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K věci….
Vážení čtenáři. V rukou máte již druhé 

vydání „barevného“ Zpravodaje města 
Chodova.  Jsem velmi rád, že z reakcí, 
které se do redakce zpravodaje dostávají, 
je jasné, že se nový zpravodaj líbí.  

Pro někoho je to možná i velká změna, ale jsem 
přesvědčen, že s odstupem času si na něj zvykne 
každý. Mým přáním, ale i přáním všech, kteří se 
na přípravě nové tváře našeho měsíčníku podí-
lejí je, aby se zpravodaj dále vyvíjel. Budu tedy 
rád, když nám čtenáři dají vědět, co se jim líbí, 
nebo naopak, co by chtěli zlepšit a co ve zpravo-
daji chybí, nebo je navíc. 

Velmi příjemnou skutečností je také to, že se 
podařilo cenu za nový zpravodaj vyjednat tak,  
že celková cena není vyšší, než tomu bylo u zpra-
vodaje ve starém provedení. Mohu tedy uklidnit 
všechny, kteří měli obavy, že v dnešní době, kdy 
je potřeba koukat na každou korunu, město zby-
tečně vydává více peněz. Skutečností je, že město 
Chodov ze svého rozpočtu na zpravodaj nepřispí-
vá. Veškeré náklady a také rizika spojená s vy-
dáváním nese KASS Chodov, který jej financuje 
ze své ekonomické činnosti. Sluší se, abych také 
poděkoval ostatním členům redakční rady, paní 
Ivaně Sarkányové a panu Jiřímu Spěváčkovi, 
za dobrou práci a energii, kterou přípravě nové-
ho zpravodaje věnovali. 

Podle sluníčka, které nás každé ráno probouzí, 
už je poznat, že přišlo jaro. V měsíci květnu si 
připomínáme mnoho příjemných zvyků a tradic, 
jako je stavění májek a líbání pod rozkvetlou 
třešní. V tomto, básníky opěvovaném, měsíci  
slavíme také řadu svátků, mezi nimi  meziná-
rodní svátek práce, 1. května a Den osvobození, 
8. května. Pro Chodov je významný i 7. květen, 
den, kdy byl Chodov  v roce 1945 osvobozen 
a tím v Chodově skončila 2. světová válka. Tuto 
významnou událost si připomeneme 6. května 
v 17:30 u památníku v Městském parku.

 Zapomenout bychom neměli na naše mamin-
ky, které mají 8. května 2011 svůj svátek. Určitě 
si zaslouží, a to nejenom v tento den, abychom 
je objali a k velké puse přidali kytičku a náš dík. 

Patrik Pizinger, místostarosta

Mimořádné jednání
zastupitelstva 

 Dne 3. 5. 2011, od 16:00, se ve velkém sále 
KASS Chodov uskuteční mimořádné jednání 
zastupitelstva s jediným bodem programu 
– provozování tepelného rozvodného zařízení 
ve městě Chodově. Tímto zveme všechny občany 
na toto veřejné zasedání zastupitelstva. 

Patrik Pizinger, místostarosta

Setkání s občany
 Pravidelné setkání obyvatel městské části Sta-

rá Chodovská s vedením města se uskuteční 4. 5. 
2011, od 17:00, v Restauraci – Pension u Sotonů.

Patrik Pizinger, místostarosta

Pozvánka
V pátek, 6. května 2011, v 17,30 hod. pro-

běhne u Památníku obětem válek v Měst-
ském parku vzpomínková slavnost, u příle-
žitosti 66. výročí ukončení 2. světové války 
a osvobození města Chodova.      

Ing. Josef Hora, starosta

Foto: Ivana Sarkányová
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Sportovní hala Chodov
 Z důvodu zahájení výstavby nové sportovní 

haly v Tyršově ul. v Chodově, je vstup do spor-
tovního areálu z Tyršovy ul. uzavřen. 

Po dobu výstavby  používejte vstup z Bezručo-
vy ul. – u parkoviště.

Michal Malář, vedoucí OSM

   Průzkum k dennímu
     stacionáři pro seniory 

Vážení spoluobčané, pracovní skupiny komu-
nitního plánování sociálních služeb  zařadili 
do Střednědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb ve městě Chodov na období 2009 - 2013 
mj. i opatření pod názvem Podpora vzniku Den-
ního stacionáře pro seniory.

V této souvislosti Vás chceme informovat, 
že dne 11. května 2011 od 9.00 hodin do 16.00 
hodin provedeme průzkum mezi chodovskou  
veřejností za účelem zjištění, zda by zřízení sta-
cionáře v Chodově bylo dostatečně využíváno. 
V tento den Vás proto mohou na ulici oslovit 
studentky SPgŠ v Karlových Varech, které pro 
nás tento průzkum provedou. Studentky budou 
viditelně označené vizitkou s razítkem Městský 
úřad Chodov, odbor sociálních věcí, na které 
bude vyznačeno i jméno konkrétní studentky.  
Věříme, že věnujete  chvilku svého času a od-
povíte na položené otázky.   

A nyní Vám předkládáme několik informací 
o tom, co je to denní stacionář pro seniory. Den-
ní stacionář pro seniory je sociální služba podle 
zákona č. 108/2006 Sb., ve kterém se poskytují  
ambulantní služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení, a osobám s chronickým duševním 
onemocněním (např. Alzheimerova choroba), 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. 

Denní stacionář neslouží jako ústav, v němž 
je  klient trvale umístěn. Je to služba am-
bulantní, tzn. že klient do stacionáře  denně  
dojíždí, dochází. Dovoz či doprovod klienta 
do a ze stacionáře může zabezpečovat jeho 
vlastní rodina, nebo přímo pracovníci stacio 
-náře.  Služba je poskytována v pracovních 
dnech  v časovém rozpětí - např. od 7.00 do 
18.00 hodin. Tento rozsah poskytování služby 
je nastaven takto především proto, že ve zbý-
vajícím čase ( tj. večer, v noci, přes víkendy 
a svátky) péči o seniory zabezpečuje vlastní rodi-

na nebo blízka osoba. Službu však může využívat 
i osamělý senior. 

V denním stacionáři jsou klientům poskytová-
ny sociální služby,  které si kladou za cíl udržet 
a zlepšit kvalitu jejich života s možností co nej-
déle zůstat v domácím prostředí  a nemuset  být 
umístěn v ústavním zařízení. O klienty je kom-
plexně postaráno. Poskytuje se jim  mj. pomoc 
při zvládání  běžných úkonů - např. pomoc při 
pohybu, při jídle, při převlékání. Je jim poskyto-
vána  pomoc při osobní hygieně. Klientům jsou 
nabízeny různé aktivity - např. poslech hudby, 
čtení,  ruční práce, kulturní aktivity apod. V ne-
poslední řadě je jim poskytnutá pomoc při vyři-
zování osobních záležitostí.     

Využívání služeb denního stacionáře  je i vý-
hodou pro pečující osobu, která se tak celoden-
ně nemusí starat o svého seniora, ale může se 
zapojit do běžného pracovního a společenského 
života. 

Maximální výše úhrady za poskytování soci-
álních služeb v denním stacionáři činí 100,- Kč 
za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskyto-
vání úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady 
se poměrně krátí. Za celodenní stravu je sazba 
150,- Kč ( minimálně 3 hlavní jídla) a za poskyt-
nutí oběda 75,- Kč, včetně provozních nákladů. 
 Daniela Pazderová, koordinátorka KPSS

Výlet - odměna za doučování
Pro děti, které se v rámci programu „Vzdělávání 

dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“ do-
učují od února 2011 na 3. základní škole v Cho-
dově, byl za odměnu uspořádán poznávací výlet.

Dne 14. dubna 2011 pracovníci sokolovské 
pobočky Člověk v tísní, o.p.s., zorganizova-
li společně s dobrovolnicí výlet do Karlových 
Varů. Celkem se ho zúčastnilo 11 dětí ve věku 
od 8 do 15 let. 

...„minizoo“ s poníky a dalšími zvířátky
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Cílem výletu byla lanová dráha Diana, jejíž šik-
má délka (skutečná) je 453 m, vodorovná délka 
činí 418 m. Výškový rozdíl mezi cílovými stani-
cemi představuje 167 metrů. Jízda lanovkou trvá 
přibližně šest a půl minuty. Součástí výletu byl 
také výstup na rozhlednu Diana s výhledem na 
město a okolní krajinu. Neopomněla se navštívit 
ani přilehlá „minizoo“ s poníky a dalšími zvířátky.

Děti se vrátily domů s novými zážitky a další 
motivací k doučování, která je u nich zapotřebí. 
Velké poděkování patří dobrovolnici paní Evě 
Markové, která pomohla s organizací výletu.

Zájemci o dobrovolnickou práci mohou kon-
taktovat terénní pracovníky o.p.s Člověk v tísni, 
pobočka Sokolov:

Štefan Gabčo
koordinátor doučování a vzdělávacích aktivit 

   tel.: 777 073 032
e-mail : stefan.gabco@clovekvtisni.cz
Markéta Kavalíková, DiS.
sociální pracovnice
tel.: 777 341 679
e-mail : marketa.kavalikova@clovekvtisni.cz

Zájezdy pro nepracující seniory
Město Chodov, odbor sociálních věcí, pořádá 

jednodenní zájezdy pro nepracující seniory měs-
ta Chodova:
1) ZáMEK KOZEl A STARý PlZENEC 
       26. KVěTNA  2011

Klasicistní lovecký zámek Kozel je pěknou 
ukázkou loveckého a zábavního sídla nejvyšší 
české šlechty druhé poloviny 18. století, obklo-
pen přírodně krajinářským parkem.  

Ve Starém Plzenci navštívíme výrobce šumi-
vých a odrůdových vín, společnost Bohemia 
sekt, a.s., s  ochutnávkou a  možností nákupu.

Program:
• 6.30 odjezd z Chodova, autobusového nádraží
• 8.30 volná prohlídka anglického parku u zámku
• 9.45 zakoupení  
• 10.00 prohlídka zámku – 1. skupina
• 10.10 prohlídka zámku – 2. skupina                     

vstupné 80,-Kč/1 osoba
• 11.15 odjezd do Starého Plzence
• 12.00 – 13.30 zajištěný oběd v restauraci         

Na Jízdárně
• 13.40  odjezd do závoduBohemia sekt,a.s.   

vstupné 140,-Kč/1 osoba

 
Přihlášky s poplatkem 80,- Kč a rodným čís-

lem pro vyřízení pojištění na cestu, bude přijí-
mat paní Mohrbachová, na odboru sociálních 
věcí MěÚ v Chodově, č.dveří 112 – přízemí, od 
3. do 12. května 2011, vždy od 8.00 hodin do 
15.00 hodin,  v pátek pouze do 12.00 hodin.      

       
2) DO OBlASTI SASKA – 1. ČERVNA 2011 

Freiberg (doslova: „svobodné horní město“) je 
historické město v Sasku v Německu, v podhůří 
Krušných hor asi v polovině cesty mezi Dráž-
ďany a Chemnitz. Díky svým slavným dějinám, 
coby naleziště stříbrné rudy, je Freiberg nejen 
městem stříbra, ale především hlavním městem 
saského hornictví.  V roce 1765 zde byla založena 
důlní akademie, nynější Technische Universität 
Bergakademie Freiberg. Dále je Freiberg znám 
také jako  hlavní město varhan, a to díky varha-
náři Gottfriedu Silbermannovi. Nejmohutnější 
a nejmelodičtější ze všech Silbermannových 
varhan se klenou nad uměleckohistoricky 
cennou tulipánovou kazatelnou freibergského 
chrámu sv. Marie.  

 
Program:

• 6.15 odjezd z Chodova, autobusového nádraží
• 10.00 leugefeld, muzeum vápenky - vstupné. 

Jedná se o technický památník,  nejstarší 
v Krušných horách a nejzachovalejší ve 
střední Evropě.

• 12.00 město Freiberg,  zámek Freudenstein - 
výstava minerálů (Terra Minerali  – vstupné, 
největší sbírka na světě, se 3 500 exponátů

• 14.00 Chrám sv. Marie – vstupné,  poslech 
hry na Silbermannovy varhany

• 15.00 individuální prohlídka města
• 19.00 předpokládaný návrat do Chodova 

Jednotlivé vstupné si budou hradit účastníci 
zájezdu individuálně, celkem v předpokládané 
výši 15 euro.

Přihlášky s poplatkem 100,- Kč/osobu
a s rodným číslem pro vyřízení pojištění na ces-
tu do zahraničí, bude přijímat paní Mohrbacho-
vá, na odboru sociálních věcí MěÚ v Chodově, 
č. dveří 112 – přízemí, od 3. do 12. květ-
na 2011, vždy od 8.00 hodin do 15.00 hodin,
v pátek pouze do 12.00 hodin.
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov
Na Kostelní stezce ve směru na Starou Cho-

dovskou neznámý člověk bez rozpaků uvázal 
dvě malá štěňata a ponechal je svému osudu bez 
jídla a pití. O nalezence se postarali strážníci a 
následně je umístili v psím útulku….

Na dozorčí službu Městské policie se obrátil 
prostřednictvím tísňové linky 156  muž, který 
uvedl, že v ul. ČSM někdo spolykal větší množ-
ství tablet a má úmysl spáchat sebevraždu. Na 
místě zasahovala hlídka strážníků, která oka-
mžitě poskytla první pomoc a zajistila lékaře….

V ulici Husova 15letý mladík v úmyslu vyzkou-
šet svůj nový dárek vystrčil z okna panelového 
domu airsoftový samopal na kuličky a vypálil 
několik ran na veřejné prostranství. Naštěstí ne-
zasáhl žádné osoby, ale vyděsil tím několik lidí. 
Strážníci jeho jednání prodiskutovali s rodiči, 
kteří provedli patřičné opatření….

Strážníci v rámci kontrolní činnosti v úseku ul. 
Karlovarská a pěší zóny prováděli několik dní 
prověrku plnění povinností řidičů parkujících 
vozidel na placeném parkovišti u kašny v soula-
du s cenovými předpisy a prostor monitorovali 
kamerovým bodem. Provinilci bez lístku o za-
placení byli okamžitě pokutováni…

Strážníci zasahovali u velmi nešťastného případu 
opařeniny malého dítěte v ulici Vítězná ve spoluprá-
ci s hlídkou policie ČR a Zdravotní Záchrannou služ-
nou. Dítě muselo být transportováno vrtulníkem do 
specializovaného nemocničního zařízení…. 

