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M-PRAKTIK

Pro chytrý telefon
a rychlý internet
Akce!!!!!!
do prodejny
Vodafonu
bezpečnostní a protipožární
dveře (olše, třešen,
dub, buk) 4000,-Kč
bezpečnostní kování s vložkou GUARD (3.bezp. třída)
Montáž a Doprava

2200,-Kč
1500,-Kč

CELKEM

7700,-Kč

5999,-Kč

Info a vystavené dveře v prodejně Svět zamků a klíčů
Karlovarská ul., Chodov
Tel. 775 262 263

Železářství a zahradnické potřeby

prodejna Nejdecká ul. 465, tel. 724 031 321
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Posypová sůl 67 Kč/10 kg
Hrabla od 120 Kč
Speciální akce hrablo FISKARS 1239 Kč

AKCE

880 Kč

%

Po předložení kuponu sleva 20%
na veškeré zboží FISKARS
Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci …  

Vážení čtenáři, vážení spoluobčané.
Zbývá už jen několik hodin, než nám silvestrovská noc přinese nový rok 2012. Všem přeji, aby to
byl rok úspěšný a dobrý a hlavně Vám všem přeji
zdraví a dobrou náladu.
I pro město Chodov bude rok 2012 velmi důležitý a náročný. Schválený rozpočet města je
připraven na zhoršení ekonomické situace, která nás jistě očekává a pevně doufám, že smutné
vyhlídky, kterými nás každý den zavalují média
a vládní politici, nebudou ještě horší. Město Chodov proto v roce 2012 omezí velké investice (s výjimkou zahájené výstavby sportovní haly), dotace a příspěvky. Zaměříme se na údržbu majetku
a také na udržení standartu čistoty a bezpečnosti
ve městě.
I nadále budeme aktivně pokračovat v přípravách na získání dotačních titulů tak, aby v případě jejich vyhlášení mohlo město rychle požádat.
Z těchto bych vyjmenoval například připravovaný společný projekt s naším partnerským
městem Oelsnitz/Erzgebirge, který se zaměří
na úpravu okolí vlakového nádraží a jeho okolí.
Výstupem by mělo být kompletní upravení prostor u vlakového nádraží, vybudování parkoviště
na nádraží, vybudování přechodu pro chodce
a vybudování chodníku v Nádražní ulici (od
přejezdu až k nádraží). V případě našeho úspěchu bude realizace probíhat v letech 2013/2014.

