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    Od srpna 2011 otevíráme novou provozovnu v Chodově
na adrese Vančurova 341 (areál vedle čističky odpadních vod)

placená inzerce
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K věci …  
Vážení čtenáři, v rukách máte letní dvojčíslo 
zpravodaje pro měsíce červenec a srpen. Další, 
zářijové, číslo zpravodaje proto najdete ve svých 
schránkách až koncem srpna. 

Přichází doba dovolených, prázdnin a volného 
času. To ovšem neznamená, že se život ve městě 
zastaví. Nadále budou plným tempem pokra-
čovat práce na výstavbě nové sportovní haly 
v městském sportovním areálu.Během léta se 
naplno rozeběhnou práce na autobusovém ná-
draží, budou vybudovány chodníky a nástupiště 
v celém tomto areálu. Po dokončení bude mít 
Chodov kvalitní a bezpečné autobusové nádraží 
a také se zlepší přístup k OD Tesco, a to zejména 
z ulic Luční a Tovární. 

Další významnou stavbou, která začne během 
léta, je výstavba nového sběrného dvora v are-
álu společnosti Chotes. Nový sběrný dvůr bude 
velkým přínosem pro životní prostředí ve městě 
a zejména zkvalitní nakládání s odpady. Po jeho 
zprovoznění se bude moci postupně ukončit 
provoz stávajícího sběrného dvora v Husově uli-
ci. Po jeho úplném uzavření bude město usilovat 
o vhodný dotační titul, s pomocí kterého by se 

tyto bývalé sádky měly v budoucnu proměnit na 
příměstský park, s nabídkou aktivit pro volný čas.

Do finále také dospějí přípravné práce pro 
velmi důležitou akci, která se bude konat v září 
– 15. Setkání hornických měst a obcí. Toto vý-
znamné a pro Chodov prestižní setkání proběh-
ne ve dnech 16. září – 18. září. Podrobný pro-
gram a veškeré informace najdete v zářijovém 
zpravodaji, který se bude celý tomuto význam-
nému víkendu věnovat.  Již teď Vám mohu slí-
bit bohatý a zajímavý kulturní program, ukázky 
hornických tradic spojených s naším regionem, 
historické tržiště a samozřejmě ohňostroj. Jsem 
přesvědčen, že opravdu každý si v těchto  dnech 
najde něco zajímavého. 

Závěrem bych Vám, vážení čtenáři, chtěl po-
přát klidné prožití léta, které nám, jak doufám, 
dopřeje hodně slunečných dní. Těm z Vás, kdo 
vyrážíte na dovolenou, přeji příjemné prožití 
a dostatek odpočinku. Našim školákům přeji, 
a také trochu závidím, krásné prázdniny, plné 
dobrodružství, báječných zážitků a přeji jim na-
čerpání sil, aby tak v září opět mohli zasednout 
do školních lavic a pustit se do dalšího studia. 

  Příjemné prožití léta a v září na shledanou.  
	 Patrik	Pizinger, místostarosta

Malé mlsalky při koncertu Hudby hradní stráže, 
10.6.2011
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Nové kontejnery v Chodově
 Na začátku června se nám podařilo, na zákla-

dě smluvního ujednání s firmou ASEKOL, umís-
tit tři nové kontejnery na drobné elektrozařízení 
a baterie. Tyto stacionární kontejnery slouží 
k ulehčení sběru a zvýšení výtěžnosti elektro-
odpadu. Do kontejneru patří vybité baterie 
a všechna malá elektrozařízení o rozměru do 
30 x 50 cm, např. klávesnice, kalkulačky, rá-
dia, elektrické hračky, domácí nářadí, mobilní 
telefony, fény apod. Naopak do kontejneru ne-
patří televizory, počítačové monitory, zářivky 
a úsporné žárovky.

Kontejnery naleznete u novinového stánku 
naproti Penny Marketu, u parkoviště pod Tipem 
a u parkoviště naproti Luně. Věřím, že tyto 
kontejnery rozšíří řady recyklujících obyvatel 
Chodova.
	 Ilona	Nehybová,	odbor rozvoje města

Co byste měli vědět, než…   
Požádáte o zrušení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu (dále TP) se rozumí 
(dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyva-
tel a rodných číslech a o změně některých zá-
konů /zákon o evidenci obyvatel/, v platném 
znění) adresa pobytu občana v České republi-
ce, která je vedena v registru obyvatel, kterou 
si občan obvykle zvolí v místě, kde má rodinu, 

rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít 
jen jedno místo TP (to se nemusí shodovat 
s tím, kde občan skutečně žije, pracuje, má ro-
dinu), a to v objektu, který je označen číslem 
popisným, evidenčním nebo orientačním a je 
určen pro bydlení, ubytování nebo individuální 
rekreaci. Zákon ani nestanoví povinnost občana 
hlásit změnu místa trvalého pobytu v případě, 
že se zdržuje jinde. Údaj o místu TP má význam 
také v souvislosti  s určením místní příslušnosti 
ve správním řízení, při výkonu volebního práva 
atd. Z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají 
občanovi žádná práva k objektu ani k vlastníkovi 
nemovitosti.  Údaj o místu trvalého pobytu lze 
úředně zrušit a evidenčním údajem (místem 
trvalého pobytu) je sídlo ohlašovny. Ohlašovna 
(také MěÚ Chodov), rozhodne o zrušení údaje 
o místu TP:

a) byl-li zápis proveden na základě pozměně-
ných, neplatných nebo padělaných dokladů 
nebo nepravdivě nebo nesprávně uvede-
ných skutečností

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlá-
šen k TP, odstraněn nebo zanikl nebo je 
podle zvláštních právních předpisů nezpů-
sobilý k užívání za účelem bydlení, nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k  objektu 
nebo vymezené části objektu, jehož adresa 
je v evidenci obyvatel uvedena jako místo 
TP občana a neužívá-li občan tento objekt 
nebo jeho vymezenou část

Podle odstavce c) lze o zrušení TP rozhodnout 
pouze na návrh vlastníka objektu nebo jeho vy-
mezené části (např. bytu) nebo na návrh oso-
by, která oprávněnost k užívání objektu (části) 
doloží (např. nájemní smlouvou). Vlastnictví je 
nutno doložit výpisem z katastru nemovitostí, 
kupní nebo darovací smlouvou. Zánik užívací-
ho práva (např. rozvodem manželství) je rovněž 
nutno doložit (rozsudek soudu o zrušení užíva-
cího práva nebo dohoda manželů o vypořádání 
majetkových poměrů po rozvodu manželství). 
Všechny předkládané doklady musejí být v ori-
ginále nebo jejich úředně ověřené fotokopie.

Formulář návrhu na zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu najdete na webu: 
www.mestochodov.cz , v sekci Formuláře.

	 Mgr.	Ivana	Sarkányová,
vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

kontejner na elektrozařízení
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     Střípky z o.s. Khamoro
Beseda Stop lichvě !

Pod záštitou občanského sdružení Khamo-
ro -- romského integračního centra proběh-
la v květnu t.r. v jeho prostorách beseda pod 
názvem Stop lichvě!, ve spolupráci s o.p.s. 
Člověk v tísni, s lektorkami M. Kavalíkovou 
a N. Florianovou. Organizátorem celé akce 
byl ředitel o.s. Khamoro Emil Voráč. Besedy 
se zúčastnilo 10 klientů.  Hostem  besedy, pro 
zodpovězení případných otázek  klientů, byla 
vedoucí  odboru sociálních věcí MěÚ Chodov, 
Bc. Eva Virtelová.

Hlavními tématy besedy byly: novodobá lich-
va, předluženost domácností s nízkými pří-
jmy, rychlé půjčky. Na začátku besedy proběh-
la diskuse ohledně důvodů vedoucích k půjčce 
( dluh na bydlení, ztráta zaměstnání, mimo-
řádná situace v rodině – svatba, úmrtí, snaha 
o vyrovnání se majetnějším vrstvám společ-
nosti). Další součástí diskuze bylo ujasnění si 
některých právních pojmů, které se nejčastěji 
vyskytují ve smlouvách o půjčku. Bylo patrné, 
že převážná část zúčastněných klientů nezná 

základní významy uvedených pojmů. Pro lepší 
pochopení problematiky zadluženosti byl pro-
mítnut film “Šitkredit“, natočený o.p.s.Člověk 
v tísni. Klienti mohli sledovat osudy pěti po-
stav a jejich postoje k zadluženosti. 

Zúčastnění klienti se aktivně zapojili do 
diskuse v průběhu celé besedy. Doufáme, že 
konaná beseda byla pro zúčastněné přínosná 
a získané informace předají dál svým rodinám 
a přátelům, neboť novodobá lichva je výraz-
ným problémem dnešní doby.

	 Bc.	Petra	Kámenová,
 sociální pracovnice o.s. Khamoro

Výlet do Prahy
 V o.s. Khamoro jsme v březnu zrealizovali  vý-

let do Prahy, kterým jsme  odměnili děti za jejich 
dobré chování v Khamoru. Na výlet jeli s námi ti, 
kteří nasbírali nejvíce bodů za to, že si po sobě 
uklízeli, chodili na doučování, respektovali pra-
vidla zařízení apod. Snažíme se je tímto motivo-
vat k jednání a chování, které by si v nejlepším 
případě „odnesli“ i do svého budoucího života. 
Po absolvování výletu jsme některé děti požáda-
li, aby napsaly krátký článek jejich očima o výle-
tu v Praze. Vybrali jsme jen některé:    

Dne 29.3.2011 jsme jeli do Prahy na výlet, byla 
to pro mě změna, protože vždy jsme jezdili všu-
de autama, ale teď jsme jeli autobusem.V tom 
autobuse to bylo moc hezké. Dostávali jsme tam 
sluchátka, horkou čokoládu, čaj a také obyčej-
nou vodu. Lidi tam byli moc příjemní. Potom 
jsme šli do sdružení R-Mosty.V tomto sdružení 
se mi  moc líbilo, měli tam moc hezké prostory, 
všelijaké hudební nástroje, různé hry, počítače 
atd. Před touto cestou do sdružení  jsme byli ješ-
tě na parníku a prohlíželi si české památky. Čes-
ké památky se mi velice líbily. Dále jsme jeli na 

Florenc, kde jsme šli do obchodu Billa a potom 
jeli domů. Praha je moc hezká.
	 Dana,	13	let

Když jsem dorazili do Prahy, tak jsme šli do 
metra, jeli jsme jezdícími schody. Jeli jsme také 
parníkem pod Karlovým mostem. Pak jsme šli 
do restaurace, která se jmenuje U Dudáka, tam 
jsme se najedli a šli do o.s. R-Mostů, místo tan-
cování nám tam zazpívali. Praha je hezká a moc 
se mi tam líbilo.
	 Denis,	8	let

Prázdninový provoz MŠ a ŠD
 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.