U nákupního střediska lIDl se znenadání roz-
jelo po parkovací ploše osobní vozidlo, kterému 
však v kabině vozu chyběl řidič. Vozidlo bylo 
špatně zabezpečeno proti pohybu po zaparko-
vání a následkem byl náraz do dalšího stojícího 
vozidla, které bylo nárazem poškozeno. Věc si na 
místě vyřešili řidiči obou vozidel….

Na služebnu policie ČR oznámil jeden z obča-
nů města k v odpoledních hodinách spáchání 

trestného činu, kdy mu dva mladíci před pro-
vozovnou Tipo za použití násilí odcizili mobilní 
telefon a z místa utekli. V rámci spolupráce se do 
pátrání po hledaných osobách zapojila i hlídka 
strážníků, kdy se podařilo zmíněné osoby vypát-
rat a následně při společném zákroku s policisty 
i zmíněné pachatele zadržet….

Opravdu nelehkou práci mají policisté 
i strážníci při kontaktu se závadovými osobami 
v rámci služebních zákroků,  například při es-
kortě jednoho z pachatelů krádeže v nákupním 
středisku Tesco, kdy strážníci byli nuceni použít 
i donucovací prostředky, při následném před-
vedení osoby na policejní služebnu, se tento do-
slova zakousl do sedačky ve služebním vozidle 
Městské policie a nechtěl se pustit. Pomohl až 
pepřový sprej, který povahu pitbula v muži vý-
razně potlačil…. 

… a dál to znáte,… samé botičky, opilci,  
     vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Městská policie upozorňuje chovatele psů, kteří 

chodí venčit své mazlíčky uvnitř sídlištní zástavby, 
v blízkosti dětských hřišť a na přilehlých chodní-
cích, že kamerový systém města se využívá i ke 
kontrole splnění povinností chovatelů při odklí-
zení exkrementů po svých psech. Na místo pak 
ihned vyjíždí hlídka, která případné přestupce 
ihned sankcionuje. V rámci dohledu nad čistotou 
veřejného prostranství bude provádět ranní či ve-
černí namátkové kontroly určených sídlišť.

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov  
                                 

Souhrn událostí jednotky PO
V období od 14. 3. 2011 do 18. 4. 2011 chodov-

ští hasiči zasahovali celkem u osmi požárů. Pře-
vážně se jednalo o požáry v přírodním prostředí. 
V šesti případech hasiči likvidovali požáry trav-
ních porostů (na Bílé vodě, pole U Koupaliště, 
pole za Železným dvorem, 2x lesík za „Potůč-
kem“, stráň v Hrnčířské ulici). Chodovští hasiči 
také vypomáhali při požáru střechy rodinného 
domu v Údolí. V jednom případě likvidovali po-
žár sazí v komínovém tělese v Mírové. V sedmi 
případech zasahovali u takzvaných technických 
událostí. Třikrát likvidovali úniky ropných pro-
duktů (převrácený sud s ropným produktem 
u rodinného domu ve Staré Chodovské, uniklý 
benzín z osobního vozidla po krádeži na par-
kovišti u Penny a v ulici ČSO). Další technické 
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události se týkaly vyhledávání ztracené osoby 
v loučkách, provedení nouzového otevření gará-
že na žádost PČR v Nerudově ulici – potvrzené 
podezření na úmrtí, záchrana uvízlé osoby v bytě 
v ulici ČSM. Jednotka likvidovala následky do-
pravní nehody dvou osobních automobilů se 
zraněním v Karlovarské ulici. Ve třech případech 
byli chodovští hasiči prověřeni při cvičeních - si-
mulovaný požár řezací linky v bývalé sklárně 
v Hrnčířské ulici, dopravní nehoda se zraněním 
a vyproštěním osob včetně požáru vozidla ve 
Vintířově, požár kamionu v Karlových Varech, 
Rosnicích, u odbočky na Čankov - prověření 
dojezdových časů jednotky.  Odborná příprava 
členů jednotky byla zaměřena na rozbory zásahů 
a cvičení, tématem byly hlavně zásahy při do-
pravních nehodách s vyproštěním osob.

Informace SDH
I v těchto měsících stále pokračuje program, ve 

spolupráci s velitelem Městské policie, věnova-
ný preventivně výchovné činnosti pro žáky a stu-
denty chodovských škol. Tentokrát nás navštívili 
žáci ze školy v Husově ulici a studenti chodovské 
Obchodní akademie a gymnázia. Hlavní akcí byl 
soutěžní víkend ve dnech 16. -17. dubna. Jednalo 
se o tradiční soutěže s názvem „O pohár staros-
ty města Chodova“ dospělých i mládeže zařazené 
do Karlovarské ligy. Chodovští mládežníci vybo-
jovali cenné druhé místo, chodovské ženy byly 
třetí a muži celkově čtvrtí. Souhrnné výsledky 
a informace je možné nalézt na www.sdhchodov.cz. 

Děkujeme našim sponzorům Chotes Cho-
dov s. r. o., panu lubošovi Orlichovi - Pekosa, 
za hodnotné ceny pro děti i dospělé. Dále patří 
velké poděkování Mgr. liborovi Dočkalovi za za-
jištění zázemí sportovního stadionu ŠAKu, tech-
nické četě, členům SDH Chodov, Jiřce Kertészové 
a Radce Ivánkové za zdravotní dozor, dále 
Ing. Josefu Horovi, starostovi města Chodova, 

Ing. Josefu Malému, zastupiteli Karlovarského 
kraje, Václavovi Turkovi a spol. za zajištění časo-
míry, Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. 
za zajištění velkoobjemové cisterny, rozhodčím 
a pomocníkům za perfektní výkony a bezproblémo-
vý průběh soutěží. V neposlední řadě děkujeme celé-
mu 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, www.sdhchodov.cz 

Policie ČR informuje
Policisté obvinili 24letého muže ze dvou trest-

ných činů.
Čtyřiadvacetiletý muž z Chodova je obviněný 

ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného 
opatření, padělání a pozměnění platebního pro-
středku. Policisté tohoto muže obvinili z krádeže 
věcí z dámské kabelky, kterou měla poškozená 
položenou na lavici u stolu, v restauračním zaří-
zení v Chodově. 

Žena nechala svoji kabelku chvíli bez dozoru a 
odešla k baru. Muž využil situace a z kabelky od-
cizil osobní doklady, mobilní telefon, koženkovou 
peněženku a platební karty, které neoprávněně 
použil k výběru finanční hotovosti z bankomatu. 
Celkem muž vybral 25 000 Kč.

Muž měl dále krást na různých místech v Chodo-
vě. Ze sklepních prostor například odcizil jednomu 
majiteli za sklepní kóje dvakrát stejnou vrtačku. 
Také kradl v čekárně u doktora, v okamžiku, kdy se 
žena věnovala svlékání svého dítěte, nepozorovaně 
jí z kapsy u bundy vytáhl mobilní telefon.  

Celková škoda na odcizených věcech dosahuje 
téměř 30 tis. Kč. V případě odsouzení hrozí muži 
trest odnětí svobody až na pět let. 

nprap. Bc. Kateřina Dohnalová
tisková mluvčí P ČR 

Požár trávy, Chodov u „Potůčku“ dne 8. 4. 2011

St. žáci SDH Chodov, požární útok 17. 4. 2011
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               ZŠ Komenského Chodov

Tak, jako každý rok,  je naše škola zapojena do krajské 
soutěže ve sběru starého papíru a víček od PET lahví.

Množství se pečlivě evidovalo a na konci 1. pololetí 
byly nejlepší třídní kolektivy na 1. a 2. stupni oceněny 
finanční odměnou. Navíc byli oceněni 3 nejlepší sbě-
rači na obou stupních, ti získali  věcnou  odměnu. Na 
všechny ceny byly použity peníze, které škola za starý 
papír obdržela. Třídy je využijí např. na školní výlety, 
školy v přírodě a další akce. Celkem se nasbíralo 12 038 
kg starého papíru a 387 kg víček od PET lahví.

Umístění třídních kolektivů
ve sběru starého papíru:

1. stupeň 1. III.B  – 917 kg
2. stupeň 1. VII.B – 2 478 kg 

Umístění jednotlivců:
1. stupeň

1.místo – Poláchová Karolína – III.B
2. stupeň

1.místo – Čepelák David – VII.A
Ředitelství školy   

VýSTaVa VýTVarNýCH PraCí žáků
1. STUPNě ZŠ koMENSkéHo 273

Zveme všechny milovníky dětských kreseb do 
galerie v DDM Chodov na již tradiční výstavu 
prací žáků 1. – 5. tříd naší základní školy. letošní 
výstava nese název „Svět kolem nás“. Vernisáž 
výstavy se koná poslední květnový den od 16 
hodin. Výstava potrvá do 16. června 2011.  

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

ZŠ Husova, Chodov
NaŠE SPorToVNí úSPěCHy
Poslední den v březnu se naše děvčata z 5. ročníků 

zúčastnila krajského kola v basketbalu, které se ko-
nalo v Mariánských lázních. Sem se družstvo děvčat 
ve složení Stýblová Nikola, Jakubů Veronika, Hlaváč-
ková Karolína - Anna, Gareisová  Nikola, lukáčová 
Simona a Demeterová Alexandra. Sem se děvčata 
kvalifikovala postupem z 2. místa v okresním kole. 
V kraji dívky po urputných bojích obsadily 5. místo, 
ke kterému gratulujeme.

V rámci sportovní ligy škol proběhlo v Sokolově 
okresní kolo ve šplhu žáků 1. stupně. Naše ško-
la  obsadila 6. místo a získala tak další potřebné 
body do soutěže.

Mgr. Lenka Hrušková

         Základní
         umělecká škola
DěTI DěTEM

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy bude zahájena vernisáží 
v úterý dne 4. května 2011 v Galerii u Vavřince 
od 16.00 hodin.

Výstavu zahájí vystoupení žáků hudebního 
oboru. Pro veřejnost bude výstava přístup-
ná do 31. května, a to vždy odpoledne: v úterý 
a ve čtvrtek od 16.00 – 18.00 hodin, v neděli 
od 13.00 – 17.00 hodin. 

koNCErT abSolVENTů
 Absolventi hudebního oboru  ukončí studium 

I. nebo II. stupně slavnostním koncertem v sále 
ZUŠ v úterý 24. května od 17.00 hodin.

PhDr. Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ

PRáZDnInOVý PROVOZ MŠ
 od 1.7. do 26.8.2011 bude v provozu pouze 

pracoviště MŠ ve Školní ulici , ostatní pracoviště 
budou v provozu od 29.8.2011. Požadavky na do-
cházku dítěte v době letních prázdnin předávejte 
na jedno tlivých pracovištích do 15.5.2011.

Jana Piklová, ředitelka MŠ 

         GaOA Chodov
PoSTUP Do CEloSTáTNíHo kola
 ZEMěPISNé olyMPIáDy 

Zástupci GaOA Chodov se s nástrahami kraj-
ského kola  zeměpisné olympiády vypořádali 
na výbornou. Matěj Korych se v kategorii 
středních škol umístil na 4. místě, v kategorii
7. tříd obsadil 3. místo Honza Pelech a na
2. místo v kategorii 6. tříd vystoupil Berat Be-
kiri. S přehledem si se svými soupeři poradil 
ve společné kategorii 8. a 9. tříd Ruda Juhas. 
Zajistil si tak postup do celostátního kola. 
Má právo zúčastnit se 12. května 2011 v Plz-
ni celostátního kola. Ziskem sedmi medailí
(3 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzová) v okres-
ním a krajském kole se v pomyslném žebříčku 
týmů chodovské gymnázium zařadilo mezi nej-
lepší školy v kraji.

Za celý pedagogický sbor Gymnázia a obchodní 
akademie v Chodově hodně štěstí v celostátním 
kole přeje

Mgr. Stanislav Srba
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DalŠí SPorToVNí úSPěCH Gaoa
Dne 31.3. a 1.4. 2011 jsme se s naším tělocvikářem, 

Mgr. Karlem Jirovcem, zúčastnili republikového finále 
ve šplhu ve Frýdku - Místku. Po prvotním šoku z elektro-
nické časomíry, kdy jsme se první den ocitly na chvostu 
startovního pole, došlo druhý den k rapidnímu zlepšení 
o 5,5 vteřiny, což nás katapultovalo na 10. místo v ČR. 
Na šestou příčku jsme ztrácely součtem šesti časů jen 
1 vteřinu!!! Na devátou Střední policejní školu v Holešo-
vě jsme ztratily jen 0,18 vteřiny. Ve srovnání s krajským 
finále  nastalo zlepšení o 4 vteřiny.  Děkujeme  našim 
sponzorům, panu  Mai Jan Thu a Ta Quoc Dugong, 
za podíl na finančním zabezpečení celé sportovní akce. 

Martina Zajíčková, Denisa Virtelová
a Alice Skokanová,  žákyně G a OA Chodov

Městská knihovna Chodov
roDINka „SrDíČko Pro MaMINkU“
čtvrtek 5. 5. od 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží pro 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 
kNIžNí HráTky aNEb HUrá Do PoHáDky
16. 5. ; 23. 5.  od 16:00
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro 
děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 
SalSa PárTy
středa 18. 5. od 17:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hudby 
pro jednotlivce i páry. Tančí se od 17:00 do 20:00, 
takže každý může přijít podle svých časových mož-
ností. Společenský oděv není podmínkou.
VEČErNíČEk
pondělí 30. 5. od 17:00
Večerníček ve formě loutkového divadla bude 
pro malé i velké diváky na dětském oddělení.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Orlichovi z Pe-

kosy Chodov za poskytnutí koblížků, copánků 
a chlebů pro děti, které se z 1. na 2. dubna 2011 
zúčastnily Noci s Andersenem.

Městská knihovna Chodov

Infocentrum Chodov
STroJ ČaSU:
alžběTa I. – PaNENSká králoVNa
čtvrtek 26. 5. od 17:00
Vážné i nevážné putování naší i světovou histo-
rií. Tentokrát se podíváme do doby Alžběty.

ČTVrTEČNí VýTVarNé DílNIČky 
od 14.00 do 17.00 hodin
• 05. 05. Dekorace z windowcolor
• 12. 05. Papírové květiny
• 19. 05. Návštěvníci z vesmíru 
• 26. 05. Broučci
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti, kteří 
hledají rady, nápady a inspiraci. 
Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!

Tipy knihkupectví
James Patterson – Devátý soud
Nora Robertsová – Na růžích ustláno
lucie Bílá – Můj fantastický rok
Justin Bieber – Pod mikroskopem!