Dalším projektem je rekonstrukce interiéru kostela sv. Vavřince. Zde by mělo dojít k výměně
elektroinstalace a ozvučení, dále budou odhaleny původní fresky a provedena celková výmalba
kostela. I zde město usiluje o získání dotace, tentokrát z tzv. „Norských fondů“.
Závěrem bych se dotknul aktuálního počasí,
které je k nám, co se množství sněhu týká, doposud milosrdné. Zde bych chtěl tlumočit přání řidičů naší úklidové techniky o větší ohleduplnost
parkujících řidičů. Stává se, že v některých lokalitách není možné provést úklid sněhu a ošetření
povrchu jak vozovek, tak i chodníků. Vím, že to
někde není s parkováním vůbec jednoduché, ale
prosím řidiče, aby měli na zřeteli, že tam, kde se
domnívají, že projede osobní auto, se technika
vybavená radlicí a nástavbou nemusí dostat.
Závěrem zopakuji své přání z úvodu mého povídání a popřeji vám všem šťastný nový rok 2012.
Patrik Pizinger, místostarosta
Omluva
Vzhledem ke změně správce na městském hřbitově nebude možné od 01.01.2012 do 08.01.2012
sjednávat v kanceláři nové smlouvy ani hradit
nájemné a poplatky. Děkuji všem za pochopení.
Patrik Pizinger, místostarosta
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Zprávy z radnice
Město vydalo nové vyhlášky
Zastupitelstvo města Chodova schválilo na
svém zasedání dne 13.12.2011 nové obecně
závazné vyhlášky (dále OZV), které, jak věříme, pomohou k lepšímu zajištění klidu
a pořádku ve městě.
První je OZV číslo 2/2011, o stanovení
míst a času, ve kterém mohou být provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, s účinností od 01.01.2012
Jejím principem je stanovení místa a času provozu (v názvu OZV uvedených) her a potažmo
i omezení počtu tzv. „heren“ ve městě. Po
úpravě legislativy získalo město konečně možnost regulovat i umístění zařízení, jejichž provoz nepovoloval MěÚ Chodov. Výsledkem je,
že pomocí této vyhlášky již budou herny pouze na místech, která jsou v OZV adresně uvedena. Je nutné přiznat, že zastupitelé nešli cestou
plošného zákazu. Další úpravu, kterou tato
vyhláška přináší, je stanovení času, v němž mohou být tato zařízení (hry) v provozu. Nově tedy
mohou být tyto hry v provozu pouze v době od
9:00 – 01:00 hod v pátek, v sobotu a ve dni
předcházejícím dnu pracovního volna nebo klidu a v ostatních dnech v době od 9:00 do 22:00
hod. Po vyhodnocení účinnosti této vyhlášky
a zejména s přihlédnutím k tomu, jak se zlepší
či případně zhorší situace v jednotlivých lokalitách, je možné tuto vyhlášku třeba již za rok
znovu novelizovat a případně ještě více omezit
místa, kde lze tato zařízení provozovat.
Druhá je OZV číslo 3/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností
v obytné zástavbě města, s účinností od
02.01.2012
I tato vyhláška reaguje na četné stížnosti obyvatel Chodova na hluk a nepořádek, spojený
s provozem restauračních zařízení dlouho do
noci. I zde město přistoupilo k omezení provozní doby restauračních zařízení a to takto:
od 6:00 do 22:00 hod ve všední dny a v neděli
a od 6:00 – 01:00 hod v pátek, v sobotu a ve
dnech předcházejících dni pracovního volna
nebo klidu. Zde je ovšem nutné říci, že cílem
není omezovat či likvidovat slušné provozovatele. Tito mají možnost získat od rady města výjimku na provoz do 03:00 hod, také aby
mohli zajistit např. svatební oslavy, diskotéku
nebo zábavu.

Třetí je OZV číslo 4/2011, k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejných prostranství, s účinností již
od 29.12.2011
Tato vyhláška reaguje na skutečnost, že město
Chodov díky panelové výstavbě má hustou koncentraci obyvatel na malém místě a jejím cílem
je zajistit klid a pořádek ve městě. Vybral bych
některé činnosti, které budou touto vyhláškou
řešeny.
• zejména vymezuje dobu nočního klidu
od 22:00 – 06:00 hod
• o nedělích a svátcích by se hlučné stroje a zařízení (cirkulárky, motorové pily, sekačky na
trávu, křovinořezy apod.) měli používat pouze v době od 08:00 – 19:00 hod
• dále se zakazuje používání pyrotechniky a jiných podobných efektů (dělobuchy,
apod.) mimo dny 31.12. od 22:00 hod do
01.01., 02:00 hod.- POZOR, účinnost již
od 29.12.2011.
Čtvrtá je OZV číslo 5/2011, o změně OZV
č. 3/2010, o místních poplatcích s platností od 01.01.2012
Tato vyhláška nově zavádí místní poplatek
z ubytovací kapacity.
Všechny vyhlášky byly zkontrolovány a schváleny dozorovým orgánem Ministerstva vnitra
České republiky a pro občany města jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a od 2.1.2012
budou k dispozici na webu města v sekci
Vyhlášky města a zároveň také v listinné podobě v podatelně městského úřadu.
Jak vidíte, bylo přijato mnoho „regulí“,
které budou snad směřovat k tomu, že
se zejména v nočních hodinách zklidní
situace ve městě. Město takto reaguje na
časté podněty a požadavky obyvatel. Pro
někoho mohou být omezující, či může
získat dojem, že město reguluje něco,
co mu nepřísluší. Zde bychom ovšem
připomenuli, že právě proto, že Chodov
je městem, ve kterém mnoho lidí pracuje na směny, vyrůstají v něm naše děti
a chceme trávit svůj čas v něm v klidu
a bezpečí, je nutné jasně stanovit pravidla tak, aby pocit svobody jednoho neomezoval klid a kvalitu života toho druhého.

Patrik Pizinger, místostarosta
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

Zprávy z radnice
Zápis  do prvních ročníků ZŠ
pro školní rok 2012/2013
se týká dětí narozených od 1. září 2005 do
31. srpna 2006, včetně dětí s odloženou školní docházkou. K zápisu se dostaví všechny děti
v uvedeném věku, i když nedostanou pozvánku!

