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Zprávy z radnice
K věci …  

Vážení spoluobčané,
v červnu a v září letošního roku organizuje Město
Chodov dvě velké kulturní akce:

KRIMIFEST 2011
Už hodně bylo řečeno a napsáno o tom, že je to
přehlídka filmů s kriminální či detektivní zápletkou, která je vždy doplněna kulturními a sportovními doprovodnými programy. Kromě jiného to bude v pátek, dne 10. 6., od 15.00 hod. na
náměstí u radnice koncert hudby Hradní stráže
a Policie ČR, ve středu, 15. 6. 2011, od 17.00 hod.
v Galerii u Vavřince vernisáž prací výtvarníka
Jiřího Slívy, který je autorem velmi zdařilého
plakátu, beseda se známými herci a kaskadéry
v sobotu, 11. a 18. 6., od 19.00 hod. pro všechny zájemce, tedy nikoliv jen pro pozvané!!!

15. setkání hornických
měst a obcí ČR
Druhým projektem, který ve spolupráci se
Sdružením hornických a hutnických spolků ČR
připravuje Město Chodov ve dnech 16.–18. září
2011, je 15. setkání hornických měst a obcí ČR.
Je to akce, která je spojena s bohatou hornickou
minulostí našeho města, která však již dnes není
tolik připomínána.
Velkou pomocí pro štáb oslav je spolupráce
s Historicko-hornickým spolkem ve Stříbře,
který byl v loňském roce organizátorem 14. setkání. Mimo jiné jsme byli pozváni stříbrskou
delegací dne 2. 2. 2011 do Senátu, kde proběhlo
poděkování členů Historicko-hornického spolku
Stříbro místopředsedovi Senátu, panu MUDr.
Přemyslu Sobotkovi. Chodovská delegace využila příležitosti a oficiálně požádala pana MUDr.
Sobotku o převzetí záštity nad 15. setkáním hornických měst a obcí ČR v Chodově, kterou pan
místopředseda na místě přijal. Kromě této záštity máme potvrzená převzetí záštity nad setkáním v Chodově i od předsedy Českého báňského
úřadu, pana Ing. Pěgřínka, hejtmana Karlovarského kraje, pana dr. Novotného, generálního
ředitele Sokolovské uhelné, právní nástupce,
a.s., pana Ing. Štěpánka a generálního ředitele Sedleckého kaolinu, a.s., pana Ing. Zitka.

Dále, pro děti a s dětskými amatérskými herci
připravené, Detektivní divadlo, turistický pochod Putujeme na festival do Chodova, v sobotu
11. června a opět Kinematograf bratří Čadíků na náměstí u radnice ve dnech 10., 11.
a 12. června atd.
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a letáčcích. Organizační štáb KRIMIFESTu
zve všechny zájemce o pěkné filmy za „třicítku“
a na spoustu doprovodných programů…

Ing. Josef  Hora, starosta

Po provedené inspekci členy Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, pana Ing. Šťastného a pana Ing. Davida, dne 25. 3. 2011 v Chodově, jsem přesvědčen, že přípravy na tuto, mezi
horníky, a to již nejen českými, vysoko hodnocenou akci, postupují velmi zdařile. Je vhodné
také připomenout, že po domluvě starostů Chodova, Královského Poříčí, Vintířova, Lomnice
a paní starostky Nového Sedla se tyto obce budou na organizaci oslav spolupodílet.
Bližší informace o 15. setkání HMO naleznete
v tištěné podobě na plakátech, informačním letáku a ve zpravodaji, a také na webových stránkách setkání (Chodovské dolování), na které je
odkaz umístěn na webových stránkách města.

Ing. Josef  Hora, starosta

Ing. Josef Hora (u řečnického pultu)
a pan Jiří Milt (podává ruku MUDr. Sobotkovi)

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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15. setkání hornických 	
měst a obcí ČR

O připravovaném 15. setkání HMO se v příspěvku „K věci“ zmiňuje již pan starosta. Většina
z Vás již o této akci něco zaslechla a já si myslím,
že je program v této chvíli připraven natolik,
abychom se s Vámi mohli alespoň o jeho hlavní
součásti podělit.
Nejprve by se však slušelo zmínit města,
která byla hostiteli a organizátory předchozích setkání hornických měst a obcí ČR:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Příbram
Krásno
Zlaté Hory
Ostrava – Petřkovice
Stříbro
Planá u Mar. Lázní
Sokolov
Rudolfov
Ostrava Radvanice – Bartovice
Příbram
Horní Slavkov
Most
Jihlava
Stříbro

V Chodově se 15. setkání uskuteční ve
dnech 16.-18. září 2011.
Páteční program bude věnován zahajovacímu večeru ve společenském sálu KASS, při
němž budou přivítáni zástupci delegací, zástupci spolupořadatelských měst a významní
hosté a dále, jako vrcholný bod tohoto večera,
bude Mons. Radkovským vysvěcen hornický
prapor města Chodova.

Katalog investičních příležitostí   

Město Chodov má zpracovaný katalog investičních příležitostí ve městě. V tomto katalogu
najdete seznam všech lokalit a pozemků v majetku města, které jsou připraveny pro investiční
výstavbu.
Jsou zde uvedeny pozemky jak pro rodinnou
výstavbu, tak i pro komerční využití. Dále je
k jednotlivým lokalitám uveden přehled podmínek a regulativů, které zde platí. V případě
zájmu najdete katalog na internetových stránkách města – www.mestochodov.cz, nebo si jej
můžete vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři
místostarosty.

Patrik Pizinger, místostarosta

Sportovní hala Chodov

Výstavba sportovní haly v areálu Sportovního centra Chodov je v plném proudu. Ostatně,
o pokroku výstavby se můžete aktuálně přesvědčit pomocí internetové kamery, která snímá staveniště. Odkaz najdete na stránkách
města www.mestochodov.cz,
pod odkazem web kamera.
Zde vám, vážení čtenáři, přináším další informace, tentokrát o vnitřním uspořádání budované haly. Zázemí haly bude tvořit recepce,
nářaďovna, toalety pro muže, ženy a invalidní
osoby, strojovna a technická místnost. K dispozici bude 6 šaten s vlastním sociálním zařízením,
každá pro 15 sportovců. Při plném vytížení herní
plochy je tedy teoretická kapacita haly 90 sportovců.
Sportovní plocha bude palubová o rozměrech
cca 48 x 25 metrů. Provozovat se na ní dají
všechny míčové sporty, od volejbalu až po házenou. Hlavní herní plochu bude možné rozdělit

Všem návštěvníkům 15. setkání HMO z blízka i
z dáli (očekávána je účast i zahraničních delegací) bude určen bohatý sobotní program:
• Hornický průvod
(delegace v uniformách, hornické kapely)
• Historické tržiště
• Odhalení pamětní desky horníkům
• Ekumenická bohoslužba v kostele sv.
Vavřince s udílením cen Českého Permona
• Ukázky hornických tradic
na náměstí Staroměstské ulice
• Bohatý kulturní program
• Scénický ohňostroj
• a mnoho dalšího

Mgr. Ivana Sarkányová
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

...a taková byla, letos v březnu

Zprávy z radnice
pomocí mobilních zástěn na tři samostatná hřiště. Součástí haly bude divácká galerie pro 200
osob. Vytápění herní plochy bude kombinované
vzduchotechnikou a ústředním topením, v části
hygienického zázemí bude vytápění podlahové.
Po dokončení a uvedení do provozu, v polovině roku 2012, získají díky této investici kvalitní
zázemí nejenom všechny sportovní organizace
ve městě, ale i naše školy. Chodov tak získá moderní, kvalitní a zejména architektonicky zajímavou sportovní stavbu.

Patrik Pizinger, místostarosta

Autobusové nádraží Chodov

Všechny občany našeho města jistě potěší,
že v průběhu měsíce června začne dlouho očekávaná investiční akce – rekonstrukce autobusového nádraží v Chodově, 1.etapa.
V rámci této etapy budou vybudovány chodníky, veřejné osvětlení, nástupiště pro cestující
a komunikační propojení (chodník) mezi autobusovým nádražím a supermarketem Tesco.
Předpokládané ukončení této etapy
bude na podzim letošního roku.

Michal Malář
vedoucí odboru správy majetku

Bylo, nebylo, v Chodově…
Kostelní ulice

MUDr. Baloun
Město Chodov oznamuje, že od 7. června
2011 bude na poliklinice v Chodově ordinovat
praktický lékař, MUDr. Vít Baloun, prozatím
každé úterý od 7:00 do 11:30 h.
Rozšíření ordinační doby bude včas
oznámeno.

Tato úzká ulice byla z obou stran lemována
frontou obytných a kupeckých domů. Tyto musely ustoupit zvyšujícím se nárokům na dopravní obslužnost města, když byla na jejich místě,
v 70. letech minulého století, vybudována nová
silnice, dnešní Karlovarská.
Na historickém snímku vpravo dole
– socha Josefa II.

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Bezpečnost ve městě
        

Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov
Svým očím nevěřil muž v ul. nám. 9. května,
kdy ho míjel cyklista na horském kole, které
vypadalo přesně jako to, které mu bylo v lednu
téhož roku odcizeno. Jakmile se, při rozhovoru
s údajným majitelem, začínal zajímat o původ
kola, tak tento najednou kolo odhodil a začal
z místa utíkat. Přivolaná hlídka strážníků muže
vypátrala dle udaného popisu a případ byl předán Policii ČR…
Při kontrole regionu města ve večerních hodinách byl strážníky na silniční komunikaci zjištěn neosvětlený cyklista, který ohrožoval ostatní
účastníky provozu svým nezodpovědným způsobem jízdy bez řádného, předepsaného osvětlení.
Po upozornění hlídkou MP byl muž nucen jízdní kolo vést jako chodec. V blokovém řízení mu
mohla být následně uložena pokuta až do výše
2000 Kč…
V poledních hodinách obsluha kamerového
systému na stálé dozorčí službě MP zaznamenala podezřelý pohyb kolem umělecké sochy
v parku Dukelských hrdinů, kdy se zde několik
osob rozhodlo zvěčnit fotografickým záměrem
své zážitky z návštěvy města u této sochy, a to
tím, že ji oblékly do žluté pláštěnky a v objímajících pózách fotograficky dokumentovaly svého
nového přítele. Pochopení pro jejich úmysl však
neměla přivolaná hlídka strážníků, která umělecký dokument přerušila, s ohledem na případné poškození věci…
Strážníci při kontrole vodních toků v regionu
města provádí i preventivní kontroly při podezření z protiprávního jednání při chytání ryb
pytláky. Na vodní nádrži „bahňák“ v ul. Lesní již
několikrát hlídka prováděla zákrok v rámci zadržení pachatelů. Velmi dobrou spolupráci má
Městská policie i s Rybářskou stráží, která v místech provádí dohled …
V restauraci Bohemia v ul. Hlavní byla nutná
rychlá asistence přivolané hlídky MP, která poskytovala neodkladnou první pomoc při ztrátě
vědomí jednoho z hostů. Muž byl poté předán do
péče přivolané lékařské služby…
Nevyžádanou společnost zařídila hlídka MP
několika bezdomovcům na „dýchánku“ mezi la-

vičkami uprostřed pěší zóny v ul. Staroměstská.
Strážníci však nepřišli na zdvořilostní návštěvu,
ale přítomnou společnost rovnou rozpustili,
protože se zde, v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města, konzumoval alkohol, narušoval
veřejný pořádek a přítomní budili veřejné pohoršení…
…  a dál to znáte, samé botičky, opilci,  
     vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…

Máme tu opět jaro a s ním svůj volný čas mnoho
dětí tráví na ulicích, kolem svého bydliště a město
se pomalu zaplňuje cyklisty, bruslaři na kolečkách
a pojízdnými prkénky. Všechny tyto sportovní vynálezy jsou zcela jistě přínosem pro uvolněnou
zábavu, ale neměli bychom zapomínat, že mohou
být i zdrojem nebezpečí. Buďte tolerantní k chodcům a chraňte svoje zdraví nejrůznějšími bezpečnostními doplňky, jako jsou například cyklistická
přilba nebo chrániče. Uvědomte si také, že cyklista v silničním provozu je také řidič, a proto musí
sledovat význam dopravního značení.
Přeji Vám mnoho krásných zážitků při Vašem
sportovním vyžití a nezapomeňte na pravidlo bezpečného návratu.

