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K věci …  
Vážení spoluobčané,
v pátek, dne 16. září 2011, budou ve velkém 

sále kulturního a společenského střediska 
v chodově slavnostně přivítáni zástupci de-
legací účastníků 15. setkání hornických měst 
a obcí Čr. Významnost této akce podtrhují 
záštity, které nad setkáním převzali místo-
předseda Senátu Parlamentu Čr,  mUDr. 
Sobotka, předseda Českého báňského úřadu, 
ing. Pěgřínek, hejtman karlovarského kraje, 
PaedDr. novotný, generální ředitel Sokolov-
ské uhelné, právní nástupce, a.s., ing. Štěpá-
nek a generální ředitel Sedleckého kaolinu, 
a.s., ing. Zitko.

nezbytnou součástí přípravy tak velké 
akce je, kromě organizačního, také finanční 
zabezpečení. chtěl bych proto i touto cestou 
poděkovat karlovarskému kraji, klubu hnu-
tí nezávislých za harmonický rozvoj obcí 
a měst chodov a partnerům akce, společ-
nostem Sokolovská uhelná, právní nástup-
ce, a.s., Sedlecký kaolin, a.s.,   tima spol. 
s r.o., LincoLn cZ, s.r.o., které přispěly 
významnou finanční částkou. nemohu však 
opomenout ani příspěvky dalších společnos-
tí, např., Severočeské doly, báňská staveb-
ní společnost, Česká naftařská společnost, 
Phoenix-Zeppelin spol. s r.o., Vak karlovy 
Vary, kovoobrábění Svoboda, Stav-elektro, 
VaDU PLUS, spol. hubert a také okolních 
měst a obcí, které se na přípravě 15. setkání 
spolupodílejí - královské Poříčí, Lomnice, 
božíčany, nové Sedlo a Vintířov.

Do chodova je na oslavy přihlášeno 50 
delegací, které reprezentují hornická města 
a hornické spolky nejen z Čr, ale také ze 
Slovenska a německa. Po pátečním slav-
nostním večeru bude hlavním programovým 
dnem sobota 17. září a chodováci i návštěv-
níci chodova se mají na co těšit. V 10:00 h. 
vyjde z okružní ulice hornický průvod, za 
doprovodu 4 hornických kapel, který pro-
jde ulicemi husova, rooseveltova a Dukel-

ských hrdinů až na náměstí Staroměstské 
ulice, kde bude na tribuně v cca 11 hodin 
setkání hornických měst oficiálně zahájeno. 
Ve 13:30 h. bude u kostela sv. Vavřince od-
halena pamětní deska, od 14 hodin proběh-
ne v kostele sv. Vavřince předání cen Český 
permon a od 16:00 h. budou na jevišti při-
praveny ukázky hornických tradic, včetně 
skoku přes kůži. Ve 22 h., na závěr hlavní-
ho programového dne, ozáří hornické měs-
to chodov scénický ohňostroj. V neděli jsou 
pro účastníky 15. setkání hornických měst 
 a obcí Čr připraveny exkurze do hnědouhel-
ných i kaolinových lomů.

Podrobný program s centry občerstve-
ní (pivními stany), kulturními programy 
a dalšími nabídkami je uveden v tomto čísle 
Zpravodaje města chodova.

Vážení spoluobčané, setkání hornických 
měst je významnou příležitostí k připomí-
nání si hornických tradic a pro nás, cho-
dováky, utvrzením, že chodov je historic-
ky skutečně hornickým městem. městský 
znak, který v roce 1894 přidělila našemu 
městu císařská kabinetní kancelář při příle-
žitosti povýšení chodova na město, nanej-
výš srozumitelně tuto skutečnost demon-
struje – v levé horní části štítu nese symbol 
hornictví – zkřížená hornická kladívka. 
na přelomu 19. a 20. století bylo na cho-
dovsku na 50 šachet a šachtiček, v pro-
storu vlakového nádraží byla např. šachta 
richard, s hloubkou těžní jámy 86 m. 
Je tedy nanejvýš symbolické, a pro město 
chodov je to významné ocenění, že naše-
mu městu bylo Sdružením horníků a hut-
níků Čr pořadatelství 15. setkání svěřeno. 
Věřím, že se úlohy hostitele úspěšně zhos-
tíme, a že si všichni účastníci této velké 
hornické slavnosti odnesou z chodova kro-
mě upomínkových předmětů také hodně 
pěkných zážitků a příjemných vzpomínek.

	 Ing.	Josef		Hora, starosta
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   15. setkání hornických  
     měst a obcí ČR

 město chodov připravilo pro návštěvníky 
 a účastníky 15. Shmo Čr opravdu velice pestrý pro-
gram, z nějž si, jak doufáme, vybere každý „to své“. 

Po skončení hornického průvodu se na náměs-
tí Staroměstské ulice a na podiu ve Školní ulici 
rozvine šňůra celodenního programu. Stánky 
s tradičním řemeslným zbožím a pochutinami, 
ukázky řemesel,  pivní stany a další zaplní ná-
městí před oD ideál i bezručovu ulici, na jejímž 
konci budou také pouťové atrakce. U městského 
úřadu, v jehož podatelně bude probíhat regis-
trace přihlášených účastníků, budou v infor-
mačních stánku města chodov k dispozici pro-
pagační tiskoviny,   publikace o městě chodov 
a hlavně informace o dění celého dne. 

těšte se, my se, na Vás všechny, těšíme již nyní. 
Zdař Bůh!

Program – sobota 17.9.2011
10:00 h hornický průvod začátek   
 v okružní ulici.

Podium Staroměstská ulice
moderuje Radek Jirgl

08:30-10:30 h březovská desítka
10:50-12:00 h Uvítání účastníků 15. Shmo Čr
 Předání putovního praporu
 Pamětní stuhy k praporům
12:00-13:10 h  mostečanka - hornická kapela
13:10-13:30 h taneční skupina rytmus
14:00-14:40 h amátovka Stříbro - horn. kapela
14:40-15:00 h taneční skupina rytmus
15:00-15:50 h krušnohorská dudácká kapela
16:00-16:30 h Ukázky hornických tradic
 Svěcení tupláku
 Skok přes kůži
16:50-17:40 h Dechový orchestr  
 oelsnitz/erzbebirge
18:00-18:40 h Červení panteři
19:00-20:10 h the beatles revival
20:30-22:00 h Žlutý pes s ondřejem hejmou
22:00 h scénický ohňostroj  
 u kostela sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince
13:30-14:00 h odhalení pamětní desky
 15. Shmo
14:00 h ekumenická bohoslužba
14:30 h udělení cen Český permon 2011

Podium Školní ulice
moderuje Romana Poláková

12:00-13:15 h barbora - hornická kapela
13:30-14:20 h krušnohorská dudácká kapela
14:50-16:10 h mostečanka - hornická kapela
16:30-17:20 h kapela Severočeských dolů  
  - hornická kapela
17:40-18:40 h amátovka Stříbro - horn. kapela
19:00-20:00 h cimbálová muzika
 alexandra Vrábela

Galerie u Vavřince:
Výstava „HORNICTVÍ“ - horniny, mine-
rály, hornické uniformy, kahany, čepice…

k realizaci této pozoruhodné výstavy nabíd-
kou ukázky svých sbírek hornin a minerálů 
krušnohorska přispěli ing. milan krištůfek 
a ctibor Süsser a část své sbírky uniforem, 
přileb, čepic, kahanů a dalších hornických 
zajímavostí k vystavení nabídnul chodovák, 
pan karel Veselý. 

Vernisáž: 14. září 2011 v 17:00 h
otevřeno:
Úterý a čtvrtek: 15:00-18:00 h
neděle:  13:00-17:00 h
Sobota 17.9.2011:  11:00-13:00 + 17:00-19:00 h

Výstava potrvá do 5. 10. 2011. 

Doprava ve městě v době 
15. SHMO ČR 
Dočasná  jednosměrná doprava bude vy-
značena v ulici Školní, ve směru od okružní 
křižovatky na karlovarské ke křižovatce ulic 
Školní a Smetanova.
Ve Školní ulici bude u nákupního centra 
„Plzeňka“ vyklizeno parkoviště. 
V době průchodu průvodu po trase: 
okružní, husova, rooseveltova, Dukelských 
hrdinů (na okružní křižovatku u Luny a pak 
kolem městského parku), Staroměstská, 
bude doprava dočasně zastavována Policií Čr 
a městskou policií chodov. 

Respektujte
přechodná dopravní značení.
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Čísla popisná a evidenční 
v Chodově

rada města chodova na svém zasedání dne 
11.7.2011 určila barvu a provedení čísel popisných 
a čísel evidenčních v chodově.

Proč?
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, řeší, v Dílu 4, problematiku ná-
zvů obcí, jejich částí, ulic, veřejných prostranství, 
číslování budov. V § 32 tohoto zákona je uvedeno.

…„ Vlastník nemovitosti je povinen na svůj ná-
klad označit budovu čísly určenými obecním 
úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu
a provedení čísel určuje obecní úřad….“

Přidělování čísel 
Čísla popisná (a evidenční – na rekreační objek-
ty), v souladu se zákonem, přiděluje měÚ chodov. 
Dle organizačního řádu městského úřadu cho-
dov je tato agenda v kompetenci odboru školství, 
kultury a vnitřních věcí (dále oŠkV).  Po vydání 
dokladu o přidělení čísla popisného je vlastníko-
vi objektu nabídnuto zakoupení tabulky   s číslem 
popisným (evidenčním), za cenu, která je nižší 
o množstevní slevu. 
V současné době jsou takto vydávány tabul-
ky v provedení – červený podklad, bílé písmo. 
historicky však byla v chodově vydávána i čísla 
popisná s modrým či černým podkladem. Všechna 
tato čísla budou,  i přes určení provedení a barvy, 
městem chodov akceptována. 