Tip pro Vás: 
Výběr z testů na přijímací zkoušky SŠ a VŠ

otevřeno:
Po – Pá  10:00 - 12:00     13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov - knihkupectví
Staroměstská 55, 357 35 Chodov 1
tel.: +420 352 352 257
e-mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz

     Mateřské centrum
  Pavouček
Vás zve na květnové akce:

Den pro spokojenou mámu
ve čtvrtek 5. 5 .2011 od 15:00 hod.

Milé maminky, babičky a tetičky, udělejte si příjemné 
odpoledne jen samy pro sebe, přijďte si k nám odpoči-
nout! Připravili jsme pro Vás neodolatelný program:
• šikovná a kreativní kadeřnice Vám poradí, 

jaký účes by slušel právě Vám, zájemkyně ostříhá
• kosmetická poradna s ukázkou líčení
• pro všechny bohaté občerstvení
Vstupné: 50,- Kč  (v ceně veškeré služby a občerstvení)

Den dětí
v sobotu 28.5.2011 od 15:00 hod.

Drahá lidská mláďátka, máte ráda zvířátka? Ježek, 
slepička i kočka zvou Vás všechny do PAVOUČKA. 
Malí, velcí, přijďte sem oslavit svůj Dětský den. Co Vás 
u nás čeká?
• moře zábavy
• mnoho lákavých cen
• zajímavé soutěže
• plno dobrot
• překvapení na závěr
Vstupné: 50,- Kč/dítě (v ceně odměny a bohaté občerstvení)

Rezervace na všechny akce na tel.: 773 170 396
Zahradní 729, (areál MŠ);  www.mcpavoucek.cz
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                       DDM Bludiště
           Chodov

kUrZy Pro VEřEJNoST

PŘÍVěSEK Z FIMO HMOTY
KDY: ve čtvrtek 12.5.2011 od 17 hodin

SVÍCEN Z FIMO HMOTY
KDY: ve čtvrtek 19.5.2011 od 17 hodin
KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
KURZOVNÉ: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přijďte si s Danou Klímovou vytvořit přívěsek 

třeba na klíče nebo ozdobit svícen svou oblíbenou 
kombinací barev.

Kurz je potřeba předem zarezervovat v kancelá-
ři DDM (omezená kapacita, příprava materiálu).

KOVBOJSKÉ lÉTO POKRAČUJE ... 2011
DDM Bludiště má ještě pár volných míst na 

letní tábor ve lhenicích pod vedením p. libušky 
Heroldové.

KDY:  od neděle 3.7. do soboty 16.7.2011
KDE:  lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA:  4.800,- Kč do 30.5.2011 (v ceně uby-

tování, strava 5x denně, pitný režim, doprava, 
pedagogický doprovod, výlety, odměny do sou-
těží…).

Věk kovbojů a kovbojek: 6  - 9 let
Náplň tábora: kovbojské výpravy, soutěže, hry 

v přírodě, diskotéky, karneval, výlet na zámek, 
koupání…)

 
MEZINáRODNÍ DEN DěTÍ

DDM Bludiště Chodov s podporou města  
Chodov pořádá ve středu 1.6.2011 celoměstskou 
oslavu, opět v areálu DDM. 

soutěže: 14.30 – 15.45 hodin
kulturní program: 15.45 – 16,15 hodin

    Pověst
    o Föllerbergu

Pasáček z Chodova pásl kdysi své stádo na úpatí 
Föllerbergu u Tatrovic. Hoch vystoupil výš do kopce 
a na skále našel zvláštní květinu, utrhl ji a zastrčil si 
za klobouk. Když si poté lehl na kámen, aby si od-
počinul, zaslechl za sebou hřmot. Polekán se otočil 
a uviděl ve stěně skály otevřené dveře, ze kterých vy-
cházela bílá paní, která mu kynula, aby ji následoval. 

soutěže: 16,15 – 17,30 hodin
Vstup: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč. 
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit vstu-

penku v kanceláři DDM Bludiště!!!
 

„CHODOV V RYTMU TANCE“
Taneční skupina „RYTMUS“ ve spolupráci 

s DDM BlUDIŠTě Chodov pořádá amatérskou 
přehlídku tanečních skupin a souborů působí-
cích při DDM

Místo konání: areál DDM Bludiště
Datum a čas konání: neděle 22.5. 2011 od 

14.00   do 19.00 hod. a možná i déle => táborák 
a opékání vuřtů.

Předtančení:  aerobic, rockenroll, zumba, břiš-
ní tance, cheerleading, mažoretky, disco, hip 
hop, breakdance, streetdance a další.

Děti (3-10 let), junioři (11 - 15 let), mládež (16 
- 25 let). 

Po skončení všech předtančení kolem 18.00 
hod.  „BEATlE V BREAKEDANCE“

Přijďte fandit, přijďte se bavit!

                  Mateřídouška děkuje
Klienti a zaměstnanci Denního centra Mateří-

douška děkují provozovatelce chodovské pivnice 
Skleník, Jitce Červenkové, a panu Milanu Berry Be-
ranovi za uspořádání benefičního koncertu, který se 
uskutečnil v sobotu 19. března. Výtěžek tohoto kon-
certu pořadatelé věnovali dennímu centru. 

Dále děkujeme za sponzorský dar Bc. Žanetě 
Kupcové, Jitce Kupcové, Danielu Kupcovi, Petru 
Soukupovi, Tomáši Maierovi, Ing. arch. Alexandře 
Kaskové, společnosti ACB loket s.r.o. a všem hu-
debníkům, kteří vystoupili bez nároku na honorář. 

Velmi si vážíme ochotných a štědrých sponzorů.

Věra Bráborcová, ředitelka společnosti

Nebojácný chlapec ji poslechl a vstoupil dovnitř. Do-
stal se do velké místnosti naplněné zlatem, stříbrem 
a jinými klenoty. Bílá paní laskavě vybídla chlapce, aby 
si z pokladů vybral, co chce. Ten položil svůj klobouk 
s květinou na kámen a naplnil si kapsy zlatem a stříb-
rem. Když se otočil k odchodu, zavolala na něj bílá paní: 
„Nezapomeň to nejlepší!“ Myslela tím květinu na klo-
bouku. Byla to čarovná květina, která otvírala poklady 
hory. Ale chlapec ve svém radostném rozčilení nechal 
klobouk s kytkou ležet a pospíchal pryč. Sotva vyběhl 
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ven, skála se za ním s rachotem zavřela a poklady v 
ní byly pro pasáčka navždy uzavřeny. (Později byl 
čarovný kvítek znova nalezen nějakým děvčátkem 
o dni svatého Jana.)

Bílá paní byla často také spatřena, jak čerpá vodu 
z potoka Flößbach. Föllerská skála (Föllerstein) se 
má prý otevrat na Velký pátek, někdy v čase pašijí 
o Svaté noci, ale nikomu se ještě nepodařilo do pod-
zemí vstoupit.

Majitelka Schafferova domu v Nových Chalupách 
byla jednou pro zelené krmení pro své kozy na Föller-
bergu. Když za sebou zaslechla nezvyklý šramot, listí za-
hodila a utekla. Doma pak našla v zástěře několik listů 
proměněných ve zlato.

Chlapec z Huthäusern (části Tatrovic) hledal 
v den svatého Petra a Pavla na Föllerbergu sladké dře-
vo (andělské dřevo). Vystoupil na skálu (Föllerstein) 
a spatřil v ní díru. Přistoupiv blíž, viděl uvnitř černého 
pudla, strážce pokladu. Chlapec se vyděsil a utekl.

(Z 2. vydání knihy „Sagen-Buch der Heimat“, tisk 
Richard Zinner, Sokolov 1925, str. 58-9 přeložila Lud-
mila Veselá).

Uvedená pověst názorně dokládá, že o bohatství, 
ukrytém pod zemí v okolí našeho města, si lidé vyprávě-
li od pradávna. A i když dnes víme, že nešlo o drahé kovy 
či drahokamy, ale o železo, hnědé uhlí, kaolin a kámen, 
byly a jsou tyto suroviny velmi cenné jistě také. 

Při pátrání po racionálním jádru pověsti 
o pokladu ve Föllerbergu jsem se též dozvěděl řadu úda-
jů od své známé, PharmDr. Helgy Kovačkové (Brand-
nerové). Helga totiž vyrůstala v nedaleké Smolnici, dnes 
již ztracené pod výsypkou. A vyprávěla mi, že smolnické 
děti koncem první poloviny minulého století dobře zna-
ly nejen zmíněný kopec, ale i jeskyni ve tvaru chodby na 
úpatí kopce. Starší lidé je prý před chozením do jeskyně 
varovali, že je tam nebezpečný oxid uhličitý a také jim 
vyprávěli, že jeskyně kdysi vedla až do Nejdku.

O posouzení, zda je „na pověsti šprochu pravdy tro-
chu“ a mohla-li vést od Nových Chalup chodba až 
k Nejdku, jsem požádal geologa, RNDr. Petra Rojíka, 
který je též velkým znalcem regionální historie a pověs-
tí. Odpověděl mi: „ Zmínky o těžbě jakýchkoli surovin 
u Nových Chalup jsem v literatuře nenašel. Do oblasti 
Nových Chalup a liščího vrchu mohla zasahovat těž-
ba čistého sklářského křemene, která měla centrum 
u Tatrovic, odkud pokračovala směrem k SV a JZ. Při 
svém geologickém mapování krušnohorského svahu 
nad Vřesovou a Smolnicí jsem křemenné žíly podobné 
tatrovickým běžně nacházel. Dokonce na samém úpatí 
hor v zářezu těsně vedle plaviště jsem našel veliký krys-
tal kalného křemene, který měl určitě přes 10 cm. Chod-
ba do Nejdku je ale další pověst. Její existenci odporuje 
řada věcí, tak namátkou: (1) Žíly jsou od přírody krát-

ké, max. nižší stovky metrů dlouhé, v půdorysu mají 
uzlíkovitý či člunkovitý tvar. (2) Kdyby byla „nejdec-
ká“ štola dejme tomu 10 000 m dlouhá a měla profil 
2x1 m, tak by se muselo vyrubat 20 000 m3 hlušiny,
tj. 35 000 tun, a taková umělá hora by musela být pod 
ústím štoly znát. (3) Ražení tak dlouhého důlního díla 
a jeho údržba by si vyžádaly takové náklady, že by to 
muselo být zaznamenáno v dokumentech příslušného 
panství a velkostatku. (4) Větrání díla by si vynutilo vy-
hloubení řádově 200 větracích šachet, které by musely 
být někde vidět atd. „ Tak vida, blyštivé krystaly pod 
Föllerbergem opravdu najít lze, i když jde „jen“ o křemen. 
A že ta jeskyně asi nikam daleko nevede?   

(A je tam dnes ještě vůbec?)
Staré pověsti jsou cenné i tím, že uchovávají místní 

názvy, které se - hlavně během minulého století, dost 
podstatně v našem regionu změnily. Na kopec, o kte-
rém se vypráví v pověsti, vás zavede bez potíží každý, 
kdo se tu narodil. Ale najít současnou mapu, na které 
je uveden Föllerberg nebo jeho český název, se mi dlou-
ho nedařilo. Až mi napsal pan doktor Vladimír Vlasák, 
tehdejší ředitel archivu v Jindřichovicích (kde je ulože-
na i kniha, ze které byla pověst o podzemním pokladu 
přeložena): „... Také jsem se zvědav podíval na přísluš-
ný list školní nástěnné mapy politického okresu Soko-
lov z roku 1893 a mám zato, že ten bájný Föllerberg je 
možno ztotožnit s kopcem Gföller Berg tyčícím se do 
výše 525 m n. m. severně od Nových Chalup (Neuhäu-
ser). Na nové mapě 1 : 50000 je ale zahrnut do lesního 
komplexu s názvem Smrčina, nad nímž se zdvíhá vrch 
Svár (něm. Zankwald) východně od Tatrovic do výše 
669, později 670 m n. m.“ A pan doktor mne pozval, 
ať si tu mapu přijedu ofotografovat. Stalo se, mapa je 
perfektní, je na ní je zakreslen dokonce i potok, kam si 
podle pověsti chodila Bílá paní pro vodu.  A kdybyste si 
podle ní chtěli porovnat, co se vše v okolí Chodova změ-
nilo za uplynulé století, výseče zmíněné mapy z roku 
1893 najdete jako přílohy textu tohoto článku na webu 
15. Setkání hornických měst a obcí. Na adrese http://
chodov2011.webnode.cz/ najdete i všechny ostatní 
dosud uveřejněné články o historii dolování v Cho-
dově a okolí a také i s přílohami, které ve Zpravodaji 
uveřejněny být nemohly. Na uvedených webovských 
stránkách jsou i další informace, včetně připravované-
ho programu 15. Setkání hornických měst a obcí, které 
v našem městě proběhne 16. až 18. září 2011. 

Z Chodova není na Föllerberg daleko. A když tam 
mohl dojít pasáček se svými ovečkami, zkuste se tam 
podívat i vy. Čarovnou květinu asi nenajdete, ale blyšti-
vý kamínek možná ano. Na předělu mezi krajinou, po-
znamenanou těžbou podzemního bohatství a prvními 
kopci Krušných hor, je moc hezky! 

    Štěpán Podešt
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Konec války byl v Sudetech
ve jménu Americké armády 

Do Chodova vstoupila dne 7. 5. 1945 ve 12 
hodin. Demarkační čára  musela končit na 
pokraji Karlových Varů a linie vedla podél 
železniční trati mezi dnešní Mírovou a Cho-
dovem. Dál podle rusko - amerických dohod 
US Army nesměla. I. pěší divize a 9. obrně-
ná byla posádkou v Chebu, Kynšperku, lokti 
a na hranicích demarkační linie v Chodově, 
až skoro do konce roku 1945.  

25. října 1945 byla zahájena první etapa 
vnitřní kolonizace (přemístění bylo většinou 
vynucené) obyvatel maďarské národnosti 
z jižního Slovenska do českého pohraničí; tato 
etapa skončila 4. prosince 1945. Druhá fáze 
probíhala od července 1946 do února 1947. 
Souběžně probíhala tzv. reslovakizace
(od června 1946) občanů maďarské národnosti.

20. listopadu 1945 byl přijat plán na odsun 
6 650 000 Němců z území Polska, Českoslo-
venské republiky, Maďarska a Rakouska do 
jednotlivých okupačních pásem Německa. 
Z ČSR mělo být odsunuto celkem 2,5 miliónu 
tzv. sudetských Němců, z toho 1,75 miliónu 
do amerického pásma a 750 tisíc do sovětského 
pásma Německa. (Podle Vikipedie – Otevřené 
encyklopedie).