Dopravní soutěž

Středisko prevence kriminality při Městské
policii ve spolupráci s Domem dětí a mládeže,
v rámci celorepublikového kola dopravní soutěže mladých cyklistů, uspořádalo oblastní kolo
pro žáky chodovských základních škol a gymnázia. Žáci soutěžili ve dnech 12.4. a 3.5., přičemž prokazovali znalosti ze silničního provozu
a zdravovědy, s praktickou ukázkou poskytnutí
první pomoci a praktickou jízdou zručnosti na
orientační cyklistické dráze.
Ve sportovním zápolení se nakonec na prvním
místě umístila Základní škola v ul. Husova a
to v první i druhé kategorii, na druhém místě
pak opět v obou kategoriích Základní škola v
ul. Komenského. Na třetím místě v první kategorii mladších žáků se umístilo Gymnázium
v ulici Smetanova a ve druhé kategorii starších
žáků Základní škola v ul. Školní. Nejlepší jednotlivec, s nejvyšším dosaženým součtem bodů
a zároveň i s nejlepším výsledkem vyhodnoceného písemného testu, se pro tento ročník stal :
Ladislav Kučera ze Základní školy v ul. Husova. Všem gratulujeme.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO
V období od 19. dubna 2011 do 17. května 2011
chodovští hasiči zasahovali celkem u devíti požárů. Pět požárů se týkalo lesních a travních
porostů (Chodov Lesní ulice, Citice „u STK“,
Chodov U Koupaliště, Chodov Nádražní ulice,
Loket, Kozí Hora). Nejobtížnější byl požár lesa
(Kozí Hora) poblíž Lokte, který pomáhali chodovští hasiči likvidovat v nepřístupném terénu
společně s jednotkami z Lokte, H. Slavkova,
Sokolova, K. Varů a SU, právní nástupce, a. s.

Požár dřeva, Božičany, 25. dubna 2011

Informace SDH
Nejvýznamnější akcí tohoto období bylo
každoroční stavění Máje, vatry a požární zajištění čarodějnických slavností i tradičního
ohňostroje.
V rámci převozu našeho automobilového
žebříku na opravu a dvacetiletou revizi jsme
se zúčastnili mezinárodního hasičského veletrhu s názvem PYROS 2011 v Brně. Ani sportovní družstva nezahálela a zaznamenala velmi
dobré výsledky. Družstvo mládeže se ve svých
výkonech velmi zlepšilo a např. obsadilo dvě
druhá místa na soutěžích ve Skalné a v Útvině.

Celkem zahořely v Chodově dva kontejnery. Jednotka zasahovala při požáru linkového autobusu
na obchvatu K. Poříčí a při požáru uskladněného
dřeva v Božičanech za sídlištěm.
Dalších devět událostí mělo technický charakter. V jednom případě chodovská jednotka
zasahovala společně s profesionály ze Sokolova
a drážními hasiči z Chebu při zahoření elektroinstalace lokomotivy na vlakovém nádraží
v Novém Sedle (nejednalo se o požár). V sedmi
případech se jednalo o nouzové otevření bytu
z důvodu nebezpečí z prodlení. Ve dvou případech šlo o záchranu osob, v dalších případech se
jednalo o nedbalosti obyvatel, kteří si zabouchli
dveře a ponechali plynové spotřebiče bez dozoru
nebo jednotka reagovala na žádost PČR. V rámci spolupráce v IZS byla chodovská jednotka
svolána z důvodu vyhledávání pohřešovaného
malého dítěte, které se podařilo rychle policistům i strážníkům nalézt. V průběhu období
byla jednotka prověřena při cvičení s námětem
vyproštění osob při dopravní nehodě motocyklu
a osobního vozidla. Jednotka absolvovala,
k datu 17. května 2011, již celkem 61 událostí.

Chodovské ženy reprezentovaly na noční soutěži v Toužimi s výborným druhým místem
a v rámci ligy bodovaly na soutěži ve Skalné
s třetím místem.
Všem sportovcům, jejich trenérům i pomocníkům přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za vynikající reprezentaci. Členům sboru
i jednotky patří poděkování za náročnou a profesionálně odvedenou práci při přípravě všech
akcí a zásahové činnosti.
Další zajímavé informace o dění ve sboru je
možné nalézt na www.sdhchodov.cz.

Ing. Jiří Kiss, SDH Chodov

SDH Chodov, Májka u KaSSu, 30. dubna 2011
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Život ve městě
Hornický spolek Solles Chodov

Hornický spolek Solles Chodov byl, jako občanské sdružení, zaregistrován Ministerstvem
vnitra ČR dne 13.5.2011. Stanovy sdružení jsou
vyvěšeny na informační desce webu města, kde
se s nimi mohou případní zájemci o členství již
nyní seznámit.
A jistě se ptáte, proč Solles?
Antonín Solles byl prvním obyvatelem Chodova, kterému bylo v roce 1799 zapsáno v chodovské matrice povolání horník a důlní. Na jeho
počest byl jeho jménem nazván právě založený
hornický spolek.

             
             
              ZŠ Komenského Chodov

Odbíjená

V měsíci květnu pokračovala Sportovní liga
škol odbíjenou. Zde se dařilo dívkám. Nejprve zvítězily v okrskovém kole, poté vybojovaly
postup i z kola okresního a v krajském kole, byť
velmi oslabené o ty , co vyjely na Výjezdový projektový týden, vybojovaly v Karlových Varech
bronzové medaile. Družstvo hrálo ve složení
Mühlhauserová, Vršecká, Szepová, Pechoušková, Glaserová a Konopáčová.

Biologická olympiáda
Žákyně naší školy, Lucie Künzlová, se blýskla v biologické olympiádě. Nejprve vybojovala
3. místo v okresním kole a s ním i postup do kola
krajského. Tam jí, za její výkon, patřilo místo 9.
Poděkování
Děkujeme firmě Lincoln CZ za pravidelné
umožňování exkurzí žáků naší školy v rámci
předmětu Člověk a svět práce, zvláště pak paní
Zdence Holasové za jejich organizování.

Výjezdní projektový týden
S blížícím se koncem roku škola zorganizovala
pravidelný týdenní projektový výjezd, zaměřený na
turistiku a brannou výchovu. 9. ročníky vyjely na
týdenní pobyt do Melchiorovy Huti na kolech a žáci
navštívili Manětín, Nečtiny, Bezdružice či Plzeň.
Zbylé ročníky 2. stupně vyjely do Plas a během
pobytu žáci navštívili Techmánii, Plzeň s jeho
podzemím a pivovarským muzeem, klášter
v Plasech a v Mariánské Týnici a zámek Manětín.
Žáci 1. stupně pak vyjeli se svými třídami na
Mariánskou, či na horskou chatu do Nového
Města . Více o životě školy, stejně tak, jako fotky

ze všech akcí, najdete na webových stránkách:
www.zschodov.cz.

„Svět kolem nás“
Zveme Vás na výstavu prací žáků 1. stupně naší
školy do Městské galerie DDM Bludiště:
vernisáž: 31.5.2011
termín výstavy: 31.5.–16.6.2011

ZŠ praktická a ZŠ speciální

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu
prostředí řadu surovin
Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní
dozvídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají
možnost přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také 4 staré televize a 3 monitory z vybavení školy. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin a vody jsme díky
tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky
vytříděných elektrozařízení v rámci projektu
Recyklohraní. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že žáci naší školy v loňském roce uspořili 1 MWh
elektřiny, 21 litrů ropy, 5 246 litrů vody, 48 tun
primárních surovin a snížili produkci nebezpečných odpadů o 1 tunu.

Ivona Škarpecká, EVVO koordinátor ZŠPS

ZUŠ Chodov
třídní přehrávky
Koncertní sál ZUŠ Chodov
1.6. 17:00 p.uč.J.Hraničková (klavír)
a p.uč.J.Kubricht (KH, housle)
1.6. 16:30 p.uč.J.Kaprová (kytara)
1.6. 17:00 p.uč.P.Samec (dech.,bicí nástr.
1.6. 17:00 p.uč.J.Hrebeňáková (klavír)
13.6. 17:00 p.uč.M.Plitz (flétny, klávesy)
15.6. 17:00 p.uč.M.Doležal (baskytara),
a p.uč.E.Bartůšek (el.kytara)
restaurace OÁZA Chodov
16.6. 17:00 p.uč.M.Šenitka (dech.nástr.)

Taneční odpoledne

Žáci tanečního oboru ZUŠ zvouna „Taneční dopoledne“ – v neděli 5.6. od 10:00 h na Malou scénu KaSSu.
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SVÁTEK HUDBY

pořádaný ZUŠ Chodov, ve spolupráci s Městem
Chodov, se uskuteční 18.6.2011 na Staroměstské
ulici od 13:00 do 22:00 h. Srdečně Vás zveme.
Program: 	 13:00 - 15:00   Soubory ZUŠ Chodov              
15:00 - 16:00   C O P
  	
16:15 - 17:00   ALISON                                               
  	
17:10 - 17:50   FALLEN ANGELS
                    18:15 - 19:00   PRAGUE CONSPIRACY
19:30  - 20:30  Brouci Band
		       The BEATLES REVIVAL
  	
21:00 - 22:00   U D G               

Čarování s hudbou

ZUŠ Chodov otvírá pro šk.r. 2010/2011 další
ročník „Čarování s hudbou“ pro nové zájemce
- děti 4,5 až 5leté se zaměřením na hudební, dramatickou a pohybovou výchovu
Zápis se uskuteční 14. a 15. června 2011 (úterý a středa) od 16:00 do 17:30 hodin v budově
hudebního oboru, nám. ČSM 693.

PhDr. Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ

Městská knihovna Chodov

DĚTSKÝ DEN V KNIHOVNĚ
Středa 01.06.2011 14:00-18:00 h
Odpoledne plné her a soutěží k dětskému dni.
BESEDA STROJ ČASU:
KRÁLOVSKÉ MILENKY
Středa 22. 05. 2011 17:00 h
Vážné i nevážné putování naší i světovou historií. Tentokrát na téma „Královské milenky“.
Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!

Infocentrum Chodov

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
D O A M F I T E ÁT R U L O K E T:
Harlej / Škwor / Tajfun
27.05.2011
Omega / Collegium musicum 28.05.2011
Lucie Bílá		
04.06.2011
David Koller / Anna K
10.06.2011
Olympic Tour 		
18.06.2011
Divokej Bill / Levellers
03.07.2011
BlackCountryCommunion
17.07.2011
Čechomor / Alan Stivel
05.08.2011
BSP			
27.08.2011
Akce konané v Chodově:
Rock Chodov		
02.07.2011

Knihkupectví Chodov
Tipy knihkupectví:

Michal Viewegh
Aleš Cibulka
Dick a Felix Francis
Goscinny Sempé

Další báječný rok
Černobílé idoly a jiní
Křížová palba
Malý Mikuláš Červený
balónek a jiné příběhy

Tip pro Vás:
Slevy za vysvědčení: samé jedničky – 20%
vyznamenání – 10%
Otevřeno:
Po – Pá 10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov - knihkupectví
Staroměstská 55, Chodov
tel.: +420 352 352 257
e-mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz

	  DDM Bludiště
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

DDM Bludiště Chodov pořádá v areálu DDM ve
středu 1. 6. 2011 celoměstskou oslavu MDD.
Akci finančně podporuje Město Chodov.
soutěže: 14:30 - 15:45 h
kulturní program: 15:45 - 16:15 h
soutěže: 16:15 - 17:30 h
Vstup: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit
vstupenku v kanceláři DDM Bludiště!!!