Určení barvy a provedení usnesením RM  
Číslo popisné: 
rozměr: 250 x 200 mm  
barva: tabulka červená, červený okraj 7 mm,  
 bílý rámeček 6 mm, v rozích  
 vykrojený, číslice a rámeček bílé
číslo: arial bold,
 výška arabských číslic 10 cm 
provedení: plechová, oboustr.smaltovaná, v provedení
 bombír, se čtyřmi otvory o pr. 7 mm
 (v rozích tabulky) pro upevnění  
Číslo evidenční: 
rozměr: 200 x 150 mm
barva: tabulka zelená, zelený okraj 3 mm,
 bílý rámeček 3 mm, v rozích  
 vykrojený, číslice a rámeček bílé
číslo: arial bold, výška arabských číslic 9 cm
provedení: trvanlivý materiál

Stav v Chodově
terénním šetřením bylo zjištěno, že na 257  
objektech jsou umístěna pouze OZDOBNÁ
čísla popisná, na 130 objektech tabulky 
s č.p. zcela CHYBĚJÍ. 

Vlastníci objektů s ozdobnými č.p. nebo chy-
bějícími tabulkami č.p. jsou povinni na své 
náklady objekt přiděleným číslem popisným 
označit.

Jsme přesvědčeni, že ve většině případů 
budou vlastníci tabulku s č.p. mít někde 
uloženou (sejmuta byla např. při opravách 
omítek, zateplování apod.). máte-li ob-
jekt (většinou v případě rodinných domů) 
označen ozdobným číslem popisným, jste 
i přesto povinni jej  označit číslem popisným 
v určeném provedení. tabulka s tímto č.p. 
musí být umístěna na místě viditelném z pří-
stupové komunikace (tedy lze  např. i na plotě). 
Pokud tabulku v určeném provedení a barvě 
nemáte žádnou (výjimka platí pro č.p. mod-
rá a černá – ta budou postupně nahrazena 
červenými na náklady města chodova), máte 
možnost se zaevidovat do seznamu zájemců 
o zhotovení tabulky s č.p. na měÚ, oŠkV, 
přízemí, kancelář č. 106, a to do konce 
roku 2011.  Po jejich zhotovení si je, za 
cenu s množstevní slevou, na stejném místě 
vyzvednete.
Mgr.	Ivana	Sarkányová,
vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

     Zájezd pro seniory 
odbor sociálních věcí měÚ chodov pořádá 
pro seniory města chodova jednodenní zá-
jezd na 35. ročník zahradnického veletrhu 
v Litoměřicích ZAHRADA ČECH.

termín zájezdu je úterý 20. září 2011 a po-
platek za zájezd činí 130,- kč za osobu. Při-
hlášky s poplatkem a rodným číslem pro 
vyřízení pojištění na cestu bude přijímat na 
odboru sociálních věcí měÚ paní mohrba-
chová,  č. dveří 112 a to :

5. září – 7. září 2011 od 7:30 do 15:00 h.
s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 h. 
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Plavání seniorů 
odbor sociálních věcí měÚ chodov oznamu-
je seniorům města, že ve druhém pololetí 
roku 2011 se bude jezdit do bazénu v Soko-
lově v  následujících termínech : 
8. září, 6. října, 10. listopadu
a 1. prosince.
Doba plavání  je od 11:00  do 13:00 h. 
Doprava je zajištěna autobusem, který bude 
přistaven na autobusovém nádraží v chodo-
vě a  jeho pravidelný odjezd bude v 10:30 h. 
z chodova a zpět ze Sokolova.

Dagmar	Mohrbachová,	OSV
telefon : 352 352 114

Den pro sociální služby 
dbor sociálních věcí městského úřadu a pracovní 
skupiny komunitního plánování  sociálních slu-
žeb  zvou všechny občany na 7. ročník prezentace 
poskytovatelů sociálních služeb, na Staroměst-
skou ulici, ve čtvrtek 8. září t.r. od 11:00 do 
16:00 h.   
Již tradičně představí svoje služby a předvedou 
ukázky své činnosti poskytovatelé sociálních 
služeb a služeb souvisejících, z chodova a oko-
lí. budou připraveni zodpovědět Vaše dotazy, 
poskytnout Vám  informace i v tištěné podobě, 
předat kontakty. můžete shlédnout ukázky první 
pomoci, ukázku práce s vodícím psem, vyzkou-
šet si jízdu na invalidním vozíku. Je zabezpečen 
i prodej  různých výrobků od klientů sociálních 
služeb -osob se zdravotním postižením. 
Po celou dobu trvání akce  bude probíhat  na po-
diu doprovodný program, ve kterém se představí 
žáci Základní umělecké školy, klienti Dc mate-
řídouška a khamora, děti z mateřského centra 
Pavouček a z Veselé školičky u berušek. a své vy-
stoupení má připraveno i kapela Levoruký eda.   

Těšíme se na Vás a věříme, že splníme
Vaše očekávání. 

Daniela	Pazderová, koordinátorka kpss

   Sokolovský bazén

Těžba uhlí v lomu Jiří - červen 2011
foto: Ivana Sarkányová
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Ve velkou honičku se změnila večerní procház-
ka několika osob v blízkosti parkoviště v ul. to-
vární u polikliniky, která si povšimla podezřelé-
ho chování jiného muže, kdy se následně zjistilo, 
že tento vykrádá zde zaparkovaná vozidla. Při 
honičce se muž skupince pronásledovatelů ztra-
til na autobusovém nádraží. Do pátrání se brzy 
zapojily i přivolané policejní hlídky, kdy strážní-
ci po několika minutách muže zadrželi v prosto-
ru blízkých garáží, kde se snažil ukrýt …

V brzkých ranních hodinách upadl před něko-
lika lidmi na chodníku před obchodní akademií 
22letý muž a zůstal ležet. Lidé na místě ihned 
přivolali strážníky z obavy o život muže. Stráž-
níci na místě z místní znalosti určili totožnost 
mladíka, kdy zjistili, že má u sebe elektroniku, 
která může pocházet z trestné činnosti. mladík 
na podněty k probuzení nereagoval a dál se jevil 
jako v bezvědomí, i když ze strachu před policií 
asi vše jen hrál. na místo byla přivolána rZS, 
kdy muž se náhle probral a dělal, že neví kde 
a kdo je. muž byl ihned na místě předán přivola-
né policejní hlídce k dalšímu opatření…

Gentlemansky se zachovala hlídka při obdr-
žení tísňového telefonátu ženy z ul.  ČSa, která 
uvedla, že jí do bytu vlétl velký netopýr a ona má 
strach. Strážníci na přání ženy prohlédli kuchyň 
kde měl sídlit narušitel, ale našli jen můru, kte-
rá na stínítku lampičky vrhala po stěně stín vel-
kého tvora a tím vyvolala  panický strach ženy, 
která byla doma sama … 

Velmi surově si počínal 58letý muž v nákup-
ním středisku LiDL, kdy odcizil zboží a poté co 
byl přistižen při činu ochrankou provozovny se 
pokusil z místa utéci. na místo byla přivolána 
hlídka policie, kdy muž se začal s ochrankou 
prát ve snaze z místa utéci před příjezdem hlídky 
a po příjezdu policie se muž pustil i do strážníků. 
nereagoval na výzvu k zanechání svého jednání 
a  proto musely být použity donucovací prostřed-
ky. Poté byl muž předveden na oddělení k dal-
šímu opatření …

Skupinka mladíků v podnapilém stavu v ulici 
tovární začala nad ránem demolovat přistavené 
kontejnery, převracet je a poté za hlasitého řevu 
jeden z nich začal přebíhat po zaparkovaných 
vozidlech, kdy jedno z nich poškodil. Přivolaná 
hlídka strážníků dva mladíky z uvedené skupiny 
zadržela, kdy ostatní se dali na útěk. Jeden ze za-
držených hrozil, že napadne hlídku, proto byly 
použity donucovací prostředky. na místo byla 
přivolána policie Čr k dalšímu opatření…

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

PRVNÍ  CESTA DO ŠKOLY
milí rodiče,   
Váš malý školák již poprvé vykročil na cestu do 

školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale pak již dříve 
nebo později půjde sám.

 Pomozte svému dítěti, aby tento krok v životě 
zvládlo bez zbytečných problémů ve stávajících 
záludností silničního provozu. 

Vysvětlete dítěti hlavní zásady bezpečného cho-
vání v blízkosti silniční komunikace a využijte kaž-
dé vhodné příležitosti  (procházka, nákup) k prak-
tickému nácviku  těchto zásad v silničním provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a vy-
světlete mu, kudy má jít, kde má přecházet vo-
zovku a kde jsou nebezpečná místa.

 i na Vás totiž záleží, aby následná samostatná 
cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou poslední.

Víte, že…
 Vážení řidiči,
 možná již víte, že do ulice Lesní byl   nainstalo-

ván  radarový měřič rychlosti.
Sklon místní komunikace svádí k rychlejší jízdě 

a to ve směru do města, kdy může dojít k ohro-
žení bezpečnosti silničního provozu. Zjištěné 
přestupkové jednání bude řešeno ve správním 
či blokovém řízení a zjištěné údaje z radarového 
měřiče budou pravidelně vyhodnocovány Měst-
skou policií. Ve spolupráci s policií ČR budou 
ve vytipovaných časech prováděny dopravně 
-bezpečnostní akce.