Školní družiny při základních školách jsou po 
dobu letních prázdnin mimo provoz.

Beseda na téma novodobá lichva
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov
V obci Vintířov, kde MP Chodov vykonává hlíd-

kovou činnost ve smyslu veřejnoprávní smlouvy 
mezi městem Chodov a obcí Vintířov, strážníci 
prováděli odchyt volně pobíhajícího pitbulla, kte-
rý utekl svému majiteli… 

Hlídka MP byla vyslána k žádosti o pomoc při 
pádu 50 leté osoby ze schodů u obchodního domu 
Družstevník. Hlídka na místě poskytovala první 
pomoc, kdy muž upadl do bezvědomí a bylo nut-
no zajistit základní životní funkce. Pacienta si po-
sléze převzala Rychlá zdravotní pomoc…

Obsluha kamerového systému na kamerovém 
bodu v ul. Vančurova monitorovala protiprávní 
jednání osoby, která po příjezdu dodávky začala 
z vozu vyhazovat do kontejneru pneumatiky od 
vozidel.  Hlídka strážníků na místě zjistila občana 
obce Božičany, který za své počínání obdržel citel-
nou pokutu a pneumatiky si musel odvézt zpět…

Velkou nepříjemností mohla skončit nepo-
zornost 46 leté řidičky osobního vozu, která při 
parkování ve strmém svahu u kostela sv. Vavřince 
špatně zabrzdila své vozidlo a to pak začalo sa-
movolně z kopce pomalu sjíždět. Naštěstí si toho 
povšimli zaměstnanci blízkého infocentra a k vo-
zidlu se tak okamžitě dostavila řidička a zabránila 
nejhoršímu…

Na tísňové číslo MP se krátce po půlnoci obrátil 
občan z ulice Polní, že slyší z prostoru zahrádkář-
ské kolonie podivné zvuky nějakého ťukání a že to 
vypadá, jako by někdo něco kradl. Na místo ihned 
vyjela hlídka strážníků, která zajistila uvedený 
prostor a prohledala okolí, kdy na jedné ze zahrá-
dek zjistila 84 letého muže, který zde štípal třísky, 
protože prý v rádiu slyšel zprávu, že bude silně 
mrznout a proto se bál, že mu bude ráno v chatce 
zima. Hlídka muže ubezpečila, že nástup léta je jíž 
v plném proudu a zima skutečně odešla…

Na kamerovém systému města bylo zjištěno, 
že do prostoru polikliniky podezřele často vchá-
zí několik místních bezdomovců, kteří jistě ne-
hledají lékařskou pomoc, ale spíše obhlížejí, zda 
někdo z pacientů nezapomene osobní věci na 
lavičkách. Proto důrazně varujeme, aby pacienti 
měli své osobní věci pod kontrolou a nedávali tak 
případným zlodějíčkům příležitost…

V nočních hodinách byla zaznamenána pode-
zřelá světla v prostoru tzv. Bílé vody nad Smol-
nickým kopcem. Při kontrole místa bylo zjiště-
no, že do prostoru zákazu vjezdu vjela řidička se 
svým osobním vozidlem za účelem kempování. 
S udělenou blokovou pokutou byla pak z místa 
vykázána…

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

Bezpečnost i o dovolené
Středisko prevence kriminality při Městské po-

licii přeje všem krásnou dovolenou, odpočinek 
od pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varuje 
před nástupem zlodějů, kteří se specializují na by-
tové krádeže. Dodržujte pravidla bezpečného za-
jištění svého majetku při odjezdu na dovolenou:
• Zabezpečte pravidelné vybírání své poštovní 

schránky
• Zajistěte si řádně uzávěr vody před způsobením 

případných škod na majetku
• Dohlížejte na své děti, ať již v blízkosti bazénů, 

vodních ploch, tak u silnice a při volnočasových 
aktivitách. 

  Šťastný návrat všem.
 Ladislav	Staněk, velitel MP Chodov

Souhrn událostí jednotky PO
V období od 17. května 2011 do 17. června 2011 

chodovští hasiči zasahovali celkem u sedmi po-
žárů (kontejner Jiráskova ulice Chodov, hraban-
ka Lesní ulice Chodov osobní vozidlo Jenišov, 
travní porost Mírová u železniční tratě, vagón 
vlakové nádraží Chodov, plastový kontejner 9. 
května Chodov, byt 1. máje Chodov – připálené 
potraviny). V jednom případě jednotka zasaho-
vala u dopravní nehody dvou osobních vozidel a 
autobusu (jedna zraněná osoba) na komunikaci 
č. II/222 za Mírovou. Dva další technické zása-
hy se týkaly havárie vody v Poděbradově ulici 
a nouzové otevření bytu v ulici Palackého, ve 
kterém byla nalezena zraněná osoba. V jednom 
případě bylo provedeno prověřovací cvičení jed-
notky v rámci Dne dětí na objekt DDM Bludiště 
v Husově ulici. Simulován byl požár střechy a 
z objektu byla průzkumnou skupinou zachráně-
na jedna osoba. V rámci zvyšování odborných 
znalostí členů jednotky byl proveden výcvik dý-
chací techniky v prostorách polygonu v Citicích 
včetně cvičení na dopravní nehodu se zraněním 
a požárem osobního vozidla.  K 17. červnu 2011 
jednotka absolvovala celkem 72 událostí.
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Informace SDH
Mladí i starší členové SDH Chodov dne 21. květ-
na 2011 absolvovali velmi náročný a extrémní 
závod s názvem Bahňák 2011 v Sokolově. Tuto 
akci uspořádal ve spolupráci s HZS Karlovarské-
ho kraje a dalšími sbory SDH Sokolov. Výsledky 
a bližší informace je možné nalézt
na www.sdhchodov.cz. 
 V rámci oslav MDD pokládali chodovští hasiči 
celkem třikrát   hasičskou pěnu, a to v prosto-
rách DDM Bludiště v Chodově, ve Staré Chodov-
ské na kynologickém cvičišti a v Božičanech na 
fotbalovém hřišti.  

 Chodovští hasiči se zúčastnili oslav 140. výročí 
založení SDH Ostrov, kde v rámci výstavy a spa-
nilé jízdy představili svoji „ERENU“.
Chodovské ženy bojovaly v rámci ligové soutěže 
v Dalovicích, v průběžném hodnocení ligy jsou 
zatím na 3. místě.
 Nejvýznamnější červnovou akcí bylo pořada-
telství Oblastního kola HRY PLAMEN mládeže 
Plzeňského a Karlovarského kraje v prostorách 
stadionu ŠAK Chodov.  Tímto děkujeme všem 
členům sboru, technické četě za organizaci sou-
těže, zdravotnicím Jiřce Kertészové a Radce 
Ivánkové, Mgr. Liborovi Dočkalovi za zajištění 
servisu a zázemí v prostorách stadiónu, kuchař-
kám ze ŠJ ve Smetanově ulici za zajištění dvou-
denní stravy, HZS Karlovarského kraje a Chotes 
Chodov s. r. o. za výpomoc při technickém za-
jištění soutěže a dále vedení města Chodova za 
podporu. Poděkování patří také sponzorům, Lu-
boši Orlichovi (Pekosa Chodov) a Petru Baset-
líkovi, za zajištění cen a výpomoc při přípravě 
stravy soutěžících.
	 Ing.	Jiří	Kiss,  SDH Chodov

Policie ČR varuje
Vaše auto není trezor, myslete na to

Vloupání do motorových vozidel je častým 
trestným činem v policejní  statistice. V mnoha 
případech majitelé vozidel nedbají na  varování 
a nechávají ve vozidlech nejen cenné věci, ale 
také své osobní doklady. Řidiči a majitelé vozidel 
mohou podstatně ovlivnit to, aby se jejich vozidlo 
nestalo předmětem zájmu zloděje.

Doporučujeme:
• Při odchodu od vozidla zkontrolujte, zda jste 

řádně vozidlo zajistili, uzamkli a nenechali 
otevřená okénka. 

• Zjistěte,  zda nejsou zvenčí vidět předměty, 
které jste nechali ve vozidle. 

• Zkontrolujte, zda jste nenechali na viditel-
ných místech vystavené hodnotné předmě-
ty, jako jsou kabelky, peněženky, kamery, 
fotoaparáty, počítačové komponenty, mo-
bilní telefony, kufříky a další věci, které mo-
hou být lákadlem pro zloděje. 

• Důrazně připomínáme, že velkým lákadlem 
pro zloděje jsou stále autorádia a v současné 
době stále častěji navigační systémy. 

• Při koupi autorádia dejte přednost přenos-
nému modelu, se snímatelným panelem, 
nebo kódovému přístroji. 

• Navigační systém uschovejte na bezpečné 
místo, nebo vezměte s sebou. 

• Jedním z preventivních opatření je také 
vhodné místo k parkování. Hlídaná parko-
viště, viditelná a frekventovaná místa ztěžu-
jí zlodějům vloupání. 

• Pokud zjistíte, že vám z vozidla byly odcize-
ny věci nebo byl vůz odcizen, vše oznamte 
Policii České republiky na linku 158, nebo 
přímo na obvodní oddělení v místě, kde 
k vloupání či krádeži došlo. 