BRANNÝ DEN

DDM Bludiště Chodov, ve spolupráci se Střediskem prevence kriminality a Sborem dobrovolných hasičů v Chodově pořádá branný den.
Pro děti ze 4. tříd chodovských ZŠ.
Termín: 17.06.2011,
Zahájení: 9:00 h, na ŠAKu.
Program:
• Soutěže
• Velká detektivní hra
• Ukázka výbavy a výstroje městských policistů
a hasičů
• Střelba ze vzduchovky
• Ukázka výcviku služebních psů
• Opékání vuřtů
• Co s sebou?
sportovní oděv a obuv, vuřty,
chléb a hořčici či kečup.
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Přebor Chodova ve střelbě ze
vzduchové pušky
Přijďte si se svými dětmi, známými a kamarády poměřit své umění ve střelbě na terče
a „panáčky“.
Pořadatel: SRPD při DDM Bludiště Chodov
Podporuje:
Město Chodov
Datum konání: sobota 18. června 2011 8:45 h
Místo konání: Stadion olympioniků / ŠAK
Kategorie:
do 10 let
do 15 let
ostatní
hoši/muži a dívky/ženy zvlášť
Pro nejlepší „vzduchostřelce“ budou připraveny
drobné ceny.

Soutěž ke Dni dětí
ve sportovní gymnastice
Pořadatel:

oddíl TJ Batesta Chodov
a DDM Bludiště Chodov
Datum konání: sobota 4. června 2011 v 9:30 h
Místo konání: Chodov, tělocvična Gymnázia
a obchodní akademie.

Přejeme našim externím zaměstnancům, všem
dětem a jejich rodičům hezké prožití dovolené
a prázdnin. V září se na vás opět budeme těšit.
vedení DDM Bludiště Chodov               

              Může být med jedovatý?

Co je „cementový“ med?… a další dotazy, které
jste poslali jako reakci na mé články o medu…
Může být med jedovatý? ..ANO, může – tento
med se ale vyskytuje především v zemích Střední
Ameriky a na Blízkém a Dálném východě. Jedná
se med, který včely sbírají z rododendronu Azalea
Indica a Ericace. Otrava tímto medem se projevuje
blouzněním a duševními poruchami. Je však nutno dodat, že postižený se vždy uzdraví bez trvalých
následků.
Lze použít k „rozpouštění“ medu mikrovlnou
troubu? S tímto způsobem rozehřívání medu NELZE souhlasit. Dochází totiž k poškození celé řady
látek až na molekulární úrovni a tím prakticky ke
znehodnocení medu. Z medu se tak stává pouhý
roztok cukrů zbavený dietetických a léčivých účinků.
Jaké jsou zásady první pomoci při bodnutí včelou? Nejdříve je nutno říci, že včelí žihadlo je jediná
obrana včela proti cizímu a daleko většímu tvorovi
než je ona sama. Zdravý dospělý člověk snese bez

újmy na zdraví až 200 žihadel. V loňském roce
proběhla tiskem zpráva, že jednomu rakouskému
včelaři museli lékaři vyjmout 1 000 žihadel. Včelař
přežil, i když za pomoci lékařů.
Jak postupovat, když dostaneme žihadlo? Pokud
se nejedná o alergika a žihadlo není v ústech, na
jazyku či rohovce oka (v těchto případech vyhledáme lékařskou pomoc VŽDY!), šetrně vyškrábneme
žihadlo, abychom nezmáčkli jedový váček na konci
žihadla. Místo vpichu neutralizujeme potřením cibulí, čpavkem, medem. Na ránu přiložíme studený
obklad a chvilku postiženého pozorujeme, zda nedochází k nežádoucí reakci. Pokud máme Fenistil
gel, ránu jím potřeme.
Co je pastovaný med? Pastování medu spočívá
v tom, že od okamžiku, kdy med začíná tuhnout, jej
několik dní opakovaně mechanicky promícháváme. Výsledkem je med krémové či pastové konzistence. V této podobě se med uchovává dlouhodobě,
nic beztrácí ze svých léčivých účinků. Pastovaný
med si může každý spotřebitel udělat sám. Stačí
postavit jednu či dvě sklenice medu na kuchyňskou
linku a 3 nebo 4 dny občas důkladně vařečkou promíchat. Důležité je dobře vystihnout okamžik, kdy
med začíná tuhnout.
Co je „cementový“ med? Správně „melecitózní“
– je med medovicový, s vysokým obsahem rychle
krystalizujícího trisacharidu melecitózy. Tento med
krystalizuje do 3 dnů již v buňkách, takže jej nelze
vytočit. Ani včely jej nemohou využít a prakticky
hynou hlady na plných plástech melecitózního
medu. Melecitózní snůška se v malém rozsahu vyskytuje pravidelně každé 4 roky. To, co se ale stalo
v pololetí roku 2002, nemělo obdoby za posledních 50 let. V celé ČR udeřila melecitózní snůška
v nebývalém rozsahu a měla za následek úhyn 24%
včelstev v celé ČR. V naší organizaci na to nejvíce
doplatil včelař, který měl svá včelstva umístěná
v Tatrovicích. Tenkrát mu uhynulo 20 včelstev.
Jak a v čem skladovat med? Med zásadně skladujeme ve skleněných nebo keramických nádobách. Zde bych doporučoval, aby tyto nádoby byly
používány výhradně na med (abychom v nich
střídavě nezavařovali okurky, zelí, ovoce..). Pro
dlouhodobé skladování jsou naprosto nevhodné
nádoby z plastu, pocínovaného plechu či hliníku.
Tyto nádoby můžeme používat jen pro krátkodobé
přepravování medu. Med uchováváme při teplotách do 20 C a neměl by být vystavován mrazu ani
vysokým teplotám. Je vhodné jej uchovávat v temnu a při nízké vzdušné vlhkosti – med totiž nasává
vodu a mohlo by dojít k jeho zkvašení. I proto by
měly být nádoby s medem uzavřené. Med rád přejí-

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

Život ve městě
má pachy, neměl by tedy být uskladněn v garážích,
dílnách nebo sklepích.
Jaký je rozdíl mezi akátovým a řepkovým medem? Akátový med vyniká příjemnou vůní i chutí.
Včely jej získávají z nektaru květů akátu. Má velmi
světlou až průhlednou barvu a je mimořádně dlouho tekutý – velmi pomalu krystalizuje. Vyskytuje
se především na jižní Moravě a na Slovensku. Řepkový med je pravým opakem akátového – je špinavě bílý, rychle tuhne a pokud včelař med včas nevytočí, med zatuhne v plástech. Za řepkou se kočuje,
kočovalo se i v naší organizaci. Zemědělské podniky platily včelaři za každý přisunutý úl 80 – 100
Kč. Výnosy řepky byly po opylení včelami vyšší až
o 60%. Řepkový med vykupovala tehdejší Jednota
a vyvážela jej do skandinávských zemí.
Včely a včelaři v červnu
Červen je měsícem největšího rozvoje včelstev.
V té době bývá ve včelstvu až 100 tisíc jedinců. Je
to však také měsíc, který rozhoduje, jak silná včelstva zazimujeme. O tom rozhoduje právě intenzita
plodování v květnu a v červnu. Červen je také nejvhodnějším měsícem pro chov matek. Nicméně je
to také doba rojení včelstev. A co je rojení? Je to
přirozená vlastnost společenského hmyzu. Kromě
včel se rojí také mravenci a termiti. Při rojení se
včelstvo rozdělí na dvě části. Z úlu vlétá vždy stará
matka (prvoroj), která přenechává úl své nástupkyni. Rojící se včely nebodají, protože si na cestu
berou zásoby. Rojení je pro včelaře nežádoucí jev,
protože výnosy z takového včelstva klesají až o 50%.
Proto včelař chová včelstva „nerojivá“ a provádí ve
včelstvu takové úkony, které rojení omezují.
A příště si povíme něco o „zázraku“ jménem
PROPOLIS.

Antonín Surý, včelař

	    Mateřské centrum
	    PAVOUČEK

Oznamujeme, že v měsících červenci a srpnu
nebude Mateřské centrum PAVOUČEK v provozu. Běžný provoz bude obnoven 5.9.2011.
Pokud byste u nás v těchto měsících rádi oslavili narozeniny nebo byste si chtěli prohlédnout naše prostory, volejte prosím 773 170 396
(koordinátorka centra paní Ungermannová).
Aktuální informace o kurzech, které budou otevřeny ve školním roce 2011/2012, budou zveřejněny na našich www stránkách během srpna
www.mcpavoucek.cz.
Přejeme příjemně prožité léto.

Kolektiv MC PAVOUČEK

	       GaOA Chodov
2. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium na střední škole,
vážení rodiče,
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
bude zcela jistě vyhlašovat 2. kolo přijímacího
řízení pro obory:
Osmileté gymnázium (pro žáky z 5. tříd)
Osmileté gymnázium (pro žáky z 9. tříd
		
doplnění kvinty)
Ekonomické lyceum (pro žáky z 9. tříd)
Kritéria a počty uchazečů budou vyhlášeny
nejpozději 27. května 2011. Přijímací zkoušky
se budou konat 10. června 2011. Pokud uchazeč konal přijímací řízení (SCIO testy) v prvním
kole, ve 2. kole tyto zkoušky konat nebude, pokud písemně sdělí řediteli školy svůj HASH kód
z 1. kola. Bližší informace na tel. 352 665 081, na
www.goachodov.cz, nebo přímo u zástupce ředitele, Mgr. Martiny Fenclové, tel. 739 322 447,
m.fenclova@oachodov.cz.
Přeji Vám hodně štěstí do 2. kola přijímacího řízení.

Mgr. Martina Fenclová

Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
Bláhovi a panu Horáčkovi, majitelům firmy
REGLEND, za každoroční bezplatné provádění dezinsekce a deratizace v Denním centru
Mateřídouška, o.p.s. Vážíme si jejich ochoty
a obětavosti.