Není vyloučeno, že radar bude přemístěn i na 
jiná vytipovaná místa v regionu města.

														Ladislav	Staněk,	velitel MP Chodov
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Souhrn událostí jednotky PO
V období od 18. června 2011 do 16. srpna 

2011 chodovští hasiči zasahovali u čtyř požárů 
(dva požáry bytů v nové roli a v Sokolově, pá-
sový dopravník na SU, právní nástupce, a. s., 
zahoření potravin v bytě ulice Palackého v cho-
dově). V jednom případě jednotka zasahovala 
u dopravní nehody osobního vozidla bez zraně-
ní v Jenišově u obchodního domu makro. V pěti 
případech se jednalo o úniky ropných produktů 
z vozidel, v důsledku krádeží benzínu v chodo-
vě a Vintířově. V božičanech byl zachráněn pes 
z betonové skruže. Ve dvou případech jednotka 
zasahovala při záchraně osob (nouzové otevření 
bytu v chodově U Porcelánky, fyzikální výbuch 
sudu na limonádu ve Staré chodovské). Ve dvou 
případech musely být nouzově otevřeny dveře 
bytů z důvodu nebezpečí požáru (uživatelé po-
nechali bez dozoru zapnutý sporák při přípravě 
jídla). Ve dnech 8. srpna a 14. srpna naši oblast 
zasáhly dvě krátkodobé vichřice, které si vyžá-
daly nasazení hasičů při odstranění padlých 
stromů např. na komunikacích, na osobním vo-
zidle, na drátech Vn - celkem v šesti případech, 
dále odčerpání vody z výtahové šachty a řešení 
nebezpečné situace při uvolněné výplni balkónu 
v 11. patře věžáku ve Školní ulici. Dále členové 
jednotky absolvovali školení s prověřovacímvv-
cvičením v provozu Drtírny na SU, právní ná-
stupce, a. s., výcvik čerpání vody z přírodních 
zdrojů (rybník račák), výcvik sebezáchrany 
z výšky a bezpečnost práce při zásahu ve výškách 
a nad volnou hloubkou na stanici v karlových 
Varech.  aktuální a podrobnější informace o zá-
sahové činnosti jednotky je možné nalézt webu 
www.sdhchodov.cz.

Počet aktuálních k datu 16. srpna 2011 jednot-
ka absolvovala celkem 97 událostí.

Informace SDH
V tomto období, ačkoliv by mělo být spíše 

odpočinkové, členové chodovského sboru ab-
solvovali mnoho akcí. nejdříve byl uspořádán 
každoroční „Den otevřených dveří“ společně 
s městskou policií chodov na zbrojnici v rámci 
festivalu krimifest 2011. tímto děkujeme za 
pomoc při prezentaci kolegům ze SU, právní 
nástupce, a. s. a profesionálům ze Sokolova. 
Dále jsme se zúčastnili dvou oslav výročí od 
založení 135 let SDh mnichov a 130 let SDh 
nová role s naší historickou erenou (Praga 
rn 1952). Družstvo mladých hasičů absolvo-
valo letní tábor v krásném prostředí kempu 
U broumaru v opočně. tento ročník, ačko-
liv byl oproti jiným létům kratší, byl pojat jako 
sportovně naučný hasičský výcvik. ten byl 
spojen s mnoha sportovními aktivitami včet-
ně výuky základních hasičských dovedností 
a vědomostí. Podrobnější informace o táboře 
naleznete na našem webu. také se hodně spor-
tovalo. Družstvo mládeže absolvovalo oblíbený 
a tradiční noční závod v požárním útoku včetně 
běhu požárnické všestrannosti (tzv. „braňák“) 
v březové (So). Zde se mladší i starší družstvo 
umístilo na čtvrtém místě. V rámci krajské ligy 
dospělých družstvo žen absolvovalo celkem pět 
soutěží. V mírové obsadili 5. místo společně 
i s muži, v hroznětíně 7. místo ženy, v krásně 
a v křižovatce shodně 5. místo ženy, v mnichově 
4. místo ženy. Vybraní členové reprezentova-
li okres Sokolov ve výběru okresního sdružení 
v krajské soutěži dospělých v Sokolově. Zde ob-
sadili celkově třetí místo. taktéž byl uspořádán 
každoroční turnaj v beach volejbalu. Zde určitě 
nešlo o vítězství, ale stmelení a utužení našeho 
kolektivu. Děkujeme tímto Jirkovi turečkovi 
za poskytnutí potřebného zázemí a sportoviště. 
Poslední akcí období byla velmi vydařená dvouden-
ní a tradiční akce VoDa 2011. někteří Členové sboru 
sjeli řeku ohři z kynšperku až za sjezd „hubertus“. 
touto cestou děkujeme loketským hasičům 
za poskytnutí zázemí pro přenocování naší 
vodácké  skupiny.

Závěrem děkujeme všem, kteří tyto náročné 
akce zajišťovali. také děkujeme našim podpo-
rovatelům i sponzorům za podporu. Členům 
jednotky patří velké poděkování za profesio-
nálně odvedenou práci při zásazích.

Další zajímavé informace o dění ve sboru je 
možné nalézt na www.sdhchodov.cz.
	 Ing.	Jiří	Kiss,  SDH Chodov

Padlý strom, u zbrojnice, 8. srpna 2011
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Zrevitalizovaná část města
Zástupci společnosti catr s r.o. a SPektrUm 

home předali dne 13. 7.2011  k   zrevitalizovanou 
část města chodov (husova ulice) místostaros-
tovi p. Pizingerovi. 

Děkujeme Vám za Váš zájem a přínosné 
postřehy při vybírání lokality a věříme, že Vás 
pohled na zkrášlenou část města potěší.

    DDM Bludiště
ve spolupráci s květuší belanovou z DDm os-

trov, za finanční podpory města chodov pořádá 
pro veřejnost kurz.

Devatero řemesel, aneb „barevný podzim“
kDY: 24. a 25.9. 2011 od 10 - 16 h kurzy   
kDe: v městské galerii v budově DDm
Děti, rodiče, příležitostné návštěvy chodova. 

Přivítáme podzim výrobou draků, vyrobíme si 
razítka, připomeneme batikování a vytvoříme 
neklidné neklidy. Prohlídneme si batikova-
né ovoce, něco drátovaného a to ještě nebude 
všechno.

Vaše výtvory (s Vaším svolením) budou gale-
rii tři týdny (od 27.9. do 13.10. 2011) zdobit a na 
konci výstavy si je odnesete domů.

Výstavní dny:
úterý + čtvrtek
9–12  a  14–17 h

nabídka ZÚ pro školní rok 2011/2012
Nic nedáte za zkoušku,
přihlásit se do kroužku.

nabídka zájmových útvarů byla zveřejněna 
prázdninovém dvojčísle. tuto doplňujeme ještě 
o německý jazyk (pro 1. – 3. třídu).

           
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

SRPD  při  DDM  Bludiště  pořádá 
za podpory Města Chodov
CHODOVSKÉ REKORDY, 11. ročník

středa 20. září 2011 od 13 do 16 h u DDm bludiště
 Přijďte překonat chodovské rekordy v netra-

dičních disciplínách, které byly vytvořeny v mi-
nulých deseti letech. Pro každého rekordmana je 
připravena cena. na věku nezáleží!!!

Rekordy v jednotlivých kategoriích bu-
dou vyvěšeny u DDM.

Den, kdy svítí Světlušky!
V chodově opět proběhne sbírka sloužící k pod-

poře nevidomých. Právě vy jim můžete pomoci 
koupí upomínkového předmětu s logem Světlušky.

Váš příspěvek vhoďte do zapečetěné lucerničky 
našich dobrovolníků, studentů škol a spolupra-
covníků Domů dětí a mládeže bludiště. Potkáte je 
7. září 2011 a poznáte je snadno -   vypadají jako 
opravdové světlušky. Dobrovolníci jsou obleče-
ní do světluščích kostýmů s krovkami a tykadly 
a světluščího trička. 

Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých …

SRPD při DDM Bludiště v září 2011 pořádá bese-
dy v rámci projektu:
„Děti chrání život“

tento projekt navazuje na úspěšný loňský ročník.  
cílem projektu je v rámci enviromentální výchovy dětem 
ZŠ přiblížit formou přednášek spojených s prezentace-
mi, soutěžemi a kvízy péči o živé tvory i flóru. návštěva 
ekocentra mDDm ostrov je stěžejní pro blízký kontakt 
se zvířaty i rostlinami. Jen málo dětí se umí správně 
postarat o zvířátko a my jim to názorně přiblížíme.  
a ukážeme jim, že péče takto vynaložená se jim 
nesčetněkrát vrátí.

Všechny děti 4. ročníků všech základních škol v cho-
dově i Vintířově postupně opět vyjedou autobusem do 
ekocentra mDDm v ostrově.  akce probíhá za finanční 
podpory karlovarského kraje, stejně jako další besedy 
v rámci projektu „Děti chrání život“, se zaměřením na 
5. ročníky a s podtitulem „Děti šetří přírodu“. Ve čtvr-
tém ročníku této akce opět přiblížíme dětem na kon-
krétních příkladech potřebu ohleduplného využívání 
přírody. cílem projektu je seznámit děti z 5. tříd cho-
dovských škol se způsoby třídění a likvidace odpadů 
formou přednášek lektorky ČSoP. 