• Nikdy s vykradeným vozidlem nemanipuluj-
te, mohli byste zničit případné stopy. 

• Nebuďte lhostejní, a pokud vidíte pode-
zřelou osobu pohybující se mezi zaparko-
vanými vozidly, volejte Policii ČR. Příště 
může být ohrožen váš majetek a něčí pomoc 
vám přijde vhod! 

 por.	PhDr.	Papežová	Zdeňka,
 tisková mluvčí P ČR

Božičany, fotbalové hřiště, 4. června 2011
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  ZŠ Komenského Chodov

Informace o zahájení školního roku 2011/12
ZŠ Komenského zahájí školní rok 2011/12 ve 

středu 1. září v 8.00 hodin pro žáky 2.-9. ročníku. 
První školní den pro prvňáčky na naší škole za-
číná již tradičně v 10:00 hodin. 

Školní časopis - ocenění
V květnu byli žáci 5. A pozváni do knihovny. 

Zde proběhlo vyhodnocení časopisů, které děti 
tvořily minulý školní rok. Časopisy byly velmi 
zdařilé, a tak byly oceněny všechny děti, které 
se na tvorbě časopisu podílely. Všichni si od-
nesli diplom a velmi pěkné ceny, ze kterých 
měly děti velkou radost.

Kinderiáda  
V úterý 31. května 2011 se vybraní žáci 2.-5. 

ročníku zúčastnili atletické soutěže Kinderiá-
da, která se letos konala u nás v Chodově na 
ŠAKu. Kromě skvělé organizace, doplňkových 
disciplín, které zajišťovaly žáci 9. ročníku naší 
školy a zajímavých cen, nás celý den prováze-
lo krásné počasí, Naši školu reprezentoval os-
mičlenný tým ve složení: Barbora Šťastná, 
Michaela Beková, Hana Zápotocká, Eli-
zabeth Vlčková, Ondřej Mlýnek,  Martin 
Tonhauser,  Jiří Stark a Filip Sommer. 
Děti soutěžily v disciplínách: běh na 60 m, skok 
daleký z místa, hod plným míčem, hod kriketo-
vým míčem, skok daleký z rozběhu a štafeta 4 x 
60 m. K vyhlášení výsledků umístění družstev 
patřilo také vyhodnocení výkonů jednotlivců za 
každou disciplínu a ročník. Zde byla úspěšná 
Michaela Beková ze 3. C, která se umístila 
na 2. místě v běhu na 60 m. 

Dějepisná exkurze do Žlutic a Chyše   
Žáci 7. ročníků oslavili den dětí tím, že vyjeli na 

dějepisnou exkurzi do nedalekých Žlutic 
a Chyše. Město Žlutice bylo vybráno s ohle-
dem na výuku středověkých dějin a žáci si zde 
mohou krásně představit kompozici středově-
kého města. Ačkoliv nám letos počasí nepřálo, 
doufám, že žákům se exkurze líbila.
	 Miloš	Volek

  ZUŠ Chodov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
nových žáků do ZUŠ Chodov se uskuteční
1. a 2.9.2011  od 14:30 – 17:oo h

Pro hudební obor:
v budově HO (ul. nám.ČSM 693)
v přízemí, učebna č. 17.
Pro výtvarný obor:
v prostorách budovy II. ZŠ – 1.patro
Pro taneční  a literárně dramatický obor:
v baletním sále (Smetanova 738 – suterén 
I.škol.jídelny) – taneční obor
 v 1.patře (školní družina) – liter.dram.obor 

Zahájení šk.r. 2011/2012
 v Základní umělecké škole Chodov
 ve čtvrtek 1. září  2011 od 13 hodin.

		 	 PhDr.	Ilona	Juhásová, ředitelka ZUŠ

         GaOA Chodov

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Vážení uchazeči o studium, 
pokud jste nebyli přijati na Vámi vybranou 
školu, anebo stále nejste rozhodnuti, který 
studijní obor a na které střední škole chcete 
studovat, nabízím Vám možnost přihlásit se do 
3. kola na GaOA Chodov. 

Nabízené obory vzdělání jsou:
• Osmileté gymnázium pro žáky z 5. tříd,
• Osmileté gymnázium   

do kvinty pro žáky z 9. tříd,
• Ekonomické lyceum pro žáky z 9. tříd.

GENIUS LOGICUS
Také v letošním školním roce Milan Ta Quoc, 

žák čtvrtého ročníku gymnázia, bojoval na poli 
matematiky v soutěži Genius Logicus. Jeho bit-
va na mezinárodním poli dopadla vítězně. Milan 
získal certifikát „Vynikající mezinárodní řešitel“ s 
úspěšností 100%. Lepší řešitel už prostě neexistu-
je. Gratulujeme k perfektnímu výkonu.
		 	 Mgr.	Martina	Fenclová, ZŘŠ školy
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Základní škola Chodov,Husova ul.
PREVENTAN CUP 

Naše děvčata  patří  mezi  špičkové hráčky 
ve vybíjené.

Tato skutečnost se nám potvrdila, když soutěžní 
družstvo (ve složení: Gareisová  Nikola, Stýblová  Ni-
kola, Jakubů Veronika, Hlaváčková Karolína-Anna, 
Lukáčová Simona, Demeterová Alexandra, Matěj-
ková Bára, Rychnavská Zdeňka, Čermáková Petra, 
Červenková Lucie, Přibáňová Tereza a samozřejmě 
nejdůležitější hráčka – kapitánka Bára Svobodová)  
postoupilo po vítězných utkáních v krajském kole 
do republikového finále ve vybíjené. Toto se konalo 
ve dnech 6.- 7.6.2011 v Pecce, v Královéhradeckém 
kraji. Zde po oba dny děvčata  bojovala s největším 
nasazením a ve velké konkurenci obsadila krás-
né  14. místo. Gratulujeme a přejeme ještě mnoho 
dalších sportovních úspěchů.
		 	 Lenka	Hrušková, učitelka ZŠ

                       DDM Bludiště
           Chodov

SRPD při DDM Bludiště v Chodově za pod-
pory Města Chodov uspořádalo na stadionu 
ŠAK v rámci projektu „Mámo, táto, udělej 
si na mě čas“  28.6.2011 zábavné a sportovní
„Zakončení školního roku“

  Odpoledne opět proběhlo formou závodů 
rodičů a dětí v upravených atletických disciplí-
nách. Na vítěze čekaly odměny a medaile. Po 
ukončení soutěží si u ohně, při společném opé-
kání buřtů, všichni pochválili pěkně strávené 
odpoledne. 

NABÍDKA ZÚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Nic nedáte za zkoušku, přihlásit se do kroužku 
 
• Rybáři (od 6 let; všechny dovednosti a vědomosti 

potřebné k získání rybářského povolení)
• Pohybové hry (od 3,5 let; forma záb. soutěží a her)
• Pohybové hry (předškoláci; forma zábavných sou-

těží a her)
• Pohybové hry (od 1. třídy; soutěže, hry, všeobecný 

sportovní rozvoj)
• Pohybové hry (2.–3. třída; soutěže, hry, všeobec-

ný sportovní rozvoj, základy atletiky)
• Pohybové hry (4.–5. třída; základy atletiky, pří-

prava pro všechna sportovní odvětví)
• Atletika (od 6. třídy; atletická příprava  

+ závody, soustředění) 

• Stolní tenis (9–10 let; trénink stolního tenisu) 
• Sportovní gymnastika (4–6 let; pohybová průpra-

va, základy gymnastiky, soutěže, pouze dívky)
• Beachvolejbal (2.-5.třída; základy volejbalu, míčo-

vé hry, obratnost, beachvolejbal)                                 
• Kopaná (ročníky 1996-2006; tréninky kopané, 

turnaje, zápasy)  
• Florbal  (od 9 let; tréninky florbalu, turnaje)
• Cyklistika (od 10 let; silniční i terénní cyklistika, 

atletická příprava, míčové hry, posilovna)                                          
• Box (od 9 let; tréninky boxu, posilovna, turnaje)
• Karate (od 6 let; kata, kumite, turnaje)
• Kyo kushin karate (od 5 let; tréninky, technické 

zkoušky, soustředění) 
• Historický šerm (od 6 let; nácvik se zbraněmi, tě-

lesná zdatnost)  
• Pilates, Chi-toning (kurzy pro dospělé)
• Klub rovných zad (zdravotní cvičení nejen pro 

seniory)
• Klub deskových her (od 6 let; Carcassonne, Osad-

níci z Katanu, Activity 2, Tik...tak…bum, atd.)
• Výuka práce na PC + hry (od 5.třídy; Výuka práce 

s texty, tabulkami, internetem, MP3, fotkami…) 
• Internet + PC hry (od 1. třídy; možnost hraní více 

než 30 her v síti LAN i online)
• Anglický jazyk (od 5 let a dospělí; nové i pokračo-

vací kurzy - více viz. http://ddmchodov.cz)
• Dívčí klub (10 - 15 let; výtvarné a dekorační práce 

s různým materiálem - hedvábí, pedig, keramika)
• Šikovné ruce (1.- 4.třída; výtvarné a dekorační 

práce s různým materiálem)
• Keramika (od 8 let; základy práce s keramickou 

hlínou a glazurami, tvorba z ruky)
• Klub devíti řemesel (pro mládež a dospělé; výtvar-

né a dekorační práce s různými materiály)
• Ochránci přírody – Ještěrky (ochrana přírody, 

čištění budek, výlety, ornitologické exkurze, …)       
• Rytmus (4–18 let; disko, street dance, taneční se-

stavy a vystoupení)
• Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let; cvičení s říkanka-

mi a písničkami pro prcky s rodiči)

Přihlášky je možno vyzvednout:
• v kanceláři DDM
• od 30.8.2011 v době od 10 do 16 h.
• kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz 

telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827
DDM Chodov má nové webové stránky:

http://www.ddmchodov.cz

	 vedení	DDM	Bludiště	Chodov
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Městská knihovna Chodov
PRÁZDNINOVÝ KAMÍNEK

01.07.– 09.09.
Přivezte nám ze svých cest kamínek, který vás 
něčím zaujal. Odevzdávat je můžete na jakémko-
li oddělení MěK.
MOJE SENZA PRÁZDNINY

01.07.– 09.09.
Nakreslete nebo napište, co pro vás bylo bě-
hem prázdnin to „nej senza“. Svá výtvarná 
či literární díla  můžete odevzdávat na jakémkoli 
oddělení MěK.
RODINKA „Z pohádky do pohádky“

čtvrtek 14.07. od 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží pro 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 
VEČERNÍČKY V PARKU

25.-29. 07. od 17:30
Večerníček ve formě loutkového divadla
se bude pro malé i velké diváky hrát v Městském 
parku u evangelického kostela.