Věra Bráborcová, ředitelka společnosti

Vážení spoluobčané

V měsíci dubnu jsme si připomněli 20. výročí založení ODS, kdy následně bylo založeno
i Místní sdružení ODS Chodov. ODS, a to i Místní sdružení v Chodově, se po celou dobu drží
hlavních cílů, úkolů a také idejí strany, díky kterým je významnou pravicovou stranou v České
republice.
Z místního sdružení ODS v Chodově dosáhl
na nejvyšší politický post Lubomír Suk, který
byl v letech 1990 až 2009 členem zastupitelstva
města Chodova a v letech 2002 až 2010 byl poslancem Parlamentu České republiky. Vzhledem
k tomu, že na poděkování za přínos pro Chodov
se ze strany města Chodova zapomnělo, chtěli
bychom tak, s odstupem času, učinit alespoň my,
spolustraníci, kamarádi a občané města Chodova. Díky práci Lubomíra Suka se podařilo získat
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pro další rozvoj města desítky milionů korun
na realizaci následujících investičních akcí. Zejména se jedná o revitalizaci zátopového území
a rozšíření areálu TJ Spartak – BVC Chodov, rekonstrukce I., II. a III. Základní školy, přístavbu
denního stacionáře Mateřídouška, rekonstrukce
železničního viaduktu v Horní ulici a přístupové
komunikace pro bytovou výstavbu v Bezručově
ulici. V dnešní době také chceme připomenout,
že jako zastupitel města Chodova, pan Lubomír
Suk hlasoval v roce 1993 proti uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Chodovem a společností
Marservis na provozování teplofikačního majetku města Chodova.
ODS v Chodově žije i současností a 1.4.2010
na Místním sněmu ODS Chodov byl novým

			
			
			

Báňská
záchranná služba

(Z podnětu Ericha Franče   a s využitím informací od Petra Berana, archiváře SU, Ing.
Václava Kurce, velitele ZBZS SU, a.s. a článků,
uvedených níže)
Motto:
„Já, báňský záchranář, slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy čestným, ukázněným a poslušen příkazů svých nadřízených. Budu zachovávat
mlčenlivost ve služebních věcech. Ze všech sil budu
pomáhat při záchraně lidských životů a majetku při
závažných provozních nehodách. Při svém jednání
budu mít na zřeteli především zájmy společnosti…“
S těžbou uhlí v uhelných revírech v 19. století přišly
první důlní nehody a první promarněné životy horníků, protože uhelné společnosti nebyly připraveny
postiženým horníkům pomoci. Na dolech se při důlních neštěstích z horníků vytvářely provizorní, narychlo sestavené záchranářské oddíly, které nebyly
pevněji organizované ani náležitě vycvičené. Časté
byly také požáry v podzemí i na povrchu, vždyť budovy a těžní zařízení bylo většinou dřevěné a dřevěným
pažením v jámách se mohlo snadno dostat do tehdy ne příliš hlubokého podzemí. Teprve na počátku
druhé poloviny 19. století vznikají z řad horníků první závodní hasičské útvary, postupně jsou vycvičena
i záchranná mužstva - budoucí báňští záchranáři.
Zároveň byly také vyvíjeny první dýchací přístroje,
které umožňovaly záchranu horníků a pobyt v nedýchatelném prostředí. Na přelomu 19. a 20. století

předsedou zvolen Pavel Vlček. Dochází ke změnám, které by měly vést k lepší komunikaci
s občany města Chodova. V současné době dva
naši zástupci zasedají v Zastupitelstvu města
Chodova a jeden z nich je zároveň členem Rady
města Chodova. Jsme občané města Chodova a pracujeme aktivně na řádném fungování
města Chodova. Nejenom naše zástupce ve
vedení města Chodova můžete oslovovat prostřednictvím e-mailu: odschodov@seznam.cz,
nebo prostřednictvím sociální sítě facebook na
adrese odschodov. Těšíme se na Vaše podněty,
které členové MS ODS Chodov vyhodnotí, budou se Vám snažit pomoci a to případně i svými
hlasy v Zastupitelstvu města Chodova.

MS ODS Chodov                       zpoplatněno

došlo k ustanovení prvních báňských záchranných
stanic. Za datum vzniku báňské záchranné služby
se považuje 6. duben 1897, kdy Báňské hejtmanství
ve Vídni vydalo nařízení č. 692 k bezpečnostním
opatřením na dolech ostravsko - karvinského revíru.
Později, dne 23. června 1908, vydalo další nařízení
o zřizování záchranných stanic. Zásadní reorganizací, která položila základ k plné profesionalitě celého
záchranného systému, však bylo zřízení záchranného sboru báňských záchranářů z povolání.
První písemné dokumenty o záchranářství v sokolovském revíru (SR) pocházejí z roku 1909. Na
hlavních hlubinných dolech vznikly záchranné stanice se základním vybavením. Na příklad v roce 1932
měl důl Adolf Žofie v Bukovanech šest dýchacích
přístrojů typu Dräger z roku 1911 a 1924, se kterými pracovalo celkem dvanáct záchranářů se čtyřmi
dozorci, na dole Union II v Novém Sedle bylo deseti
záchranářům s pěti dozorci k dispozici šest dýchacích přístrojů téhož typu z let 1909 a 1924. Záchranné sbory různých firem mezi sebou spolupracovaly,
např. sbor z dolu Jiří v Lomnici se účastnil likvidace
důlního neštěstí na dole Marie Pomocná a Matyáš ve
Svatavě dne 15. března 1932. Z roku 1933 se dochoval přehled o výzbroji záchranných stanic v obvodu
Revírního báňského úřadu Karlovy Vary.
dokončení v dalším čísle

Štěpán Podešt
Další prameny:
David Dvořáček,DiS:
Historie Báňské záchranné služby
David Dvořáček, DiS: Důlní hasiči
pprap. Jana Kemrová: Z uhelných slojí
k povrchovým lomům v Podkrušnohoří
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Život ve městě
 	             
 	     ČSOP informuje

I letos se ČSOP Chodov stal garantem uspořádání Krajského kola ekologické soutěže Zelená
stezka - Zlatý list.
Na konci dubna proběhla v Chodově tradiční
ekostezka, Zelená stezka – Zlatý list.
Na start této přírodovědné soutěže se postavilo
letos celkem 94 účastníků, kteří na devíti stanovištích prokazovali znalosti z přírodovědných
oborů. Vítěznými družstvy se stala v kategorii
mladších žáků 6.ZŠ Cheb. Do celostátního kola
je doprovodí vítězné družstvo v kategorii starších
žáků, ze stejné školy. Druhé i třetí místo v obou
věkových kategoriích obsadila družstva 2. ZŠ
Chodov, Školní.Občerstvení (výborný guláš) připravil Kája Paul a jeho pomocníci. Po guláši si
účastníci soutěže pochutnali na sladkém pečivu,
které věnovala chodovská pekárna. Sponzorům
velmi děkujeme za jejich podporu.
Poděkování za pomoc při organizaci a dohledu
nad doprovodnými akcemi patří Jarce Chmelenské (výroba dárkových taštiček). Ve volném čase
si účastníci mohli prohlédnout expozice naší minibotanické zahrady. Velké poděkování patří také
pí učitelce Jarce Novotné (2.ZŠ Chodov) za pomoc
při organizaci akce, všem odborníkům na stanovištích a všem členům ČSOP, kteří se do této akce
zapojili.
Soutěžící na prvních třech místech byli oceněni
věcnými cenami a první místa i dortem.
Soutěž, finančně podpořená Městem Chodov
a CDM ČSOP, byla ukončena tradiční tombolou,
ze které si každý účastník odnesl nějakou výhru.

Miloš Volek

Vzpomínka

Dne 1. 5. 2011 navždy utichlo srdce našeho milovaného tatínka a dědečka, pana Petra Vlasáka. Kdo
jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme.

dcery Petra a Martina s partnery,
vnoučata Jakub, Petr, Lukáš a Kristýnka

Poděkování

Milí Chodováci, těm, kteří si koupili pomlázky na
čerpacích stanicích Benzina v Chodově, Esso v Chranišově a na několika dalších místech, bych chtěla
moc poděkovat jménem pana Bohuše Eliáše, který
každý rok plete 1000 pomlázek, aby za peníze, které
získá jejich prodejem, mohl pro děti z dětských domovů v Karlovarském kraji nakoupit dárečky ke Dni

dětí a k Vánocům. Letos již potřetí pořádá v Bečově
nad Teplou fotbalový turnaj pro děti z dětských domovů. Moc vám děkuje za to, že mu pomáháte na
tvářích dětí vykouzlit úsměv.

Monika Zdanovcová

CATR informuje

Vážení zákazníci, nejste lhostejní ke svému
okolí? Víte o určité lokalitě v Chodově, která
by si zasloužila více péče? Chodov může být
krásnější! Sami si vyberte místo, které chcete zvelebit! Je to jenom na vás!
Zapojte se do projektu: ZKRÁŠLI SVÉ OKOLÍ!
Probíhá v měsících květen a červen. Televizní
stanice Spektrum Home, která je zaměřená na domácí kutily a milovníky zahrádkaření, ve spolupráci
s kabelovou televizí CATR, zdarma zkrášlí vybranou
lokalitu města. Nezáleží na tom, zda se jedná o posprejovanou zeď, zanedbané místo, park či dětské
hřiště. Místo k zvelebení si určí sami občané Chodova. K tomuto účelu slouží bezplatná zelená linka,
která bude od 16. května v provozu. Na zelenou linku mohou občané až do 16. června zdarma volat své
návrhy a nápady, jaké místo a proč by podle nich
mělo být upraveno. Číslo zelené linky je 800 600
104. Druhou možností je napsat email s jasnou
specifikací lokality a ten poslat na adresu zkrasli.
chodov@prkonektor.cz. Všechny návrhy budou vyhodnoceny a místo, které zazní od občanů města
nejčastěji, bude v průběhu měsíce června odborně
upraveno.
Rádi bychom Vás také informovali, že na našem
stánku jsme na Čarodějnickém jarmarku pomalovali obličej více než 60ti dětem a v některých případech i dospělým!
Do května jste měli možnost zasílat nám i Vaše fotografie do naší galerie a tento měsíc je odstartováno
hlasování o tu nejsympatičtější fotografii. Pro 3 nejúspěšnější fotografie, které získají nejvíce hlasů, budou připraveny krásné ceny. Pokud se zapojíte, soutěžíte dále o ceny pro 3 vylosované šťastlivce! Bližší
informace k hlasování naleznete na našem webu.
Pokud jste do své schránky nedostali náš letáček,
který obsahuje i speciální nabídky pro nové klienty
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 provozovně na adrese:
Staroměstská 377, Chodov. Kontaktovat nás
můžete také na tel.č.: 352 665 298.
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Kino

Horké novinky

čtvrtek 30.6., pátek 1.7., sobota 2.7.
a neděle 3.7. v 17 a 19:30 h

Transformers33D
Premiéra akční scifi USA

sobota 18.6. a neděle 19.6. v 15 h
Ceská pohádka
Magický svět dobrých i zlých snů,
který se ukrývá přímo v našich peřinách,
ožije v muzikálové pohádce
ve formátu 3D.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

Třetí díl ze světa robotů. Decepticoni se vracejí, aby
si vyřídily účty s planetou Zemí. Je opět na Autobotech, aby zachránily svět. Ale nebude to tak snadné.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Hrají:

Lucie Bílá
Karel Roden
Jirka Mádl
Eliška Balzerová

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek8.4.
2.6 av pátek
3.6.sobota
v 17 h, 9.4. a neděle 10.4. v 15 hod.
pátek
17 hod.,
sobota 4.6. a neděle 5.6. v 15 a 17 h
MÁMA
MEZI MARŤANY 3D /88/
Kung Fu
pandakomedie
2 3D USA. Film ukazuje Milovu výpravu
PREMIÉRA
animované
Premiéra animované rodinné komedie USA.
na
záchranu
své
maminky.
Divoké
dobrodružství
ve formátu
Po si plnými doušky užívá život
legendárního
bojovníka,
který 3D.
společně
s pěti přáteli tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem hájí rodné údolí.

Film
je mládeži
mluvený
česky,
Přístupné,
česky přístupný,
mluveno. Vstupné
130
Kč vstupné 160 Kč.
čtvrtek 2.6,
3.6, sobota
čtvrtek
14.4.pátek
a pátek
15.4. 4.6.,
v 17 neděle
hod., 5.6. v 19:30 h
sobota
16.4.První
a 17.4. neděle
v 15 a 17 hod.
X-Man.
třída
Premiéra
RIO
3D akční scifi USA.