Přednáška je spojena i s praktickou částí, při níž se 
děti pokusí vyrobit z odpadů ještě něco užitečného nebo 
hezkého, a s návštěvou skládky odpadů Sater.
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Městská knihovna Chodov
bUrZa knih

pondělí 05.09. 9:00 – 18:00
burza knih se bude konat v městském parku, 

kde si budete moci nakoupit knihy za 1,- kč; 5,-
kč; 10,- kč; 20,- kč nebo vybrat časopis zdarma.

roDinka „my jsme muzikanti“
čtvrtek 08.09. od 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží 

pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 

kniŽní hrátkY aneb hUrá Do PoháDkY
pondělí 12.09. a 26.09. od 17:00
V rámci projektu celé Česko čte dětem, je pro 

děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 

Pro VeŘeJnoSt. VStUP ZDarma

moJe SenZa PráZDninY
VýStaVa a hLaSoVání

12.09.– 30.09.
Přijďte hlasovat a rozhodnout o vítězi výtvarné 

a literární soutěže.

PohLeDnicoVá SoUtěŽ
VYhLáŠení VítěZŮ

pondělí 19..09. 16:00
Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na dět-

ském oddělení.

ČtVrteČní VýtVarnÉ DíLniČkY 
od 14.00 do 17.00 hodin
08.09. Stojánky na tužky 
15.09. Podzimní windowcolor
22.09. Draci a dráčci
29.09. Ze všeho jde něco vyrobit
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti, 

kteří hledají rady, nápady a inspiraci. 

StŘeDY PLnÉ SoUtěŽí
každou středu od 16:00-17:00 hodin probíhají 

pro naše dětské čtenáře soutěže různorodého zamě-
ření – literárního, výtvarného i sportovního.

Děti, neseďte doma u počítače, přijďte si 
k nám hrát!

Všechny akce pro veřejnost a zdarma!!!

Tipy knihkupectví:
nora roberts – kouzlo okamžiku
Šmoulové – filmový příběh
Joy Fieldingová – nebezpečná zóna
Dick Francis – horké peníze

Tip pro Vás: velký výběr titulů autorky Simony 
monyové. 

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
PŘEDPRODEJ  VSTUPENEK:
Karlovarský symfonický orchestr:
Kánon, Hudba k ohňostroji (zakončeno ohňostrojem)
09.09.	20:00	v	Amfiteátru	Loket

Gladiátor championship fighting
16.09.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

HORKÝŽE SLÍŽE / MULLE
23.09.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

POLEMIC / STO ZVÍŘAT
07.10.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

KEN HENSLEY ex Uriah Heep
22.10.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

JAR / DJ
27.10.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

RYTMUS / DJ / STREETDANCE / BMX
12.11.	20:00	v	LD	Karlovy	Vary

Pozvánka na zájezd
Svaz postižených civilizačními chorobami    

v Čr o.s.,  Zo chodov Vás zve na zájezd

na zámek Ploskovice a na výletní záme-
ček Větruše (nově vybudovanou lanovou 
dráhou v Ústí n/L.)  dne 21. září  2011.

odjezd autobusu je v 7:00 h z autobusového 
nádraží v chodově.

Přihlásit se můžete dne  7.9.2011 
v době od  10:00 do 11:00 h ve vstupní hale 
Domu s PS, Luční 1050 v Chodově.

Příspěvek na dopravu činí 250,- Kč, 
vstupné  do zámku pak ve výši:  do 65 let  
90,- Kč a  nad  65 let  70,- Kč. 

Zveme jak členy SPcch,  tak i ostatní zájemce. 
těšíme se na Vaši účast.

	 V.	Podhorská,	 SPCCH
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Krimifest 2011 - dopis rodačky 
Vážená redakce, vážené dámy a pánové, chci se 

s Vámi podělit o velmi pozitivní a milé dojmy, které 
jsem si odvezla z chodova, z velmi dobré kulturní 
akce ,,krimifest 2011“.

tento rok jsem si vzala týden dovolené a byla jsem 
účastníkem snad všech akcí, které byly připravené 
a těšila jsem se i s jinými účastníky z krásných fil-
mů, koncertu a výstavy v nádherné galerii, kterou 
chodovu mohou jiná města závidět. take při krás-
ném koncertě v kath. kostele jsem se obdivovala 
obnovenému kostelu, ktery jsem již dlouho neviděla 
a hlavně jsem se těšila s malými dětmi, které kon-
cert navštívily a které snad si tyto zážitky odnesou 
a budou se stýkat s uměním vážné hudby a kultur-
ních památek, jako je například kostel a církevní 
odkaz minulé a dávné doby. chci velmi poděkovat 
všem lidičkám, kteří pomohli tuto akci organizo-
vat v mém dřívějším domově, hlavně p. starostovi 

 
  Je včelí mateří kašička  
  „elixírem života“ ?

Včelí mateří kašička (dále jen kašička) je výměškem 
hrtanových žláz včelích dělnic od 6-12 dne jejich ži-
vota. V tomto období se včely stávají „kojičkami“, 
které se starají o veškeré larvy a především o matku. 
Samotná kašička je látka kašovité konzistence, bílé 
až nažloutlé barvy. Je velice citlivá na světlo, teplo 
a kovy. Ponechána na vzduchu a světle rychle ztrácí 
své účinky. Proto je získávání kašičky pro léčebné 
účely velmi náročné.

Včelaři získávají kašičku z matečníků (což jsou 
buňky , ze kterých se líhne matka). matečník musí 
být nezavíčkovaný a nesmí! překročit stáří 3! dnů. 
Po odebrání kašičky je nutné ji okamžitě konzervovat, 
nejlépe v medu, medovině nebo becherovce.

Působení mateří kašičky ve včelstvu:
kašičkou jsou krmeny ve včelstvu všechny larvičky, 

ale pouze 3 dny. Výjimku tvoří larvička, ze které včely 
chtějí vychovat matku. ta je potom krmená kašičkou 
celou dobu svého vývoje. Právě díky mimořádnému 
účinku kašičky se matka vylíhne již za 16 dní (dělnice 
21 dnů) a je viditelně větší než včela dělnice. nejzře-
telnější rozdíl je ale v délce života. matka se dožívá 3-5 
let , dělnice se v létě dožívají 3-4 týdnů, zimní včely 
pak 4-5 měsíců. matka v době kladení vajíček je do-
provázená „kojičkami“, které ji každých 30 sekund 
krmí kašičkou. V době snůšky naklade včelí matka až 
2 000 vajíček, což je tolik, kolik sama váží. (Pro srov-
nání: kdyby ke své váze měla tolik vajec snášet slepi-
ce, bylo by to 24 vajec denně.) matka je také jedinou 

ing. Josefu horovi, který velmi elegantně ,,krimi-
fest“ doprovázel, paní běle Gran Jensen, která doká-
že organizovat nádherná divadelní představení, kte-
ré hrají školáci. nechci zapomenout velké angažmá 
p. J. Spěváčka a také chci poděkovat za velký přínos 
p. dr. J. kopice, který tento festival do chodova při-
nesl a vrací svému městu svůj um a dílo.

mám také pár myšlenek pro obyvatele města, byla 
to velmi krásná kulturní akce, která byla dobře na-
vštěvovaná, ale při představě, že lidé mohli vidět 
p. bohdalovou a s ní film bez finančních nákladů, 
vše bylo zadarmo, ptám se -proč to není více využito 
a navštěvováno. Lidé jezdí za kulturou např. do Pra-
hy a co se naskýtá doma za ,,humny“ nechají ladem 
ležet; je to velká škoda a jsem optimista a věřím, 
že rok 2012 bude ještě úspěšnější než tento.

 S pozdravem a přáním všeho krásného
 Svatava	Lorenz.

včelou v úle (kromě trubců), která pohlavně dospívá. 
Znamená to, že mateří kašička, kromě své obrovské 
nutriční hodnoty, má i hormonální účinek směrovaný 
k pohlavním orgánům.

Léčebné působení mateří kašičky:
mateří kašička má vzhledem ke svým specifickým 

účinkům i svá pravidla užití:není vhodné kašičku uží-
vat dlouhodobě! Vhodná je pouze forma léčitelských 
kúr jednou až dvakrát ročně. krátkodobě se užívá 
tam, kde došlo k poškození centrálního nervového 
systému, stavy po mozkových příhodách, Parkinso-
nově nemoci, alzheimerova choroba, roztroušená 
skleróza. osvědčila se rovněž u depresí a duševních 
otřesů. Vhodné je užívání kašičky ženami s potížemi 
doprovázející přechod. Pokud lékař vyloučí nádorové 
postižení prostaty, je možné 2x ročně provádět kúru 
mateří kašičkou. 

Pro své regenerační a stimulující účinky je kašič-
ka předurčena k provádění jarních očistných kúr. 
Pro tyto její účinky se k nám dováží preparát „Svět-
lo východu“, který bývá občas k dostání k lékárnách. 
S dobrými výsledky se využívá mateří kašičky na 
ochranu pleti, její regeneraci a odstraňování vrásek.

na závěr zbývá zodpovědět otázku uvedenou v nad-
pise : ano, mateří kašička je skutečně elixírem života 
pro včelí společenství. Pro lidské společenství je cen-
ným prostředkem k podpoře a prevenci našeho orga-
nizmu proti nejrůznějším civilizačním chorobám.
	 Antonín	Surý,	včelař

Zdroje:  MUDr. Jana Hajdůšková „Včelí produkty 
očima lékaře“ , MUDr. Jan Šmíd : „Včelí produkty ve 
výživě a lékařství“, Ing. Vladimír Veselý „Včelařství“
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Skauti slaví 100 let 
Středisko Junáka „Jestřáb“ chodov chystá 

v souvislosti s výročím vzniku Junáka-svazu 
skautů a skautek Čr několik akcí. V měsíci září 
to bude především Zahájení skautského roku 
na klubovně Junáka „U Potůčku“ 4. září 2011. 
odpoledne plné her a pohybových aktivit začíná 
ve skautském areálu v 15:00 h. 