Zmizet měli nejen Němci, ale i názvy, které 
by je připomínaly. Oběžník ministerstva vnitra 
z 10. srpna 1945: Obnovení ústavněprávních 
poměrů a nové právní postavení Němců v zemi 
české a moravskoslezské vyžaduje, aby bylo do 
souladu s těmito změnami uvedeno také pře-
jmenování ulic a veřejných míst. Ministerstvo 
vnitra žádá (...) aby byly odstraněny všechny 
názvy (...) připomínající dobu nesvobody, na-
cismus a jeho představitele, jakož i germaniza-
ci a němectví a odstraněná jména nahrazena 
novými, vhodnými názvy. Odstraňovány byly
i staré názvy, které s nacismem neměly nic spo-
lečného. Například v Plzni byl přejmenován 
Saský most na Rooseveltův nebo Říšské před-
městí bylo přejmenováno na Jižní, přestože 
tento název neslo již v době monarchie a s ně-
mectvím nemělo nic společného. Přejmenování 
se nevyhnulo ani názvům měst. Přejmenována 
byla například města Kyšperk (letohrad), Ně-
mecký Brod (Havlíčkův Brod), Falknov (Soko-
lov) nebo Frývaldov (Jeseník).

Na území dnešního Česka zaniklo po roce 
1945 cca tři tisíce obcí,  i okresní města jako 

například Doupov. Přednosta pražského osíd-
lovacího úřadu v roce 1947 napsal. „Celý národ 
si byl vědom toho, že odsun musí být proveden, 
i kdyby měl v pohraničí růst jen plevel“. Někte-
rá místa byla přeměněna na vojenské újezdy.

Počet vysídlených Němců, kteří museli odejít 
v důsledku poválečného odsunu se pohybuje 
někde kolem 2,6 milionu osob, zbytek připa-
dá na osoby, které byly donuceny uprchnout 
v důsledku válečných událostí. Masivní úby-
tek německého obyvatelstva Sudet byl alespoň 
z části nahrazen lidmi z vnitrozemí Českých zemí 
a Slovenska a také přistěhovalci ze zahraničí, 
například Řeky, Rumuny a Volyňskými Čechy. 
Imigrantů z ciziny bylo úhrnem asi 200 000. 
Do Sudet později za podpory komunistické vlá-
dy přesídlilo i mnoho slovenských Romů.

Chodovští Němci označení k odsunu, byli 
značeni bílými páskami na rukávě. Bez toho-
to značení zůstali pouze ti z Němců, kteří jako 
bývalí komunisté nebo sociální demokraté zů-
stali po dobu okupace loajální ke státu, nebo 
byli za války perzekuováni. Němci si při odsu-
nu mohli sebou vzít zavazadlo ve váze 60 – 70 
kg. V červenci přišel výnos Ministerstva vnitra, 
jímž bylo úředně provedeno propuštění zbyt-
ku Němců ze služeb MNV. Ke zdolání žní byla 
oběžníkem ze 31.7. 1945 vyhlášena pracovní 
povinnost všeho obyvatelstva Chodova. Každý 
občan byl povinen odpracovat nejméně 24 ho-
din a podle odpracovaných hodin se pak určo-
val i odprodej německých konfiskátů.

Byla také otevřena knihovna s asi 250 čes-
kými knihami, které někteří nadšenci donesli 
z domova. 

Na konci tohoto roku (1945) měl Chodov 2 103 
obyvatel, z čehož bylo 1 695 Čechů a reemigran-
tů, 265 Slováků, 633 Němců ( už jen dělníků 
 a specialistů) a zbytek byli cizinci.

  Frank Nykl

Pozvánka
MěV KSČM v Chodově zve všechny své příz-

nivce na pietní akt u příležitosti 63. výročí ukon-
čení 2. světové války.  Sraz účastníků je 9. května 
v 16:00 před chodovským hřbitovem. 

 Výbor KSČM         zpoplatněno
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Blokové čištění
od 1. 4. do 31. 5. probíhá na území města blo-

kové čištění komunikací.  V průběhu měsíce dub-
na bylo denně odtaženo několik vozidel, a proto 
opakovaně žádáme řidiče, aby respektovali pří-
slušné dopravní značení.

Rozpis blokového čištění s termíny 2. část:

02.05.  Po Tovární (velké parkoviště  
 a komunikace u skladů DZ)
03.05.  út Tovární
04.05.  St osadní, budovatelů, ČSa,  
 obránců míru
05.05.  Čt Hlavní    
 (od PENNy k  ul. boženy Němcové)
06.05.  Pá boženy Němcové, Příční,  
 říjnová, 1.máje, Vítězná
09.05.  Po Hlavní(od boženy Němcové k Vítězné) 
 konečná, lipová, Polní, žižkova
10.05.  út Hlavní (od Vítězné k pekárně)  
 Zahradní, parkoviště u obchodního domu
11.05.  St náměstí ČSM, kaSS
12.05.  Čt parkoviště u pekárny
13.05.  Pá Stará Chodovská
14.05.  So Stará Chodovská
16.05.  Po  rooseveltova včetně parkoviště,
 Husova (č.p.739 – 742)  
17.05.  út U koupaliště (od Hlavní k č.p.808)
18.05.  St U koupaliště (od č.p. 808 k PENNy)
19.05.  Čt Poděbradova - I. část   
 (od č.p. 1091 k okružní ulici)
20.05.  Pá Poděbradova – II. část
 (od č.p. 701 k okružní ulici)
23.05.  Po 9. května, Husova (č.p.739 – 750)
24.05.  út Jiráskova (k č.p. 784)  
25.05.  St Čapkova, Jiráskova (č.p. 781 – 784)
26.05.  Čt okružní                         
27.05.  Pá železný dvůr
30.05.  Po Husova
 (č.p. 982 – 992 + rodinné domy)
31.05.  út Vintířovská ulice (osada Chranišov)

      Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.

Do ZOO Plzeň a do Bečova
Svaz postižených civil izačními chorobami 

v Čr o.s., Zo Chodov zve:
na zájezd do ZOO Plzeň a do Bečova  nad Tep-

lou , který se koná dne 15.6.2011. Odjezd autobu-
su je z aut.nádraží Chodov v 7.00 hodin.

Po skončení prohlídky ZOO je možno, dle 
zájmu, se podívat na nám.Republiky, kde jsou 
tři chrliče vody. Na zpáteční cestě z Plzně se sta-
víme v Bečově . Zde se podíváme do botanické 
zahrady a kdo bude mít zájem, může navštívit 
zámek. Příspěvek na dopravu je 200,-Kč
a bude vybírán s přihláškou na zájezd.

Přihlásit se je možno dne 12.5.2011   v době od 
10.00  do 11.00 hodin ve vstupní hale Domu s PS,  
luční 1050, Chodov.

Zveme jak naše členy, tak i ostatní zájemce 
z Chodova i okolí. 

V. Podhorská, SPCCH, ZO Chodov

bečov nad Teplou

Zoo Plzeň
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P R E M I É R A  A K Č N Í H O  D O B R O D R U Ž N É H O  F I L M U  U S A

3D
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném 
pravdy, zrady, mládí a odchodů.  Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penelope Cruz), 
není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla 
legendární Pramen mládí. Když ho donutí, aby vstoupil na palubu  Queen Anne’s Revenge, lodi 
obávaného piráta Černovouse (Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, 

koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. 

Přístupné, česky mluveno.    Vstupné 165 Kč

v našem kině již od čtvrtka 19.5.
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KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ

čtvrtek 14.4.  a pátek 15.4.  v 17 hod., 
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.
RIO 3D
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z 
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.

úterý 26.4.  a středa 27.4.  v 17.00 a 19.30 hod.   
KRÁLOVA ŘEČ /118/
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk potřebu-
je pravého přítele.

pátek 8.4.  v 17 hod., sobota 9.4.  a neděle 10.4.  v 15 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY 3D  /88/
PREMIÉRA animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu 
na záchranu své maminky. Divoké dobrodružství ve formátu 3D.

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.

neděle 1.5. v 15.00 a 17.00 hod., sobota 21.5. a neděle 22.5. v 15.00 hod.
ČErToVa NEVěSTa /90/
Nová pohádka Z. Trošky. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netr-
pělivá královna svatou krišpínu o miminko. když jí dojde trpělivost, obrátí 
se na čerta a královně se narodí holčička. a jak to dopadne?Dozvíte se 
v našem biásku.
Přístupné, vstupné 110 kč a 85 kč

sobota 7.5. v 15.00 hod.
krTkoVa DobroDrUžSTVí I. /65/
V pásmu za krtečkem do kina se budeme postupně vracet k velmi oblíbe-
ným animovaným filmům, které vznikaly ve studiu bratří v triku.

Přístupné, vstupné lidových 40 kč

čtvrtek 12.5. a pátek 13.5. v 17.00 hod.,
sobota 14.5. a neděle 15.5. v 15.00 hod.
MEDVíDEk Pú /60/
PrEMIéra animované rodinné komedie USa. 
budete mít možnost bavit se ve společnosti přihlouplého Medvěda a jeho 
přátel Tygra, králíčka, Prasátka, Sovy a také Ijáčka, který ztratil ocásek. 
Přístupné, vstupné 110 kč
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neděle 1.5. v 15.00 a 17.00  hod.
 

ČERTOVA nEVĚSTA /90/
Pohádka Čr.
V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu.
Nová pohádka Z. Trošky.

Vstupné 110 kč

neděle 1.5. v 19.30 hod.
 

ĎáBEL /80/
Horor USa.
Pět lidí v pasti ve výtahu mrakodrapu.
a bude peklo, jeden z nich je totiž ďábel.
od 15 let, titulky.  Vstupné 80 kč

čtvrtek 12.5. a pátek 13.5. v 17 hod.,
sobota 14.5 a neděle 15.5. v 15 hod.

MEDVÍDEK PÚ /60/
Premiéra animované rodinné komedie USa.
budete mít možnost bavit se ve společnosti
přihlouplého Medvěda a jeho  přátel.
Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 110 kč

pondělí 2.5, úterý 3.5., středa 4.5. v 19.30 hod. 
 

THOR 3D /130/
FIlM USa.
Poznáte ho podle kladiva, bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také 
rebel a možná se stane legendou. Hraje a. Hopkins.
Česky mluveno. Vstupné 130 kč

čtvrtek 12.5. a pátek 13.5. v 19.30 hod.
sobota 14.5. a neděle 15.5. v 17 a 19.30 hod. 

RYCHLE A ZBĚSILE 5 
Premiéra akční krimi USa.
Vin Diesel v dalším rychlém a zběsilém filmu. Nohou zašlapují pedál 
plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň.
 Vstupné 85 kč

čtvrtek 5.5. v 17 hod., pátek 6.5. v 19.30 hod.
 

POUTA /145/
krimi thriller Čr
o temnotě a lásce, zničení a   osvobození, vězení a útěku. Český 
lev, nejlepší film, režie, scénář, kamera, mužský herecký výkon.
od 12 let. Vstupné 80 kč

pondělí 16.5., úterý 17.5. a středa 18.5. v 19.30 hod.
 

SUCKER PUnCH /110/
Film USa.
Zavřete oči. otevřete mysl. budete nepřipraveni. Dívky v čele s 
babydoll se pustí do bitvy proti všem a všemu.
Přístupné, titulky. Vstupné 75 kč

čtvrtek 5.5 v 19.30, pátek 6.5. v 17 hod.,
sobota 7.5. a neděle 8.5. v 17 a 19.30 hod.

CZECH MADE MAn /90/
Premiéra komedie Čr.
od otloukánka z chudé rodiny, ke králi internetových domén, 
nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla.
od 12 let. Vstupné 100 kč

čtvrtek 19.5 .v 17  a 19.30 hod.
pátek 20.5. a sobota 21.5. v 17, 19.30, 22.00 hod.
neděle 22.5. v 17 a 19.30 hod.
pondělí 23.5., úterý 24.5., středa 25.5. v 17.00 hod.

PIRáTI Z KARIBIKU
- nA VLnáCH PODIVnA 3D /141/
Premiéra akčního dobrodružného filmu USa.
J. Deep se vrací ke své ironické roli kapitána J.Sparrova v akčním 
příběhu plném zrady, mládí, obchodů. když se setká se ženou 
své minulosti (P. Cruz) není si jistý, zda jde o lásku anebo žena jen 
hraje na city.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 kč

sobota 7.5. v 15.00 hod.
 

KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ I. /65/
Přístupná animovaná pohádka Čr.
V pásmu za krtečkem do kina se budeme postupně vracet k velmi 
oblíbeným animovaným filmům, které vznikaly ve studiu bratří v triku.
 Vstupné lidových 40 kč

neděle 8.5. v 15.00 hod.
 

GULLIVEROVY CESTY 3D /84/
Horor USa.
obrovské dobrodružství v malém světě.

Přístupné, česky mluveno.  Vstupné 130 kč

sobota 21.5. a neděle 22.5. v 15.00 hod.
 

ČERTOVA nEVĚSTA /90/
Česká pohádka Z. Trošky.
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna 
svatou krišpínu o miminko...
Přístupné. Vstupné 85 kč.

pondělí 9.5. a Úterý 10.5. v 19.30 hod.
 

LáSKA A JInÉ ZáVISLOSTI /112/
Premiéra komedie USa.
Ztřeštěná, sexy, vtipná a sympatická komedie, která se změní ve 
smutné drama.
od 15 let, titulky.  Vstupné 85 kč

pondělí 23.5. a úterý 24.5. v 19.30 hod.
 
FIGHTER /115/
Premiéra životopisného dramatu USa.
boxerské drama natočeno podle skutečné události. Po delší době 
zase jednou kvalitní boxerské drama.
Přístupné, titulky. Vstupné 80 kč

středa 11.5. v 19.30 hod.
 

ZDROJOVý KÓD /93/
Premiéra scifi thrilleru USa.
Využij každou vteřinu. Colter je zapojen do vládní mise nazvané 
Zdrojový kód, který umožňuje existovat v paralelní realitě.
od 12 let, titulky.  Vstupné 85 kč.
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pátek 27.5. a sobota 28.5. v 17.00 hod.,
neděle 29.5. v 19.30 hod.  

