poděkování za přípravu 
na tuto soutěž a za skvělé výkony, které předvedli.

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov



14

Zpravodaj města Chodova. Červen 2014

Zprávy z města

Zpravodaj města Chodova. Červen 2014

Starostův pohár si letos odnesla 2. ZŠ
Urputná, ale férová bitva se vedla v  květnu v  průběhu 19. ročníku tradiční soutěže  

O pohár starosty města mezi základními školami v Chodově. Z dlouhé řady disciplín, kde 
nechybělo oblíbené přetahování lanem, překážkový běh, znalostní a matematické soutěže, 
přinášíme čtenářům malou fotoreportáž. Kompletní výsledky a spousty fotografií z  akce 
najdete na webových stránkách města www.mestochodov.cz.                                      (mák)
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čtvrtek 5. 6., pátek 6. 6., sobota 7. 6. a neděle 8. 6. v 17 h

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D /97/
Premiéra / Fantasy, rodinný / USA
Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny 
z klasického snímku Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její 
zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

sobota 14. 6.a neděle 15. 6. v 17 h

VIOLETTA – KONCERT /96/
Premiéra / Hudební / Argentina
Voletta Koncert byl natočen v prostorách Mediolanum Forum v italském 
Miláně. Vystupuje zde dvanáct seriálových postav, které předvádějí největší 
hudební hity první a druhé řady televizního seriálu. Speciál zachycuje živý 
koncert v plné délce, a navíc dává fanouškům možnost nahlédnout i do zákulisí.  

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 21. 6. v 15 a 17 h, neděle 22. 6. v 15. h, pátek 27. 6. v 17 h, sobota 28. 6. v 15 h

JAK VYCVIČIT DRAKA 2   3D /105/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací do fantastického 
světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka Bezzubky. Nerozlučné duo se musí 
postarat o mír na zemi a zachránit budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem.  

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Premiéra / Komedie / Česko
čtvrtek 5. 6., pátek 6. 6., sobota 7. 6. 

a neděle 8. 6. v 19:30 h
Př ístupné od 12 let . Vstupné 115 Kč

čtvrtek 26. 6. v 17 a 19:30 
pátek 27. 6. v 19:30 h

 sobota 28. 6. v 19:30 h
neděle 29. 6. v 17 h

pondělí 30. 6. v 19:30 h

ZAKÁZENÉ 

UVOLNĚNÍ

TRANSFORMERS
ZÁNIK 3D

Premiéra / Akční, Sci-Fi, dobr. / USA, Čína
Přístupné, česky mluveno.

Vstupné 150 Kč
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úterý 3. 6. v 19:30 h

DIVERGENCE /139/
Sci-Fi , akční, dobr., romant. / USA
Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí - Beatrice si 
stejně jako všichni šestnáctiletí musí vybrat svou frakci. Půjde pryč ze své 
rodné frakce a smíří se s tím, že svou rodinu už nikdy neuvidí? A je vůbec 
společnost, jež se jeví tak skvěle zařízená, tak úžasná? 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

neděle 1. 6, v 17 h, pondělí 30. 6. v 17 h

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D /142/
Akční, dobrodružný, fantasy / USA
Peter Parker nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být 
skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Když se na scéně 
objevuje  Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám… 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 5. 6., pátek 6. 6., sobota 7. 6. a neděle 8. 6. v 19:30 h

ZAKÁZENÉ UVOLNĚNÍ /74/
Premiéra / Komedie / Česko
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl,  
o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou,  
až když je ten správný čas.   
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

středa 4. 6. v 19:30 h, Čtvrtek 19. 6. v 17 h

DOUPĚ /100/
Akční, krimi, drama / Kanada, Francie
Příběh vypráví o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně  
hromadného ničení. Zbraně byly ukradeny z ghetta Doupěte. . . 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

neděle 1. 6, v 15 h v 15 h

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA Animovaný, dobrodružný / USA
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný 
jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl 
oblékání Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je 
také světově proslulou celebritou. A navíc je pes...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 5. 6., pátek 6. 6., sobota 7. 6. a neděle 8. 6. v 17 h

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D /97/
Premiéra / Fantasy, rodinný / USA
Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé 
královny z klasického snímku Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky  
s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

sobota 7. 6. a neděle 8. 6. v 15 h, pátek 13. 6. v 17 h

RIO 2 3D /101/
Anim., dobrodr., rodinný / USA
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když 
se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie, 
aby se tam setkali se svými příbuznými. . . 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 14. 6.a neděle 15. 6. v 15 h

ZVONILKA A PIRÁTI 3D /78/
Animovaný, fantasy / USA
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohro-
mena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když  
se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl  
a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

úterý 10. 6. a středa 11. 6. v 19:30 h

GODZILLA 3D /119/
 Sci-Fi, thriller, dobrodružný / USA
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým  
nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život 
vědecká arogance lidí. 

 Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 12. 6. v 17 h a pondělí 16. 6. v 19:30 h, pátek 20. 6. v 17 h

BONY A KLID 2 /90/ 
Drama / Česko
I tentokrát příběh začíná příjezdem naivního mladíka Martina (Jakub 
Prachař). Nemá práci, rodiče, holku, ani kamarády. Zato má dluhy a jdou po 
něm vymahači. Do Prahy se vypravil z Boleslavi sehnat peníze. . .

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 12. 6., pátek 13. 6., sobota 14. 6. a neděle 15. 6. v 19:30 h

NA HRANĚ ZÍTŘKA 3D /114/
Premiéra / Akční, Sci-Fi / USA
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa 
připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města 
v hromadu trosek. Podplukovník Bill Cage (Tom Cruise), je poslán splnit 
úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Pondělí 16. 6. v 17 h

KONZULTANT /117/
Thriller, drama / Velká Británie
Vstupné 80 Kč.