Film mapuje
začátky slavné
komiksové
ságy. USA.
Vrací Zpohodlnělý
se do doby, kdy
se ještěz
PREMIÉRA
animované
dobrodružné
komedie
papoušek
mutantiměsta
neodhalili
světu.vyrazí
Započne
dlouholetá
válka mezido
X-Many
magmalého
Minnesoty
na bláznivé
dobrodružství
Rio de aJanera.
netovým
bratrstvem.
Film
je mládeži
přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.
Přístupné, vstupné lidových 40 Kč
sobota26.4.
25.6. av středa
15 h 27.4. v 17.00 a 19.30 hod.
úterý

KRTKOVA ŘEČ
DOBRODRUŽSTVÍ
II.
KRÁLOVA
/118/

Před prázdninami
s Vámi rozloučí
náš vůdce,
biásek dalším
pokračováním
pohádek
Vystrašená
země se
potřebuje
pravého
vystrašený
člověk potřebuo Krtečkovi. První krteček měl u Vašich ratolestí úspěch, tak jsme se rozhodli
je pravého přítele.
pokračovat. .A jistě se děti budou těšit na září, kdy v našem biásku uvidíte další
pokračování jak Krtečka, ale i dalších animovaných pásem pohádek.
Přístupné, vstupné lidových 40 Kč

Zpravodaj
ven 2011
Zpravodaj města Chodova. Čer
Květen
2011

Červen 2011
středa 1.6. v 19:30 h

pátek 17.6. ve 22 h

Neznámý /113/

Kino

THOR 3D /130/

Premiéra misteriozního thrilleru USA.

Scifi USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 75 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 2.6 a pátek 3.6. v 17 h,
sobota 4.6. a neděle 5.6. v 15 a 17 h

sobota 11.6. ve 19 h

Kung Fu panda 2 3D

hosté: Zdeněk Srstka a spol., Jaroslav Kopic

Vem si svůj život zpátky. Dr. M. Harris se probere z komatu po
autonehodě a zjistí, že jeho identitu si přivlastní úplně cizí muž.
V hlavní roli Liam Neeson (Souboj titánů,Tři dny ke svobodě, Neznámý).

Premiéra animované rodinné komedie USA.

Po si plnými doušky užívá život legendárního dračího bojovníka,
který společně s pěti přáteli hájí rodné údolí.

Poznáte ho podle kladiva, bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také
rebel a možná se stane legendou. Hraje A. Hopkins.

Zahajovací večer Krimifestu

sobota 11.6. ve 20 h

Kájínek /107/

Vstupné 30 Kč

čtvrtek 2.6, pátek 3.6, sobota 4.6.,
neděle 5.6.  v 19:30 h

sobota 18.6. a neděle 19.6. v 15 h

X-Man. První třída.          

V peřině 3D

Česká pohádka.

Film mapuje začátky slavné komiksové ságy. Vrací se do doby, kdy
se ještě mutanti neodhalili světu.

Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich
peřinách, ožije v muzikálové pohádce ve formátu 3D. Hrají: L. Bílá,
K. Roden, J. Mádl, E. Balzerová.

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

Přístupné. Vstupné 130 Kč

pondělí 6.6., úterý 7.6., středa 8.6. v 19:30 h

neděle 19.6. v 17 a 19:30 h

Kazatel 3D /87/

THOR 3D /130/

Premiéra akční scifi USA.

Premiéra akčního scifi thrilleru USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 160 Kč
středa 8.6. v 17 h

Scifi USA.

Poznáte ho podle kladiva, bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel
a možná se stane legendou. Hraje A. Hopkins.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pondělí 20.6., úterý 21.6., středa 22.6. v 19:30 h

THOR 3D /130/

Lidice /126/

Scifi USA.

Poznáte ho podle kladiva, bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také
rebel a možná se stane legendou. Hraje A. Hopkins.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Premiéra českého válečného dramatu.

Film popisuje nejotřesnější tragedii v našich novodobých dějinách Lidice, co předcházelo a následovalo. V hlavní roli K. Roden.

Přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč

Paul /104/

Premiéra scifi komedie Velké Británie.

Když dva fanoušci komiksu vyrazí do USA, je jasné, že cesta nebude
jednoduchá. Tihle dva však narazí rovnou na mimozemšťana...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Pan Popper a jeho tučňáci 

Premiéra komedie USA.

Pan Popper - J. Carrey je úspěšný podnikatel. Jeho život se obrátí vzhůru
nohama, když zdědí šest tučňáků.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

pátek 10.6. ve 22 h, středa 15.6. a čtvrtek 16.6. v 17 h

čtvrtek 23.6., sobota 25.6. v 19.30 h

Akční krimi USA.

Premiéra komedie USA.

RYCHLE A ZBĚSILE 5

Princ a pruďas /102/

Vin Diesel v dalším rychlém a zběsilém filmu. Nohou zašlapují pedál
plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň anebo
alespoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč.

sobota 11.6. v 15 h a neděle 12.6. v 15 a 17 h

Rio 3D /96/

Animovaná komedie USA.

Dokáže Blue s pomocí nových přátel najít odvahu,
aby se naučil létat?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Komedie o dvou princích. Vynikající parádní oddychovka, některé scény
vejdou do dějin.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč
sobota 18.6. ve 19 h

Závěrečný večer Krimifestu

hosté: Jiřina Bohdalová, Běla Gran Jensen, Karel
Vágner s Vágner Family
sobota 18.6. ve 20 h

Ach, ty vraždy

Vstup volný
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program najdete na straně

čtvrtek 23.6. v 17 h, pátek 24.6. v 17 a 19:30 h
neděle 26.6. v 17 h

čtvrtek 9.6. v 17 a 19:30 h

festivalový týden

Post apokalyptický thriller zasazený do alternativního světa
zpustošeného staletími válek mezi lidmi a upíry.

K rimifest

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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sobota 25.6. v 15 h

pondělí 27.6., úterý 28.6., středa 29.6. v 19:30 h

Krtečkova dobrodružství II.

Pařba v Bangkoku

Před prázdninami se s Vámi rozloučí náš biásek dalším pokračováním pohádek
o Krtečkovi. První krteček měl u Vašich ratolestí úspěch, tak jsme se rozhodli
pokračovat. .A jistě se děti budou těšit na září, kdy v našem biásku uvidíte další
pokračování jak Krtečka, ale i dalších animovaných pásem pohádek.

Premiéra komedie USA. Pokračování filnu Pařba ve Vegas.

Přístupné. Vstupné 40 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 90 Kč

sobota 25.6. v 17 h, neděle 26.6. v 19:30 h

čtvrtek 30.6., pátek 1.7., sobota 2.7.
a neděle 3.7. v 17 a 19:30 h

Zkus mě rozesmát /116/

Romantická komedie USA.

Tentokrát v Thajsku. Co se stane ve Vegas se může stát ve Vegas,
ale co se stane v Bangkoku si nedovedete představit.

Transformers 3 3D

Premiéra akční scifi USA

Bez holky se holka těžko hledá. Vynikající
komedie s A.Sandlerem, N.Kidman a J.Aniston.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

Třetí díl ze světa robotů. Decepticoni se vracejí, aby si vyřídily účty s planetou
Zemí. Je opět na Autobotech, aby zachránily svět. Ale nebude to tak snadné.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Zadáno pro školy
Pro Mateřské školy

Konference s preventistou Ladislavem Staňkem
Filmové představení pro I. stupeň ZŠ

rango /107/

Vstupné 30 Kč

Filmové představení pro II. stupeň ZŠ

NICKYHO RODINA /96/

Vstupné 30 Kč

15.6. středa

10:15 h

15.6. středa 8:00 h
16.6. čtvrtek 8:00 h
10:00 h
17.6. pátek 8:00 h
10:00 h

1. - 4. tř. II. ZŠ
1. - 4. tř. III. ZŠ
4. a 5. tř. I. ZŠ
5. tř. II. ZŠ, 5. tř. III. ZŠ, SpecŠ, Stac.
1. - 3. tř. I. ZŠ

20.6. pondělí 8:00 h 6. - 9. tř. II. ZŠ a jedna 6. tř. I. ZŠ
10:00 h 6. - 9. tř. III. ZŠ a SpecŠ
27.6. pondělí 8:00 h 7. - 9. tř. a jedna 6. tř. I. ZŠ

Filmové představení pro Střední školu

LIDICE /126/
Vstupné 35 Kč

21.6. úterý

pro I. stupeň ZŠ 		
PREVE Témata
Šikana - chování mezi spolužáky /45´/ 25 Kč
TOUR Obtěžování - kontakt dítěte s cizím člověkem
2011 13.6. pondělí 8:00 h 4. a 5. tř. II. ZŠ, 4. a 5. tř. III. ZŠ
9:30 h 4. a 5. tř. I. ZŠ a SpecŠ

8:00 h/10:30 h

Témata pro II. stupeň ZŠ 		
Kouření a alkohol /45´/ 25 Kč
Prevence proti vandalství, udržování pořádku
13.6. pondělí

11:00 h 6. - 8. tř. I. ZŠ
12:30 h 6. a 7. tř. II. ZŠ, 6. a 7. tř. III. ZŠ

22. týden 2011

24. týden 2011

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

31.5. úterý a 2.6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 3.6. pátek od 18:00 h
život v Chodově očima kamery (premiéra)

14.6. úterý a 16.6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 17.6. pátek od 18:00 h
život v Chodově očima kamery (premiéra)

život v Chodově očima kamery (premiéra)

záznam koncertu z Čarodějnic 2011 (premiéra)

LÁSKA A PÁREČKY (1. část)

HOLDEN

záznam divadelního představení (premiéra)

záznam koncertu (premiéra)

ZAJÍC COMPANY

záznam koncertu z Čarodějnic 2011 (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

ROCKPARÁDA

rocková hitparáda (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

23. týden 2011

25. týden 2011

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

7.6. úterý a 9.6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 10.6. pátek od 18:00 h
život v Chodově očima kamery (premiéra)

21.6. úterý a 23.6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 24.6. pátek od 18:00 h
život v Chodově očima kamery (premiéra)

život v Chodově očima kamery (premiéra)

život v Chodově očima kamery (premiéra)

O POHÁR STAROSTY MĚSTA CHODOVA

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

LÁSKA A PÁREČKY (2. část)

TÝDEN V KRAJI

záznam z tradiční soutěže mezi Chodovskými školami (premiéra)
záznam divadelního představení (premiéra)

Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
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Červen 2011
Co ?

Kdy ?

Vernisáž výstavy 	
„Svět kolem nás“
Dětský den v knihovně
Mezinárodní den dětí –
celoměstská oslava
Třídní přehrávky

p. uč. J. Hraničková (klavír)
p. uč. J. Kubricht (housle, komorní hra)

Kde ?

31.05.
Galerie DDM
potrvá do 16.06.		
01.06.
MěK – dětské odd.
14:00 - 18:00 h
01.06.
Areál DDM
14:30 h		
01.06.
ZUŠ – koncertní sál
17:00 h

DDM Bludiště
Chodov
MěK Chodov
DDM Bludiště
Chodov
ZUŠ Chodov

Vyhlášení Pohlednicové soutěže

01.06. – 09.09. 	