Po 25.07. Pohádky o strašidlech
Út 26.07. Pohádky z mechu a kapradí  
St  27. 07. Pohádky z lesa Řáholce
Čt 28. 07. Krtečkoyi příhody
Pá 29. 07. Pohádky o princeznách

Při nepříznivém počasí se akce přesune do pod-
kroví  knihovny.
LETNÍ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 

10.8. 10:00 - 16:00 
Po celý den můžete kreslit, vystřihovat a vyrábět 
na dětském oddělení v naší  Výtvarné dílničce.

VEČERNÍČKY V PARKU
22.-26. 08. od 17:30

Večerníček ve formě loutkového divadla
se bude pro malé i velké diváky hrát v Městském 
parku u evangelického kostela.

Po 22.08. Krkonošské pohádky
Út 23.08. Hurvínkova dobrodružství 
St 24. 08. Říkání o vílce Amálce
Čt 25. 08. Vodnické pohádky
Pá 26. 08. Včelí medvídci
Při nepříznivém počasí se akce přesune do 

podkroví  knihovny.
KNIHOVNA NA ULICI aneb Pohádkové rozlouče-
ní s prázdninami

31.8.  10:00 - 18:00 
Po celý den můžete kreslit, vystřihovat a vyrábět 
v Městském parku u evangelického kostela.
Při nepříznivém počasí se akce přesune na dět-
ské oddělení.

Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!

Tipy knihkupectví:
I. Toušlová Toulavá kamera 12
Zdeněk Pohlreich Šéf na grilu
Jeffery Deaver Nula stupňů volnosti

Tip pro Vás:
Omalovánky, pexesa, hrací karty a jiné pro děti.

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

Infocentrum Chodov
POHLEDNICOVÁ SOUTĚŽ

již probíhá
Své pohledy z dovolené či výletů můžete posílat 

na adresu Infocentra:
nám. Míru 39, 357 35 Chodov.
Soutěž potrvá do 09.09.2011.

Nezapomeňte na pohled napsat vaší adresu či te-
lefon, v případě výhry vás budeme kontaktovat.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Dívčí válka, hra F.R.Čecha
26.08. 19:00 v Amfiteátru Loket

Karlovarský symfonický orchestr:
Kánon, Hudba k ohňostroji
(zakončeno ohňostrojem)
30.07. 20:00 v Amfiteátru Loket

Zajímavost v našem kině 
 Až půjdete do chodovského kina, čeká vás  

v jeho předsálí jedna technická zajímavost. 
Je to promítačka Meopton IV, z roku 1969, 
určená k promítání 35 mm normálních i široko-
úhlých filmů. Promítačka byla původně umístě-
na ve starém kině (dnešní OD Ideál), ve kterém 
se  promítalo vždy ze dvou strojů. Promítačka 
váží 280 kg, proto bylo potřeba, pro její přepra-
vu ze sklepních prostor  KASSu do předsálí kina, 
využít síly chodovských hasičů. Tento stroj nikdy 
v „novém kině“ nepromítal, byl pouze v roce 
1984 přemístěn a rozebraný uložen do sklepa. 
Nyní, zhruba po 27 letech, byl oprášen a vysta-
ven, jako vzpomínka na starou kinematografii.  
	 Patrik	Pizinger,
 místostarosta + KASS Chodov
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      Báňská
      záchranná služba

(dokončení z předchozího čísla)
Po roce 1945 měla zásadní význam vyhláška 

ministerstva průmyslu č. 168 z 10. 2. 1947, kdy 
vznikly vedle závodních a ústředních báňských 
záchranných stanic hlavní báňské záchranné 
stanice.  Pro náš region to byla (a dosud je) sta-
nice v Mostě. Na každém hlubinném dole v SR 
vznikla záchranná stanice, celkem jich bylo 
šestnáct. Jako ústřední báňská záchranná sta-
nice pracovala stanice na dole Marie Majerová 
v Královském Poříčí, jejím přednostou byl dne 
7. března 1948 jmenován Ing. Oldřich Janeček. 
Nicméně vzhledem k uzavírání hlubinných 
dolů na Sokolovsku se počet závodních stanic 
snižoval. V roce 1957 vydal ministr paliv příkaz 
o reorganizaci důlní záchranné služby, ústřed-
ní báňské záchranné stanice byly čtyři roky 
poté přejmenovány na obvodní. V obvodu 
OBZS v Královském Poříčí (plnila též funk-
ci ZBZS pro důl Marie Majerová) bylo v roce 
1970 celkem sedm závodních báňských zá-
chranných stanic: na dolech Jiří, Medard, 
Dukla, KVHU a z cizích Helena v Tisové, 
Stannum v Horním Slavkově a Bohemie v Bo-
haticích. Stanice zaměstnávala celkem šest 
profesionálních záchranářů. Po roce 1975, 
po spojení, vznikly ZBZS Dolu Pohraniční 
stráž a Palivového kombinátu. Horní zákon 
č. 44/1988 Sb. poprvé v historii uzákonil báň-
skou záchrannou službu a na jeho základě vy-
dal Český báňský úřad (ČBÚ) vyhlášku o báň-
ské záchranné službě. 

Rozhodnutím ČBÚ dochází k odebrání sta-
tutu Revírní báňské záchranné služby Králov-
ské Poříčí, tím i k odebrání příslušného obvo-
du působnosti a od 1. července 1994 se mění 
Revírní báňská záchranná služba Královské 
Poříčí na Závodní báňskou záchrannou službu 
(ZBZS). Tuto ZBZS zřídila a spravuje Soko-
lovská uhelná, a.s., jako společnou pro uhelné 
lomy a důlní pracoviště společnosti. V roce 
1991, po ukončení těžby na dolu Marie Maje-
rová, se stanice přesunula do areálu dolu Jiří 
ve Vintířově. Zde byl vybudován i heliport 
pro vrtulníky zdravotní záchranné služby.

Zákonem o integrovaném záchranném systé-
mu (IZS) je Závodní báňská záchranná služba 

Sokolovské uhelné, a.s. (ZBZS SUAS) začleně-
na do ostatních složek IZS České republiky. 
Po vytvoření vyšších územních samosprávních 
celků byla sepsána dohoda o spolupráci v rám-
ci IZS na úrovni Karlovarského kraje. Spolu-
práce nezůstala jenom na papíře, ZBZS SUAS 
se účastní při havarijních akcích a instrukčně 
metodických cvičeních a ukázkách při dnech 
IZS v Sokolově, Chodově i jinde.

Služební řád ZBZS určuje organizační uspo-
řádání, bližší vymezení úkolů, počty členů, způ-
sob výkonu pohotovosti, množství, typy, popří-
padě způsob použití věcných prostředků atd. 
Předmětem činnosti ZBZS je provádět práce 
a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských ži-
votů a majetku při haváriích, zdolávání havárií 
a odstraňování jejich následků. Báňští záchra-
náři ze základny na lomu Jiří vyjíždějí na práce 
v dosud existujících podzemních chodbách, na 
práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém 
prostředí a další speciální a rizikové práce. Čis-
tí zásobníky surového paliva, pracují ve výšce 
a nad volnou hloubkou. Spolupracují s organi-
zacemi při havarijní prevenci, provádějí kontro-
ly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě 
i školení a výcvik zaměstnanců.

Kromě stálých profesionálních pracovníků 
(velitel, zástupce, vedoucí  mechanik, pět  me-
chaniků) patří mezi vyškolené členy ZBZS ještě 
asi padesát dobrovolných báňských záchranářů, 
zaměstnanců SU různých profesí. Ti v případě 
potřeby nastupují, když je jejich zásahu třeba 
a zajišťují ve dnech pracovního volna pohoto-
vostní služby na ZBZS. Jsou organizováni do 
čet po pěti záchranářích, jedna četa je speciali-
zovaná na výškové lezecké práce. 

Většina z nás o existenci a každodenní práci báň-
ských záchranářů v okolí Chodova ani neví. Přesto, 
že tu mnozí bydlí a potkáváme se nimi denně. 

Chcete-li se dozvědět víc, přečtěte si níže 
uvedené články, jsou vyvěšeny na webu 
15. Setkání HMO ČR, na adrese

http://chodov2011.webnode.cz/,
kde najdete i tento článek doplněný o řadu 
fotografií z kroniky „báňské záchranky“. 
	 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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  Zázrak jménem propolis

PROPOLIS , chcete-li také smoluňka, dluž, 
včelí tmel, je ryze přírodní látka velice příjem-
né vůně složená z několika set různých látek. 
Surovinu na tvorbu propolisu včely sbírají na 
rostlinách vylučujících pryskyřičnaté látky 
(topol, bříza, jehličnany). Včely se na tvorbě 
propolisu aktivně účastní výměšky svých žláz.

Včely používají propolis k vyztužení buněk 
plástů. Zatmelují jím různé netěsnosti úlů. 
Využívají také  „antibakteriálního“ účinku 
propolisu – dokáží propolisem „balzamovat“ 
vetřelce, kterého v úle usmrtí (myš, hada), ale 
nemají už sílu, aby ho dostaly z úlu ven. 