Středa 18. 6. v 17 h

3 DNY NA ZABITÍ /117/
Thriller / USA, Francie
Vstupné 80 Kč.

Úterý 17. 6. v 17 h

HOŘÍ MÁ PANENKO /71/
Komedie / ČR
Vstupné 50 Kč.

sobota 14. 6.a neděle 15. 6. v 17 h

VIOLETTA – KONCERT /96/
Premiéra / Hudební / Argentina
Voletta Koncert byl natočen v prostorách Mediolanum Forum v italském 
Miláně. Vystupuje zde dvanáct seriálových postav, které předvádějí největší 
hudební hity první a druhé řady televizního seriálu. Speciál zachycuje živý 
koncert v plné délce, a navíc dává fanouškům možnost nahlédnout i do zákulisí. 
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 17. 6. a středa 18. 6. v 19:30 h

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU /116/
Premiéra / Komedie, western / USA
Ve všech hlavních rolích filmu účinkuje Seth MacFarlane, tvůrce oblíbené 
komedie Méďa. Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou 
kůží, ale opustí ho snoubenka. Ztracenou důstojnost a odvahu nalezne až 
díky záhadné krásce, která se ve městě zčistajasna objeví. 

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč

pondělí 9. 6. v 19:30 h

RANHOJIČ /150/
Dobr., drama, historický / Německo
Děj tohoto snímku se odehrává v 11. století. Rob Cole má velmi zvláštní schopnost:  
je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá potulný 
ranhojič. Během společných cest se z Roba stává ranhojičův učedník. . .

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

neděle 1. 6. v 19:30 h a pondělí 2. 6. v 19:30 h, pondělí 23. 6. v 19:30 h

HANY /90/ Premiéra / Komedie, drama / Česko
Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít s dlouholetým 
partnerem, protože je prostě hodnej, básník žijící ve své romantické iluzi, 
starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně proplétají, ale 
každý si přitom uchovává svůj vlastní svět. . .
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč



Červen 2014Kino

Zpravodaj města Chodova.  Červen 2014

26. týden 2014
24. 6. úterý a 26. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 6. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce červen (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KDO JE HLOUPĚJŠÍ
Záznam z představení (premiéra)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

25. týden 2014
17. 6. úterý a 19. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 6. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE - JÓGA
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

ROCKPARÁDA  Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

24. týden 2014
10. 6. úterý a 12. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 6. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce červen (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ŠAŠEK A KRÁL Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

23.  týden 2014
3. 6. úterý a 5. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 6. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

KAČENKA V ŘÍŠI SNŮ
Záznam z představení ZUŠ Horní Slavkov - Loket (premiéra)

TV ZÁPAD  
Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz 

úterý 24. 6. a středa 25. 6. v  19:30 h

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D
Akční, fantasy, Sci-Fi / USA
Ve filmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-Men ve 
válce o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových 
rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové . . .
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

neděle 29. 6. v 15 h
KHUMBA /85/
 Anim., rodinný, dobr. / Jižní Afrika
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože 
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Odvážná, polopruhovaná zebra 
se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného dobrodružství, aby 
našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

neděle 29. 6. v 19:30 h

ZAKÁZENÉ UVOLNĚNÍ /74/
Komedie / Česko
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl,  
o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou,  
až když je ten správný čas.   
Přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

neděle 22. 6.  v 17 h
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO 
AVENGERA 3D /128/ Dobrodružný, sci-fi / USA
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers 
neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit 
modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., 
zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět....

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

pondělí 30. 6. v 15 h

HURÁ DO PRAVĚKU! /82/
Anim., rodinný, komedie / USA, J. Korea
Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času a v něm cestují  
do minulosti. Přesněji, šedesát pět milionů let do minulosti. Ocitnou se uprostřed 
hnízda dinosauřích vajec a první věcí, kterou uvidí, je obrovský T-Rex. . .

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 19. 6., pátek 20. 6., sobota 21. 6. a neděle 22. 6. v 19:30 h

VŠIVÁCI /98/
Premiéra / Komedie, drama / Česko
Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, se 
utápí v bludném kruhu milostných dobrodružství, avantýr a alkoholu. Jeho 
horkokrevný bratr Richard, veterán z české mise v Afghánistánu, prohrává 
svůj boj s dluhy a z nich plynoucí složitou situací své rodiny...
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 26. 6. v 17 a 19:30 h, pátek 27. 6. v 19:30 h,   
sobota 28. 6. v 19:30 h, neděle 29. 6. v 17 h, pondělí 30. 6. v 19:30 h

TRANSFORMERS: ZÁNIK 3D /140/
Premiéra / Akční, Sci-Fi, dobr. / USA, Čína
V tomto filmu budeme sledovat automechanika Cadea (Mark Wahlberg), 
který žije sám s dcerou (Nicola Peltz) na farmě v Texasu, kde se snaží opra-
vovat nepojízdné vraky. Jeho život se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu 
vyklube Transformer. . .         Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 21. 6. v 15 a 17 h, neděle 22. 6. v 15. h

JAK VYCVIČIT DRAKA 2   3D /105/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací 
do fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného 
draka Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na zemi 
a zachránit budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem.  
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

pátek 27. 6. v 17 h, sobota 28. 6. v 15 h

JAK VYCVIČIT DRAKA 2   3D /105/
Premiéra / Animovaný, rodinný / USA
Vzrušující druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací do 
fantastického světa hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka 
Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na zemi a zachránit 
budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

sobota 28. 6. v 17 h

ZLOBA - KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE 3D /97/
Premiéra / Fantasy, rodinný / USA
Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé 
královny z klasického snímku Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky  
s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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Soutěž Lovci perel probíhá do MěK Chodov MěK Chodov
Pro čtenáře od 6 do 18 let 06.06. 

Výtvarná soutěž probíhá do MěK – dětské odd. MěK Chodov 
Lesy kolem nás 20.06.
 
Pohlednicová soutěž 01.06. – 05.09. Infocentrum Chodov MěK Chodov

Hrajeme si s pohádkami 02.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Hurvínek 17:30

Vernisáž výstavy Alice Břečkové, 03.06. DDM Bludiště DDM Chodov 
fotografů a keramiků 16:00 
 Výstava potrvá do 19.06.