VODA PRO SLOnY /120/
Premiéra dramatu USa.
Příběh o lásce a žárlivosti i o nástrahách života v cirkuse v první 
polovině minulého století. Hraje: robert Pattison / Stmívání /
Přístupné, titulky.       Vstupné 85 kč

Filmové představení pro I. stupeň ZŠ
MÉĎA BÉĎA 3D /80/
Vstupné 40 kč

Filmové představení pro II. stupeň ZŠ
VELKÉ PODMOŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D /81/
Vstupné 40 kč

Filmové představení pro ŠD 
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D /88/ 
Vstupné 40 kč

pátek 6.5.       13.15 hod.

pondělí 16.5.  8 hod. 1. - 4. tř. II. ZŠ,  10 hod. 1. - 3. tř. I. ZŠ
úterý 17.5.      8 hod. 1. - 4. tř. III. ZŠ , 10 hod. 4. a 5. tř. I. ZŠ
středa 18.5.   10 hod. 5. tř. II. ZŠ, 5. tř. III. ZŠ, SpecŠ, Stac. a ZŠ Vintířov

čtvrtek 19.5.  8 hod. 6. - 9. tř. II. ZŠ a 9. tř. I. ZŠ,  10 hod. 6. - 8. tř. I. ZŠ
pátek 20.5.     8 hod. 6. - 9. tř. III. ZŠ, SpecŠ a Stac.

pondělí 30.5. a úterý 31.5. v 19.30 hod.

REKVALIFIKACE /80/
Premiéra české komedie.
komedie o tom, jak těžké je najít práci, když nejste zrovna mladík 
plný svěží energie, kterému leží svět u nohou.
Přístupné.  Vstupné 85 kč

pátek 27.5. a sobota 28.5. v 19.30 hod.

WESTERnSTORY
Premiéra komedie Čr.
Své představení připravuje westernové město v boskovicích. Hlavní 
hvězda Presley si zlomí ruce. Zaskočit musí populární herec z Prahy.
Přístupné od 12 let.             Vstupné 85 kč

neděle 29.5. v 15.00 hod.
 

RAnGO /107/
animovaná rodinná komedie USa.
Vítej amigo v poušti nekonečné. Chor zpívajících sov Vás uvede do 
světa, kde Vás přejde sranda a přesto se budete smát bez ustání.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 kč

Kino Květen 2011

středa 25.5. v 19.30 hod.,
čtvrtek 26.5. v 17.00 a 19.30 hod. 

KRáLOVA ŘEČ /118/
konverzační drama
Příběh anglického krále Jiřího VI., otce alžběty II., kterého své okolí 
kvůli jeho koktavosti považuje za neschopného...
Přístupné od 12 let, titulky.      Vstupné 85 kč

sobota 28.5. v 15.00 hod.,
neděle 29.5. v 17.00 hod. 

RIO 3D
animovaný film USa
Zpohodlnělý papoušek z malého města Minnesoty vyrazí
na bláznivé dobrodružství do rio de Janera.
Přístupné, česky mluveno.   Vstupné 130 kč

18. týden 2011
3. 4. úterý a 5. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 4. pátek od 18:00

CHoDoVSké VTEřINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
kINoMIX
život v Chodově očima kamery (premiéra)
VyHláŠENí NEJlEPŠíCH SPorToVCů CHoDoVa Za rok 2010
záznam  ze slavnostního udílení cen (premiéra)
JaZZoVé Jaro 2011 – SWING STUDIo karloVy Vary
záznam  koncertu (premiéra)

TýDEN V kraJI 
zprávy z krajského úřadu v k. Varech (premiéra)

19. týden 2011
10. 4. úterý a 12. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 4. pátek od 18:00

CHoDoVSké VTEřINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
kINoMIX
život v Chodově očima kamery (premiéra)
JaZZoVé Jaro 2011 – MElaNIE SCHolTZ QUarTET
záznam koncertu zpěvačky z Jar (premiéra)

TýDEN V kraJI 
zprávy z krajského úřadu v k. Varech (premiéra)

20. týden 2011
17. 4. úterý a 19. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 4. pátek od 18:00

CHoDoVSké VTEřINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
kINoMIX
život v Chodově očima kamery (premiéra)
JaZZoVé Jaro 2011 – TEENS JaZZbaND VElké loSINy
záznam koncertu (premiéra)

roCkParáDa
rocková hitparáda (premiéra)

TýDEN V kraJI 
zprávy z krajského úřadu v k. Varech (premiéra)

21. týden 2011
24. 4. úterý a 26. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 4. pátek od 18:00

CHoDoVSké VTEřINy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
kINoMIX
život v Chodově očima kamery (premiéra)

MaGaZíN STalo SE U NáS
Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)
JaZZoVé Jaro 2011 – bIGbaND TEPlICké koNZErVaTořE
záznam koncertu (premiéra)

TýDEN V kraJI 
zprávy z krajského úřadu v k. Varech (premiéra)

ZADáNO PRO ŠKOlY
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Vítání ptačího zpěvu  1. 5. 2011   Hráz bahňáku Zo ČSoP   
 6.00 hod.     Chodov

Vyhlášení Velké čtenářské   2. 5. – 10. 6.  Měk – dětské odd.  Měk Chodov
soutěže o zájezd pro celou třídu

Bismarck Company –  3. 5. 2011   restaurace bravo kaSS Chodov
prezentační akce nádobí  9.00 – 13.00 hod.

Zasedání zastupitelstva města  3.5.2011  kaSS – společ. sál Město Chodov  
Chodova, vysíláno přímým přenosem v TV Chodov  16.00 hod 

Dnes my pro přírodu,  3. – 19. 5. 2011   Městská galerie Zo ČSoP   
zítra příroda pro nás    DDM Chodov

Vernisáž výstavy  4. 5. 2011   Galerie U Vavřince ZUŠ 
„Děti dětem“ výstava potrvá do 5.6. 2011  16.00 hod.    Chodov 
 
Prodejní trhy levného textilu  4. 5. – 5. 5. 2011  kaSS – společ. sál kaSS   
a spotřebního zboží 10.00 – 18.00 hod.  Chodov 
 
Rodinka  5. 5. 2011   Měk – dětské odd. Měk Chodov
„Srdíčko pro maminku“  10.00 hod.

Výtvarná dílnička  5. 5. 2011   Měk – dětské odd. Měk Chodov
„Dekorace z windowcolor“  14.00 hod.

Uctění památky obětí   6. 5. 2011   Městský park – Město Chodov
II. světové války (den osvobození od fašismu)  17.30 hod.  památník

Prodejní trhy levného textilu  9. 5. – 11. 5. 2011  kaSS – společ. sál kaSS   
a spotřebního zboží 10.00 – 18.00 hod.  Chodov 
 
Vernisáž Moje chvilka slávy  9. 5. 2011   Měk – dětské odd. Měk Chodov
Radovan netík - Origami  16.00 hod

Výchovné koncerty  12. 5. 2011   ZUŠ – koncertní sál ZUŠ   
   Chodov 
5. MŠ + 6. MŠ  9.00 hod.    
1. MŠ + Stacionář  9.45 hod.
8. MŠ  10,30 hod.     
 
Prodejní trhy levného textilu  12. 5. – 13. 5. 2011  kaSS – společ. sál kaSS   
a spotřebního zboží 10.00 – 18.00 hod.  Chodov 
 
Výtvarná dílnička  12. 5. 2011   Měk – dětské odd.  Měk Chodov
„Papírové květiny“  14.00 hod.

FIMO přívěsky  12. 5. 2011   DDM bludiště SrPD při DDM 
 – kurz pro veřejnost  17.00 hod.    Chodov

Prodejní trhy levného textilu  15. – 16. 5. 2011  kaSS – společ. sál kaSS   
a spotřebního zboží 10.00 – 18.00 hod.  Chodov 
 
Knižní hrátky   16. 5. 2011   Měk – dětské odd.  Měk Chodov
aneb hurá do pohádky  16.00 hod.

Salsa párty   18. 5. 2011   Měk – podkroví  Měk Chodov
 – tančenív knihovně  17.00 hod.

Prodejní trhy levného textilu  20. 5. 2011  kaSS – společ. sál kaSS   
a spotřebního zboží 10.00 – 18.00 hod.  Chodov
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Výtvarná dílnička  19. 5. 2011   Měk – dětské odd. Měk Chodov
„návštěvníci z vesmíru“  14.00 hod.

FIMO přívěsky  19. 5. 2011   DDM bludiště SrPD při DDM 
 – kurz pro veřejnost  17.00 hod.    Chodov

„Chodov v rytmu tance“  22. 5. 2011   DDM bludiště SrPD při DDM
přehlídka tanečních souborů  14.00 hod.    Chodov

Knižní hrátky aneb hurá  23. 5. 2011   Měk – dětské odd.  Měk Chodov
do pohádky  16.00 hod.

Pasování prvňáčků na čtenáře  24. 5. 2011   Měk – dětské odd.  Měk Chodov
  8.00 hod.

„Absolventský koncert“  24. 5. 2011   ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Chodov
  17.00 hod.

Výtvarná dílnička  26. 5. 2011   Měk – dětské odd.  Měk Chodov
„Broučci“  14.00 hod.

Beseda Stroj času –   26. 5. 2011   Měk – podkroví  Měk Chodov
Alžběta I. – Panenská královna  17.00 hod.

Pohádkové putování  28. 5. 2011  Farní zahrada Farní charita  
 – Akce ke Dni dětí      Chodov

Speciální výstava  29. 5. 2011   kynologické Zko Chodov
německých ovčáků    cvičiště
 
Večerníček  30. 5. 2011   Měk – dětské odd. Měk Chodov
  17.00 hod.

Svět kolem nás  31. 5. 2011   Městská galerie  ZŠ komenského
 – Výstava prací dětí I. ZŠ  potrvá do 16. 6.  DDM  ulice, Chodov

Chodovská časovka   1. 5. 2011   Chodov, Tatrovice TJ Plamen  
13. ročník – cyklistický závod 11.00 hod.  Chodov 
 
20. ročník Chodovské tretry  7. 5. 2011   atletický stadion Šak Chodov
  12.30 hod.

Výběrový závod na MČR   7. 5. 2011   kynologické  Zko Chodov
mládeže ve sportovní kynologii    cvičiště

S poštovní spořitelnou do finále  7. 5. – 8. 5. 2011  bVC – kurty bVC Chodov
I. kolo beach 

Sportovní den partnerských   14. 5. 2011   bVC – kurty bVC   
měst Oelsnitz/Erzgeb.   Chodov 

Kolečko sem, kolečko tam  14. 5. 2011   areál za Spartakem Junák Chodov
koloběžkové závody  14.00 hod. 

III. Velký den  21. 5. 2011   Zákl. kynolog. org.  Zko
  15.00 hod.  Stará Chodovská Stará Chodovská

Soutěžní dopoledne ZŠ  26. 5. 2011   kaSS – společ. sál DDM bludiště 
O pohár starosty města  9.00 hod.    Chodov

Chodovský kapří víkend  27. – 29. 5. 2011   bílá voda a okolí ČrS Mo   
   božičany

Český pohár juniorek  28. 5. – 29. 5. 2011  bVC – kurty bVC Chodov
 – Čechy – beach 

Soutěž ve sportovní gymnastice  28. 5. 2011   Tělocvična G+oa TJ batesta  
    Chodov  Chodov

Oblastní kolo Kinderiády  31. 5. 2011   altetický stadion Šak Chodov
  10.00 hod.
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První představení mladých
cyklistů TJ Plamen Chodov
v roce 2011.

Poctivá zimní příprava nové tréninkové sku-
piny mládeže TJ Plamen Chodov přinesla první 
pěkný závodní výsledek. Skupina kluků, ročník 
narození 1998 a 1997, zcela ovládla stupně vítě-
zů 1. ročníku Chodovského terénního duatlonu, 
který pořádal DDM Bludiště v Chodově. Náš od-
díl zajišťoval cyklistickou část závodu. Nejhod-
notnější výkon, systémem start – cíl, předvedl 
Arno Seidl, který si vytvořil dostatečný náskok

 již v prvním běhu (1,5 km). Ve druhé disciplíně 
závodu (horské kolo 4 km), náskok ještě zvýšil 
a v závěrečném 800 m běžeckém úseku potvrdil 
suverénní vítězství. V tomto závodě byl ještě tře-
tí Dan Pravec, který tímto umístěním překvapil 
nejen sám sebe, ale i trenéra. Závod v kategorii 
žáků ročníku 1998 vyhrál další člen našeho cyk-
listického oddílu, láďa Pikal. Za oddíl v tomto 
závodě startovalo 6 dětí, jestliže tři z nich byly na 
„bedně“, potom je jasné, že lepší vstup do sezóny 
si nelze představit.    

František Nádvorník, tajemník TJ

Kaprový víkend Smolnická 2011
Carp Team Chodov ve spolupráci s MO ČRS 

Božíčany Vás zvou na 5. ročník rybářského závo-
du Kaprový víkend Smolnická 2011.
• Datum konání: 28.5.2011 
• Délka závodů: od 6:00 do 15:00
• Prezentace: od 5:00 do 6:00
• Startovné: 100 Kč dospělí a dorost
• děti do 15 let ZDARMA

Na závod je omezený počet míst, proto si raději 
účast zarezervujte na emailu:
romanmeskan@seznam.cz

Stanoviště jsou losována 1hod. před startem 
závodu během prezentace. 

Propozice: chytá se na dva pruty, každý s jed-
ním návazcem, ryba se po změření vrací vodě. 
Se zakrmením je možné začít po vylosování 
místa. Hodnotí se každá ryba 1cm – 1bod. Je 
zajištěna i možnost zakoupení občerstvení po 
celou dobu závodů. 
Oceněno bude 1. - 5. místo a největší úlovek.

Roman Meškán

TURISTIKA
Hroší Stezka -  dne 21.5.2011 pořádáme dal-

ší výlet pro děti a rodiče, půjdeme z Nové Role 
na Farmu Kozodoj, kde uvidíme spoustu zvířat 
a starých řemesel. Trasa je vhodná i pro terénní 
kočárky. Každý měsíc chystáme nový výlet, za 
každý výlet čeká účastníky malá odměna. Pořádá 
turistický oddíl Hroši Chodov. Více info na

 www.hrosi.info
 hrosi@hrosi.info
 tel.: 776 074 172
 Petr Hofman

Na stupních vítězů
1. -  A. Seidl, 3. - D.Pravec,  TJ Plamen Chodov

Farma Kozodoj
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BVC WITTE Chodov
Nováček 2.ligy žen nakonec čtvrtý

Ženy BVC ve své ligové premiéře obsadily
výborné čtvrté místo. O lepší umístění přišel 
chodovský tým ve druhé polovině soutěže, díky 
zraněním a odchodům hráček.
  První polovina soutěže se vydařila nad očeká-
vání, Chodov se dlouho držel na medailových 
pozicích, po přestávce však přišly zranění a od-
chody hráček. Díky těmto ztrátám byl „A“ tým 
doplněn kadetkami a především výkony V. Vyd-
rové a Š. Vodenkové jsou velkým příslibem do 
dalších sezón.

kadetky bVC páté v první lize
  V posledních zápasech v Plzni dokázaly kadet-
ky BVC, že rozhodně měly na lepší umístění, než 
celkově páté místo a to i přes odchody K. Plau-
bové a Š. Kotrbové (hostování  Slavia Kometa 
Praha a VK Rokycany extraliga kadetek). 