Další odpoledne s námi můžete strávit 10. září 
od 14:00 do 17:00 h v historické části města cho-
dova (na náměstí o oD Prior) na akci s názvem 
„Dva tisíce pokladů“. Zde budou ke shlédnutí 
fotografie z činnosti střediska Junáka „Jestřáb“ 
chodov, fotografie z celosvětového jamboree ve 
Švédsku konaného na přelomu července a srpna 
2011 (naše středisko zde mělo poprvé v histo-
rii svého přímého účastníka), infocentrum pro 
rodiče, kde se můžete informovat o aktivitách 
chodovských skautů a také přihlásit své dítě do 
některého z oddílů, promítání filmu „Skauting 
je cesta“ a skautských táborových fotografií, 
no a samozřejmě velká spousta aktivit pro děti. 
těšíme se na Vaši účast. 

Poslední zářijovou akcí je vzpomínkové setká-
ní na klubovně Junáka pro současné a bývalé 
členy, které se koná 25. září od 15:00 h. Zde 
budou vystaveny skautské kroniky, deníky, fo-
tografie a další. těšíme se na všechny současné 
členy, ale i ty, kteří prošli branami našeho stře-
diska v minulosti. 
	 Jan	Zapf,
	 středisko Junáka „Jestřáb“ Chodov 

Rock Chodov 2011 – poděkování
Dne 2.7.2011 proběhl hudební festival rock 

chodov 2011 za účasti 10 kapel. V rámci 
evropského turné zavítali angličané khuda, 
z německa dorazili Seas of Stone, z Polska ka-
pela black noise. největší a zasloužený ohlas 
sklidili Už Jsme Doma a dále se představily 
kapely X-Left to Die, Sabot, nežfaleš, Pigs-
ty, candy meatworks a domácí Fallen angels. 
chtěli bychom zde vyjádřit velké poděková-
ní všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit. 
největší dík patří samozřejmě městu chodov, 
jehož podpora festivalu je zásadní. Děkujeme 
rovněž restauraci oáza a manželům hauzro-
vým za vstřícnost a poskytnutí prostor pro ko-
nání festivalu. Vážíme si také pomoci dalších, 
kteří přispěli materiální či finanční pomocí 
- chotes, Leben - tiskárna a grafické studio,  

Sova - výškové práce, kränzle, kovošrot Vin-
tířov, humdrum boardwear, Jm restaurant, 
Domino, Westona - provádění staveb, Spider 
production a mD Level. akci navštívilo asi 
300 lidí, což je vzhledem k nevlídnému počasí, 
které panovalo, slušné číslo. Doufáme, že si 
hudební fanoušci festival užili a snad zase za 
rok. obyvatelům okolních domů díky za po-
chopení a toleranci.
	 Martin	Buchtel	a	Stanislav	Branný

„Zdař Bůh! - setkání českých 
a německých horníků v Chodově“

chodov a jeho partnerské město oelsnitz/
erzgebirge mají hornickou minulost. Jelikož 
na katastru obou měst se již nějakou dobu 
uhlí netěží, chtěli bychom chodovské obča-
ny informovat o společné historii. V sobotu 
17. září vyroste ve dvoře chodovské radnice 
„Glück auf!“ stan, ve kterém se návštěvníci 
budou moci dozvědět zajímavosti z hornic-
kých dob. o kulturní program se postará 
velká hornická kapela z našeho saského 
partnerského města. návštěvníkům budou 
k dispozici tiskoviny vyrobené speciálně 
k tomuto setkání - brožura o hornických pa-
mátkách v obou městech a sborník českých 
a německých hornických písní. akce se usku-
teční díky spolufinancování z Fondu malých 
projektů cíle 3 v euregiu egrensis.
	 Ing.	Zdeněk	Gaudek
	 vedoucí odboru rozvoje města

Rock Chodov 2011.  khuda
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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.

čtvrtek 8.9., pátek 9.9., sobota 10.9. v 17 h, 
neděle 11.9. v 17 a 19:30 h
SUPER 8
Premiéra dětské scifi USA. 
Partička mladých amatérů chce natočit na kameru s označením „Super 8“ film. 
Vybrali si Nevadskou poušť, ze které něco uteče a začne jim komplikovat život.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 8.9., pátek 9.9. a sobota 10.9. v 19:30 h
NEZVRATNý OSUD 5 3D
Premiéra hororu USA.
Skupinka lidí stihne utéct z mostu, který se kvůli špatnému stavu zřítí. 
Unikla tak smrti, která přeživší nenechá dlouho čekat. Lidé se snaží vy-
myslet způsob, jak smrt zastavit.
Přístupné od 12 let, titulky.   Vstupné 130 Kč

sobota 3.9. v 19:30 h a neděle 4.9. v 17 h
Ženy sobě  
Premiéra komedie USA.
Film pro ženy o ženách, který se bude více líbit mužům. Jistě Vás budou bolet 
lícní kosti od smíchu. Vydařená komedie z obyčejného života.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 15.9., pátek 16.9., sobota 17.9. a neděle 18.9. v 17:00 h
Premiéra české Pohádky
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čtvrtek 1.9. a pátek 2.9. v 17 h

BARBAR CONAN 3D /110/
Premiéra dobrodružné fantasy USA.
Remake dnes již kultovního fantasy filmu podle knihy Roberta E. Howarda 
pojednává o bojovníku Conanovi (Jason Momoa), kterému v mládí barbaři 
zavraždili otce (Ron Perlman) a matku. Conan je vržen do otroctví.
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč

úterý 13.9. a středa 14.9. v 19:30 h

MECHANIK ZABIJáK /93/
Premiéra akčního dramatu USA.
Atrhur Bishop - Jason Statham – je mechanik -elitní zabiják s unikátním talen-
tem pro čisté odklízení cílů. Je to práce, která vyžaduje profesionální přesnost 
a absolutní nestrannost a Bishop je nejlepší.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 1.9. a pátek 2.9. v 19:30 h
Karlovarské ozvěny
Film uveden na 46. FF v Karlových Varech.
STROM ŽIVOTA /138/
Premiéra dramatu USA.
Hvězdně obsazený snímek B. Pitt, S. Penn  je poctou životu, přírodě a světu 
kolem nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie.
Přístupné, titulky. Vstupné 85 Kč

sobota 17.9. v 15 h
Biásek pro nejmenší

MACH A ŠEBESTOVá K TABULI /75/ 
Pásmo pohádek slavné dvojice Macha a Šebestové, které vypráví P. Nárožný.
Přístupné. Vstupné 40 Kč

pondělí 5.9. v 19:30 h
Karlovarské ozvěny
Film uveden na 46. FF v Karlových Varech.
CIGáN /107/
Premiéra dramatu Slovensko/Česko.
14. letému Adamovi někdo zabil otce, ale život  v Cigánské osadě jde dál 
rychle a neúprosně. Vaše budoucnost je tady jasná. Není žádná.
Přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč

sobota 3.9. v 19:30 h a neděle 4.9. v 17 h

ŽENY SOBě /125/
Premiéra komedie USA.
Film pro ženy o ženách, který se bude více líbit mužům. Jistě Vás budou 
bolet lícní kosti od smíchu. Vydařená komedie z obyčejného života.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 85 Kč

úterý 6.9. a středa 7.9. v 19:30 h
GREEN LANTERN 3D /105/ 
Akční krimi USA.
Žádné zlo neunikne mému pohledu. Ve světě stejně rozlehlém jako 
tajemném existuje skupina mocných. Ochránci práva a míru, říkají 
si Sbor Zelené lucerny. 
Přístupné, titulky. Vstupné 130 Kč.

čtvrtek 8.9., pátek 9.9. a sobota 10.9. v 19:30 h

NEZVRATNÝ OSUD 5 3D
Premiéra hororu USA.
Skupinka lidí stihne utéct z mostu, který se kvůli špatnému stavu 
zřítí. Unikla tak smrti, která přeživší nenechá dlouho čekat.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 15.9., pátek 16.9.,
sobota 17.9. a neděle 18.9. v 17:00 h

SAXANA A LEXIKON KOUZEL /96/ 
Premiéra české pohádky.
Tři sta let po škole. Tak zněl ortel nad Saxanou, studentkou 
čarodějnické školy v Říši pohádek. Skvělá letní pohádka V. Vorlíčka
Přístupné. Vstupné 110 Kč

čtvrtek 15.9., pátek 16.9., sobota 17.9. 
neděle 18.9. v 19:30 h

NEBOJTE SE TMY /99/
Premiéra hororu USA
Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou B. Madison. Mladé 
děvče, odkázané žít s otcem a jeho novou přítelkyní...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 8.9., pátek 9.9., sobota 10.9. v 17 h, 
neděle 11.9. v 17 a 19:30 h

SUPER 8 /112/
Premiéra dětské scifi USA.
E.T.se vrátil v krutější a větší podobě než byl původní.
Dětské dobrodružství alá Spielberg.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

sobota 3.9. 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

sobota 3.9. v 17 a 22:00 h, neděle 4.9. 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

sobota 10.9. a neděle 11.9. v 15 h

LVÍ KRáL 3D /89/
Premiéra rodinného animáku USA.
Tento film je snad už legenda. Lví král je epický příběh z úchvatného 
afrického prostředí, který se inspiroval Hamletem. Perfektní rodinná 
podívaná s výbornou hudbou H. Zimmera a skvělými písněmi E. Johna.
Přístupné, česky mluveno.    Vstupné 160 Kč

pondělí  12.9. 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 85 Kč

neděle 18.9. 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 130 Kč
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36. týden 2011
6. 9. úterý a 8. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h,  9. 9. pátek od 18:00 h