Předávání maturitních 03.06. KASS - Malá scéna OA Chodov
vysvědčení OA 16:30

Středeční soutěže 04.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Zlaté Česko 15:00

Taneční odpoledne ZUŠ 04.06. KASS – malá scéna ZUŠ Chodov
 16:30 

Rodinka 05.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Voda a vodníci 10:00

Výtvarné dílničky 05.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Zvířátka z papíru 14:00 – 17:00

Kluci a holky z naší školky 05.06. KASS – Malá scéna MŠ
Akademie MŠ

Cyklus teologických besed 05.06. MěK –  podkroví MěK Chodov 
Chvála moudrosti 18:00

Chodov v  rytmu tance 07.06. sportovní hala DDM Chodov
vstupné 30,- Kč 13:00 Chodov

Burza vyřazených knih 09.06. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00

Výkup zlata  09.06.  předsálí kina Malá scéna KASS Chodov
 10:00-17:00

Hrajeme si s pohádkami 09.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Mach a Šebestová v historii 17:30

Prodejní trhy 10.-12.06. KASS – Velký sál KASS Chodov
 9:00-17:00

Školkolympiáda 10.06. stadion ŠAK DDM Chodov
 09:00

Středeční soutěže 11.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Město, zvíře …. 15:00

Vyhlášení vítězů čtenářské 11.06. MěK Chodov MěK Chodov
soutěže Lovci perel 16:00

Předávání pamětních listů 12.06. Galerie u Vavřince Město Chodov
žákům 9. tříd 8:00
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Výtvarné dílničky 12.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Navlékané dekorace 14:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 12.06. MěK –  podkroví MěK Chodov 
Bible a ekonomie 18:00

Den pro sociální služby 13.06. Staroměstská ulice ZUŠ Chodov
vystoupení žáků ZUŠ 10:15 – 11:00
vystoupení žáků ZUŠ 13:30 – 14:00
vystoupení žáků ZUŠ 14:20 – 15:00

Den pro sociální služby 13.06. Městský park MěK Chodov 
 13:00

Staroměstské hudební odpoledne 13.06. Staroměstská ul. KASS Chodov 
 16:00

Prezentace ZUŠ Chodov 13.06. Městský park ZUŠ Chodov
workshop 14:00 – 18:00

Zahájení krimifestu 13.06. Staroměstská ulice  ZUŠ Chodov
vystoupení žáků ZUŠ 17:00 – 19:00 

Večerníček 13.06. Městský park MěK Chodov
Včelí medvídci 17:30

Ekumenická bohoslužba 14.06. kostel sv. Vavřince KASS Chodov
křesťanské policejní asociace 10:00

Den otců 15.06. DDM Bludiště DDM Chodov
 14:00

Koncert skupiny Čechomor 15.06. kostel sv. Vavřince KASS Chodov
 19:00

Prodejní trhy 16.-17.06. KASS – Velký sál KASS Chodov
 9:00-17:00

Hrajeme si s pohádkami 16.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Legenda o pistolnici Murphyové 17:30

Přijímací řízení nových žáků 17. – 18.06. ZUŠ Chodov ZUŠ Chodov
do oborů ZUŠ: 15:00 – 17:00
hudební obor  přízemí ZUŠ
taneční obor  suterén školní jídelny
výtvarný obor  II. ZŠ  
literárně-dramatický obor  19.06. 1. patro školní jídelny
 15:00 – 17:00 

Středeční soutěže 18.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Slovní fotbal 15:00

Výtvarné dílničky 19.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Letní vyrábění 14:00 – 17:00   

Poslední zvonění 1. ZŠ 19.06. KASS – Velký sál 1. ZŠ Chodov
 17:00

Frank Sinatra - koncert 21.06. KASS – Velký sál KASS Chodov
 19:00

Burza vyřazených knih 23.06. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00
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Školní akademie 3. ZŠ 23.06. KASS – Velký sál 3. ZŠ Chodov
 16:00

Hrajeme si s pohádkami 23.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Mach a Šebestová na prázdninách 17:30

Zakončení školního roku 24.06. stadion ŠAK DDM Chodov
 16:00

Středeční soutěže 25.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Activity 15:00

Konference česko-německého 26.06. Galerie u Vavřince Město Chodov
partnerství 10:00

Výtvarné dílničky 26.06. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Bytové dekorace z windowcolor 14:00 – 17:00

Sleva na dětské knihy 27.06. Knihkupectví MěK MěK Chodov
za pěkné vysvědčení

Okolo výsypky 01.06. Stará Chodovská TJ Plamen Chodov
Silniční cyklistický závod 10:00

WITTE CUP 02. – 03.06. Beach areál BVC Chodov
6.ročník 09:00 BVC Chodov

Chodovské žákovské 03.06. stadion ŠAK ŠAK Chodov
víceboje (děti 2003 - 2007) 16:00

Vycházka turistů 04.06. autobusové nádraží Turisté Chodov
Okolím tatrovické přehrady sraz v 09:45 Chodov                                 (Růžena Štěpánková)

Branný den pro děti 06.06. stadion ŠAK DDM Chodov
ze 4. a 5. tříd ZŠ Chodov 09:00  MP Chodov
   SDH Chodov

Regionální MČR 07. – 08.06. Beach areál  BVC Chodov
II. kolo 09:00 BVC Chodov

Chodovský bike 15.06. hotel Nautilus TJ Plamen Chodov
Cyklistický MTB XC závod 09:00 Chodov

Vycházka turistů 18.06. vlakové nádraží Turisté Chodov
K. Vary – Nejdek, Křížová cesta sraz v 08:30 Chodov                                  (Růžena Štěpánková)
 
Kolo pro rodinu - Cyklistický MTB 18.06. Bílá voda Chodov TJ Plamen Chodov
závod rodinných dvojic 17:00

MAXIštafeta 20. – 21.06. stadion ŠAK ŠAK Chodov
 17:00

Den otevřených dveří 22.06. SDH Chodov SDH Chodov
na hasičské zbrojnici 09:00 – 13:00

Regionální MČR 29. – 30.06. Beach areál  BVC Chodov
III. kolo 09:00 BVC Chodov

Stručný přehledČerven 2014
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Chodovský šach píše historii 
V neděli 27. dubna 2014 skončila v ústeckém 

Interhotelu Bohemia letošní 1. liga mladšího 
dorostu. Vynikajícího výsledku dosáhl oddíl ŠK 
Spartak Chodov, který po celou dobu soutěže 
patřil k nejlepším a výkon korunoval konečným 
druhým místem. 