Rodinka
Dětský den s krtečkem
Výtvarná dílnička –
Pohyblivé hračky
Kluci a holky z naší školky
vystoupení chod. školek
Třídní přehrávky –

02.06.
MěK – dětské odd. 	
MěK Chodov
10:00 h
02.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
14:00 h
02.06. 	
KASS – Malá scéna
MŠ Chodov
15:00 h
02.06.
ZUŠ – koncertní sál
ZUŠ Chodov
16:30 h
04.06.
Kynologické cvičiště
ZKO Chodov
10:00 h
04.06.	Lesopark  Chodov	Junák Chodov
20:00 h
05.06.
Kynologické cvičiště
ZKO Chodov
9:45 h
05.06.2
KASS – Malá scéna
ZUŠ Chodov
10:00 h
06. – 09.06.
ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov

p. uč. J. Kaprová (kytara)

Bonitace německých ovčáků

Stezka odvahy
Voříškiáda
„Taneční dopoledne“
Postupové zkoušky 	
žáků ZUŠ
Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Třídní přehrávky

p. uč. P. Samec (dech. nástroje, bicí)

Třídní přehrávky –

p. uč. J. Hrebeňáková (klavír)

Výtvarná dílnička
Veselá okna - dekorace z papíru
Krimifest – filmový festival
s kriminální tématikou
Koncert hudby hradní stráže
Kinematograf bratří Čadíků
film Cizinec 	
film Ženy v pokušení
film Kájínek
Zahajovací večer Krimifestu
2011
Koncert Markéty Janouškové
- houslistka
Třídní přehrávky –
p. uč. M. Plitz (keyboard, flétny)

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Zápis žáčků
„Čarování s hudbou“

06.06.
16:00 h
07. – 08.06.
10:00 – 18:00 h
08.06.
17:00 h
09.06.
17:00 h
09.06.
14:00 h
10. – 19.06
10.06.
15:00 h
10. – 12.06.
10.06. – 22:00 h
11.06. – 22:00 h
12.06. – 22:00 h
11.06.
19:00 h
12.06.
17:00 h
13.06.
17:00 h
14. – 15.06.
10:00 – 18:00 h
14. – 15.06.
16:00 – 17:30 h

MěK, Infocentrum

Kdo ?

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – společ. sál

KASS Chodov

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – Malá scéna

KASS Chodov

Staroměstská ul.

KASS Chodov

Staroměstská ul.

KASS Chodov

KASS – Malá scéna

KASS Chodov

Kostel sv. Vavřince

KASS Chodov

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

KASS – společ. sál

KASS Chodov

ZUŠ Chodov

ZUŠ Chodov
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Červen 2011
Co ?

Kdy ?

Vyhlášení vítězů
Velké čtenářské soutěže
Vernisáž výstavy 	
„Stoptime Jiřího Slívy“
Výtvarná dílnička
Hurá k moři
Třídní přehrávky

p. uč. M. Šenitka (klarinet, zobc. fl.)

Hudební proměny

Červení panteři, Booger, Roxette Revival

Svátek hudby

Závěrečný večer
Krimifestu 2011 	
Varhaní koncert Jiřího
Dolanského
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky
Historická beseda
Stroj času – Královské milenky
Výtvarná dílnička
Kamarádi z bambulí
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky
Salsa párty
tančení v knihovně
Výtvarná dílnička
Ozdobné řetězy
Večerníček
aneb začněte prázdniny pohádkou
Soutěž ke dni dětí 	
ve sportovní gymnastice
Regionální mistrovství
ČR ABV ČVS – II. kolo
Witte Cup 2011 – beach 	
turnaj pro školy 	
Chodovské žákovské víceboje
sportovních přípravek - atletika
Regionální mistrovství
ČR ABV ČVS – III. kolo
Kolo pro rodinu III.
Rodinný cyklistický závod
Branný den pro děti 	
Chodovské dětské
rybářské závody – 7. ročník
Soutěž ve vzduchostřelbě
Chodovský Bike 2011
mistrovství Karl. kraje - 12. ročník
Český pohár série „B“ 	
muži, ženy - beach

15.06. 	
15:30 h
15.06. 17:00 h
potrvá do 01.09.
16.06.
14:00 h
16.06.
17:00 h
17.06.
19:00 h
18.06.
13:00 – 22:00 h
18.06.
19:00 h
19.06.
17:00 h
20. – 22.06.
10:00 – 18:00 h
20.06.
16:00 h
22.06.
17:00 h
23.06. 	
14:00 h
26.06.
10:00 – 18:00 h
27.06.
16:00 h
29.06.
17:00 h
30.06.
14:00 h
30.06.
17:00 h

Kde ?

Kdo ?

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Staroměstská ul.

ZUŠ Chodov

KASS – Malá scéna

KASS Chodov

Kostel sv. Vavřince

KASS Chodov                      

KASS – společ. sál

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

KASS – společ. sál

KASS Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

04.06.
Tělocvična G+OA
9:30 h		
04. – 05.6.
Kurty BVC
10:00 h
07.06.
Kurty BVC
9:15 h
07.06.
Atletický stadion
16:00 h
11. – 12.6.
Kurty BVC
10:00 h
15.06.
Okolí Bílé vody
17:00 h		
17.06.
Smolnický kopec
9:00 h		
18.06.
Areál Bezručova ul.
7:30 h
18.06.2011
Smolnický kopec
9:00 h		
19.06.2011
Smolnický kopec,
9:30 h
Bílá voda
24. – 26.06.2011
Kurty BVC

Zpravodaj města Chodova. Červen 2011

DDM Bludiště
Chodov
BVC Chodov
BVC Chodov
ŠAK Chodov
BVC Chodov
TJ Plamen
Chodov
SRPD při DDM
Bludiště Chodov

ČRS Božičany
SRPD při DDM
Bludiště Chodov

TJ Plamen
Chodov
BVC Chodov
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Sport
STOLNÍ TENIS
mladí opět úspěšní
Sportovní den
partnerských měst

14.05.2011 hostilo sportovní centrum v Chodově zajímavou akci, kterou uspořádalo město
Chodov ve spolupráci s partnerským městem
Oelsnitz/Erzgebirge, za podpory Euregio Egrensis.
Ve velmi netradičních disciplínách, jako třeba:
štafeta s míčkem na lžíci, rybolov, lukostřelba,
obíhaná – ping pong, minigolf, hod na koš, kop na
branku přes celé hřiště a další, soutěžilo 11 týmů
z Chodova a 9 týmů z Oelsnitz. Celkové vítězství
nakonec zůstalo v Chodově a tak putovní pohár
zůstává na naší radnici. Smyslem této akce bylo
připravit neformální setkání obyvatel z obou měst
a podle nálady, která po celý den panovala, jsem
přesvědčen o tom, že se to povedlo.
Můj dík patří jak Euregiu Egrensis za finanční
podporu této akce, tak i dobrovolníkům z BVC
Chodov, kteří zajistili perfektní průběh celého dne.

Patrik Pizinger, místostarosta

Dne 17. 4. 2011 pořádal oddíl stolního tenisu
v Aši turnaj, do kterého se kvalifikovalo 12 nejlepších hráčů v kategorii dorostenců, z celého
Karlovarského kraje. Mezi těmito hráči nechyběli 3 chodovští borci - David Kruliš, Petr Marton
a Jan Kožuškanič. Nominace do tohoto turnaje,
pod označením TOP 12, je již, sama o sobě, úspěchem. V turnaji nastoupili chodovští dorostenci na
stoly s cílem ukázat se v nejlepším světle a porazit
tak co největší počet soupeřů. Nejlepší výkon podal
David Kruliš, který po těsné prohře s pozdějším
vítězem Hurbanem z Březové 2:3 a se stříbrným
Hoblem z Františkových Lázní taktéž 2:3, obsadil
krásné 3.místo. Jeho týmový kolega, Jan Kožuškanič, jej následoval a svým výkonem nakonec skončil těsně „pod bednou“, na 4. místě. Další kvalitní
chodovský dorostenec, Petr Marton, posléze, po
několika smolně prohraných zápasech, obsadil 11.
místo, což je též úspěch pro chodovský ping pong.
Stejný turnaj, TOP 12 v kategorii mladších žáků,
se konal 1. 5. 2011 ve Františkových Lázních. Tam
se, na základě výsledků z celé sezóny, probojovali
3 naši hráči. Nejlépe si vedl Tomáš Partyngl, který se probojoval do samotného finále, kde bohužel
nestačil na domácího Hobla. Mezi 12 nejlepšími
hráči Karlovarského kraje, v nejmladší kategorii,
se neztratili ani další chodovští borci. Jakub Visinger obsadil 5. místo a Petr Mora 7. místo. Dalším neopomenutelným faktem je skutečnost, že
Tomáš Partyngl se na krajských přeborech mladšího žactva, konaných již v lednu letošního roku,
probojoval „na bednu“ a tím si tak pojistil postup
na mistrovství České republiky. Palce mu budeme
držet v průběhu května, kdy se bude MČR konat ve
východních Čechách.

Jan Kořínek

ŠAK informuje
V měsíci květnu proběhl již 20. ročník Chodovské tretry. Letos byl ozdoben mezinárodní
účastí i splněním limitů na Mistrovství Evropy
do 22 let. Příjemné bylo i vystoupení odchovance chodovské atletiky, Miroslava Pudivítra. Domácí potěšil výkon chodovského vrhače
v kategorii dorostu, Tomáše Skály, v nejhodnotnějším výkonu ČR či výkon Michaely Pechouškové ve sprintech žákovských i ženských.
Více na www.sak-chodov.cz.
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Souboj na 5000 m sokolovského P. Procházky s odchovancem chodovské atletiky, Janem Kubíčkem

Žákovské atletické víceboje sportovních
přípravek
…proběhnou letos, 7. června, od 16:00 h na
atletickém stadionu. I letos budou podpořeny
dotací Města Chodova a obce Vintířov. Každý závodník bude muset absolvovat sprint, hod míčkem, skok do dálky a běh na 300 m.
Závod je nachystán pro žáky narozené v roce
2000 a mladší. Přihlášky nejpozději do 6.6. na
e-mail: atletikachodov@seznam.cz .

   Maxištafeta  
Na dny 1. a 2. července chystá ŠAK Chodov
další ročník extrémního 24 hodinového běžeckého štafetového závodu. Chodovská MAXIŠTAFETA bude zahájena v 17:00 h. Od tohoto času
si mohou chodováci přijít zaběhnout svá kolečka
pro zdraví a na podporu sportovního ducha. Cílem štafetového družstva Chodova bude zaběhnutí co největšího množství kilometrů. Více na
www.sak-chodov.cz

Miloš Volek

KARATE

la soupeřce v semifinále a do boje o medaile již
nezasáhla. Miroslav Boguský startoval ve váze
muži –80 kg a BRH (bez rozdílu hmotnosti)
a z obou těchto kategorii si odnesl bronzové medaile. Získané úspěchy potvrdily, že ani na mezinárodních turnajích se naši borci neztratí.
Naši benjamínci vyrazili získávat ostruhy na
soutěž pro začátečníky NARAMA SEITO do Plzně. Zde se sjelo na 100 účastníků, aby si, někteří vůbec poprvé, vyzkoušeli atmosféru závodů.
Obrovská tréma a nervozita se projevovala na
všech startujících a podpora rodičů a uklidňující
slova trenérů byla na místě. Všichni naši borci
startovali v kategorii KATA. Svoje první závody
výborně zvládla Nelinka Bambousková, která
získala krásné druhé místo. Lukáš Herák díky
trémě udělal techniku navíc a vypadl v osmifinále. Koncovka se nepovedla ani Kubovi Kissů, Lukáši Vyčíchlovi, Radkovi Hegebrandtovi
a Ženetce Dognerové. Po malém zaváhání vypadli všichni v prvních kolech, což se samozřejmě neobešlo bez slziček zklamání, ale šlo hlavně
o to, aby si borci „osahali“ atmosféru soutěží
a sami zjistili, co je třeba ještě natrénovat. Lépe
se dařilo zkušenějším, Janičce Novákové a Aničce Lojdové. Obě závodnice se probojovali do finále, kde si „rozdaly“ o zlato. Lépe zacvičila Janička a na Aničku zbylo „jen“ stříbro. Jiří Šejba
se probojoval také do finále, kde zaváhal a zlato
si odnesl soupeř z Plzně.
Děkujeme firmě Gorenje a Městu Chodov, bez jejichž pomoci bychom těchto
úspěchů těžko dosahovali.