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Sestřih z událostí v Chodově (premiéra)

ROXETTE REVIVAL 
záznam  koncertu z Krimifestu 2011 (premiéra)

TýDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

37. týden 2011
13. 9. úterý a 15.9. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 16. 9. pátek od 18:00 h

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

BOOGER
záznam  koncertu z Krimifestu 2011 (premiéra)

TýDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

38. týden 2011
20. 9. úterý a 22. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 23. 9. pátek od 18:00 h

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině
BONEY M REVIVAL
záznam  koncertu z Vavřinecké pouti 2011 (premiéra)

TýDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

39. týden 2011
27. 9. úterý a 29. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00 h, 30. 9. pátek od 18:00 h

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině

ROCKPARÁDA
rocková hitparáda (premiéra)

TýDEN V KRAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

pondělí 19.9. a úterý 20.9. v 19:30 h
Karlovarské ozvěny
Film uveden na 46. FF v Karlových Varech.
JANA EYROVá /120/
Premiéra romantického dramatu V. Británie.
Vynikající adaptace slavného románu.
Krásné, impozantní a dech vyrážející drama z 19. století.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

pátek 23.9. v 19:30 a 22:00 h, sobota 24.9. v 17,
19:30 a 22:00 h, neděle 25.9. v 19:30 h

MUŽI V NADěJI /115/
Repríza úspěšné české komedie. 
Může být nevěra základem šťastného manželství?
Odpověď najdete u nás v biásku.
Přístupné od 15let. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 22.9. v 17 h
PAŘBA V BANGKOKU /102/ 
Komedie USA.
Divočejší a tvrdší než minule. Parádní zvraty, 
větší akce=větší sranda!!! Skvělé hodnocení 5 hvězdiček.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 22.9. v 19:30 h a pátek 23.9. v 17 h
ZKAŽENá úČA  /92/ 
Premiéra komedie USA.
Roztomilá a dost vtipná komedie, která si na nic nehraje a od 
začátku jede zpříma. Hvězdné obsazení: C. Diaz, J. Timberlake.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 85 Kč

sobota 24.9. v 15 h
AUTA 2 3D /110/ 
Animovaná komedie USA.
Burák je opravdu jedinečné a úžasné auto. Dokonale zastínil svého 
kámoše Bleska. Ovšem úžasná je i anglická královská rodina. 
A to znamená, že se budete královsky bavit.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 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 100 Kč

pondělí 26.9., úterý 27.9. a středa 28.9. v 19:30 h  

OBHáJCE /118/ 
Premiéra krimi thrilleru USA.
Dobrý dokonce více než dobrý, inteligentní film. Takhle 
vyšperkované, úžasné soudní drama jste už dlouho neviděli.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 29.9. a pátek 30.9. v 17 h

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2. ČáST 3D
Film 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, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
čtvrtek 29.9. a pátek 30.9. v 19:30 h

INTIMNÍ PAST /91/
Premiéra drama thrilleru USA. 
Mladá doktorka se po rozchodu s manželem přestěhuje do Brook-
lynu. Chce začít nový život v prostorném apartmánu. Záhy zjistí, že 
není v bytě sama a začíná děsivá honička na kočku a myš.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 80 Kč
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co ? kdy ? kde ? kdo ?
Zahájení školního roku  01.09.  ZUŠ  ZUŠ    
pro stávající žáky ZUŠ  13:00 h   – ve třídách oborů  Chodov 

Přijímání nových žáků  01. -02.09.  ZUŠ – ve třídách   ZUŠ Chodov
– ZUŠ pro obor hudební, taneční,   14:30 -17:00 h  oborů

Výkup zlata  5.09.  KASS - Malá scéna  KASS Chodov 
  10:00-17:00 h

Burza knih  05.09.  Městský park   MěK Chodov
  9:00 -18:00 h  u knihovny

Světluška  07.09.  Chodov  DDM Chodov
 – celorepubliková sbírka

Středeční soutěže  07.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16 -17:00 h 

Den pro sociální služby  08.09.  Staroměstská ulice  Město Chodov
  11 -16:00 h

Rodinka „My jsme muzikanti“  08.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  10:00 h

DHE seniorů SU a.s.  08.09.  KASS – společ. sál  SU a.s. Sokolov

 
Výtvarná dílnička   08.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Stojánky na tužky“  14 -17:00 h 

Atlantis 2011   09. -11.09.  Chodov a okolí  Junák Chodov

Ukliďme svět  10.09.  klubovna ZO ČSOP  ZO ČSOP   
      Chodov

Pochod na Svatošské skály  11.09.  Chodov   ZO ČSOP  
    - Svatošské skály

Prodejní trhy levného textilu  12.-14.09.  KASS - Velký sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10:00-18:00 h  Chodov

„Knižní hrátky  12.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
aneb hurá do pohádky“  17:00 h

„Moje senzační prázdniny“  12.-30.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
 – hlasovací výstava výtvarné 

Den pro sociální služby  13.09.  Staroměstská ulice  Město Chodov

Vernisáž výstavy minerálů,  14.09.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
hornin a hornictví  potrvá do 15.10.

Středeční soutěže  14.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h

oboru hud., taneč., výtv. a lit.-dram.

výtvarný a literárně-dramatický

a literární soutěže
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Výtvarná dílnička   15.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Podzimní windowcolor“  14-17:00 h

15. SETKáNÍ HORNICKÝCH  17.09.  Chodov  KASS a Město
MěST A OBCÍ ČR      Chodov

Ekumenická bohoslužba,   17.09.  kostel sv. Vavřince  KASS a Město
předání ocenění Permon 2011  14:00 h    Chodov

Vyhlášení pohlednicové soutěže  19.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
a soutěže Prázdninový kamínek  16:00 h

Hra na vodnářský zvon  21.09.  KASS – Malá scéna  KASS Chodov
koncert

Středeční soutěže  21.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h

Výtvarná dílnička   22.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Draci a dráčci“  14-17:00 h

Prodejní trhy levného textilu  22.-23.09.  KASS - Velký sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10:00-18:00 h   

Devatero řemesel – kurz pro  24.-25.09.  DDM – Městská   DDM Chodov
veřejnost a výstava   výst. od 27.09. – 13.10.  galerie

Prodejní trhy levného textilu  25.09.  KASS - Velký sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10:00-18:00 h

„Knižní hrátky aneb hurá  26.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
do pohádky“  17:00 h

Výtvarná dílnička   29.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Ze všeho jde něco vyrobit“  14-17:00 h

Prodejní trhy levného textilu  29.-30.09.  KASS - Velký sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10:00-18:00 h 

Oblastní přebor družstev   07.09.   Atletický stadion  ŠAK Chodov
ml. žactva  16:00 h

Závod o Chodovský pohár  10.09.  Kynologické cvičiště  ZKO Chodov
  9:00 h

Atletika pro Chodov II.  13.09.  Atletický stadion  ŠAK Chodov
  16:00 h

Chodovský bikemaraton 2011  18.09.  start - hotel Nautilus  TJ Plamen 
VI. ročník  10:00 h    Chodov
 
Chodovské rekordy  20.09.  Areál DDM Bludiště  SRPD při DDM
      Chodov

Okresní kolo v atletickém   20.-21.09.  Atletický stadion  ŠAK Chodov
čtyřboji žáků ZŠ  9:00 h

Výběrový závod MČR  24.-25.09.  okolí Chodova  ZKO Chodov
Stopařů 2011

Krajské kolo v atletickém  29.09.  Atletický stadion  ŠAK Chodov
čtyřboji žáků ZŠ  9:00 h

Září 2011

Zpravodaj města chodova. Červen 2011

co ? kdy ? kde ? kdo ?
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zkušený a měl již na svém kontě mnoho zápasů jak 
v Čr, tak i několik utkání v zahraničí jako repre-
zentant Čr. Petr se tak umístil na druhém místě.
											P.	Hruška,	trenér SK box Chodov

Školka – Cup 2011
Turnaj v kopané pro mateřské školy

Pořádají: DDm bludiště a tJ Spartak chodov.
termín: 14. 9. 2011 od 9:00 (sraz do 8:45)
místo: hřiště tJ Spartak chodov
kdo: Předškolní třídy všech mŠ v chodově  

 – hoši i dívky
hraje 1 brankář a 5 hráčů v poli. Střídá se libo-

volně, v družstvu doporučujeme včetně náhradní-
ků max. 12 hráčů. Přijít mohou celé třídy – ostatní 
budou fandit a pro úplně všechny jsou připraveny 
doprovodné soutěže. Zváni jsou i rodiče dětí, kteří 
mohou své ratolesti povzbuzovat. hraje se venku 
na travnatém, nebo umělém povrchu.

Těšíme se na vaši účast!

Mistrovství ČR seniorek
ve volejbale

Ve dnech 11.-12.6.2011 proběhl v kroměříži 
15. ročník mČr seniorek ve volejbale. Po dvouleté 
pauze se tohoto klání zúčastnily i hráčky volejbalo-
vého oddílu tJ Spartak chodov, doplněné dalšími 
hráčkami z jiných oddílů. První den proběhly zápa-
sy ve skupinách, kde chodov bojoval o postup mezi 
prvních šest nejlepších družstev. S chodovem ve 
skupině hrály : olomouc, braník a Slatiňany. 