Družstvo ve složení Patrik Frai, Zdeněk Lipták, 
Honza Stuška, Petr Čaloun, Richard Randák, Lenka 
Gárská, Stanislav Srba a Jan Toncar prokázalo své 
kvality, když odcházelo z 8 zápasů vítězně, jednou 
se rozešlo smírně a pouze dvakrát bylo poraženo. 
Vedoucí družstva Přemysl Stuška si pochvaloval 
nejen zisk 25 bodů, ale i skvělý bojový duch 
týmu, který několikrát vítězství doslova vydřel. 
Není náhodou, že partie chodovských hráčů 
často zakončovaly soutěžní kolo. 

Příští sezónu se musí družstvo obejít bez 
tradičních opor, a spoléhat tak po generačním 
výpadku na mladé šachisty ročníku narození 
2002 a mladší. Pozitivní však je, že systémová 
práce s mládeží vede k rozšíření členské základny 
a o budoucnost chodovského šachu nemusíme 
mít obavy. Velké poděkování patří městu 
Chodovu, Krajskému úřadu Karlovarského kraje 
a městu Nové Sedlo za dlouhodobou podporu.

Tomáš Wildhaber na MČR 
Tábor hostil ve dnech 10.-11.5.2014 MČR 

nejmladších šachistů. V kategorii chlapců 
do 8 let si v konkurenci více jak 80 hráčů 
odbyl svoji premiéru na republikové úrovni 
Tomáš Wildhaber z tréninkové skupiny  
M. Vlasáka. Tomík vybojoval v 9 kolech 5 bodů 
a obsadil pěkné 31. místo. Vzhledem k dobrým 
šachovým předpokladům se můžeme u tohoto 

„mladíka“ těšit na spoustu šachových úspěchů.   
Reportáže si můžete přečíst na www.sachychodov.cz. 
                          Marcel Vlasák

TJ  P l a m e n  C h o d ov  z v e  š i r o k o u  v e ř e j n o s t  
na červnové závody horských kol.

Chodovský bike - neděle 15.06. od 9:00 h.
15. ročník závodu horských kol, zařazený 

do poháru KVSC. Trať vede po travnatých  
a štěrkových cestách ve střední obtížnosti na 
Smolnickém kopci. Závod je určen pro všechny 
věkové kategorie, délka tratí od 0,3 do 19,2 km.

Konání závodů je podpořeno grantem města 
Chodov. Více info na www.plamenchodov.cz

Kolo pro rodinu - středa 18.06. od 17:00 h.
Závod rodinných dvojic na jeden okruh okolo 

Bílé vody v délce 1,6 km. Start zdarma. Po 
skončení závodu opékání vybojovaných vuřtů.  
                                    František Nádvorník, trenér

Chodovská tretra 2014 je minulostí 
V sobotu 3. května proběhl již 23. ročník 

atletického mítinku Chodovská tretra. 
Počasí sice nebylo ideální, přesto našlo do 

Chodova na stadion v areálu Klubu českých 
olympioniků cestu téměř 400 závodníků z 30 
oddílů z celé republiky (např. Praha, Olomouc, 
Kroměříž, Brno, Kladno atd.), aby se postavili 
na start některé z vypsaných 101 disciplín  
v kategoriích od nejmladších předškoláků až po 
veteránské kategorie. 

Celkem bylo zapsáno téměř 600 startů, ve 
kterých se představily nejmenší bezejmenné 
budoucí atletické hvězdičky až po české atletické 
reprezentanty. Vedle českých atletů do Chodova 
zavítala i skupina sportovců  ze spřáteleného 
německého oddílu SV Braunsbedra. 

V dopoledních hodinách se představili 
na atletické dráze ti nejmladší na nabitých 
rozbězích na 60 m, kouli, 300 m  či 800 m. 
Nejlepší pak přebírali ceny a medaile z rukou 
ministra školství PhDr. Marcela Chládka, pod 
jehož záštitou se letošní mítink konal. 

Šachy 
Chodov

ŠAK 
Chodov

   Úspěšný chodovský tým

TJ PLAMEN
Chodov
oddíl cyklistiky
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V odpoledních hodinách pak na dráze byly 
k vidění i seniorské kategorie, ať už ve velmi 
silně obsazeném Memoriálu Petra Bernata 
v běhu na 100 m, kde i letos padl čas pod 
hranicí 11 s, či ve vrzích koulí, kde přední dva 
čeští koulaři Staněk a Stašek ohrožovali 20m 
hranici. Vynikající úroveň měl také běh na 200 
m př. či běh na 300 m. Výborných výsledků 
bylo dosaženo také ve skoku vysokém či hodu 
diskem.

Velkým zpestřením pro chodovské závodníky 
a fanoušky byl pak v 16 hodin běh těch 
nejmenších předškoláčků. Na 100m trať se 
postavilo několik desítek  těch nejmenších, 
kteří  většinou poprvé přišli do kontaktu 
s královnou sportu. 

Závěrečnou disciplínou pak byl tradiční běh 
na 5000 m, do nějž se letos přihlásilo téměř 
50 závodníků a závodnic. Stal se tak důstojnou 
tečkou letošního ročníku. 

Z nejhodnotnějších výkonů: 
splněný limit na ME v Curychu v kouli mužů: 
Tomáš Staněk (Dukla Praha) - 19,99 m
překonané rekordy mítinku:
100 m ženy - Lucie Koudelová (Olymp Brno) 

- 12,16 s
200 m př. ženy - Lucie Koudelová (Olymp 

Brno) - 28,15 s
další kvalitní výkony: 
100 m a 300 m muži - Jan Jirka (ASK Slavia 

Praha) - 10,98 s a 34,14 s 
disk juniorů - Filip Litavský (SC Start Karlovy 

Vary) - 48,55
koule mladší žákyně - Kateřina Zábojníková  

(AK Chemopetrol Litvínov) - 12,77
100 m a 300 m st. žákyně - Anna Kerbachová  

(Spartak Praha 4) - 12,54 a 41,28
300 m st. žákyň - Antonia Kohl – (SV 

Braunsbedra - SRN) - 41,86
výška starších žákyň - Jana Novotná  (JAC 

Brno) -165 cm
Celkové výsledky najdete zde:
http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=1

9195&discType=170#resultsHdr

Žákovské atletické víceboje 
 sportovních přípravek 

Na 3. června připravil ŠAK Chodov ve 
spolupráci s DDM Bludiště Chodov za podpory 
města Chodov a Vintířov a Karlovarského kraje 
atletické víceboje přípravek. 