Děkujeme všem, kteří nás podporují!!! Halová 
sezóna je za námi a teď již hurá na písek! Srdeč-
ně Vás zveme do našeho areálu!

žákyně bVC WITTE 18. ve finále Českého poháru
Chodovské žákyně a putování Českým pohárem:

24. - 26.9.10 postup z chomutovské kvalifikace   
(24 týmů) do 1. osmičky české části ČP

30. - 31.10.10 H.králové (8. m.)
 sestup do 2. osmičky
4. - 5.12.10 H.brod (2. místo) postup do finále ČP 

mezi 24 nejlepších týmů Čech a Moravy
25. - 27.2.11 bílovec (3. místo ve 3. osmičce)  

nepostup o jediný set!
11. - 13.3.11 bílovec (1. místo ve 3. osmičce)  

celkové 18. místo
Pořádná porce zápasů a kilometrů na cestách!

V měsíci květnu pořádáme:
7. - 8.5. S Poštovní spořitelnou do finále 1. kolo
14.5.Sportovní den Chodov-Oelsnitz
28.5. Český pohár juniorek
Více informací o našem klubu najdete na:

http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk Malich, BVC WITTE Chodov

Ženy BVC WITTE  horní řada zleva: Z. Malich – asis-
tent trenéra, H. Krausová, M. Zahrádková, 
M. Kučková, D. Bláhová, J.Tureček – trenér, dolní 
řada zleva: V. Vydrová, K. Pecháčková, Ž. Brezinová

Kadetky BVC WITTE  horní řada zleva: Z.  Malich, J. Tu-
reček, M. Mühlhauserová, B. Fojtová, I. Krásná, M. Da-
vid, V. Vydrová, G. Gergelyová, dole zleva: Š. Vodenková, 
T. Randýsková, M. Szepová, N. Erpsová

STOLnÍ TEnIS
Chodovská stolně tenisová mládež ve špičce kraje

Poslední březnový víkend strávili chodovští ping-
pongáři na turnaji starších žáků v Chebu, který byl, 
jak je již zvykem, bohatě obsazen nejlepšími hráči 
z Karlovarského a Plzeňského kraje. Chodovská 
výprava svou bojovností opět ukázala své umění 
a mezi kvalitní konkurencí se neztratila. Nejlé-
pe z Chodováků dopadl Tomáš Partyngl, kterého 
o postup do semifinále po bitvě přehrál Tvarůžek 
z Františkových lázní. Jakub Visinger a Petr Mora 

podlehli svým soupeřům o kolo dříve. Jediný Sta-
nislav Hanzálek nepostoupil z kvalifikační skupiny, 
nicméně svým výkonem nezklamal a své soupeře 
dost potrápil. Nutno dodat, že chodovské stolně 
tenisové naděje patří do špičky kraje v kategorii 
mladších žáků a jak je vidno, neztratí se ani mezi 
staršími hráči. Mají tak před sebou úspěšnou bu-
doucnost. Velké díky tímto patří neúnavným trené-
rům Karlu Malému a Gabrielu Kalanyosovi a v ne-
poslední řadě také rodičům chodovských borců.
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Chodovští stolní tenisté opět vybojovali 
postup do ligy

Po nevydařené sezóně 2009/2010, kdy se 
chodovský stolní tenis musel vypořádat s od-
chodem nejlepších stolních tenistů do zahraničí 
a jiných klubů v rámci ČR, byl nucen po porážkách 
v Chomutově a Kladně v rámci   play-out  sestoupit 
do karlovarské divize ze 3. ligy.  Naši borci ovšem 
nesklopili hlavy a po letní přípravě nasadili do di-
vize pro sezónu 2010/2011 silný tým s cílem opět 
postoupit do ligy. Polovinu soutěže naše „áčko“ 
přezimovalo na slušném 4. místě, neboť klopýt-
lo v důležitých zápasech s Mariánskými lázněmi 
a Aší. Druhá polovina sezóny byla ovšem v režii 
chodovských stolních tenistů, kteří nenechali 
nic náhodě a porazilo tak všechny týmy divize 
a oplatilo tak porážky do té doby stoprocentní Aše 
a vynikajících hráčů z Mariánských lázní. Obrov-
ský souboj o čelo tabulky poté ještě sehrálo naše 
„áčko“ v domácím prostředí s hráči Ostrova a Slo-
vanu Karlovy Vary. Zde se tzv. krájel chleba a k ví-
tězství již tak měl Chodov našlápnuto. Největšími 
oporami byli, jak je již zvykem, Jaroslav Plaček a 
Jan Kořínek. Oba jmenovaní nasbírali po celou 
dobu soutěže pouhých 10 porážek a dokonce jejich 
dvojice ve čtyřhře nepoznala hořkost porážky. Dal-
ším článkem úspěšného týmu byli bratři Martin 
a Robert Tonhauserové, kteří svou svědomitostí 
a bojovností nemalou mírou přispěli k celkovému 
vítězství v soutěži. Chodovské „béčko“, sbírající 
zkušenosti ve stejné soutěži, bohužel doplatilo na 
nevyhranost, mládí a nervozitu a v závěru soutě-
že se umístilo na nepopulárním posledním místě. 
Nicméně, jeho borci, Jiří Kalanyos, David Kruliš, 
Petr Marton a Jan Kožuškanič nezklamali a bojo-
vali do posledního balónku. 

Jan Kořínek

Karate klub Gorenje Chodov
Medaile z Chodského poháru
Na III. ročník Chodského poháru vyrazila i po-

četná výprava Karate Klubu Gorenje Chodov.
Tohoto turnaje se zúčastnilo 120 borců z 15 oddí-

lů Plzeňského, Karlovarského kraje a Prahy. Mezi 
„zkušenými borci“ se vypravili sbírat zkušenosti 
i nováčci, kteří nedávno složili první zkoušky na 
bílé pásy. 

Právě tito nastupovali jako první v kategorii Kata 
8. kyu (bílé pásy). lukáš Hérák, Vítek Krupička 
a lukáš Vyčichlo sice nezískali medaile, ale ales-
poň si trochu „osahali“ atmosféru větších závodů. 

Kategorie Kata 7. kyu (žluté pásy) ml.žákyně 
zvítězila Jana Nováková, Anna lojdová obsadila 

3. místo. Na Žanetce Dognerové a Veronice Ja-
kubů se podepsala tréma a start se nepovedl, ne-
vadí příště. Starší žák Patrik Palouš se probojoval 
v KATA na 3.místo.

V kumite (volný zápas) se nám opět dařilo lépe. 
V kat.+35 kg ml.žákyně získala Jana Nováková 
stříbro, ml.žák Jiří Šejba ve váze -52 kg zvítězil, 
ve stejné váze ale ve st.žácích si Patrik Palouš vy-
bojoval stříbro a dorostenec Michal Galla získal 
zlato. Juniorka Andrea lochschmidtová ve váze 
+59 kg získala zlato a zlato rovněž vybojovala 
v kat. ženy -59 kg Kateřina Střimelská. Miro-
slav link obsadil v kategorii muži -75 kg 2.místo 
a stříbro bral i v kateg BRH (bez rozdílu hmot-
nosti) kde se ve finále střetl s oddílovým kolegou 
Miroslavem Boguským který zvítězil v BRH a v ka-
tegorii muži -84 kg rovněž získal zlato. Se ziskem  
7 zlatých, 4 stříbrných a 2 bronzových medaili byl 
trenér ludoslav Hronek spokojen.

NaraMa  Plzeň
 V neděli 20. 3. 2011 se sjelo do Plzně na 108 

borců ze 13 oddílů, aby se zúčastnili turnaje pro 
začátečníky, od bílého po zelený pás. Karate klub 
Gorenje vyslal na tento turnaj  5 borců.

Veronika Jakubů startovala v kategorii kata 
mladší žákyně 8.Kyu (bílé pásy) a získala stříbrnou 
medaili. Anička lojdová zvítězila v kata ml.žákyně 
7 - 6. Kyu (žluté a zelené pásy) a v kategorii kumite 
ml.žákyně -40kg obsadila   3. místo.

Chlapcům se tak nedařilo. Tadeáš Čabala v ka-
tegorii kata ml.žáci po malém zaváhání vypadl 
ve druhém kole a Vítek Krupička vypadl v prv-
ním kole. Zato Míša Galla se v kategorii kumite 
st.žáci -60kg předvedl velmi dobře. Probojoval 
se až do finále, kde se střetl s borcem z Jirkova 
a oba borci předvedli nejhezčí zápas celého turna-
je. Míšovi se podařil  těsně před koncem zápasu 
perfektní kop na hlavu a získal  sambon (3body) 
a tím si zajistil těsné vítězství a zaslouženou zlatou 
medaili. Škoda, že chřipková vlna nedovolila start 
ostatním borcům našeho oddílu, cenné zkušenosti 
budou sbírat až v příštích turnajích. 

Ludoslav Hronek, trenér

ŠACHY
Lukáš Vlasák mistrem ČR! 

Kouty nad Desnou v Jeseníkách se ve dnech 11. - 
19. 3. 2011 staly dějištěm juniorského šampionátu. 
lukáš Vlasák svoji třetí účast mezi juniorskou elitou 
přetavil ve velký úspěch, když získal titul mistra ČR 
v kategorii do 18 let. Navíc mezi juniory do 20 let byl 
hodnocen na děleném 3. místě. 
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Důležitý pro celkový úspěch byl dobrý vstup 
do turnaje. Hned v úvodu lukáš černými udržel 
remízu s obhájcem titulu Burešem. V první po-
lovině turnaje si lukáš vypracoval v čele „osm-
náctek“ slušný náskok. Druhou část turnaje 
bohužel lukáš odstartoval jedinou prohrou, ze 
které se však rychle oklepal a díky závěrečným 
dvěma remízám s vedoucím juniorským duem 
Kuchynka, Krejčí, se ziskem 6,5 bodu vybojoval 
zaslouženě zlato. 

Republikový šampionát skončil, ale moc oddy-
chu si novopečený mistr neužije. Finišují ligové 
soutěže dospělých a nominace na listopadové 
mistrovství světa do Brazílie si vyžádá tvrdou 
přípravu. lukáši, blahopřejeme.

Poděkování za podporu individuálního trénin-
ku patří Městu Chodov. 

Krajský přebor mládeže 
V Sokolově se 19. 3. 2011 uskutečnil třetí a 

poslední díl seriálu KP mládeže v šachu. O vel-
ké překvapení se postaral Pavel Gárský z naší 
přípravky, který již na turnaji neregistrovaných 
v Novém Sedle vystrkoval růžky. Na svém prv-
ním mistrovském turnaji vybojoval hned stří-
brnou medaili v kategorii H10. Neztratila se ani 
jeho sestra lenka (nejmladší účastník), která 
obsadila 4. příčku. 

V kategorii H12 jsme získali dokonce 2 medaile. 
Stříbrného Michaela Srbu doprovodil na stupně 
vítězů třetí Tadeáš Čabala. Stejně se nám vedlo 
i mezi „čtrnáctiletými“, kde Jan Stuška bral po 
pěkném výkonu stříbro a Patrik Frai bronz.

V celkovém hodnocení KP jsme sice nezíska-
li primát krajského přeborníka, ale se ziskem 
4 medailí patříme mezi nejúspěšnější oddíly v kraji 
a další naděje nám rostou.

Tábor plný šachu a sportu 
Šachový oddíl Spartak Chodov pořádá v termínu 

9. – 16. 7. 2011 šachový tábor pro šachisty a děti se 
zájmem o šachy ve věku 6 – 15 let. Bližší informace 
k táboru získáte na www.spartakchodov.blog.cz

VELTATEA CUP byl vyrovnaný
Šachový oddíl Spartak Chodov uspořádal 

9. dubna již pátý ročník šachového turnaje 
„Veltatea cup“, hraného jako krajský přebor mlá-
deže v rapid šachu. Ve třech mistrovských kate-
goriích a doplňkovém dorosteneckém turnaji se 
představilo 43 hráčů, zastoupení měl i Ústecký 
kraj. Nejpočetnější výpravou byl domácí klub 
s 10 účastníky. Zpestřením, již tradičním, byla 
simultánka, kterou proti 20 soupeřům z mistrov-
ských kategorií sehrál chodovský odchovanec 
lukáš Vlasák a nově také řešitelská soutěž diagra-
mů, která zabavila nejen děti, ale i vedoucí. 

V nejmladší kategorii H10 o medailích rozho-
dovalo až velmi dramatické poslední kolo. Stříbro 
získal Stanislav Srb, který boj o zlato prohrál až na 
pomocné hodnocení. V kategorii H12 jeho bratr 
Michael dokráčel úspěšně až 1. místu. V nejstarší 
kategorii H14 se nejlépe umístil Patrik Frai, který 
obsadil 5. příčku. O vyrovnanosti přeboru svědčí 
fakt, že devět medailí se rozdělilo mezi 6 klubů (to 
historie nepamatuje!). Vítězové jednotlivých ka-
tegorií se mohou těšit na podzimní MČR v rapid 
šachu.

Doprovodný turnaj dorostu vyhrála zaslouženě 
Helena Grussová z TJ Klášterec před Vojtěchem 
Stránským z Teplic a Miroslavem Bartošem z BH 
Sokolov. Poděkování patří partnerům akce, Městu 
Chodov a společnosti Velta Plus EU.

Liga mládeže
Družstvo žáků Spartaku Chodov zakončilo 

svoji pouť letošní ligou mládeže v Klatovech, 
kdy se o víkendu 16. - 17.4. pokusilo v samotném 
závěru zachránit nepovedenou sezónu. 

Bohužel po předpokládané prohře s domácí-
mi, nezvládli naši kluci přímý souboj o záchranu 
s ŠK Most „C“, kdy pouze remizovali a v posled-
ním kole další existenční zápas těsně prohráli se 
Sokolem Údlice „B“. Příští sezónu si vytýčíme 
reálný cíl, probojovat se zpět do ligy. 