Ludoslav Hronek, trenér

BVC WITTE Chodov

Beachvolejbalistka Šárka Vodenková
nominována na MS 19 v Chorvatsku!
Šárka Vodenková se, jako první odchovankyně

Květnový víkend 14.-15.5.2011 proběhl velmi
úspěšně pro barvy Karate klubu Gorenje Chodov. Naši zkušení borci, Kateřina Střimelská,
Andrea Lochschmidtová a Miroslav Boguský se
zúčastnili mezinárodního turnaje POSTOJNA
OPEN ve Slovinské Postojně. Tohoto prestižního
turnaje se zúčastnilo téměř 800 závodníků z celé
Evropy. Kromě domácích borců přijeli bojovat
do Postrojny i týmy z ČR, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Německa, Řecka, Slovenska aj.
Naši borci startovali v kategorii KUMITE.
Kateřina Střimelská si v kategorii ženy –60 kg
vybojovala pěkné třetí místo. Andrea Lochschmidtová v kategorii juniorky –60 kg podleh-

Reprezentantky ČR do 19 let Šárka Vodenková
(vlevo) a Patricia Missottenová na ČP v Brně

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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chodovského volejbalu, nominovala na juniorské mistrovství světa v plážovém volejbalu,
které se uskuteční 22.-26. června v chorvatském
Umagu. Nominaci si vybojovala se svou spoluhráčkou Patricií Missottenovou z VK Modřanská Prostějov, díky vynikajícím výkonům v nominačním turnaji v Břeclavi a předtím v Brně.

Slušná umístění žen BVC WITTE Chodov
v Poháru ČVS v Pňově
V Pňově se 12.-16. května, krom českého páru
číslo jedna (Kolocová, Sluková), sešla kompletní
česká a slovenská beachvolejbalová špička, připravující se na turnaj světové série v polských
Myslowicích. Mezi nimi se rozhodně neztratily
ženy BVC WITTE Chodov.
Celkové pořadí žen: 1. Klapalová, Háječková;
2. Tobiášová, Nováková; 3. Hermannová, Bonnerová...7. sestry Pecháčkovy (BVC WITTE);
9. Bláhová(BVC WITTE), Zelinková a Voláková (BVC WITTE), Dopitová; 25. Vodenková (BVC WITTE), Missottenová.
V kategorii mužů se dvojice Kodera (BVC
WITTE), Pála neprobojovala z kvalifikace do
společnosti reprezentantů ČR a Kanady.
Celkové pořadí mužů: 1. Beneš, Kubala;
2. Rotrekl, Kufa R.; 3. Plaček, Lébl...
21. Kodera (BVC WITTE), Pála.

ná
21.-24. D.Mühlhauserová, Husáková
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Srdečně Vás zveme do našeho areálu!
V měsíci červnu pořádáme:
4.-5.6. Regionální MČR ABV ČVS 2.kolo
7.6. WITTE CUP – turnaj pro školy
11.-12.6. Regionální MČR ABV ČVS 3. kolo
24.-26.6 Český pohár „B“ mužů a žen
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php

Zdeněk Malich, BVC WITTE Chodov

Jan KUBÍČEK

Terénní triatlet Jan Kubíček (31) je pro letošek novou posilou jednoho z nejlepších bikových
týmů u nás, Česká spořitelna – Specialized. „Dostal jsem možnost absolvovat v rámci přípravy
na xterru seriál Kolo pro život. Bike je v xteře
stěžejní disciplína, proto bych rád pochytil
zkušenosti od profesiolnálních bikerů, Kristyána Hynka a Pavla Boudného. S nadšením jsem
uvítal nabídku manažera týmu, někdejšího vynikajícího bikera a olympionika, Radima Kořínka. Plánuji se účastnit šesti až osmi závodů a
těším se na ně,” říká Jan Kubíček, který zahajuje
sezónu prvním z nich příští sobotu Trans Brdy
v Letech u Prahy.

                 tisková zpráva – duben 2011

Juniorky bodovaly v Českém poháru v
Brně i v Břeclavi
Šárka Vodenková s Patricií Missottenovou (VK
Modřanská Prostějov) nestačily v Brně (7.-8.
května) pouze na finalistky, když ve čtvrtém kole
podlehly dvojici Suchá – Pehalová (celkově 2.)
0:2(-18,-11) a v opravném pavouku pozdějším
vítězkám Vandasové s Klimešovou 1:2(-18,17,11) a obsadily tak konečné 5. místo.
Umístění dalších chodovských párů: 7. Š.Gergelyová, Skarková(Brno), 9. Szepová – Randýsková, 13.-16. Vydrová – G.Gergelyová a Erpsová – Krásná, 17. Mandíková (Olymp Praha)
- Mühlhauserová.
Turnaj v Břeclavi (14.-15.května) se nedohrál a
tak se body dělily.
Umístění chodovských hráček:
1.-12. Vodenková, Missottenová; M. Mühlhauserová, G. Gergelyová; Szepová, Randýsková
13.-16. Vydrová, Š. Gergelyová; Erpsová, Krás-

Termín uzávěrky
prázdninového dvojčísla
17.6.2011
Pozor, během měsíce července a srpna
vychází jedno dvojčíslo.
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AKCE
PROGRAM

10.6. pátek 15h
KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE / Staroměstská ulice/
moderuje - Romana Poláková

sobota 11.6. ve 19 h
Zahajovací večer Krimifestu
hosté: Zdeněk Srstka a spol., Jaroslav Kopic, plk. Mgr. Martin Götzl
moderují: Romana Poláková, Lukáš Gibiec. Hudební doprovod:
Jazzové trio Jana Horycha
sobota 11.6. ve 20 h
Kájínek /107/ Přístupný od 15 let. Vstupné 30 Kč

11.6. a 12.6. sobota 10h
KRAJSKÁ SOUTĚŽ “HRA PLAMEN” /ŠAK/
12.6. neděle 17h
houslový koncert   MARKÉTY JANOUŠKOVÉ /kostel sv. Vavřince/

pátek 10.6. v 17 h
Američan /105/ Krimi drama USA.
Zabiják se ukrývá před posledním úkolem. V hlavní roli G.Clooney.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 30 Kč

13.6. pondělí  8 až 12.30h
PREVE TOUR 2011 - 4x  beseda /kino Malá scéna/
8.00h - I.stupeň ZŠ Chodov, 9.30h - I.stupeň ZŠ Chodov
11.00h - II.stupeň ZŠ Chodov, 12.30h - II.stupeň ZŠ Chodov

pátek 10.6. v 19:30 h
Kurýr 3 /99/ Akční thriller Velké Británie a Francie.
Frank Martin opět v akci v podání J. Stathama.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 30 Kč

14.6. úterý  10h -  1. ROČNÍK SOUTĚŽE DĚTSKÁ PŘEHLÍDKA
DIVADEL /kino Malá scéna/ - zadáno pro ZŠ

sobota 11.6. ve 20 h
Kájínek /107/ Český akční krimi thriller
Film je inspirován příběhem nejznámějšího vězně u nás J.Kájínka.
Přístupný od 15 let. Vstupné 30 Kč

15.6. středa  10.15hod -  KONFERENCE S PREVENTISTOU
LADISLAVEM STAŇKEM /kino Malá scéna/ beseda - 10.15h - školky

neděle 12.6. v 19:30 h
Nevinnost /102/ České krimi drama.
Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může
být velmi rychlá.
Přístupné od 12 let. Vstupné 30 Kč

11.6. sobota - PUTUJEME NA FESTIVAL DO CHODOVA  /
turisté TJ Spartak Chodov/ - Turistické a poznávací putování u
příležitosti filmového festivalu KRIMIFEST

pondělí 13.6. v 19:30 h
Bastardi /80/ České drama.
Film, který Vás přesvědčí, že vždy může být ještě hůře.
Přístupné od 12 let. Vstupné 30 Kč
úterý 14.6. v 19:30 h
Tři dny ke svobodě /112/ Krimi drama USA.
Není nic nebezpečnějšího než člověk, který nemá co ztratit. Hrají: R. Crowe.
Přístupné od 12 let. Vstupné 30 Kč
středa 15.6. v 19:30 h
Dívka, která si hrála s ohněm /129/ Švédské krimi drama.
Poctivé detektivní drama,které má v Evropském podání vždy navrch.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 30 Kč
čtvrtek 16.6. v 19:30 h
Dívka, která kopla do vosího hnízda /147/
Švédské krimi drama.
Třetí pokračování a poslední díl švédské trilogie. Do třetice všeho
dobrého, říká se. A tady to platí na 100%.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 30 Kč
pátek 17.6. v 17 h
22 výstřelů /122/ Akční krimi thriller USA.
Tahle krev nikdy nezaschne.Tento film je inspirován skutečnými
příběhy ze světa mafie v Marseilly. Hraje Jean Reno.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 30 Kč

sobota 18.6. ve 19 h
Závěrečný večer Krimifestu
hosté: Jiřina Bohdalová, Běla Gran Jensen, Karel Vágner s Vágner
Family, večerem provází Petr Jančařík
sobota 18.6. ve 20 h
Ach, ty vraždy
Vstup volný

8.00h - 9.00h
8.00h - 9.00h
8.00h - 9.00h
8.00h - 9.00h

20km
20km
10km
10km

15.6. středa  - POZNEJ MĚSTO CHODOV  /turisté TJ Spartak
Chodov/
Okružní putování městem pro rodiče s dětmi - 5km
start : Kulturní a společenské středisko Chodov,
Náměstí ČSM 1022 - 16.00hod - 17.00h
Startovné na obě akce se nevybírá, odměnou jsou zážitky z
pohybu v přírodě a pamětní list.
15.6. středa 17hod - VERNISÁŽ VÝSTAVY JIŘÍ SLÍVA /Galerie u
Vavřince/
17.6. pátek     19hod -  HUDEBNÍ PROMĚNY  /společenský sál/
vystupující - Červení panteři, Booger, Roxete revival		
18.6. sobota 9hod -  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU /areál MZS/
pá 10. so11. a ne 12.6. vždy ve 22hod - KINEMATOGRAF BRATŘÍ 
ČADÍKŮ /Staroměstská ul./
			
pátek   - Cizinec
sobota - Ženy v pokušení
neděle - Kajínek
19.6. neděle 17hod - varhanní koncert JIŘÍ DOLANSKÝ  /kostel
sv. Vavřince/
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pátek 17.6. v 19:30 h
Londýnský gangster /103/ Romantické krimi Velké Británie a USA.
Ne každý kriminálník chce být gangsterem. V hlavní roli Colin Farrell.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 30 Kč

starty: 	
Karlovy Vary dolní nádraží ČD
Sokolov nádraží ČD
Nová Role nádraží ČD
Loket nádraží ČD

Placená inzerce

p.Šimek - 1/4

KADEŘNICT VÍ
Autoservis Šimek

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

NOVINKA !!!

objednávky: 775 309 684

Pro automobily
s klimatizací
Èištìní klimatizací
Plnìní klimatizací
Opravy klimatizací

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.

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

Jiný čas dle dohody

NEHTOVÉ1.STUDIO
MÁJE 629, CHODOV
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem,
ruční malba, one strok
Veronika Chmelenská
NOVÁ MODELÁŽ 450 Kč
721 657 754
DOPLNĚNÍ
350 Kč
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Jana Gajdošová 606 256 112

Telefon: 352666070, Mobil: 602157191
Husova 101, Chodov 357 35
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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AUTODOPRAVA
RYCHLE - LEVNĚ - SPOLEHLIVĚ - STĚHOVÁNÍ
ODVOZ - DOVOZ PO CELÉ ČR + EU

Richard HORN
Tel.: 775 723 160
e-mail: richard.horn@seznam.cz

w w w.avalfinancial.cz

24

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

Chcete mít jistotu slušného jednání
u nebankovního zdroje?