Léčivých účinků propolisu se odedávna 
využívá v lidovém léčitelství. Užívá se buď 
surový propolis nebo propolisové mastě, tink-
tury. Po přečtení knihy „Zázrak jménem pro-
polis“ nabudete dojmu, že neexistuje nemoc, 
která by se nedala pomocí propolisu léčit. 
MUDr. Jana Hajdůšková je naopak při dopo-
ručení léčby propolisem daleko střízlivější. Po-
ukazuje na dobré výsledky především při léč-
bě kožních nemocí jako je opar, pásový opar, 
otlaky, kuří oka, plísňová onemocnění, dále při 
léčbě drobných poranění v dutině ústní, ran po 
vytržených zubech a v neposlední řadě  ošet-
ření dásní propolisovou tinkturou zpomaluje 
ničivé díla paradentózy. Naopak nedoporučuje 
používat propolis ve formě kapek pro vnitřní 
použití. Zdůvodňuje to tím, že dosud není do-
statečně vysvětleno, jak propolis působí uvnitř 
lidského těla.

Ale pozor! – všichni autoři publikací o pro-
polisu zdůrazňují dvě důležité zásady, které je 
nutné při jeho používání dodržovat :

je třeba zjistit, zda nejste na propolis 
alergičtí používání propolisu určitě pro-
konzultujte se svým ošetřujícím lékařem

 
Jednoduchý test na alergii: na kůži vnitřní 

strany zápěstí naneste 2 dny po sobě slabou 
vrstvu propolisové tinktury nebo masti. Aler-
gická reakce se projeví zarudnutím kůže, svě-
děním, vytvořením puchýřků. 

Mimo osoby s alergií na propolis by se použí-
vání propolisu měli vyhnout lidé trpící závaž-
ným srdečním onemocněním či těhotné ženy.

V současné době je na trhu velké množství lé-
čivých přípravků s propolisem. A nutno dodat, 
že za poměrně vysokou cenu (výkupní cena 
propolisu se pohybuje mezi 800-1000 Kč za 
1 kg).  Surový propolis lze získat přímo od vče-
laře a tak si může každý propolisovou tinkturu 
či mast vyrobit sám. 

Na závěr bych rád podotknul, že i „zázračné“ 
dary přírody je třeba používat s rozumem.

Zdroj : MUDr. Jana Hajdůšková „Včelí pro-
dukty očima lékaře“, I. Richter – Z. Minedža-
jan „ Zázrak jménem propolis“

	 Antonín	Surý,	včelař

Karlovarská VETERAN RALLYE
Již tradičně se v létě můžete, také v Chodově, 

potěšit krásou, elegancí a technickou dokonalostí 
auto-moto veteránů… 

náměstí Staroměstské ulice 
30. 7. 2011     9:30-12:00 h

 

Poděkování
Dne 11.6.2011 se uskutečnil 1. ročník Eliho turnaje ve 

stolním tenise v dětském domově v Dlažkovicích. Chtěl 
bych poděkovat Komerční bance, GE Capital Bank 
a České spořitelně v Chodově za věcné dary pro děti 
a paní Zdanovcové za pomoc při organizování turnaje. 
	 Bohuš	Eliáš

Porcelánka v Chodově
oslavila 200 let  

Porcelánová manufaktura Chodov patří k nej-
starším svého druhu v Čechách, vznikla již 
v r. 1810. K jejímu založení však nevedl podnikatel-
ský záměr, jak tomu zbývá zvykem, ale spíše náho-
da. František Miesl, majitel tří uhelných dolů v oko-
lí, koupil v prvních letech 19. století od města Lokte 
malý zpustlý zámeček v Chodově. V  roce 1810 se při 
náhodném sesutí jedné z šachet jeho dolu objevila 
bílá hlína a po prozkoumání se ukázala být výbor-
ným kaolinem. Povolení k výrobě porcelánu mu tak 
poté bylo  uděleno  právě 6.6.1811. 
 Zdroj: Epiag	Lofida	–	Porcelán	CZ	s.r.o.
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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.

sobota 27.8. a neděle 28.8. v 17 h
TRANSfORMERS 3 3D
Režisér M. Bay připravil všem malým i velkým klukům Vánoce už na léto. Po-
sádka Apolla 11 objeví na měsíci mimozemské vesmírné plavidlo. Mimozemští 
roboti maskovaní za pozemská auta, k tomu navrch nejkrásnější žena světa 
v hlavní ženské roli. Takže velcí a malí kluci hurá k nám do biásku.
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 130 Kč

pátek 5.8. v 17 h, sobota 6.8. a neděle 7.8. v 15 a 17 h
AUTA 3D
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový 
vůz Bourák se dostanou na úžasná místa za mořem. Tam se bude soutěžit 
v závodě Grand Prix o nejrychlejší auto na světě.
Super animák pro malé i velké kluky.
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 160 Kč

čtvrtek 18.8., pátek 19.8., sobota 20.8 a neděle 21.8. v 19:30 h
HANNA 
Premiéra dobrodružného thrilleru USA a Velké Británie.
Hanna je náctiletá dívka. Má sílu, vytrvalost a Inteligenci vojáka.
Žije úplně jiným životem než ostatní náctiletí, její výchova vedla k jedinému cíli: 
udělat z ní perfektního zabijáka.
Titulky, přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

čtvrtek 25.8., pátek 26.8., sobota 27.8., neděle 28.8., 
pondělí 29.8., úterý 30.8., středa 31.8. v 19:30 h

Premiéra české komedie. Přístupné. Vstupné 110 Kč

Premiéra rodinné fantasy Usa a Belgie.

Česky mluveno, přístupné
Vstupné 165 Kč

čtvrtek 11.8. a pátek 12.8. v 17 h, 
sobota 13.8 a neděle 14.8. v 15 h

Šmoulové3D
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pátek 1.7., sobota 2.7. a neděle 3.7. v 17 a 19:30 h

TRANSfORMERS 3 3D
Premiéra akční scifi USA.
Třetí díl ze světa robotů. Decepticoni se vracejí, aby si vyřídili účty s plan-
etou Zemí. Je opět na Autobotech, aby zachránili svět.
Ale nebude to snadné.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

středa 13.7. v 23:59 h, čtvrtek 14.7. v17 a 20:00 h, pátek 15.7., sobota 16.7, 
neděle 17.7. v 17 a 20:00 h, pondělí 18.7, úterý 19.7, středa 20.7 v 17 h

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2. ČáST 3D
Premiéra filmu USA.
Velkolepé finále filmové série o malém čaroději s jizvou na čele. 
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do 
otevřené války čarodějného světa. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

sobota 20.8. a neděle 21.8. v 17 h

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2. ČáST 3D
Premiéra filmu USA.
Velkolepé finále filmové série o malém čaroději s jizvou na čele. 
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do 
otevřené války čarodějného světa. 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

pondělí 1.8., úterý 2.8., středa 3.8. v 19:30 h
PIRáTI Z KARIBIKU
NA VLNáCH PODIVNA  3D
Dobrodružný film USA.
J. Deep je stále kapitán J. Sparrow jak ho známe. Honičky, 
přestřelky anebo muž proti muži je Sparrow všude famozní. 
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 4.8 v 17 a 19:30 h, 
pátek 5.8, sobota 6.8., pondělí 8.8. v 19:30 h

CAPTAIN AMERICA: PRVNí AVENGER 3D
Premiéra akční scifi USA.
Nový super hrdina Kapitán Amerika dobrovolník S. Rogers se ve 2. 
světové válce přihlásí k tajnému programu...
Titulky, přístupné od 12 let. Vstupné 130 Kč

pátek 5.8. v 17 h, sobota 6.8. a neděle 7.8. v 15 a 17 h

AUTA 3D
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedinečný 
odtahový vůz Bourák se dostanou na úžasná místa za mořem. Tam 
se bude soutěžit v závodě Grand Prix o nejrychlejší auto na světě.
Super animák pro malé i velké kluky.
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 160 Kč

neděle 7.8. v 19.30 h

VODA PRO SLONY /121/
Dámy, pánové a děti vítejte na nejúžasnější show, kterou kdy 
lidské oko spatřilo. Přivítejte hvězdy cirkusu Benzini Brothers, 
nejúžasnější podíváné na světě. R. Pattison v čistokrevné a zcela 
funkční oldschoolové romantice s geniálním záporákem.
Titulky, přístupný od 12 let. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 11.8. a pátek 12.8. v 17 h, 
sobota 13.8 a neděle 14.8. v 15 h

ŠMOULOVé 3D
Premiéra rodinné fantasy USA a Belgie.
Dobrodružství bájné rasy malých modrých bytostí v dobách 
středověku, které se musí vypořádat samy se sebou a také s lidmi 
a zlým čarodějem...
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 165 Kč

čtvrtek 11.8., pátek 12.8. v 19:30 h, 
sobota 13.8. a neděle 14.8. v 17 a 19:30 h
ZROZENí PLANETY OPIC
Premiéra akční scifi USA..
Příběh zasazený do současného San franciska, kde člověk vlastní 
vědecké přístroje na genetické inženýrství což vede k rozvoji inteli-
gence u opic a počátku války o nadvládu.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

středa 17.8. v 19:30 h,  čtvrtek 18.8., pátek 19.8. v 17 h

THOR 3D	/130/
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

sobota 20.8. v 15 h

KUNG fU PANDA 2 3D /90/
Animovaná akční komedie USA.
Na nic se zde nečeká. Od první do poslední minuty se svezete na 
vlně brilantní akce umocněnou řadou 3D cingrlátek. Letošní letní hit 
zvířecích kung fu mistrů. Hodnocení: dva chlupaté palce nahoru.
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 18.8., pátek 19.8., sobota 20.8 a neděle 21.8. v 19:30 h