Lukáš Vlasák získal titul FM
Další skvělý výsledek si připsal na své kon-

to lukáš Vlasák, kterému v květnu byl udělen 
titul FM (FIDE master). K překročení hranice 
2300 ElO bodů lukáš výrazně vykročil ve 2 lize 
mužů, kde hostoval v KŠ Tietz a stal se nejúspěš-
nějším hráčem celé soutěže. V 11 zápasech 9 zví-
tězil, 2 remizoval a ani jednou neokusil hořkost 
porážky. Výsledná performance 2527! dokreslu-
je skvělý výsledek.

Marcel Vlasák, předseda oddílu

Pavel první zleva
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SPARTAK CHODOV
oDDíl koPaNé - VýSlEDky

„A“ muži - Krajský přebor, jarní část:
Baník Vintířov - Spartak Chodov 2:5 (1:2)

Branky Chodova: Kočí 3x, Šteg, Bečvář R.
Spartak Chodov - Union Cheb 3:0 (2:0)

Branky: Kočí 2x, Šustr O.
Spartak Chodov - B. Sokolov „B“ 0:3 (0:1)
Jiskra Aš - Spartak Chodov 4:4 (1:1)

Branky Chodova: Kočí 2x, Koranda, Krásný
Spartak Chodov - Královské Poříčí 1:1 (1:1)

Branka Chodova: Šteg

„B“ muži - Okresní přebor, jarní část:
Spartak Chodov - OSS Lomnice „B“ 2:2 (1:1)

Branky Chodova: Macák, Kůrka

Kaceřov - Chodov 2:5 (0:0)
Chodov - Oloví 8:2 
Krásno - Chodov 0:5

Dorost - Krajský přebor, jarní část:
Spartak Chodov - Jiskra Aš 9:3 (3:0)

Branky Chodova: Kočí 2x, Bečvář M. 2x,
Pátek 2x, Pechoušek, Bělajev

TJ BU Nové Sedlo - Chodov 5:0 (2:0)
Spartak Chodov - loko K.Vary 1:1 (0:1)
Branka Chodova: laur
FK Ostrov - Spartak Chodov 7:2 (2:1)
Branky Chodova: Wolarz, Bečvář M.

Žáci - Krajský přebor, jarní část:
starší žáci: 
Spartak Chodov - 1.FC K.Vary B   5:1
mladší žáci: 
Spartak Chodov  - 1.FC K. Vary B  2:2
Jakub Kopřiva 

     ŠAK Chodov informuje 
Skončila halová sezóna 
V kategoriích dorostu a juniorů se při Mistrovství 

ČR v hale v pražském Olympu blýskl  na 400 m ju-
nior a specialista na 400 m př. Jirka Stehno. V  no-
vém osobním rekordu 50,68 doběhl na 2. místě. 
O nepostupu do finále  rozhodly nakonec 0,002 s, 
o které byl pomalejší než osmý, postupující závodník.

Jeho oddílový kolega, dorostenec Tomáš Skála, po-
slal  pětikilovou kouli do vzdálenosti 16,67 a vybojo-
val stříbrnou medaili. 

20 let ŠAKu Chodov 
atletický klub Šak Chodov v roce 2011 oslaví 20. výročí 

svého založení. oslavy samozřejmě proběhnou během 
celé atletické sezóny, především na atletické dráze, a vy-
vrcholí v listopadu slavnostním společenským večerem.

“Již 7. května se uskuteční 20. ročník mítinku 
Chodovská tretra. Očekáváme opět výborný závod v 
disku, kde máme přislíbenou účast řady špičkových čes-
kých závodníků v čele s olympioniky - Věrou Pospíšilo-
vou a Janem Marcelem.  O dalších účastnících ještě jed-
náme a věříme, že se nám podaří přilákat do Chodova 
i další výborné atlety, nejen z Karlovarského kraje. 
Vždyť třeba předloni u nás startovala i letošní halová 
mistryně Evropy v běhu na 400 metrů Denisa Rosolo-
vá”, doplňuje libor Dočkal.

M.Volek    www.sak-chodov.cz

CATR
Vážení zákazníci, 

využili jste se naší nabídky a nechali svým dětem na Ča-
rodějnické jarmarku pomalovat obličej u našeho stánku? 
Máte-li fotografii z této akce, doneste nám ji  nebo ji zašle-
te v průběhu měsíce května na níže uvedenou adresu či 
e-mail. Na našem webu pak můžete hlasovat pro nej-
sympatičtější fotografie – pro 3 fotografie, kte-
ré získají nejvíce hlasů budou připraveny krás-
né ceny. Pokud se zapojíte, soutěžíte dále o ceny pro
3 vylosované šťastlivce! Bližší informace k hlasování 
naleznete na našem webu.

Přidejte se k našim zákazníkům, kteří již využili naši na-
bídku „Přiveď souseda“ a čerpají 1 měsíc libovolných služeb 
zcela zdarma! Je to jednoduché, jste-li s našimi službami 
spokojeni a doporučíte je svým sousedům či známým, byd-
lícím v dosahu naší sítě, v akci „Přiveď souseda“ získáte dle 
výběru tarifu Vašeho „souseda“ nárok na tutéž službu na 
1 měsíc zdarma nebo na slevu v té samé hodnotě z vaší 
běžné úhrady. Pokud jste do své schránky nedostali náš 
letáček, který obsahuje i speciální nabídky pro nové klien-
ty a máte zájem o naše služby, navštivte naší provozovnu. 
Získáte tak bližší informace k Vámi poptávané službě, nebo 
k našim novinkám. 

Bližší informace nejen k těmto nabídkám 
a akcím naleznete na našem webu www.catr.cz. 
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší provo-
zovně na adrese: Staroměstská 377, Chodov. Kon-
taktovat nás můžete také

na tel.č.: 352 665 298.

Termín uzávěrky
červnového čísla

 18.5.2011
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• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• spojovací materiál
• lepidla
• zahradní a ruční nářadí
• profi lepidla
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny

TEL.: 777 682 634

V prodeji cibule sazečka

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

POBOČKA v LOKTI u kolejí

Prodám byt 2+1 
s balkonem, plastová okna, částečně zařízený. Tyršova ulice. 

Cena 650 000,- Kč. 
Kontakt 775 281 276

Prodám byt 1+1 v Chodově
ul. Dukelských hrdinů, vlastnictví spolupodílové, o celkové 

výměře 38 m2 +sklep, lodžie v mezipatře, plastová okna, 1. patro.
Cena 470 000,- Kč. 

Kontakt 774 515 068

Prodám byt 2+1 
s balkonem, plastová okna, částečně zařízený. Tyršova ulice. 

Cena 650 000,- Kč. 
Kontakt 775 281 276

Prodám byt 1+1 v Chodově
ul. Dukelských hrdinů, vlastnictví spolupodílové, o celkové 

výměře 38 m2 +sklep, lodžie v mezipatře, plastová okna, 1. patro.
Cena 470 000,- Kč. 

Kontakt 774 515 068

Pracovní poměr:
plný (možno dohodnout poloviční) 
úvazek na dobu určitou s možností 

prodloužení

Mzdové podmínky:
od 15.000 Kč (dle pracovních 

výsledků) 
Nástup: možný ihned

Strukturovaný životopis zasílejte
na adresu firmy

anebo e-mailem na
fakturace@egeria.cz

Požadavky: min. SŠ vzdělání. Komunikativnost – zastupování na pozici dispečera. 
Znalost NJ slovem i písmem. Znalost práce na PC. Řidičský průkaz sk. B. Spolehlivost, 

zodpovědnost, flexibilita, loajalita.

EGERIA spol. s r. o.
Horní 1071, 357 35  Chodov

PRACOVNÍK/CE PRO ODDĚLENÍ DOPRAVY 
A PRODEJE POHONNÝCH HMOT

hledá zaměstnance na pozici
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SIMPLY CLEVER

Magická výbava
Magická cena
ŠKODA Fabia Magic

Ilustrační foto

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140 
357 35 Chodov u Karlových Varů
Tel.: 352 666 987
E-mail: info@sael.cz
www.sael.cz

ŠKODA Fabia Magic již od 229 900 Kč.
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.

• Klimatizace 
• Rádio 
• Centrální zamykání
• Kola z lehké slitiny 
• Prodloužená 4letá záruka 

Verze Combi za příplatek pouze 10 000 Kč. Více na www.skoda-auto.cz. A navíc akční úvěr od ŠkoFINu bez navýšení.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Magic: 5,5–5,9 l/100 km a 128–139 g/km
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p.Šimek -  1/4

Diagnostiku øídící

jednotky vozu

Opravy osobních a

dodávkových

automobilù

Seøizování geometrie

náprav a svìtel

Mìøení emisí

Pøípravy vozu na STK

Otvírací doba: 

každý všední den od 7:20 do 17:30

Autoservis Šimek

 Pro automobily

 s klimatizací

 Èištìní klimatizací

 Plnìní klimatizací

 Opravy klimatizací

  NOVINKA !!!

Telefon: 352666070, 

Mobil: 602157191

Husova 101,

Chodov  357 35

Komplexní 
nabídka pojišt�ní
•   Nové povinné ru�ení 

nejširší pojistná ochrana na trhu (živel, st�et vozidla se 
zví�etem, úrazové pojišt�ní d�tí ve vozidle zdarma) 

•   Pojišt�ní majetku a odpov�dnosti 
t�i úrovn� ochrany (rychlá likvidace, asisten�ní služba 
zdarma, bonus až 30 % za bezeškodní pr�b�h)

•   Penzijní p�ipojišt�ní 
dlouhodobé zhodnocení 3 %  (www.produktovelisty.cz) 

•   Možnost sjednání hypotéky 
UniCredit Bank 

       
       

 
 

    

Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
http://www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

S vámi od A do Z
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Nebankovní půjčky 
se zástavním právem
Půjčky na družstevní byt
Vyplacení exekuce
Splátky až na 20 let
Garance možnosti 
kdykoliv půjčku doplatit
Vykoupení Vaší nemovitosti
před dražbou
Výkup bytů zadlužených 
i v exekuci

volejte:  723 012 302
e-mail: mojzis@avalfinancial.cz

Chcete mít jistotu slušného jednání 
u nebankovního zdroje?

w
w

w
.a

va
lf

in
an

ci
al

.c
z

mobil: 602 190 602

diagnostika řídících jednotek
výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd
opravy brzdových systémů
výměna tlumičů, spojek
nástřik podvozku a dutin
příprava na STK ...

A U T O S E R V I S
B R AC E K  -  T E L . :  7 7 7  5 9 0  6 8 6

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Po-Pá  8.00 - 13.00   14.00 - 17.00       SO  po dohodě

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:

 -  opravy vozů VW-AUDI-ŠKODA-SEAT 
-  výměny rozvodových řemenů                                             
-  diagnostika vozů                                                                 
 -  opravy elektroniky vozů a elektroinstalace                            
-  servisní prohlídky a výměny olejů                                    
-  příprava vozu na STK                                                                
-  opravy klimatizací-plnění-čištění
-  montáže autoalarmů, dálkového startování,
 park. senzorů, opravy nezávislých topení
-  klempířské a lakýrnické práce                                                  
-  výměny autoskel                                                                        
-  montáže tažných zařízení
-  ruční mytí a čištění interiéru vozu
-  vyřízení pojistných událostí
-  poskytujeme slevové kupony na služby,
    v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd              

AU T O S E R V I S
Hrnčířská 1176     357 35  Chodov

Více info na 
www.automaxx44.cz

 Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

Tel. 608 983 360   

AUTODOPRAVA

Richard HORN

RYCHLE - LEVNĚ - SPOLEHLIVĚ - STĚHOVÁNÍ
ODVOZ - DOVOZ PO CELÉ ČR + EU

Tel.: 775 723 160

e-mail: richard.horn@seznam.cz
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Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700, 352 669 519

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

P r o d e j   s l e p i č e k 

Stáří slepiček –18 - 20 týdnů    Slepičky p o u z e   z našeho odchovu.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 

Cena -138 - 148 Kč / ks dle stáří . 

Prodeje se uskuteční -  v sobotu 28. května  2011

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna - v 14.40 hod

Případné bližší informace tel: 728 605 840   415 740 719    728 165 166

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant  žíhaný, 
kropenatý, černý a modrý.

PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 
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FITNESS GYM
” LARRY”

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

  PERMANENTKY:
11 vstupů  400 Kč
Měsíční  450 Kč
Čtvrtletní  1 250 Kč
Půlroční  2 400 Kč
Roční  3 900 Kč

U  N Á S  J S T E  V Ž D Y  V Í T Á N I .

AUTOSERVIS KRAUS

www.autoserviskraus.cz tel.: 775 931 797

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

• oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• vlastní odtahová služba (16 Kč - 1 km - 400 Kč naložení a složení)
• montáž tažných zařízení

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

NOVINKA:
Čištění interiérů

M
-P
R
A
K
T
IK
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Finanční poradenství zdarma
Vybíráme nejzaj ímavějš í  možnosti  na trhu. 

Spolupráce s  desítk ami  par tnerů. 
Projekt všitý pro jednotlivce i celou vaši rodinu přímo na míru. 

Připravte se na nástrahy života
 co nejlépe a nejlevněji.

tel.: 724 240 212  

Hypotéky 

Úvěry na bydlení  

Stavební spoření 

Penzijní připojištění 

Investice do fondů 

Životní pojištění 

Úrazové pojištění 

Zajištění majetku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       www.enigmaskola.cz 
   
 
  na 2.ZŠ Chodov  +420 602 211 889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodávky, montáž, servis:
Garážová vrata a brány zn. TRIDO

Montované plechové garáže zn. TRIDO

Stavebnicový plotový systém TRIDO

Rolety, venkovní, vnitřní i SunStop

Žaluzie horizontální i vertikální

Záclonové garnýže se spouštěcí kolejnicí

Dveřní polstrování

Shrnovací dveře

Plovoucí podlahy

Obložení stěn

Lesní 979, 357 35 Chodov

mobil:
603 203 101, 724 129 100

e-mail:furiak@volny.cz
www.volny.cz/furiak

OBJEDNÁVEJTE:
OLINA: 607 932 847
HANKA: 607 682 575

NOVĚ: masáže, pedikúra, manikúra
Monika 728 578 062

KADEŘNICTVÍ OLINA
VINTÍŘOV 182

pánské, dámské, dětské
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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

p
.
 