723 012 302

volejte:
e-mail: mojzis@avalfinancial.cz

AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686
Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i dodávkov ých vozidlech:
diagnostika řídících jednotek
výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd
opravy brzdových systémů
výměna tlumičů, spojek
nástřik podvozku a dutin
příprava na STK ...

Po-Pá 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 SO po dohodě
pánské, dámské, dětské

KADEŘNICTVÍ OLINA
VINTÍŘOV 182

OBJEDNÁVEJTE:
OLINA: 607 932 847
HANKA: 607 682 575
NOVĚ: masáže, pedikúra, manikúra
Monika 728 578 062
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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AUTOSERVIS KRAUS
Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

www.autoserviskraus.cz

tel.: 775 931 797

• 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

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

:
N OtVěníIinNtKeriéArů
Č iš

MÁTE PROBLÉM S VÝFUKEM?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

Dvoøák SKLAD V KRAJI!
MONTÁŽ NA POČKÁNÍ! p. NEJVĚTŠÍ
Nabízíme výfuky všech cenových kategorií
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

Naše další služby pro Vás:
• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI
AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYC H L O S E R V I S

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

602 464 050
351 105 390-1
e-mail:
autoesta@quick.cz
www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61 Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7.00 - 16.00
Sobota po dohodě
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

“MARCELA”
- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy
U Porcelánky 849
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

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

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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KLASIK REALITY
U Porcelánky 498, Chodov
e-mail: klasikreality@seznam.cz
kontakt: 608 535 916, 731 410 500

- 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
S T AV Í M E N A D O B R É P O V Ě S T I
NABÍZÍME K PRODEJI
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
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví
550 000 Kč
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví
530 000 Kč
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Finanční poradenství zdarma

Vy b í ráme nejzajímavější možnosti na trhu.
Spolupráce s desítk ami par tnerů.

Projekt všitý pro jednotlivce i celou vaši rodinu přímo na míru.
Hypotéky
Úvěry na bydlení
Stavební spoření
Penzijní připojištění
Investice do fondů
Životní pojištění
Úrazové pojištění
Zajištění majetku
Připravte se na nástrahy života
co nejlépe a nejlevněji.
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

tel.: 724 240 212
Iveta Hauzrová
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Zábavná výuka zaměřená na konverzaci
Kurzy v malých skupinách na 2.ZŠ Chodov
Eva Zikmundová, DiS.
+420 602 211 889
Přijímáme přihlášky ke studiu

www.enigmaskola.cz

tel.: 602 445 711
fitnesskama@seznam.cz

BOX PYTEL

Karlovarská 37
Chodov

EXTRA NABÍDKA

Od ledna 2011 ženy vstup 20 kč

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

pinpongov

A K CsoElárium
turbo
č
1 min./8,-K

Po - Pá 8.00 - 12.00 14.00 - 21.00

ý stůl

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

So - Ne 14.00 - 19.00

Fotoslužby
Computer

ZMĚNA PROVOZOVNY
Husova 786 (areál TIPO), 357 35 Chodov
Tel.: 352 67 60 27

COMPUTER ”K”:
Mobil: 608 024 618
PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ - NOTEBOOKŮ A TABLETŮ
SESTAVY PC NA ZAKÁZKU - PRODEJ KOMPONENTŮ
ODVIROVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ POČÍTAČŮ, ZÁLOHOVÁNÍ A ZÁCHRANA DAT
PŘESTAVBY A MODERNIZACE PC

FOTOSLUŽBY ”K”:
Mobil: 777 024 618

ATELIÉROVÉ A FOTO NA FOKLADY,

DĚTI, JEDNOTLIVCI, ZVÍŘATA, SKUPINOVÉ, RODINNÉ,
SVATEBNÍ, TĚHOTENSKÉ FOTO A AKTY.
TABLA A BOOKY

SAMOOBSLUŽNÝ FOTOTERMINÁL - DIGI FOTO IHNED
TISK DIGITÁLNÍCH FOTO NA POČKÁNÍ AŽ DO FOTMÁTU A3+
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

novinka : obnova vlasu keratinem
Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

mobil: 602 190 602

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 979, 357 35 Chodov

Dodávky, montáž, servis:

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

mob.: 606 852 893

nově ote vřeno
na Staroměstské ulici
naproti poště

široký výběr zlatých a stříbrných šperků
hodiny, hodinky pro každého.

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

mobil:
603 203 101, 724 129 100
e-mail:furiak@volny.cz
www.volny.cz/furiak

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Stará Chodovská 47
357 35 Chodov
Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné,
známé i firemní zaměstnance.

Naučím slovem i písmem
maďarsky,
rusky,
slovensky,
staroslovensky

Tel. 723 565 749
9 – 17 hod.

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

Pondělí - pátek

9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Nově otevřeno v areálu nábytku Ideál
Bezručova 492, Chodov
telefon: +420 734 603 107

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

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)
POBOČKA v LOKTI u kolejí

• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• zahradní a ruční nářadí
• řezné kotouče, elektrody,
mont. pěny

• spojovací materiál
• lepidla
• barvy
• profi lepidla

TEL.: 777 682 634

0/5+:+! .! 3-,/565 :$!2-!
PÏI UZAVÏENÄ STAVEBNÄHO SPOÏENÄ
PRO KLIENTY VE VÃKU  LET A STARsÄ
2OOSEVELTOVA    #HODOV
,UÆKA .OV¸KOV¸    e¸RKA eTÃPNI¿KOV¸   

Vezměte to za dobrý konec

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’

v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

mob.: 607 276 954
603 786 056
PO-PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

Interiéry FUCHS
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

Prodej masérského vybavení
Město Nová Role nabízí k prodeji
masérské vybavení:
Lehátko Jordan B2e Prima (pořizovací cena 33075,- Kč)
Židle Denta (pořizovací cena 5490,- Kč)
Terapeutická židle Swing (pořizovací cena 19950,- Kč)
výši
utou cenu ve
Vše za nabídn cí ceny, tzn.
50% pořizova Kč

29258,-

Kom e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )
- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
u
í men
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
oledn

V LETNÍCH MĚSÍCÍCH TERASA PŘÍMO NA STARÉM NÁMĚSTÍ
MOŽNOST P OŘÁDÁNÍ RAUTŮ

REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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PROVOZNÍ DOBA

PO - ČT 11.00 - 22.00
PÁTEK 11.00 - 24.00
již od
č
SOBOTA 12.00 - 24.00
65,- K
NEDĚLE 12.00 - 22.00
těšíme se na vás .

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

Oficiální distributor firmy
JABLOTRON ALARMS a.s.
pro karlovarský kraj

we b : w w w. r m s e c u r i t y. c z

e - S H O P : e s h o p . r m s e c u r i t y. c z

“Objednané zboží z e-shopu si můžete vyzvednout přímo na naší prodejně”

ožné
m
e
j
či
Vše
stní o
a
l
v
si na lédnout
p ro h o u š e t
k
a vyz ovozovně
ší pr
70.
na na ČSM 11
i
v ulic

prodej počítačů, notebooků, příslušenství, spotřební elektroniky kompletní sortiment naleznete v našem e-shopu
servis výpočetní techniky všech značek správa počítačových sítí
* postaráme se o vaše.....

Jedete na dovolenou a bojíte se o svůj majetek?
ceny již od 100Kč/den
Už nemusíte, pronajměte si komplexní zabezpečovací zařízení na dobu dovolené.

člen Asociace Gremium Alarm

Roman Meškán
ČSM 1170
357 35 Chodov
tel.: 603 256 177, 351 161 070

Placená inzerce
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PR OVIDENT
NOVINKA

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

PŘIJĎTE SI K NÁM
ODPOČINOUT !
PEDIKÚRA - MANIKÚRA
GELOVÁ MODELÁŽ

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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.
NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NA: www.salonchodov.cz
Chcete stavět, přistavovat, zateplovat, vylepšovat a nevíte jak na to? Stačí nás pouze kontaktovat a my Vám
poradíme, zařídíme nebo provedeme. Přenechte starosti nám………………………
Zejména pak……
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

REPRESENT

inženýrská a znalecká kancelář s.r.o.
Chelčického 492, 356 01 Sokolov

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)

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Placená inzerce
pp.doprava

Petr PEER

nosnost do 1,5t
certifikace A D R

geodetické služby
·
·
·
·

tel.: +420 733 386 945, ppdoprava@email.cz

JAN FAST

CHODOV

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Účetní služby

Denisa
Denisa Hloušková
Hloušková

• Kompletní zpracování účetnictví, mezd , daňových přiznání
• veškeré administrativní práce
• účetní poradenství

607 593 900

denisahlouskova@seznam.cz

Manikúra, pedikúra, masáže
U Porcelánky 266, Chodov, 1. patro

tel.: 777 704 477

Jana Pitáková

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

Masáže

Masáž lávovými kameny
Indická masáž hlavy
Masáž chodidel

VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
®
INDECO CZ

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Najdete nás na adresách:
e-mail:

info@manipul.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

Karlovy Vary
Sokolovská 63
tel.: 353 222 844

Cheb
Svobody 51
tel.: 354 435 279

35

36

Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

Placená inzerce

Vá obchod s nov m i pou it m zbo ím
– nov i pou it
AK"NÍTEXTIL
NABÍDKA
KOJENECKÉ
EBY – nové i pou ité
AK"NÍPOT
NABÍDKA
NOV$ ZAVEDENÉHO SORTIMENTU
- D TSK TEXTIL: tri ka, mikiny, sukénky, ati ky, kra asy, kalhoty,…
NOV$ ZAVEDENÉHO SORTIMENTU
-

KOJENECK

-

-

HRA KY - nové

AUTOSEDA KY – nové i pou ité
-

KO ÁRKY – nové i pou ité

-

POST LKY – nové i pou ité

AKCE:
POSTÝLKA + KOMPLETNÍ VÝBAVA
˚
v ruzném
barevném provedení

2999,-

nové autoseda#ky od 1299,- K#
nové autoseda#ky od 1299,- K#

AKCE:

ˇ 9-36kg od
AUTOSEDACKY

1299,-

cestovní post!lky od 1099,- K#
cestovní post!lky od 1099,- K#

S
naší nabídkou
i cenami
budete
spokojeni!
Rooseveltova
1014,
Chodov,
tel. vysoce
602 280
125
Rooseveltova 1014, Chodov, tel. 602 280 125
Po-Pá 9.00-18.00
So 9.00-12.00
Po-Pá 9.00-18.00

So 9.00-12.00

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011
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Placená inzerce
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

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:

tel.: 733 531 322

obchodkv@tekotechnology.cz
PO - PÁ

8:00 - 17:00 hodin

Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.
Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl
739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

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

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE
602 100 918
sova@cmail.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2011

777 100 918
sova@cmail.cz
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Zpravodaj města Chodova
Registrace MK ČR E 12596
Vyšlo v nákladu 6.300 kusů

Zdarma

vydává KASS Chodov. s.r.o.
náměstí ČSM 1022, P.O. Box 47,
357 35 Chodov
telefon + fax: 352 352 420
e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz

Redakční rada:
P. Pizinger předseda red. rady
Mgr. I. Sarkányová tel.: 352 352 101
J. Spěváček tel.: 352 352 420
inzerce: produkce@kasschodov.cz

Za obsah, formulaci a původnost
příspěvků ručí autor.
Uzávěrka červnového čísla 18.5. 2011
sazba a tisk:

Leben, www.leben.cz