Po vyrovnaných zápasech ženy o 9 míčů nepo-
stoupily. tím se dostaly do nedělních bojů o 7.-11. 
místo. Zde jednoznačně vše vyhrály a umístily se 
na velmi pěkném 7. místě. Při účasti současných 
a bývalých ligových a extraligových hráček je toto 
umístění úspěchem.

Složení družstva chodova: reischlová Jana, krás-
ná iveta, Valentová romana, kousalová Jana, ra-
dová Dana, mikolášková Petra, Vágnerová martina.

hráčky děkují městu chodov, firmě elektro Fany 
a bohemia – lázně a.s. za finanční příspěvky.

Chodovský bikemaraton 2011
V neděli 18. září  2011 pořádá tJ Plamen cho-

dov pro všechny milovníky horských kol, bez roz-
dílu věku, 6. ročník chodovského bikemaratonu. 
registrace závodníků od 8:30 do 10:30 h. v areálu 

Šachové prázdniny
Šachový tábor se povedl

týden plný šachu a her připravil v rámci prázd-
ninového tábora šachový oddíl Spartaku chodov. 
V rámci něj sehráli účastníci turnaj, v němž se 
z našich nejvíce dařilo Přemyslu Stuškovi a iva-
nu hraštovi (obsadili 2., resp. 3. místo). největší 
radost však měl devítiletý Pavel Gárský, který si 
uhrál 4. Vt.

Poděkování patří karlovarskému kraji za finanč-
ní podporu. 

Stylová rozlučka s Klatovy 
První prázdninový týden se Lukáš Vlasák účast-

nil již tradičně klatovského openu (100 účastníků) 
s cílem prolomit „domácí“ smůlu posledních let. 
Již od samého začátku se Lukáš držel v čelní sku-
pině a turnaj dokončil na skvělém třetím místě, 
když za sebou nechal několik mezinárodních mi-
strů. mimo to obsadil 2. místo v krajském přeboru 
mužů Plzeňského kraje a vyhrál, jak kategorii do 
20 let, tak přebor ČoS. 

turnaj byl zároveň rozlučkou s tříletým působe-
ním v klatovech, neboť Lukáš přijal skvělou nabíd-
ku a od září již bude hájit barvy bronzového celku 
loňské extraligy dospělých, tatranu Litovel. mimo 
to bude hostovat v prvoligovém Sokolu Vyšehrad. 

na konci července Lukáš stihl odehrát velmis-
trovský turnaj v rámci czechopen Pardubice, 
s cílem vybojovat im normu. Průměrný výsledek 
však na cíl tentokrát nestačil.
	 Marcel	Vlasák,	předseda ŠO

SK box Chodov
Ve dnech 21. až 26. června se pořádala olympiáda 

dětí a mládeže všech krajů Čr v olomouci. Za kar-
lovarský kraj startoval  boxer Petr brodský.  

V prvním zápase se utkal se soupeřem, který re-
prezentoval Ústecký kraj, Petr boxoval technicky 
a spíše od těla, ale přesto soupeři uštědřil něko-
lik přesně mířených úderů.  Petr vyhrál na body 
u všech bodových rozhodčí.

Ve druhém utkání měl Petr proti sobě soupeře 
z Prahy. Petr zasypával soupeře přesnými údery, 
zápas byl ukončen ve druhém kole, pro naprostou 
převahu z Petrovy strany.

 Ve finále narazil na borce marka andrýska 
z Dukly kroměříž. byl to hodně těžký zápas, pře-
sto, že se Petr nedal, nevyhrál - soupeř byl hodně 
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hotelu nautilus, nejpozději 30 min. před startem 
příslušné kategorie. 
Starty na komunikaci před hotelem Nautilus:

dětské kategorie (od 2 do 14 let) – 10:00 h
dorost a dospělí – 11:00 h.
 trasy závodu v délkách od 0,3 km do 56 km jsou 

vedeny po štěrkových a lesních cestách kolem bílé 
vody a po rekultivované Smolnické výsypce. Pro 
první tři v každé kategorii poháry nebo medaile. 
Po vyhlášení vítězů pro všechny přítomné tombola 
věcných cen. 
									Zdeněk	Kopal,	TJ Plamen Chodov

Z MS U19 v Chorvatsku bez medaile,
ale s obrovskou zkušeností

První chodovská odchovankyně se zúčastnila mS U19 
v chorvatsku, které se konalo 22.-26. června. bez me-
daile, ale s velikou zkušeností ze své první akce celosvě-
tového formátu, se vracejí české beachvolejbalové páry, 
i s chodovskou Šárkou Vodenkovou.

Šárka se svou parťačkou Patricií missottenovou, jako 
český pár číslo dvě, neprošly z kvalifikace do hlavní sou-
těže a po prohře s kazašským párem bogatu – Samali-
kova, s několikaletými zkušenostmi ze světových soutě-
ží. ty do hlavní soutěže postoupily a nakonec obsadily 
celkové páté místo. 

„V prvním setu jsme vedly 18:16.“ komentova-
la průběh zápasu s kazašskými reprezentantka-
mi Šárka Vodenková. Jenže koncovku setu vůbec 
nezvládly. „Zkazily jsme pak čtyři balony v řadě 
a bylo to v pytli“, pokračovala Šárka „Vůbec nechá-
pu co se stalo.“ První sadu prohrály 18:21. V násle-
dujícím setu už nedokázaly na své soupeřky na-
jít žádnou zbraň a podlehly 12:21 a celý zápas tak 
prohrály 0:2. tím pro ně účinkování v soutěži skončilo 
a obsadily konečné dvacáté deváté místo. „Postup 
do hlavní soutěže nám nevyšel. ale i tak to byla su-
per zkušenost, alespoň jsme pak měly dovolenou 
s trénováním mezi elitou“, vyloudila nakonec úsměv 
Patricie missottenová.

Stříbro  s hořkou příchutí  z MČR 
juniorek U18 v Čelákovicích

Gala mistovství České republiky juniorek U18, 
které se odehrálo o svátečních dnech v Čeláko-
vicích, bylo zároveň nominačním turnajem pro 
mistrovství evropy kategorie U18, jež se konalo 
11. - 14. Srpna v litevském Vilniusu, takže roz-
hodně bylo o co hrát.

 V průběhu turnaje oba reprezentační páry uka-
zovaly, proč jsou ve své kategorii nejlepší v repub-
lice. chodovská Šárka Vodenková se spoluhráčkou 
Patricií missottenovou předváděly společně asi 
nejlepší beachvolejbal od doby, co spolu hrají, bylo 
jich všude plno. Soupeřky drtily nejen tvrdými úto-
ky, ale i velmi kvalitním servisem. 

to co fungovalo v průběhu turnaje, jako by Šár-
ka s Patricií ve finále zapomněly. V druhém setu 
sice dokázaly umazat pětibodový náskok soupeřek, 
nicméně chyba v koncovce znamenala konec nadě-
jí na zvrat utkání.

celkové pořadí: 1. třešňáková – Pilátová, 
2. Vodenková (BVC WITTE) – missottenová, 
3. Forejtová – Valková, 4. M. Mühlhauserová 
– G. Gergelyová…9. Vodáková – Přibylová 
(BVC WITTE) 

Gala Mistrovství ČR juniorek U20  
9.-10.7. v Chodově

Za slunného počasí se na chodovském, do běla 
rozpáleném písku bojovalo nejen o medaile, 
ale i potvrzení nominací na me juniorek U20 
v izraeli, které se konalo 27.-30. července. Do se-
mifinále se nejkratší možnou cestou probojovaly 
páry tereza Vaňková – eliška Gálová a napůl do-
mácí Šárka Vodenková – Patricia missottenová.

Šárka s Patricií semifinále prohrály a podobně 
dopadl i zápas o třetí místo proti páru třešňáková 
- Pilátová, jež byl opakováním souboje z mČr U18.

celkové umístění: 1. G. kotvová – V. Dostálo-
vá, 2. e. Gálová – t. Vaňková, 3. h. třešňáková 
– b. Pilátová, 4. Š. Vodenková (BVC WITTE) 
- P. missottenová, 5. V. Vydrová – Š. Gergelyo-
vá...13. G. Gergelyová – M. Mühlhauserová, 
K. Vodáková – A. Přibylová (všechny BVC 
WITTE Chodov)

Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Srdečně Vás zveme do našeho areálu!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 
         Zdeněk	Malich, BVC WITTE Chodov

Beachvolejbalová reprezentace ČR U19 v chorvatském 
Umagu (Šárka Vodenková – první řada třetí zprava)
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Termín uzávěrky
říjnového čísla

 18.9.2011

CATR informuje
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali o při-

pravovaných změnách v nabídce služeb naší společnosti. 
V rámci zkvalitnění tV příjmu a optimalizace parame-
trů signálu pro nově prodávané ploché televizory (plaz-
ma, LcD) umožňující mimo jiné příjem ve vysokém roz-
lišení hD, přistoupila naše společnost k postupnému 
přechodu na digitální vysílání, prostřednictvím platfor-
my iPtV. toto řešení Vám přinese nejen mnohem vyšší 
kvalitu obrazu jednotlivých programů stávající nabídky, 
ale hlavně otevře úplně nový rozměr v poskytování 
služby kabelové televize. 

Jmenovanou službu pod názvem iPtV catr, 
spouštíme v lokalitě chodov již nyní.

analogová televize samozřejmě nekončí! Para-
lelně bude v našich sítích vysílat i nadále. roz-
šířená programová nabídka (nabídka s hbo) 
ale bude od nového roku k dispozici pouze 
v rámci digitální tV nabídky. Službu iPtV catr 
můžete v případě Vašeho zájmu začít využívat 
okamžitě po instalaci potřebné kabeláže a s pou-
žitím iPtV set top boxu. 