J
a
n
á
è
e
k
 
-
 
1
/
4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

Nabízím veškeré zednické práce - opravy a úpravy interiérů
rekonstrukce bytových jader
montáž sádrokartonů
malířské práce
Provedení truhlářských prací
výroba kuchyní z masivu
vestavěných skříní
montáže plovoucích podlah aj.

Tel.: 602 478 714
e-mail: interierfuchs@seznam.cz

Interiéry FUCHS CHODOV JAN FAST
geodetické služby

·  g e o m e t r i c ké  p l á ny
·  v y t yčová n í  h ra n i c  p oze m ků
·  p o d k l a d y  p ro  p ro j e k tová n í
·  j e řá b ové  d rá hy

Z a m ě řová n í  i  o  v í ke n d e c h .
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

A k t uá l n í   n A b í d k A : 
3+1, Rooseweltova ul., za 815 tisíc Kč 
3+1, Rooseweltova ul., za 830 tisíc Kč 

3+1, Luční ul., za 995 tisíc Kč 
3+1, Tovární ul., za 785 tisíc 

2+1, Bezručova ul., za 950 tisíc Kč 
2+1, Jiráskova ul., za 660.000,-Kč 

2+1, Čso ul., za 850 tisíc Kč 
3+1, Budovatelů ul., za 890 tisíc Kč 
2+1, Budovatelů ul., za 530 tisíc Kč 

2+1, 1.máje za 545 tisíc Kč 
1+1, Budovatelů za 460 tisíc Kč 

0+1, Palackého ul., za 390 tisíc Kč 
Stavební parcela: Jimlíkov za 470,-Kč/m2 

Zahrada bez chatky - možnost i stavby RD: 470 m2 CENA: 
199.000,-Kč St.Chodovská 

POPtáVk A: 
BYT 2+1 v Nerudově nebo Bezručova i okolí 

Zahrada s chatou v Chodově 

N A B Í Z Í M E  P R O N Á J E M :  1 + 1 ,  2 + 1  !

w w w.chodovske -realit y.c z
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K O S M E T I K A
 DAGMAR
Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

mob.: 606 852 893RD 417

dámské a pánské

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
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 )

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

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

těšíme se na vás .

polední menu 

 již od

65,- KčV LETNÍCH MĚSÍCÍCH TERASA PŘÍMO NA STARÉM NÁMĚSTÍ
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

MANIKIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 300 Kč
Doplnění gelem - 250 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

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00
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Manikúra, pedikúra, masáže
U Porcelánky 266, Chodov, 1. patro           tel.: 777 704 477

Manikúra, parafínová maska na ruce, masáž rukou

Pedikúra, parafínová maska nohou

Vibrační masáž zad a šíje na uvolnění, odblokování páteře

NOVĚ  kineziotaping- pomáhá při bolestech páteře, kloubů,     
             šlach a svalů  již od 90,-Kč

Jana Pitáková

M asáž lávov ými kameny 
Indická masáž hlav y 
M asáž chodidelM a s á ž e

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

e-mail: martin.hejna@centrum.cz

Pracovní doba dle objednávek 
na tel. 7 3 6  4 4 4  8 5 4
Příční ul. 636 , Chodov

nově  otevřeno otevřeno

klasická, částečná 
a celková masáž
baňkování
reflexologie plosky nohou
hot stones (lávové kameny)

medigrower.cz
- konopí pro Vaše zdraví

kamenný a internetový obchod

* semena léčivých bylin, rostlin a konopí
* konopná kosmetika a různé čaje
* hnojiva a prostředky proti plísním a škůdcům
* vybavení pro pěstování outdoor i indoor
* půjčovna vaporizeru lolite

Nově otevřeno v areálu nábytku Ideál
Bezručova 492, Chodov

telefon: +420 734 603 107

Pondělí - pátek
9.00 - 12.00  a  13.00 - 17.00

Poradíme Vám s léčbou u bolestí, kožních problémů, nespavosti, Crohnovy 
choroby, roztroušené sklerózy, alzheimerovy choroby, deprese a další.

-  individuální přístup ke každé nemovitosti
-  právní servis ke každé smlouvě ZDARMA
-  dobrá prezentace nabízených nemovitostí na
 nejnavštěvovanšjších serverech
-  hypotéky a úvěry přímo v kanceláři
-  úvěry ze staveb. spoř. - nejnižší úrok 3,5% p.a.
-  pravidelné informace o průběhu prodeje

STAV Í M E  N A  D O B R É  P OV Ě ST I

Byt 3+1 ul. Husova   750 000 Kč
Byt 3+1 ul. Tovární   1 050 000 Kč
Rodinný dvojdomek v Kraslicích   1 950 000 Kč
Byt 2+1 v Kraslicích   390 000 Kč
Byt 3+1 v Lokti od. vlastnictví  950 000 Kč
Stavební pozemek v Jindřichovicích 980 m2   

KLASIK REALITY
U Porcelánky 498, Chodov

e-mail: klasikreality@seznam.cz
kontakt: 608 535 916, 731 410 500

Zprostředkování úvěrů, půjček stavebního
spoření, penzijního připojištění

NABÍZÍME K PRODEJI

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”
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NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, 
ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ  450 Kč
DOPLNĚNÍ             350 Kč
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová  721 657 754

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

SPECIALIZOVANÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE PRO MALÁ ZVÍŘATA

MVDr. Antonín Tuček

Husova 1115 | 357 35  Chodov
| mobil 602 457 230 | www.vetprax.cz

Ordinační hodiny:
po-pá     900 - 1130

  1430 - 1800

so     900 - 1100

Svěřte se do rukou profesionálů s více jak 15-letou praxí! 
Vyzkoušejte kosmetické ošetření u nás! 
 
Nepálivé barvy na oči, trvalá na řasy, hloubkové čištění, 
masáže pro zpevnění pleti a odstranění podbradku!
 
Používáme jen kvalitní kosmetiku od L’Oréalu 
a přesto Vás naše ceny mile překvapí! 
 

Svěřte se do rukou profesionálů s více jak 15-letou praxí! 
Vyzkoušejte kosmetické ošetření u nás! 
 
Nepálivé barvy na oči, trvalá na řasy, hloubkové čištění, 
masáže pro zpevnění pleti a odstranění podbradku!
 
Používáme jen kvalitní kosmetiku od L’Oréalu
a přesto Vás naše ceny mile překvapí! 
 

  volejte 777 11 33 44 

Najdete nás: U Porcelánky 266, 1.patro -  /pod Lidlem/
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Vezměte to za dobrý konec

tel.: 602 445 711
fitnesskama@seznam.cz

Karlovarská 37
Chodov

jednotlivé vstupné 40,- Kč
vstupová permanentka 400,- Kč -  11 vstupů
měsíční 450,- Kč

čtvrtletní  1250,- Kč
pololetní  2400,- Kč
roční  3850,- Kč

Po - Pá 8.00 - 12.00    14.00 - 21.00       So - Ne  14.00 - 19.00

EXTRA NABÍDKA
Od ledna 2011  ženy vstup 20 kč

BOX PYTEL

AKCE

pinpongový stůl

turbosolárium 

1 min./8,-Kč
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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
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

japonská masáž shiatsu
Revoluční 601, 357 35  Chodov, tel.: 777 749 108, www.masaze-lera.cz

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč PROVIDENT

NOVINKA

PEDIKURAÔ
Ludmila Válová

U Porcelánky 870
 Provozní doba dle objednávek

na tel.: 

720 347 776

Dodávková AUTODOPRAVA
tel.: 733 386 945

bezpečně 
rychle 

spolehlivě

Tel.: 602 576 864, 737 303 737

Poděbradova 79, Chodov

Kristýna Mazurová        tel. 775 320 460
Kateřina Szkorbisová    tel. 775 262 191

ˇKadernictví K&K

NUSKIN pro krásu a PHARMANEX pro zdraví              Seznámíme Vás se světovou kosmetikou 
Nuskin a produkty PHARMANEX

Změříme Vám vaši antioxidační ochranu organismu pomocí BIOFOTONICKÉHO SKENERU

Rooseveltova 832, Chodov   

bereme 
i  bez  objednávek 

Otevřeno 
PO - PÁ  9 - 18 hod.

Novinka!!!!!!!!!!  Novinka!!!!!!!!!!  Novinka!!!!!!!!!!  Novinka!!!!!!!!!!  Novinka!!!!!!!!!!  
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Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.

Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl

739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz

Originální i alternativní náplně
do všech typů tiskáren, kopírek a faxů.

Prodej a servis tiskáren
(dle přání zákazníka).

Skartovačky zn. Fellowes.

Dukelských hrdinů 1126, 357 35 Chodov
Kontakt:  

Alena Sajdlová   733 531 322
obchodkv@tekotechnology.cz

PO - PÁ     7:30 - 15:30 hodin

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

REKONSTRUKCE KOUPELEN

zednické práce
rekonstrukce koupelen 

sádrokartony

zateplení fasád
vodoistalace, elektropráce
úprava interiérů

tel.: 608 060 197 
e -mail :simekjosef@volny.cz     www.koupelnysimek.cz

Firma ŠTEFKA a NEUDERT
VODA  PLYN TOPENÍ KRBOVÁ KAMNA
SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOUPELNY
VÝMĚNA STOUPAČEK PANELOVÝCH DOMŮ

Tel.: 776 013 589, 728 840 202
e-mail: z.stefka@volny.cz  ·  vaclavneudert@seznam.cz

Nabízí v Chodově k prodeji: 
Byt 3+1, ul. Tovární  780 000 Kč 
Byt 1+1, ul. Tyršova 459 000Kč 
Byt 2+1, ul. Budovatelů 545 000Kč 
Byt 2+1, ul. Tovární 649 000Kč 
Byt 3+1, ul. Budovatelů 880 000Kč 
Byt 2+1, Obr. Míru 830 000Kč 
Byt 3+1, Roosweltov 830 000Kč  
Poptáváme pro naše klient y byt y 1+1, 2+1 a 3+1 v lokalitě  
Čapkova, U Porcelánky, ČSO, nám. 9. Května, Luční a Husova.

Více na www.imbreal.cz 
Bližší informace na tel. 604 202 967

1+1 Nové Sedlo 330 000Kč 
Chata Tatrovice 650 000Kč 
1+1 Ostrov 545 000Kč 
2+1 Ostrov 835 000Kč
2+1 Ostrov 784 000Kč
2+1 Loket 735 000Kč
RD Nová Role        4 690 000Kč
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p. Marika - celá stránka

Cena SMS, dle tarifu Vašeho operátora.

 



40 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Květen 2011 Zpravodaj města Chodova. Květen 2011

AK"NÍ NABÍDKA

NOV$ ZAVEDENÉHO SORTIMENTU

nové autoseda#ky od 1299,- K#

cestovní post!lky od 1099,- K#

Rooseveltova 1014, Chodov, tel. 602 280 125

Po-Pá  9.00-18.00        So  9.00-12.00 
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Provádíme kompletní investorsko-inženýrskou činnost. 
 
Posouzení stávajícího stavu Vašeho objektu či nemovitosti (provedení stavebnětechnického průzkumu s vyhodnocením
 a návrhy řešení).  ………. Zateplení objektů, modernizace, nutné opravy a sanace 
 
Kontrola provedených prací na Vašich objektech z hlediska kvality a hodnoty provedených prací. 
………. Kontrola zateplení (vyhodnocení termokamerou), kontrola ostatních běžných stavebních  prací 
 
Vypracování projektové dokumentace všech stupňů a zadání. 
………. Dokumentace pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, výrobní dokumentace a studie 
 
Zajištění úkonů spojených se stavebním úřadem a státní správou. 
………. Územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení a ostatní povolení 
 
Zajištění dotace, či jiné formy financování. 
………. Provedení základní ekonomické rozvahy 
 
Zajištění technických auditů a studií. 
………. Energetický štítek objektu 
 
Zajištění výběru dodavatele stavebních prací v součinnosti s investorem. 
………. Výběrové řízení všech stupňů 
 
Provádění fyzického dozorování staveb. 
………. Zajištění všech fází výstavby až po dokončení stavby (kolaudace) 

Zejména pak…… 

REPRESENT 
inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.

Chelčického 492, 356 01  Sokolov

Tel. 775 956 948 

Tel. 608 028 068

Tel. 725 030 309

represent@atlas.cz

Kontakt:

Kontakt:

Chcete stavět, přistavovat, zateplovat, vylepšovat a nevíte jak na to? Stačí nás pouze kontaktovat a my Vám 
poradíme, zařídíme nebo provedeme. Přenechte starosti nám……………………… 

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚVESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
INDECO CZ®

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Najdete nás na adresách:
e-mail:
info@manipul.cz

Karlovy Vary
Sokolovská 63
tel.: 353 222 844

Cheb
Svobody 51
tel.: 354 435 279

salon Chodov, Husova 146, (naproti SDH)
tel.: 604 506 795

NOVĚ pobočka v Sokolově
Slovenská 1933, Sokolov, tel.: 722 053 366

(naproti Mountfieldu, prodejny kol p. Hošmana
a rybářské prodejny p. Matouška)

NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NA: www.salonchodov.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM ODPOČINOUT !
PEDIKÚRA - MANIKÚRA

KOSMETIKA

NOVINKA: BRAZILSKÝ KERATIN

SKVĚLÉ CENY ZA PROFESIONÁLNÍ PÉČI

AKCE PRO MATURANTY:
FIX MAKE-UP  250,- Kč,  VÝČES  300,- Kč

PO - PÁ  9-18 HOD., SO  8-12 HOD.
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Nabídka pro jarní sezónu 2011
• okurky roubované - hadovky , nakladačky , polní  
• rajčata - balkonová , keříčková , tyčková
• papriky - polní , skleníkové

sadbu  
cukety, celer, majoránka, brokolice, zelí, kapusta, kedlubny, salát, porek a mnoho dalších

Bohatý výběr balkonových květin, letniček, trvalek: 
surfinie, milion bels, verbeny, petunie, lobelky, plectrantus, afrikány, muškáty, voskovky, 
begonie, astry, hledíky a mnoho dalších

Ovocné stromky: 
jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskve, nektarinky, rybíz, angrešt, jeřáb, borůvky aj.

ZAHRADNICT VÍ

OT E V Ř E N O :
pondělí - neděle  od 10.oo - 17.oo hod.

Těšíme se na návštěvu, Váš zahradník.

KUBÍN FRANTIŠEK  Tel.: 724 525 574
Nejdecká 814, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Dále substráty, hnojiva, postřiky, granulovaný hnůj, rohosku, guano aj.

Růže: keřové, stromkové     Rododendrony a azalky

Rádi poradíme 

s pěstováním a ošetřováním 

rostlin a zeleniny.

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz
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