14. ročník chodovské MAXIŠTAFETY 
Již 14. ročník netradičního sportovního klání 

- 24hodinového běhání na atletickém oválu, 
Maxištafeta Chodov - je nachystán na pátek 
20. 6. V 17:00 hodin vyběhne první účastník, 
poslední zakončí tento běh v sobotu 21. 6. opět 
v 17:00 hodin. Cílem všech zúčastněných je 
společně zaběhnout během 24 hodin co největší 
vzdálenost. Přijďte si zasportovat a pomoci 
družstvu Chodova k co nejlepšímu výkonu. Pro 
nejaktivnější běžce jsou připraveny odměny.

Karlovarská liga neregistrovaných 
kuželkářů

V roce 20. výročí uvedení kuželny v hotelu 
Nautilus do provozu dokázalo družstvo Nautilus 
A, složené z hráčů soutěže KULICH, poprvé ve 
své historii vybojovat umístění na stupních 
vítězů. Doposud nejlépe bylo na čtvrtém 
místě. Letos konečně sedlo vše tak, jak má být,  
a výsledkem celého snažení bylo výborné  
2. místo v soutěži skupiny A neregistrovaných 
kuželkářů Karlovarského kraje. Družstvo 
nastupovalo v tomto složení: Vaško Jozef, Havel 
Martin, Pavelka Vladimír, Hruška David. Dále nám 
vypomáhali i hráči družstva Nautilus B, kteří se 
jako tým umístili ve své první sezóně ve skupině 
B na velmi dobrém 5. místě. Bližší informace na 
stránkách: http://www.pepusa66.cz/kuzelky/

Za vedení družstev Nautilus A+B: 
Vaško J. Čepila K.

KULICH - KUželkářská LIga CHodova
10. 5. 2014 proběhlo v hotelu Nautilus 

závěrečné vyhodnocení druhého ročníku 
kuželkářské soutěže. Od září 2013 do konce 
dubna 2014 se této soutěže zúčastnilo 8 týmů, 
ve kterých se představilo celkem 45 mužů  
a žen našeho města. Nejlepším týmem se stali 
Stavěči. Dále následovali Junioři, Ajeťáci, Dřeváci, 
Plyšáci, Zahrádkáři, Šikulové, Modrá Ústřice. 
Nejlepším hráčem se stal Martin Havel od Stavěčů 
a hráčkou Jana Haškovcová od Plyšáků. Objevem 
roku se stal Marcel Rewczuk od Ajeťáků. Do síně 
slávy byl uveden Vláďa Pavelka. Celý turnaj byl 
pod patronací vedení hotelu Nautilus, manželů 
Fukových. Nyní si trochu od kuželek přes léto 

Kuželky
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odpočineme a třetí ročník začneme opět koncem 
září. Podrobnější informace na stránkách:

http://www.pepusa66.cz/kuzelky/

Memoriál Wernera Kriegla
Dne 12. 4. 2014 proběhlo vyhodnocení 

9. ročníku memoriálu. Zdeňka Štolová byla 
vyhlášena hráčkou s největším raketovým 
vzestupem sezóny. Dále byla vyhodnocena 
Dáša Marková a Klárka Kudžová za juniorky  
a ocenění také získal Zdeněk Mašek za nejvíce 
shozených devítek v sezóně. Všem hráčům 
ředitelka turnaje poděkovala za povedenou 
sezónu a za vše, čím přispěli do turnaje. 
Po předání cen jednotlivcům proběhlo 
vyhodnocení družstev v tomto pořadí:

1.místo PAVOUCI
2.místo MEHANICI
3.místo RAFANI
4.místo VČELAŘI
5.místo VIKTORKY
6.místo BYROKRATI
7.místo ESÍČKA

Manželé Dája a Jarek Markovi

Závěrečná sčítání sezóny 2013/2014
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli, 

že mužské „áčko“ opět postoupilo do 3. ligy  
a „béčko“ se udrželo v Krajském přeboru  
1. třídy, což představovalo sezónní plán, jehož cíle 
se podařilo beze zbytku splnit. Závěr letošního 
soutěžního období byl ve znamení posledních 
turnajů v mládežnických kategoriích, kterých 
se zúčastnila většina mládeže z oddílu. Do 
oblastního finále dorostu, konaného 27. 4. 2014 
v Lomnici, se přes okresní a krajské síto probojoval 
Jakub Visinger, který nakonec skončil na  
6. místě. O den dříve se konalo oblastní finále 
západočeského poháru v kategorii mladších žáků, 
kde Chodov zastupovala Natálka Morová, která 
skončila na 7. místě. Starší žáky reprezentoval 
tentokrát v Plzni dne 4. 5. 2014 chodovský Tomáš 
Partyngl, který bojoval ze všech nejúspěšněji a 
obsadil v závěrečném sčítání krásné 4. místo, což 
je v konkurenci nejlepších hráčů i z Plzeňského 
kraje velmi kvalitní úspěch.  