 V rámci rozšířené nabídky budete moci nově sledovat 
mimo jiné všechny volně šířené české kanály ve vyšším 
rozlišení, sledovat celou řadu úplně nových tV progra-
mů zejména ve formátu hD, využívat služeb elektro-
nického programového průvodce a postupně využívat 
celou řadu dalších novinek, o kterých Vás budeme 
průběžně informovat. 

bližší informace se dozvíte na našem webu

    www.catr.cz.
navštívit nás můžete osobně, na provozovně
Staroměstská 377, Chodov. Kontaktovat nás 

můžete také na tel.č.: 352 665 298.
placená inzerce

 
  ŠAK Chodov

TOMÁŠ SKÁLA MISTREM ČR VE VRHU KOULÍ

První den Mistrovství České republiky ju-
niorů a dorostu v ostravě splnil nejtajnější sny 
a očekávání atletů ŠAKu Chodov. 

medaile Tomáše Skály ve vrhu koulí se oče-
kávala, šlo jen o barvu kovu. tomáš přesvědčil, že 
jeho letošní výkonnost je velmi stabilní a hlavně 
vysoká, a po zásluze zvítězil vrhem dlouhým 17,20 
m a získal zlato. 

Výborně mu sekundoval další člen vrhačské sku-
piny trenéra Libora Dočkala, Milan Mňatinoha. 
Vrhem dlouhým 15,91m si vytvořil osobní rekord 
a došel si na bednu pro bronz.

Super výkon v hodu oštěpem - 55,65m - sta-
čil Lukáši Zichovi na výborné šesté místo mezi 
juniory. Druhý den byl pro naše borce na progra-
mu disk dorostenců. Stříbro nejmenším možným 
rozdílem 1cm vybojoval Tomáš Skála (47,06m) 
a třetí místo obsadil skvělým osobním rekordem 
47,05m Milan Mňatinoha.

SOUSTŘEDěNÍ 
 ani o prázdninách se nezastavila činnost Šaku cho-
dov, kromě pravidelných tréninků proběhlo soustředě-
ní v německu, kterého se zúčastnili především ti větší, 
menší pak odjeli na soustředění do toužimi 

Soustředění bylo konáno pod záštitou Školního at-
letického klubu chodov, za který děti také závodí. Do 
toužimi se vydalo 18 dětí a 3 trenéři. Počasí nám vcelku 
přálo, tudíž jsme mohli trávit čas venku, kde se děti při-
pravovaly na nadcházející sezónu, když je hned v září 
čeká soutěž družstev. ale i „mladí sportovci“ nechtějí 
jen trénovat a proto jsme vyrazili na výlet na zámek be-
čov či na kláštěr teplá, kde se dětem moc líbilo a také 
se dozvěděly spoustu zajímavostí. chtěli bychom podě-
kovat městu chodov a karl. kraji za finanční podporu 
a především firmě Pekosa s.r.o za poskytnutí pečiva.

           Miloš	Volek,		ŠAK Chodov 
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Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.

Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl

739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz

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

Prodej a servis tiskáren.

PO - PÁ   8:00 - 16:30 hodin

Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz

 733 531 322

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

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”

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI INZERCI
tel. 352 352 422, 721 657 791

produkce@kasschodov.cz

ceník inzerce na www.kasschodov.cz
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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

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

mob.: 606 852 893RD 417

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

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

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
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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

Čistírna peří

FIRMA HALENS - příjem objednávek

Přijímáme zboží do komisního prodeje:

kočárky, chodítka, kolotoče nad postýlku,
odstrkovadla, a spoustu jiného zboží.

Prodej bazarového zboží

podzimní bundy, tepláky, 
teplákové souprav y, čepice, 

pyžama do školky
Obuv PEGRES

Prodej značky VOLF
Hračky

Kočárky pro panenky
Děské kočárky

1 ks za 40 Kč na vybrané zboží

Karlovarská 1121 - Chodov (vedle minimarketu)

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

TEL.: 777 682 634

www.kovomatik.cz

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

POBOČKA v LOKTI u kolejí

Akce pro školáky

za klíč rozlišovač zdarma
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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

-  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   670 000 Kč
Rodinný dvojdomek v Kraslicích   1 950 000 Kč
Byt 2+1 v Kraslicích   370 000 Kč
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví   500 000 Kč
Byt 2+1 ul. Hlavní os. vlastnictví   530 000 Kč
Chalupa na Bublavě  650 000 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

mobil: 602 190 602

Po - Pá   9-11 hod.   15-17 hod.

 

 

 

 

                       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 



26 Placená inzerce

Zpravodaj města chodova. Září 2011 Zpravodaj města chodova. Září 2011

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )

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

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

těšíme se na vás .

polední menu 

 již od

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

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
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Nabídka prodeje by tu
Město Nová Role nabízí byt č. 24 o velikosti 1+2 

v Nádražní ulici č.p. 218 v Nové Roli. 

Cena dle znaleckého posudku je 590 490 kč. 

Zájemci o prohlídku nabízeného bytu 
mohou volat na tel. 353 176 316. 

Žádosti o koupi se odevzdávají na podatelně MěÚ.

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

potraviny

bílé stánky u Centrumu naproti SPARTÌ

Jsme tu pro Vás 

od do hod. každý den  5.00 23.00

- peèivo   - ovoce a zelenina  

- drogerie   - nápoje   - cigarety

PROVIDENT

NOVINKA

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

NOVINKY A AKCE SLEDUJTE NA: www.salonchodov.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM ODPOČINOUT !
připravujeme pro Vás překvapení

PEDIKÚRA - MANIKÚRA
GELOVÁ MODELÁŽ

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
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.

sleva na pedikúru  50% = 125 Kč
A K C E  Z Á Ř Í

Prodej   slepiček 

Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. 
Prodeje se uskuteční -  v úterý 6. září  2011

Chodov - parkoviště naproti  Luna - v 14.40 hod
Případné bližší informace tel: 728 605 840   728 165 166  415 740 719    

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a  Dominant žíhaný, kropenatý, černý, 
žlutý a bílý.

Slepičky  p o u z e   z našeho odchovu.

Stáří slepiček –18 - 20 týdnů    
Cena -138 - 148 Kč / ks

starší 20 týdnů    
Cena -155 Kč / ks
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

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

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

N a b í z í  v  C h o d o v ě  k  p r o d e j i :

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

Garsoniéra, ul.  Dukel. hrdinů 295 000Kč 
Byt 2+1, ul. Revoluční  690 000Kč 
Byt 2+1, ul. Tovární 630 000Kč 
Byt 3+1, ul. Tovární 720 000 Kč 
Byt 3+1, ul. Budovatelů 830 000Kč

Byt 3+1, ul. Hlavní 670 000Kč 
Byt 1+1 Nové Sedlo 310 000Kč 
Chata Tatrovice 650 000Kč 
Byt 2+1 N. Role 590 000Kč 
Byt 2+1 N. Role 620 000Kč

Poptáváme pro naše klient y byt y 1+1, 2+1 a 3+1 v lokalitě  
Čapkova, U Porcelánky, ČSO, nám. 9. Května, Luční a Husova.
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PEDIKURAÔ
Ludmila Válová

U Porcelánky 870
 Provozní doba dle objednávek

na tel.: 

720 347 776

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

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

Pronajmu garsoniéru 
v centru Chodova u Starého náměstí.

5000 Kč měsíčně 
(včetně všech poplatků, elektřiny, vody)

Kauce 10 000 Kč
Tel. 774 543 364

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

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

Interiéry FUCHS



30 Placená inzerce

Zpravodaj města chodova. Září 2011 Zpravodaj města chodova. Září 2011

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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Stavební firma

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor

tel.: 605 549 711www.tyller.cz

www.tyller.cz

Tyller.czTyller.cz

Uzdravování z nemocí přikládáním rukou.
e-mail: petrpawelka@seznam.cz

ZDRAVÍ A NADĚ JE

Rady zkušených léčitelů a lékařů.
Vlastní zkušenosti z léčení v nemocnicích

a soukromých léčebných zařízeních.

poradna léčitele
Tel. 722 183 121

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:
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FITNESS GYM
” LARRY”

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

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

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

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

FotoslužbyFotoslužby
ComputerComputer

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 DOKLADY, 
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+

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvážeme vám jazyk! 
Zábavná výuka v malých 
skupinách na 2.ZŠ Chodov 

 
Tel: +420 602 211 889 

 
www.enigmaskola.cz 
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Dodávková AUTODOPRAVA
tel.: 733 386 945

bezpečně 
rychle 

spolehlivě

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

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

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

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž
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,-KčMANIKÚRA 
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

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
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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

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

607 593 900
• Kompletní zpracování účetnictví, 

mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce

• účetní poradenství

Ú etní slu by
Denisa Hlou ková

denisahlouskova@seznam.cz

jedenáct let

praxe a zkušeností

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

KDYKOLIV v ZÁRÍ, V RÍJNU

KONTAKT 606 083 260

V budově vedle ŠAKU (bývalá střelnice) Chodov

VEK 10 - 29 LET

POZVÁNKA
Zajímá Vás jak si můžete zlepšit svůj zdravotní stav, 

jak se zbavit deprese a stresu, jak si vylepšit svůj život ?
Přijďte s námi 

poodkrýt roušku tajemství energie REIKI.

Kdy: 15.9.2011 od 17:00 h

Kde: Stará Chodovská, Penzion u Sotonů, 
salónek v restauraci.

Srdečně vás zve Reiki-Mistr Věruška Ederová

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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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 tohoto čísla 18.8. 2011.

sazba a tisk:
Leben, www.leben.cz