HANNA /111/
Premiéra dobrodružného thrilleru USA a Velké Británie.
Hanna je náctiletá dívka. Má sílu, vytrvalost a Inteligenci vojáka. Žije 
úplně jiným životem než ostatní náctiletí, její výchova vedla k jedinému 
cíli: udělat z ní perfektního zabijáka.
Titulky, přístupné od 12 let. Vstupné 100 Kč

úterý 9.8. a středa 10.8. v 19:30 h

LIDICE /126/
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

neděle 21.8. v 15 h

RIO 3D /96/
Animovaná rodinná komedie  USA.
Romantický rodinný animák v rytmu samby.
Příjemný odpočinkový film, u kterého se zasmějete.
Česky mluveno, přístupné. Vstupné 130 Kč

pondělí 15.8. a úterý 16.8. v 19:30 h

X-MEN: PRVNí TříDA /132/
Konečně dospělý a vyzrálý X-Men. První třída je ve všech ohledech  
perfektní. Svižná režie, bezchybné herecké obsazení. Inteligentní, 
emocionálně silné, skvělý  restart serie. Hodnocení 5 hvězdiček.
Titulky, přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč

pondělí 22.8., úterý 23.8. a středa 24.8. v 19.30 h

RYCHLE A ZBěSILE 5 /130/
Akční krimi thriller USA.
Nejlepší akční nášup za posledních pár sezon nazpět. Takový akční 
uragan určitě nebudete čekat.
Titulky, přístupné. Vstupné 85 Kč



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

TRANSfORMERS 3 3D
Premiéra akční scifi USA
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

Kino Červenec a Srpen 2011

čtvrtek 25.8. a pátek 26.8. v 17 h

KOVBOjOVé A VETřELCI
Premiéra akčního westernu
Mimozemšťané na divokém západě. Arizona roku 1873, městečko Silver City, kde 
nejsou cizinci vítání. Z oblohy se snese pravé nebezpečí. Cizinec, kterého odmítali je 
jejich jedinou nadějí. Podaří se zahnat mezigalaktické protivníky?
Hrají D. Craig, H. ford.
Česky mluveno, přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč

sobota 27.8. a neděle 28.8. v 15 h 

V PEřINě 3D /103/
Rozverná hudební komedie v letním stylu. Poctivý a plnokrevný 
formát 3D slibuje efektní podívanou. Zažijte uvolněnou atmosféru 
ve stylu Mamma Mia, kdy všichni tančili rock‘n roll a po ulicích 
jezdily růžové. cadillaky. Hrají: L. Bílá, K. Roden, J. Mádl.
Přístupné. Vstupné 110 Kč

čtvrtek 25.8., pátek 26.8., sobota 27.8., neděle 28.8., pondělí 29.8., 
úterý 30.8., středa 31.8. v 19:30 h

MUžI V NADějI
Premiéra české komedie.
Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat. Hvězdné herecké 
obsazení: B.Polívka, S.Stašová, J.Mácháček. Horká novinka léta.
Přístupné. Vstupné 130 Kč

aKce Pro diVáKy: Kdo Přijde 13.7. V 23:59 h na PremiérU V ČarodějnicKém 
PřeVleKU dostane VstUPenKU dle Vlastního VýBěrU

z filmoVé naBídKy měsíce srPna zdarma.
Vstupné 130 Kč

Velkolepé finále filmové série o malém čaroději s jizvou na čele. V tomto výpravném finále eskaluje bitva 
mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. nikdo už 
není v bezpečí. je to ale harry Potter, kdo možná bude muset postoupit oběť největší,když se přiblíží 

rozhodující bitva s lordem Voldemortem.

středa 13.7. v 23:59 h, čtvrtek 14.7. v 17 a 20:00 h, pátek 15.7., sobota 16.7, neděle 17.7. v 17 a 20:00 h, 
pondělí 18.7, úterý 19.7, středa 20.7 v 17 h

a reliKVie smrti 2.Část 3d
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jiří Slíva Stoptime  probíhá do 01.09.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
výstava barevných litografií

Pohlednicová soutěž  probíhá do 09.09.  Infocentrum Chodov  MěK Chodov

Výtvarná a literární soutěž  01.07. – 09.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Moje senza prázdniny“

Soutěž „Prázdninový kamínek“  01.07. – 09.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov

ROCK Chodov 2011   02.07.  Restaurace Oáza  p. Buchtel,  
  14:15 h    Branný 

Prodejní trhy levného textilu  11.-14.07.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00 – 18:00 h   

Speciální půlnoční předpremiéra  13.07.  KASS – Malá scéna  KASS Chodov
Harry Potter a relikvie smrti 3D  23:58 h
   
Rodinka  14.07.  MěK – dětské odd.   MěK Chodov
„Z pohádky do pohádky“  10:00 h

Prezentační akce – Eurobag  18.07.  restaurace Bravo  KASS Chodov
  7:30 h

Prodejní trhy levného textilu  20.-21.07.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00 – 18:00 h

Čtení a loutkové divadlo  25.-29.07.  Městský park  MěK Chodov
 „Večerníčky v parku“  17:30 h

Prezentační akce   02.08.  restaurace Bravo  KASS Chodov
Bismarck Company  7:30 h

„Letní výtvarná dílnička“  10.08.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  10:00 – 16:00 h

Vavřinecká pouť  13.-14.08.  Staroměstská ul.  KASS Chodov
sobota  10:00 – 22:00 h  a okolí   
neděle  10:00 – 18:00 h

Prodejní trhy levného textilu  16.-17.08.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00 – 18:00 h
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Čtení a loutkové divadlo  22.-26.08.  Městský park  MěK Chodov
 „Večerníčky v parku“  17:30 h

Prodejní trhy levného textilu  23.-24.07.  KASS – společ. sál  KASS Chodov 
a spotřebního zboží  10:00 – 18:00 h

„Knihovna v parku  31.08.  Městský park  MěK Chodov
 aneb Pohádkové rozloučení   10:00 – 18:00 h     
s prázdninami “ 
(soutěže, vyrábění, divadlo)

Chodovská Maxištafeta  01.-02.07.  Atletický stadion  ŠAK Chodov
  17:00 h

MČR juniorek Chodov   09.-10.07.  Kurty BVC  BVC Chodov
2011 U20 – beach

Lážo Plážo Chodov 2011  13.-14.08.  Kurty BVC  BVC Chodov

MČR ženy Chodov 2011   27.-28.08.   Kurty BVC  BVC Chodov

vAvŘineCkÁ

sobotA

neděle

PouŤ 13.8. sobota 10:00-22:00 h
14.8. neděle 10:00-18:.00 h
Chodov, Staroměstská ulice

historické tržiště, pouťové atrkce, stánkový prodej, hudba

hudební produkce
10.00 - 11.15 STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
11.45 - 16.00 VESNICKÁ ČTYŘKA
16.20 - 18.00 SWING PÁRTY BAND MILANA PÁNKA
18.30 - 20.30 POKUS
21.00 - 22.00 BONEY M REVIVAL
22.00	 Ohňostroj

 historické tržiště, pouťové atrkce, stánkový prodej
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Beachvolejbalová reprezentace 
juniorek do 19  let
se připravovala v Chodově

 Reprezentantky ČR do 19 let Šárka Vodenková 
(BVC WITTE Chodov na snímku vlevo) a Patricia 
Missottenová (VK Modřanská Prostějov vpravo) 
na ČP juniorek v Chodově

V areálu sportovního centra v Chodově si dala 
od středy 25. května dostaveníčko beachvolej-
balová reprezentace juniorek do devatenácti 
let, která se chystá na mistrovství světa, kona-
jící se 22.-26. června  v chorvatském Umagu. 
Dva reprezentační páry, v nichž má díky Šárce 
Vodenkové z BVC WITTE Chodov zastoupení 
i Karlovarský kraj, se připravovaly spolu s děvčaty 
z pražského Olympu a chodovského BVC pod ve-
dením trenérů Zuzany Horáčkové a Jiřího Turečka 
na víkendový turnaj Českého poháru juniorek, jež 
se v sobotu 28. května právě v Chodově uskutečnil. 

V sobotním turnaji reprezentační páry potvr-
dily své turnajové nasazení. Vítězný pár Gálo-
vá, Vaňková, jenž bojuje o nominaci na MS U21 
v kanadském Halifaxu, prošel turnajem bez za-
váhání, když nejkratším možným způsobem po-
stoupil do finále, kde porazil druhý nasazený pár 
Vodenková (BVC WITTE), Missottenová hladce 
2:0 (10, 13). Třetí místo pak vybojoval další re-
prezentační pár Třešňáková, Pilátová, jenž se, po 
prohře v druhém kole, do bojů o medaile dostal 
z oprav. Čtvrté místo patřilo chodovským Vydro-
vé s Gergelyovou, které postupovaly také z oprav 
a právě Třešňáková s Pilátovou je v souboji o třetí 
místo porazily. 

Věřme, že děvčata na MS potvrdí svou dosavad-
ní formu z Českých poháru juniorek i dospělých 
a přivezou třeba nějakou medaili!

Držte palce do Chorvatska!

Tajenka postupu do finále
Regionálního Mistrovství
České republiky je rozluštěna

Sobota a neděle (11.-12.června) byla na 
chodovských beachvolejbalových kurtech opět ve 
znamení soubojů o postup na Regionální MČR 
ABV ČVS. Právo účasti na finálovém turnaji mají 
po řádném zaslání přihlášky nejlepší dvojice 
z každého regionu (celkem 14 dvojic), jedna 
dvojice na divokou kartu pořadatele a jedna 
dvojice na divokou kartu asociace. Finálový turnaj 
se koná 9.-10.července ve Slavkově u Brna – 
v sobotu se odehrají kategorie mužů a žen, 
v neděli kategorie mixů. První dvě dvojice 
v kategoriích mužů a žen z tohoto finálového 
turnaje postupují přímo na celostátní MČR.