Následoval turnaj starších žáků ve Vintířově 
dne 10. 5. 2014, kam odjelo hned 10 našich 

borců. Zde stupně nejvyššího dosáhl opět 
Tomáš Partyngl, který nepoznal hořkost 
porážky a celý krajský turnaj (obohacený hráči 
i z Plzeňského kraje) vyhrál. Společně s Petrem 
Morou získal ještě bronz ve čtyřhře. Ostatním 
se již moc nedařilo, Fassel, Mora a Huleš 
skončili již v osmifinále a Minář, Brož, Boči  
a Nykl nepostoupili ze základních skupin. Mezi 
žákyněmi obsadila Natálka Morová 7. místo  
a ve čtyřhře s ašskou Lošťákovou získaly 
stříbro. Hubená skončila na 12. místě. 
Nicméně Natálčin den teprve přišel, a to o den  
později, kde ji na turnaji mladších žáků, 
tentokráte pořádaném oddílem TJ Jiskra Aš, 
doprovázeli ještě Brož, Nykl a Hubená. Natálka 
zde v jednotlivcích vybojovala bronz a ve čtyřhře 
opět s ašskou Lošťákovou dokonce zlato. Dalším 
úspěchem bylo stříbro taktéž ve čtyřhře, které 
vybojovala Martinka Hubená s ašskou Šimkovou. 
V jednotlivcích obsadila Martinka 9. – 12. 
místo. Nabízí se zde úvaha, proč nehrají naše 
holky spolu. Je zřejmé, že vzájemná sportovní 
rivalita a konkurenční boj se již vybarvují i v 
této nejmladší kategorii. Ovšem nutno dodat, 
že tato rivalita je zdravým hnacím motorem při 
tréninku. Vintířovský turnaj starších žáků musel 
oželet Jakub Visinger, ovšem kvůli mnohem 
důležitějším povinnostem. Účastnili se společně 
s kynšperským Moldavčukem jako jediní zástupci 
Karlovarského kraje mistrovství České republiky 
starších žáků, konaného v Hluku u Uherského 
Hradiště dne 10. – 11.5. 2014. Zde narazil 
opravdu na ty nejlepší z nejlepších, a nepodařilo 
se mu tak vyhrát žádný zápas. Nicméně již fakt, 
že se na nejprestižnější turnaj vůbec probojoval, 
znamená velký úspěch a získání zkušeností  
i další motivace do budoucna. 

Za reprezentaci oddílu i města všem mnohokrát 
děkuji a do dalších bojů přeji hodně sportovního 
štěstí.                   Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu

TJ Batesta
Chodov
stolní tenis
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IV. kolo Ekobena liga K1 
a Thaiboxing – Žebrák

Samurai Fight Club Chodov se zúčastnil 
dalšího kola Ekobena ligy ve složení Pavel 
Pilný, Petr Šturc a Pavla Jehlíková. Pavel Pilný, 
který obhajuje vítěznou řadu ve váze –71 kg, v 
disciplíně Thaiboxing neměl soupeře, tak musel 
nastoupit o váhu výše, v disciplíně K1 –75 kg, 
soupeřem byl výrazně těžší Josef Ponikelský 
z klubu Spartak Kickbox Nýrsko. Soupeř 
nastoupil na Pavla ve velkém stylu, plném 
tvrdých ran a kopů. Tento velký tlak eliminoval 
Pavel již v 1. kole, kdy postupně přebíral tlak 
soupeře přesnými údery. Vyvrcholení přišlo 
ve 3. kole, kdy poslal soupeře k zemi tvrdým 
kopem z otočky na žebra, ten se zlomenými 
žebry již nebyl schopen dalšího boje a Pavel 
slavil vítězství k.o. Vítězným tažením na Žebrák 
pokračoval Petr Šturc v disciplíně K1 ve váze 
–81 kg, který nastoupil se soupeřem z CHB GYM 
Karlovy Vary, a to hned v 1. kole, kdy ukončil 
zápas kolenem na nos soupeře, ten dále pro 
zranění nemohl pokračovat. Poslední svěřenkyně 
klubu Pavla Jehlíková nastoupila se soupeřkou 
Klárou Strnadovou, Millenium Gym o.s., se kterou 
bojovala již ve III. kole Ekobena ligy v Klatovech. 
I přes mnohem lepší nasazení  Pavly ve srovnání 
s prvním zápasem nakonec vyhrála zkušenější 
soupeřka na body.                               Václav Kolář

Ani v tomto čísle Zpravodaje nepřináším 
pozitivní zprávy z účinkování našeho A mužstva 
mužů. Pomalu, ale s jistotou se řítí do A třídy 
Karlovarského kraje. Výsledky, ale hlavně výkony 
a přístup hráčů jsou žalostné, a tak sestup je již 
takřka neodvratitelný. Dosažené výsledky:

A mužstvo mužů
19.04. Fr. Lázně – Chodov 3:1
26.04. Chodov – Toužim 0:3
03.05. Nejdek – Chodov 2:1
10.05. Chodov – Březová 0:6
B mužstvo mužů
Vede okresní přebor a výsledky nasvědčují, že 

přebor sokolovského okresu vyhraje

20.04. Chodov – Jindřichovice 3:1
27.04. Lomnice – Chodov 2:3
04.05. Chodov – Rychnov 3:2
08.05. Chodov – Kraslice 4:5
11.05. N. Sedlo – Chodov 5:9
Dorost
Krajský přebor dorostu bezpečně vede náš 

dorost a výsledky odpovídají tomu, že se stane 
vítězem v tomto ročníku.

20.04. Nejdek – Chodov 1:6
23.04. Chodov - Cheb 5:2
04.05. Fr. Lázně – Chodov 0:1
08.05. Chodov – Toužim 9:2

Program na červen
A muži
So 07.06. 17:00 h. Chodov - St. Role
So 14.06. 15:00 h. Citice - Chodov
B muži
Ne 01.06. 15:00 h. Chodov - Bukovany
So 07.06. 15:00 h. Šindelová - Chodov
Ne 15.06. 15:00 h. Chodov - Svatava
So 21.06. 17:00 h. St. Sedlo - Chodov
Dorost
Ne 08.06. 10:00 h. Chodov - N. Sedlo
Ne 15.06. 14:00 h. H. Slavkov - Chodov
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří naše 

mužstva podporovali v jejich bojích na hřištích. 
Přejeme jim překrásné prožití letních měsíců 
a věříme, že naše mužstva podpoří i v ročníku 
2014/15. Věříme, že tento ročník bude pro 
všechna naše družstva úspěšný.