Zápis bude na všech školách v Chodově
probíhat v termínu:
pátek 3. února 2012
v době: 8:00-12:00 a 13:00-16:30 h
V souladu s určenými spádovými obvody jednotlivých škol, zapisují školy děti podle místa
bydliště takto:

Základní škola, Komenského 273
(ředitelka Mgr. Iva Šípová, tel. 352 352 190, zástupkyně
pro 1. st. Mgr. Obdržálková, tel. 352 352 195)
ul. Bezručova, Čs. odbojářů, Dukelských hrdinů,
Dvořákova, Havlíčkova, Horní, Hrnčířská, Karlovarská, Komenského, Krátká, Lesní, Luční, Nádražní,
Nejdecká, Nerudova, Palackého, Poděbradova, Rooseveltova, Tovární, Tyršova, Staroměstská, U Porcelánky, Vančurova, Vintířovská

Základní škola, Školní 697
(ředitel Mgr. Milan Kovářík, tel. 352 352 290)
ul. Boženy Němcové,
Budovatelů, ČSA,
Hlavní, Husova 739 - 750, Konečná, Lipová, l. máje, Obránců míru, Osadní, Polní, Příční, Revoluční, Říjnová, Smetanova,
Školní, Štěříkova louka, Vítězná, Zahradní,
Západní, Žižkova

Základní škola, Husova 788
(ředitel Mgr. Ladislav Stojan, tel. 352 352 390)
ul. Čapkova, Jiráskova, Husova, nám. 9. května, nám. ČSM, U Koupaliště, Stará Chodovská, Pod Železným dvorem, Železný dvůr

Základní škola praktická a základní
škola speciální, Nejdecká 254
(ředitelka Mgr. Eva Teturová, tel. 352 352 490)
bez spádového obvodu, zapisuje děti na základě
doporučení odborného pracoviště
K zápisu rodiče přinesou:
• rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, vyplněné materiály zaslané školou
• závazně ohlásí, zda žádají o zařazení dítěte
do školní družiny.

ředitelé ZŠ

Nové sociální služby v regionu
V rámci individuálního projektu Karlo varského kraje pod názvem „Rozvoj péče
o osoby s duševním onemocněním na území
Karlovarského kraje“ byly v Karlových Varech uvedeny do provozu dvě nové sociální
služby. Jedná se terénní a ambulantní formu
sociální rehabilitace a o sociálně terapeutickou dílnu. Cílovou skupinou, pro kterou jsou
tyto služby určené jsou, jak z názvu projektu
vyplývá, osoby s duševním onemocněním.
V Karlovarském kraji je v péči psychiatrických služeb 8500 osob s duševními poruchami. Celkový počet lidí s duševní poruchou se však odhaduje v rozmezí od 17000
do 45000. Jedním z důvodů této tzv. skryté
nemocnosti je i to, že tyto osoby mají obavy
z odsouzení společnosti vyvolané tradičními
předsudky a mýty. Proto v rámci projektu probíhala informační a destigmatizační
kampaň zaměřená na změnu vnímání osob
s duševním onemocněním ze strany široké
veřejnosti. Mj. byly vytvořeny webové stránky www.stopstigma.cz a proběhlo také vzdělávání pracovníků v sociálních službách, a to
jak z řad poskytovatelů, tak i z řad zástupců
veřejné správy.
Služby najdete v Karlových Varech – Drahovicích v penzionu Hestia a jejich poskytovatelem je o.s. Fokus Mladá Boleslav
(tel. 608 961 361).

Daniela Pazderová, odbor sociálních věcí

Plavání pro seniory města
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních
věcí organizuje již několik let pro seniory
města plavání v bazénu v Sokolově
Plavání je zajištěno jednou měsíčně – kromě
letních měsíců. V roce 2012 jsou zajištěny tyto
termíny :

26.1.,23.2.,22.3.,19.4.,3.5.,
28.6.,6.9.,11.10.,8.11.,6.12.

Na plavání není nutné se přihlašovat, stačí
přijít v uvedené dny na autobusové nádraží,
odkud vždy v 10:30 hodin odjíždí autobus
přímo k sokolovskému bazénu a po skončení
plavání účastníky opět přiveze do Chodova.
Účastníci si hradí vstup do bazénu.