V sobotu 11. června se odehrála kategorie mixů. 
V komorní atmosféře si k dalšímu turnajovému 
vítězství, a tím i postupu do Slavkova, dokráčeli 
Viktor Brichcín a Monika Kučková, kteří ve finále 
zdolali pár Lukáš Kodera – Alena Pecháčková. 
V souboji o bronz porazila dvojice Martin David – 
Bára Fojtová pár Martin Kohout – Martina Nováková.

Z mužské části se, do finálového turnaje, 
i přes nedělní čtvrté místo, nakonec probojovala 
dvojice Viktor Brichcín – Jan Forst, kteří 
v souboji o bronz podlehli mladíkům Davidu 
Hroníčkovi a Janu Šalingovi. Martin David 
s Lukášem Koderou ve finále zdolali pár Josef 
Bican – Vít Mašek. Dramatické finále žen 
a postup do Slavkova pro sebe získaly Veronika 
Voláková  a Monika Kučková, když ve velké bitvě 
zdolaly sesterský pár Alena a Klára Pecháčkovy. Souboj 
o bronz patřil Vandě Vydrové a Štěpánce Gergelyové, 
které porazily klubové parťačky Terezu Randýskovou 
s Martinou Szepovou.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ!!!

V MĚSÍCI ČERVENCI POŘÁDÁME:
9.-10.7. Gala Mistrovství ČR v plážovém vo-
lejbalu juniorek U20

V MĚSÍCI SRPNU POŘÁDÁME:
13.-14.8 Lážo Plážo – turnaj smíšených trojic
27.-28.8. Uniqua -Mistrovství ČR v plážovém 
volejbalu žen (s účastí České televize)

Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

	 Zdeněk	Malich, BVC WITTE Chodov
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ŠAK Chodov
SKÁLA V ČESKé REPREZENTACI 

Na základě výkonnosti v jarní části 
atletické sezóny si vybojoval účast na MU 
„17“ v Maďarsku chodovský Tomáš Skála. 
Spolu s družstvem České republiky se utkání 
ve Vesuprému zúčastnili mladí atleti ze 
Slovenska a domácího Maďarska. Za každé 
družstvo nastoupili do soutěže dva borci na 
disciplínu. V první disciplíně - disku - se mu 
nedařilo technicky a výkonem 41,24 m skončil 
na šestém místě. Mnohem lépe se představil ve 
své lepší disciplíně - vrhu koulí - kde skončil 
třetí výkonem 16,74 m. Pomohl tak družstvu 
našich dorostenců ke druhému místu.

VAŠEK ZICH OPĚT ZAZÁŘIL 
Po delší odmlce se opět blýskl sprinter Václav 

Zich. Odchovanec chodovské atletiky, sprinter 
Václav Zich, nyní člen TJ Dukly Praha, na 
atletickém mítinku v Kladně. 2. června zaběhl 
na trati 100 m nový osobní rekord v hodnotě 
10,51. Tento výkon mu nezaručil jen vítězství 
v tomto závodě, ale je zároveň splněným 
limitem na Mistrovství Evropy do 22 let, které 
proběhne letos v Ostravě.

PŘÍPRAVKy ŠAKU CHODOV OVLÁDAJÍ
ATLETICKé SEKTORy V KRAJI

Tři ze čtyř družstev vítězí ve třetím kole soutěže 
družstev. Na domácím tartanu zaútočila družstva 
nejmladších dětí z přípravek na vedoucí pozice 
v celé soutěži. Kromě starších děvčat, která 
skončila třetí, se všem dalším družstvům podařilo 
zvítězit v tomto třetím kole.

Po třech kolech soutěže jsou obě družstva 
chlapců i družstvo mladších dívek v čele soutěže, 
starší dívky jsou třetí.

OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCů
ŽÁKOVSKýCH KATEGORIÍ

se konalo v sobotu 28. května ve Stříbře. Titulů 
se dočkal i ŠAK Chodov. Nejvýraznějšího úspěchu 
ve Stříbře dosáhl Lukáš Vantuch. Dokázal zvítězit 
ve vrhu koulí (13,15 m) i oštěpu (39,22 m) a ještě 
skončil druhý ve finále na 60 m (7,56 s). 

Další zlato, v kouli mladších žáků, vybojoval 
Michal Kudža (12,44 m).

Stříbro vybojoval ve skoku vysokém Dominik 
Prokeš (1,36 m), ve stejné disciplíně žákyň pak 
Nikola Valová  (1,46 m ).

Více na stránkách  www.sak-chodov.cz
	 Miloš	Volek

Box
JUNIORSKÁ LIGA

Dne  21. 5. proběhla v pražském divadle 
Gong  juniorská liga boxu. 

Boxoval zde Petr Brodský z SK Box Chodov 
proti hodně zkušenému borci Sekyrovi z BC 
Samson České Budějovice. V prvním kole 
byl Petr opatrný, ale přesto soupeři uštědřil 
několik přesných a tvrdých ran. Celé první 
kolo měl Petr značně navrch. Ve druhém 
kole se situace poměrně vyrovnala. Třetí kolo 
bylo v Petrově režii, jeho soupeř byl počítán, 
nakonec zazvonil gong a Petrův soupeř byl 
rád, že kolo skončilo. Petr vyhrál u všech tří 
rozhodčí. Za výhru dostal pohár s diplomem. 
Blahopřejeme Petře, jen tak dále.

PODĚKOVÁNÍ 
SK Box Chodov děkuje panu Leonu 

Netušilovi za sponzorský dar, kterým nám 
přispěl na cestovné a mohli jsme se zúčastnit  
juniorské ligy boxu v Praze. 
	 	P.	Hruška,	trenér SK Box Chodov 

jan Kučera - šerm
V měsíci květnu se zúčastnil závodník 

Lokomotivy K. Vary Jan Kučera, mj. strážník 
MP Police Chodov, dvou veteránských soutěží 
v šermu kordem. Dne 7.5.2011 pořádal Klub 
sportovního šermu Zlín soutěž O pohár hejtmana 
Zlínského kraje, kde se J. Kučera v kategorii AK 
III 60+ umístil na 2. místě. Prozatím jediný 
výsledek v sezóně 2010-2011. Vše bylo napraveno 
dne 21.5.2011 na turnaji Moteli, pořádaném TJ 
Lokomotivou Teplice, kde opětovně s přehledem 
nenašel konkurenci a kordovou soutěž vyhrál.

Úspěchy skupiny
Exclusiv crew Chodov

Dne 16. 4. 2011 jsme se zúčastnili semifinále 
celostátní soutěže Děti fitness v Benátkách nad 
Jizerou. Naše kategorie street, break  dance byla 
poslední, i když původně jsme měli startovat mezi 
prvními. Nervozita byla značná, ale zřejmě nám 
prospěla, semifinále jsme zvládli velmi úspěšně – 
vítězstvím: 1. místo v kategorii street, break  dance 
a postup do profi kategorie. 

Finále se uskutečnilo 29.5.2011 v Praze ve 
Sparta aréně. Ve finále byly přítomny taneční 
skupiny z Čech, Moravy a Slovenska. Myslím, 
že i finále bylo úspěšné. Získali jsme 1. místo 
v kategorii profi street  dance Čech a celkově 
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Čechy, Morava, Slovensko jsme se dělili 
o 2. a 3. místo se stejným počtem bodů. 
Do vítězství nám chyběly pouhé 2 body. 
Chystáme se samozřejmě i na další soutěže, tak 
nám držte palce.

Dne 22. 5. 2011 proběhlo v Chodově krajské 
kolo  battlu v break dance, kde náš B-boy, Robert 
Čikoš, obsadil 2. místo. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim 
rodičům za velkou psychickou i finanční pomoc.

Poděkování patří i firmě CHEZAK s.r.o. 
Karlovy Vary za sponzorský dar, Tomášovi 
V. za tvorbu hudby na vystoupení a soutěže, 
DDM za poskytnutí prostor pro časté 
tréninky. A samozřejmě všem členům street 
a break taneční skupiny  Exclusiv crew Chodov za 
tvrdou práci a snahu: trenér  street dance  Šárka 
Š., moje  street  tanečnice - Lucie Štěpánová, 
Šárka Perglerová, Katka Škardová, Sabina 
Fraiová, trenér B-boy  Rudys, B-boy Robert Č., 
B-boy Lukáš Horváth.

Děkujeme.
 	Šárka	Širochmanová,	trenérka  

 Karate klub Chodov
POHÁR KE DNI DĚTÍ 

11.6.2011 proběhl v chodovské tělocvičně  ZŠ 
Husova 11. ročník poháru k MDD. Na 70 borců 
z 12 oddílů ČR se utkalo o hodnotné ceny, 
které jsme jim díky sponzorům připravili. 
Vzhledem k tomu, že přijela spousta nováčků, 
rozdělili jsme jednotlivé kategorie mezi úplné 
začátečníky (bílé pásy, poprvé na soutěži) 
a ty pokročilejší.

Barvy Karate klubu Gorenje Chodov 
hájili tito borci:

V kategorii ml. žákyně 8. kyu (bílé pásy) 
KATA získala 3. místo  Nela  Chodová, která 
byla také vyhlášena nejmladší účastnicí turnaje. 
V kategorii KATA ml. žáci 8. kyu si ceny rozdělili 
také Chodováci - 1. místo Chod Daniel, 2. Herák 
Lukáš, 3. Bubelini Pavel.

Rovněž  ml.žákyně 7. kyu obsadily Chodovačky  
- 1. místo Jana Nováková, 2.  Lojdová Anna, 
3. Jakubů Veronika. Děvčata se také přihlásila 
mezi pokročilé borce (od zeleného pásu výše) 
a vůbec si nevedla špatně. Anna Lojdová získala 
stříbro a Veronika Jakubů si odnesla bronzovou 
medaili. V této vyšší kategorii mezi chlapci 
zabodoval i Jiří Šejba, který obsadil v KATA ml. 
žáci 6. kyu a výše pěkné 2. místo.

Poté nastoupila kategorie KATA TÝM, smíšená 
družstva ml. žáci/ml. žákyně.