Ing. Alfons  Skokan

Catr spol. s r.o.
Vážení obyvatelé města Chodov, vážení zákazníci,
Kvalitní internet, pokud ještě nemáte rychlé 

a spolehlivé připojení k Internetu, je nejlepší čas 
si jej pořídit! Přesně pro Vás je určena nabídka 
datových služeb pomocí optické sítě, s rychlostí 50 
Mbps/50 Mbps již za 350,- Kč/měsíc vč. DPH, při 
úvazku na 12 měsíců. Jako nový zákazník můžete naše 
služby vyzkoušet bez rizika. Nabízíme Vám záruku 
spokojenosti. Tuto službu můžete vyzkoušet na 10 dní 
zdarma a během této doby můžete bez udání důvodu 
od smlouvy odstoupit. V rámci této nabídky neplatíte 
žádný aktivační ani instalační poplatek.

Chytrá televize, to je IPTV od Catru. Naše 
televize Vás poslechne na slovo! A co je na té IPTV 
vlastně tak chytrého, v čem se liší od staré kabelové 
televize? Máme pro Vás pár příkladů a tipů. Nestihli 

Placená inzerce

Samurai Fight 
Club 
Chodov

Spartak
Chodov
oddíl kopané
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Termín uzávěrky
prázdninového dvojčís la

 16.6.2014

MALÍŘSKÉ A 
NATĚRAČSKÉ 
PRÁCE

Petr Varaďa

Tel. 723 605 208
T E K O  T E C H N O L O G Y  s . r. o .

obchodkv@tekotechnology.cz  
+420 733 531 322
www.tekotechnology.cz

od června 
na nové adrese

Chodov, 
Školní 736 
(Plzeňka)

široký výběr spotřebního materiálu pro tisk:

 tonerové kazety
 inkoustové cartridge
 pásky do jehličkových tiskáren
 obrazové válce, přenosové pásy, zapékací jednotky  
 t i s k á r n y  n a  m í r u  Va š i m  p o t ře b á m
 papíry
 kotoučky do pokladen a terminálů

tiskové služby - laminování - Trodat razítka

E K O L O G I C K Ý

otevřeno 
každý všední den 

7.30 – 15.30h

pro firmy dovozy zdarma 
po celé ČR

„S Providentem
mám zajištěný  
stabilní příjem  
a flexibilní časový 
plán.“

Hledáme nové  
obchodní zástupce!

paní Marie
obchodní zástupkyně

S Providentem spolupracuje více než  
3 000 profesionálů. I Vy můžete být 
naším novým partnerem a odstartovat 
tak svou kariéru.

Co nabízíme:

 Výplatu provizí každý týden!
 Působení v okolí vašeho bydliště
 Vlastní časový harmonogram
   Záštitu stabilní mezinárodní společnosti

Co požadujeme:

  Praxi v oboru nebo ukončené 
středoškolské vzdělání
 Spolehlivost
 Komunikativnost

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 666 777

Navštivte naše webové stránky
www.providentoz.cz

jste ve čtvrtek Váš oblíbený seriál, nevadí, podívejte 
se na něj zpětně v pátek nebo v sobotu! To vše je 
možné. Díky naší službě POSUN V ČASE (Time shift) 
se můžete dívat na Vaše oblíbené programy až 
s dvoudenním zpožděním bez nutnosti nahrávání. A 
to není všechno, chytrých TV funkcí a doplňkových 
služeb máme celou řadu! Dívat se od začátku již 
běžícího pořadu, se službou IPTV, žádný problém. 
Stiskem jednoho tlačítka se v právě běžícím pořadu 

přesunete na jeho začátek (Zpět na začátek pořadu). 
Pokud si potřebujete udělat pauzu v průběhu pořadu, 
s funkcí PAUZA TV můžete kdykoli přerušit sledování 
pořadu až na 60 minut a vrátit se k němu zpět. Pokud si 
přejete shlédnout pořad, který již byl odvysílám, stačí 
použít funkci ARCHIV. IPTV je služba, která umožňuje 
celou řadu velmi významných změn, které povedou 
k nárůstu Vašeho uživatelského komfortu. Přinášíme 
Vám kompletní portfolio programů kabelové televize 
vysílaných v digitální kvalitě, většinu z nich pak v tzv. 
HD (vysokém) rozlišení. Naši kvalitní nabídku IPTV si 
můžete pořídit již od 179 Kč/měsíc!

Máte-li zájem o další informace, navštívit nás můžete 
i osobně a to na adrese naší provozovny: Staroměstská 
377, Chodov nebo nás kontaktujte telefonicky na 
tel.č.: 352 665 298. 
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Výroba a prodej BIO mléčných výrobků
Mléko, sýry, jogurty, 
tvaroh, podmáslí….

Výroba i na zakázku.

Tel. 720 280 077

S vámi od A do Z

Od 1. 6. 2014 se na Vás 
těšíme na nové adrese: 
Staroměstská 1105, Chodov.

Jan Kaminský
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEALCHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

PRONAJMU GARSONKU
(vybavenou) v centru Chodova

5.700 Kč/měsíčně
(včetně energií a poplatků)

Vratná kauce 6.000 Kč

 Tel. 774 54 33 64ŠKOLNÍ 736, CHODOV, PLZEŇKA
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tesarmilosek@seznam.cz

Tradiční čínská medicína
Tisíciletmi prověřené postupy:

celostní diagnostka, bylinné směsi a produkty, 

harmonizace akupunkturních drah,

stravovací doporučení, cviky pro zdraví

 TCM poradna Sokolov, 5. května 163

 606 514 619, www.tcmporadna.cz

 - prodej produktů

 - poradenství Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

AZ - ENERGIE s.r.o.
JABLOŇOVÁ 36

ČESKÉ BUDĚJOVICE
PSČ: 370 06

Tel.: 604 297 395
info@az-energie.cz
www.az-energie.cz

KOUPÍM byt 
v Chodově i Novém Sedle a okolí

či  dům (do 2 mil.Kč)  i  zahradu, garáž  
v Chodově a okolí  ( i Nové Sedlo)

Nabídněte - tel.: 725 946 873
volejte nebo pište SMS 

ozvu se zpět
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NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

K   o p r av á m  p o u ž í v á m e  v ž d y  o r i g i n á l n í  n e b o  k v a l i t a t i v n ě  r o v n o c e n n é  n á h r a d n í  d í l y.

  Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
  Diagnostika vozidel všech značek
  Specializace na vozy BMW
  Výměny čelních skel a autoskel
  Příprava a odvoz vozů na STK a ME
  Klempířské a lakýrnické práce
  Opravy havarovaných vozidel
  Spolupráce s pojišťovnami
  Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
  Renovace autolaků
  Čištění interiérů Vašeho vozu

NAŠIM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM VŽDY 100% SERVIS, MAXIMÁLNÍ PÉČI A OSOBNÍ PŘÍSTUP!!!

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov       Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

       U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou           
   údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný 
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI

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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Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

BOSCH • AUTODIAGNOSTIKA • VAG
•  diagnostika motoru a elektroniky
•  plnění a opravy klimatizací
•  pravidelné servisní prohlídky,  
 výměny olejů
•  opravy - motoru, brzdy, výfuky, řízení,
 rozvod. řemeny, spojky, tlumiče,... 
•  tažná zařízení, autobaterie, pneuservis
•  příprava, zajištění STK
•  autoalarmy
•   geometrie
•   opravy čelních skel

Tel. 352 665 505   po - pá 8.00 - 17.00
Mírová čp 47 - rozcestí na Novou Roli

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

Vše u vás doma
nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

...vyrábíme rolety a vrata
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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

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování 150 Kč
Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč
Solárium 1 min. 5 Kč

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Zuzana Stará tel. 602 240 544

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční 
malba, one strok

Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací 
kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
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dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

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

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SOKOLOV
Aleš Hoch, Bendlova 572, 356 01  Sokolov 
Tel./Fax: 352 602 508, Mobil: 603 211 229

jsme nositelem
certifikátu

Autoservis Šimek

Veškeré opravy osobních a dodávkových vozidel

Mìøení emisí - benzin + LPG

Pøíprava vozu na STK

Kompletní servis klimatizace

Pøestavby vozu na LPG

Pøestavby vozu na E85

Montáže mechanického zabezpeèení 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

kompletní pneuservis

Pøipravte svùj vùz na léto

pneuservis - klimatizace
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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

zakázková výroba 
kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dětské pokoje, ložnice, 
kancelářský nábytek…

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,

Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro uvolnění, relaxaci

a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost 

Salon Lera

Veselé Vánoce 
  přeje Lera
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PRODÁM GARÁŽ
ulice U Koupaliště / Konečná
nutná oprava trámů střechy

tel.: 605 265 591

mobil: 602 190 602

Bližší info 
na prodejnách 
eRI Optik

K nákupu
Sodexo poukázka

zdarma
Platí

do 30. června 2014
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746
Kvalita - nízKá cena
Balkon systém, s. r. o.
mobil: 777 15 12 05

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U
Školní ul. 736 (Plzeňka) CHODOV

Provádí výcvik v řízení os. Automobilu sk. B 
Cena 6 500 Kč

Přihlášky ke stažení na www.chciridicak.cz
Tel. 608 911 890, email: as.marek@seznam.cz
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VĚRNOST A DŮVĚRA SE NĚKDY VYPLÁCÍ...
V měsíci červnu loňského roku jsme vyhlásili pro naše klienty věrnostní soutěž, která spočívala
v uzavření výhradní Smlouvy o zprostředkování za účelem nalezení potenciálního kupce na 
jejich nemovitost s dobou trvání minimálně do 15.4.2014. Odměnou jim měl být dovolenkový 
voucher ve stejné finanční výši s tím, že uzávěrka soutěže byla hlášena ke dni 15.4.2014.

Podmínky pro to, aby mohli být zařazeni do slosování, splnilo celkem 10 klientů a ti všichni byli
pozváni na malé posezení s občerstvením do restaurace Harmonie dne 29.4.2014. Ne všichni
však měli možnost zúčastnit se osobně, a tak se omluvili nebo za sebe poslali zástupce s plnou
mocí, který byl jimi pověřen případnou výhru převzít. Abychom předešli jakýmkoliv spekulacím s losováním,

každý si při příchodu osobně napsal na lísteček své jméno
a složený lístek uzavřel do plastového vajíčka z cukrovinek
Kinder Surprise. Všechna vajíčka pak byla vhozena do 
chladícího kbelíku, který jsme si vypůjčili od obsluhy.
Navíc jsme požádali personál, aby právě někdo z nich 
vlastní rukou vylosoval jednoho šťastlivce, kterým se
nakonec stal klient, jenž prostřednictvím naší kanceláře
prodal rodinný dům v Horním Slavkově, a to během
jednoho měsíce od prvního převzetí nemovitosti do
nabídky po podání návrhu na vklad na katastr vč. úhrady
celé kupní ceny. Cenu, kterou byl voucher v hodnotě
40.000Kč od společnosti Student Agency, za něj přišla 
převzít jím pověřená dcera a my doufáme, že ačkoliv 
ostatní to štěstí neměli, nezanevřou na nás, nýbrž potvrdí,
že jsme ve věci prodeje jejich nemovitostí učinili maximum
a že s našimi službami byli plně spokojeni. 

Celou touto akcí jsme se jednoduše snažili dát
najevo nejen obyvatelům Chodova, že si jich vážíme,
že jsme tu pro ně a že se na naše služby mohou
a b s o l u t n ě  s p o l e h n o u t .  Z k r á t k a  t o ,  ž e
„MY SVÉ SLIBY PLNÍME”.
Každopádně, touto akcí jsme neskončili. Naopak, rozhodli jsme se obnovit další ročník této věrnostní soutěže, 
takže pokud máte někdo v úmyslu prodat Vaši nemovitost a hledáte pomoc, neváhejte a obraťte se na nás.
V dubnu příštího roku to můžete být právě Vy, kdo od nás obdrží příjemný dárek v podobě poukazu na dovolenou.
Krásné prožití nadcházejících letních měsíců Vám přeje                                   tým TOP REALITY CHODOV,  s.r.o.
                                                                                                                              

www.trchodov.cz                     tel. 773 161 830                          Staroměstská 25, Chodov
                                                         774 730 518                   budova České spořitelny, 1.patro                       
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