Zde bodovali Gorenjáci takto: 
 Chodov A: Lojdová Anna, Nováková Jana, 

Jakubů Veronika  - 2. místo
Chodov B: Šejba Jiří, Herák Lukáš, Čabala 

Tadeáš - 1. místo
  Chodov C: Chod Daniel, Moskyta Filip, 

Dognerová Žaneta - 3. místo

 V KUMITE ml.žákyně -35kg mile 
překvapila „malá dračice“ Žaneta Dognerová, 
vůbec se nezalekla o dvě hlavy větších 
a těžších soupeřek a zaslouženě si vybojovala 
bronzovou příčku. V kategorii ml. žákyně 
+35kg přesvědčivě zvítězila Anna Lojdová 
a Jana Nováková si odnesla bronz. Ml. žáci Jiří 
Šejba a Lukáš Herák si to rozdali ve finále váhy 
+35kg, kde zvítězil zkušenější Jiří Šejba a Lukáš 
bral stříbro. Dorostenec Michal Galla podlehl ve 
finále váhy  -60kg plzeňskému soupeři a získal 
rovněž stříbro. Poté předvedla svým soupeřkám 
juniorka Andrea Lochschmidtová, že je na tuto 
soutěž velmi dobře připravená a ve váze -59kg 
suverénně zvítězila. Zkusila to také mezi ženami, 
kde se utkala o zlato s oddílovou kolegyní 
Kateřinou Střimelskou.  Zde děvčata předvedla 
velmi pěkný boj, v němž zvítězila Kateřina 
a na Andreu zbylo „jen“ stříbro. Vyvrcholením 
turnaje byly souboje mužů.

V kategorii -75kg si vybojoval prvenství 
Miroslav Link a v absolutní váze BRH po 
velmi tvrdých soubojích zvítězil Miroslav 
Boguský. Pohár o nejlepší oddíl si odnesli 
borci z plzeňských Škvrňan se ziskem 
11 zlatých medailí a pohár pro nejlepšího 
jednotlivce získal René Fišer (Škvrňany), 
ziskem 4 zlatých. Gorenjáci si ziskem 
9 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí 
zajistili 2. příčku v celkovém hodnocení oddílů. 
Za možnost pořádání takových turnajů 
děkujeme firmě Gorenje, Městu Chodov 
a Sokolovské uhelné, p.n., a.s. 
	 Ludoslav		Hronek,
 trenér Karate Klubu Gorenje Chodov

Termín uzávěrky
zářijového čísla

18.8.2011
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• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• zahradní a ruční nářadí
• řezné kotouče, elektrody, 
  mont. pěny

TEL.: 777 682 634

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

POBOČKA v LOKTI u kolejí

• spojovací materiál
• lepidla
• barvy
• spreje
• profi lepidla

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

 

 

 

 

                       AUTOSERVIS 

         
           Hrnčířská 1176     35735 Chodov 
 
 - 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 
- vyřízení pojistných událostí 
-poskytujeme slevové kupony na služby, 
 v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd 
 

  Tel. 608983360                  Po-Pá 9.00 až 18.00hod 
                             Více info na – www.automaxx44.cz 

CATR informuje
Vážení zákazníci, 
v těchto dnech jsou již na našich internetových stránkách 

uveřejněni vítězové naší hlasovací soutěže o 3 nejúspěšnější 
fotografie z malovací akce na Čarodějnickém jarmarku. Pro ně 
jste měli možnost hlasovat v průběhu měsíce června. Nejen oni, 
ale i jeden vylosovaný hlasující od nás obdrží krásnou cenu.

Během měsíce srpna zveřejníme informace o prů-
běhu výběru vítězného návrhu projektu: ZKRÁŠLI 
SVÉ OKOLÍ a také o realizaci celého projektu. Ten-

to projekt je realizován ve spolupráci naší společnosti 
s televizní stanicí Spektrum Home, která je svou programovou 
skladbou zaměřená na domácí kutily a milovníky zahrádkaření. 

Celý tým zaměstnanců společnosti CATR Vám přeje po-
hodové prožití prázdnin.

Další informace o našich nabídkách naleznete 
na našem webu www.catr.cz. Navštívit nás můžete
i osobně, na provozovně

Staroměstská 377, Chodov. Kontaktovat nás mů-
žete také na tel.č.: 352 665 298. zpoplatněno
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Stavební firma

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor

tel.: 605 549 711www.tyller.cz

www.tyller.cz

Tyller.czTyller.cz

Účetní služby
        Denisa Hloušková
Účetní služby
        Denisa Hloušková 

 
 
 
 

607 593 900
denisahlouskova@seznam.cz

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

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

NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NA: www.salonchodov.cz
PŘIJĎTE SI K NÁM ODPOČINOUT !

PEDIKÚRA - MANIKÚRA
GELOVÁ MODELÁŽ

NOVINKA: BRAZILSKÝ KERATIN
SKVĚLÉ CENY ZA PROFESIONÁLNÍ PÉČI

AKCE PRO NEVĚSTY:
FIX MAKE-UP  350,- Kč,  VÝČES  300,- Kč

PO - PÁ  9-18 HOD., SO  8-12 HOD.

kdo přijde na kosmetiku dostavá 
20% slevu na kadeřnictví

A K C E  S R P E N
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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

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.
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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:

mobil: 602 190 602

Po - Pá   9-11 hod.   15-17 hod.

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

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
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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

Veškerý nábytek je vyroben z masivu
a osazen kvalitním kováním a mechanikou Postel (masiv) +rošt

12.490,- Kč
Židle 2.190,- Kč
Rozkládací stůl (masiv)
10.990,- Kč

Rozkládací pohovka
11.990,- Kč

Provozní doba: 
Po-Pá 10-12  13-17, So 10-12

Rozkládací pohovka
11.990,- Kč

A N G L I C K Ý
N Á B Y T E K

Závodu míru 81, Karlovy Vary - Stará Role
Obchodní centrum Morava
tel.:  +420 605 549 711

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

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

• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL  
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI

Naše další služby pro Vás:

AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYCHLOSERVIS

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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OTEVŘENO:  Po - Pá 9.00 - 17.30  · So 9.00 - 12.00
Chodov · Karlovarská 1155 ( na kruháči)

Tel.:  774 735 253
www.erioptik.cz · email:erioptik@seznam.cz

letní akce, sleva až
   50% na obroučky

AKCE ! AKCE !

DIOPTRICKÉ A SLUNEČNÍ BRÝLE
KONTAKTNÍ ČOČKY

MĚŘENÍ ZRAKU

Byt o velikosti 4+1 s balkónem v ul.Čso, 
v osobním vlastnictví, 80 m2, plovoucí podlahy, nová 

kuchyňská linka s myčkou, velký a slunný byt na klidném 
a pěkném místě v Chodově, v blízkosti Lidl. 

CENA: 880.000,-Kč

Zahrada ve Staré Chodovské s inženýrskými sítěmi, 470 m2, 
připravená na výstavbu chatky či menšího rodinného domku.

CENA: 200.000,-Kč 

A dále nabízíme :
Byt 1+1 U Porcelánky za 520 tisíc, 2+1 v Čso za 835 tisíc 

a aktuální nabídka na 

www.chodovske-reality.cz

U nás nepla títe % z  Vaší  nemovitosti 
-  u  nás můžete jen získa t! 

. . .  jsme tu pro Vás!

w w w.chodovske -realit y.c z

Prázdninová e x tra nabídka: 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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- 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

K O S M E T I K A
 DAGMAR
Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

mob.: 606 852 893RD 417

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 chodidel

Dornova metoda, masáž na celulitidu a formování postavy, 
medová masáž.

M a s á ž e

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

novinka:  obnova vlasu keratinem

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

tel.:  776 616 029

Dodávková AUTODOPRAVA
tel.: 733 386 945

bezpečně 
rychle 

spolehlivě

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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Zděná hala:
Zděná hala s přístavkem a nakládací rampou. Dva vstupy 
v úrovni nakl. rampy. v. 2450mm,  š. 1450mm a  v.2200mm, š. 3000mm.
Celková plocha 512 m2. Využitelná výška haly 3000 mm. 
Elektřina, plyn, voda, železniční vlečka.

PRONÁJEM

Kontakt:
Hrnčířská 1080, Chodov u Karlových Varů
Tel: 777  649 807, 604 555 930

Ocelová hala: 
Jednoprostorová hala ocelové konstrukce a betonové podlahy. 
Dva vjezdy o rozměrech  v. 3500 x š. 3200. Celková plocha  675 m2. 
Využitelná výška haly 3900 mm. Přívod elektřiny. 
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Vedle restaurace Patriot, Rooseveltova ul. 

M.MAXOVÁ – E.WIEDERMANOVÁ 
Provozní doba: 

Dámské:  
Po-Pá    8 -17.00 hod bez objednání 

Pánské: 
Po-Pá   8-11.30 hod    13-17.00 hod bez objednání  

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ  
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“

N O V I N K A ! ! !  
Po –Pá  od 20.00 hod – 22.00 hod

 Na objednávku otevřeno pro zákazníky, kteří nemohou do 17.00 hod 

Objednávky na tel. čísle  608 536 981

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954
603 786 056

PO-PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

p
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

Kompletní modeláž - 350 Kč
Doplnění gelem - 300 Kč
P r o v o z n í  d o b a  d l e  o b j e d n á v e k

Tel.: 774 544 731

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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Jinex

Chodov

 

Jirí Nesmerák

¡

¡

¡
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AUTODOPRAVA

Richard HORN

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

Tel.: 775 723 160

e-mail: richard.horn@seznam.cz

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

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

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
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OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

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.

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
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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

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 606 256 112

PEDIKURAÔ
Ludmila Válová

U Porcelánky 870
 Provozní doba dle objednávek

na tel.: 

720 347 776

PROVIDENT

NOVINKA
-  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
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví   550 000 Kč
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví   530 000 Kč

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

•  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
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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

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

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:  

tel.:  733 531 322
obchodkv@tekotechnology.cz

PO - PÁ     8:00 - 16:30 hodin

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ
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