Dagmar Mohrbachová,
odbor sociálních věcí
telefon: 352 352 114
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Bezpečnost ve městě
        

Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov

V nepravidelných intervalech se Městská
policie v regionu města zaměří cíleně na
řešení dopravní situace při špatném parkování v sídlištní zástavbě. Tentokrát dopadla pozornost v užším výhledu i na ulice
Revoluční a Boženy Němcové, kde se několik vozidel muselo dokonce odtahovat
vzhledem k neprůjezdnosti vozovky. Upozorňujeme řidiče, že v kontrolách budeme
nadále pokračovat i v jiných lokalitách
a zvláště s příchodem sněhu z důvodu
průjezdu posypové techniky a vozidel IZS.
Zajímavého zákazníka před objektem
Cestovní kanceláře v ulici Dukelských hrdinů objevili obyvatelé ulice. Velký černý
pes seděl způsobně před zavřenými dveřmi a čekal na svůj odlet. Místo odbavení
však psíka čekal karanténní kotec a zájezd
do psího útulku, ale v poslední chvíli se
podařilo ustanovit majitele psa, kterému
cestovatel utekl z pozemku.
Při kontrolní činnosti autohlídky v lokalitě ul. Horní byl spatřen v odpoledních
hodinách silný kouř z prostoru tamní
ubytovny. Z obavy o možný požár na místo autohlídka vyjela, kdy na dvoře ubytovny zjistila 45letého muže, který zde pálil
nepovoleně nevhodný odpad. Hustým
dýmem zakouřil celou ulici a značně znečistil kvalitu ovzduší a životní prostředí.
Strážníci další pálení zakázali a provedli
dokumentaci stavu. Jeho jednání řešil oddělení přestupků MěÚ Chodov.
Velmi nepříjemného překvapení se často
dočkají řidiči, kteří přijedou zaparkovat
na placeném parkovišti v ul. Karlovarská
a při příchodu k vozidlu mají na svém kole
nepříjemný „dárek“ ve formě tzv. botičky,
z důvodu, že nezaplatili parkovací poplatek z parkovacího automatu. Na parkoviště je totiž namířena kamera městského
dohlížecího systému a výmluvy řidičů jsou
pak ihned průkazné. Koupený rohlík za
pár korun se tak mnohdy citelně prodraží.

Někteří lidé po požití alkoholu začínají být nezvladatelně agresivní. O tom by
mohli vyprávět strážníci z mnohých zákroků, při jejiž realizaci se dostávají do
kontaktu s těmito lidmi. Jeden takový případ řešila hlídka v ul. Osadní, kde 58letý
muž po požití značného množství alkoholu začal ve vestibulu domu kopat do
skleněné výplně výtahových dveří a poté,
co na tísňové telefonní oznámení na místě
hlídka zasahovala z důvodu jeho stupňující agresivity, začal kopat i kolem sebe
a všechny častovat hrubými, vulgárními
výrazy, rozhodla hlídka o odvozu muže
na protialkoholní záchytnou stanici. Při
zákroku bylo nutno použít i donucovacích
prostředků.
Velkou zkušenost v odhalování nejrůznějších zlodějíčků ve své provozovně denně prokazují zaměstnanci prodejny Tipo.
Tentokrát se však kupodivu nejednalo
o vykutáleného výrostka či drzého bezdomovce, ale o 74letého důchodce, který
si vybral konzervu rybiček a tu se pokusil pronést přes pokladnu bez zaplacení.
Muž svého činu litoval, ale vyplynulo na
povrch, že již v minulosti se dopouštěl podobného jednání i v jiných provozovnách.
Strážníci proto při udělení blokové pokuty
k této okolnosti výrazně přihlédli.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Městská policie přeje všem občanům
města příjemný a spokojený Nový rok
2012 a hodně štěstí a zdraví do života.
Ladislav Staněk,velitel MP Chodov
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Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO

V období od 18. listopadu 2011 do 16. prosince 2011 chodovští hasiči zasahovali u čtyř požárů. Dva menší požáry se týkaly odpadu, kabelů
a kočárek v Horní ulici a za rybníkem Račák,
dále požár garáží v objektu VaK Karlovy Vary
a požár rodinného domu v Božičanech. Bohužel
tento požár dům zcela zničil, jednotky prováděly kromě hašení zejména ochranu sousedních
objektů, při požáru zasahovaly tři dobrovolné
jednotky (Chodov, Nová Role, Nejdek) a jedna profesionální (HZS K. Vary). Chodovská
jednotka prováděla dohašování skrytých ohnisek ještě další den ráno. Dle vyšetřovatelů byla
příčina požáru od vadného komínového tělesa
a škoda byla odhadnuta, vzhledem k technickému stavu objektu, na cca 200 tis. Kč.
Dále zasahovali při čtyřech dopravních nehodách. Všechny nehody se jako zázrakem obešly
bez zranění, „pouze“ s poměrně velkými škodami
na majetku (srážka dvou osobních vozidel na křižovatce Školní a Smetanova, obdobně dvě osobní
vozidla v Mírové, srážka osobního vlaku a osobního vozidla na střeše v kolejišti mezi Chodovem a
Chranišovem, srážka osobního vlaku a osobního
vozidla na přejezdu v Mírové „na Cechu“ – přejezd
č. P86). Dále z kategorie technických pomocí,
které hasiči řešili, byly dva úniky nebezpečných
látek, z toho jeden ropný produkt z vozidla
U Koupaliště v Chodově a únik neznámé kapaliny do Novorolského rybníka. Ve třech případech
byl nouzově otevřen uzavřený prostor z důvodu
nebezpečí z prodlení. Jeden z kuriózních zásahů
bylo vyproštění osoby z koupelny v ulici Luční. Ve
dvou případech byla jednotka prověřena při takticko-prověřovacích cvičení, simulovaný požár
v nové hale Lincoln CZ a skutečný požár ve výško-

vé budově, hromadná dopravní nehoda s vyproštěním osob, požár vozidla na LPG se skutečným
výbuchem v prostorách bývalé kotelny v Chodosu. Podrobnější informace o zásahové činnosti
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz.
K datu 16. prosince 2011 jednotka absolvovala celkem 137 událostí.

Požár RD, Božičany 47, datum 8. prosince 2011

Informace SDH

V současné době je již ukončená letošní hasičská sportovní sezóna, avšak zimní příprava všech
sportovních kolektivů probíhá nadále v tělocvičně. Naše mládežnické družstvo podniklo se svými vedoucími velmi příjemný výlet do pražského
multikina. Jak jsem již informoval, Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude organizovat již
tradiční Hasičský ples. Termín této významné
události byl stanoven na 11. února 2012 a bude se
konat ve velkém sálu KaSS v Chodově od 20:00 h.
Závěrem všem přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku 2012 hlavně
zdraví a štěstí.
Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

Hasiči po výcviku, Chodos, 25. listopadu 2011
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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Život ve městě
DDM Bludiště
Chodov
Maškarní karneval
s DDM Bludiště a KASS Chodov za podpory Karlovarského kraje v rámci projektu Sdružujme se
proti nudě!
KDY: neděle 29.1.2012 od 10 do 13 h
KDE: Společenský sál KASS Chodov
VSTUPNÉ: dospělí a děti bez masky 30,- Kč
Masky zdarma, ale musí mít vstupenku!
Distribuce vstupenek denně od 12 do 18 h,
v pátek do 16 h v DDM Bludiště.

Malovaná taška
Kurz pro veřejnost
KDY: 19.1.2012 od 17 h
KDE: DDM Bludiště Chodov
CENA: 150 Kč
S SEBOU: přezůvky, tašky a barvy máme
Přihlášky v DDM Bludiště Chodov
Přece si nebudete svou nákupní tašku kupovat
v obchodě. Vyzdobte si ji podle svého gusta.

KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
KDY: ve středu 14.12. 2011 od 17 hodin
KDE: v DDM Bludiště Chodov
CENA KURZOVNÉHO: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přihlášky předem v DDM Bludiště Chodov.
Přijďte se nadýchat voňavé pohody.

Paličkování - Řemeslo má zlaté dno
Kurzy konané v Klubech lidové tvořivosti:
KDY: 10.1.2012 od 17 h
KDE: DDM Bludiště Chodov
Kurzy probíhají od října 2011 do dubna
2012 a jsou zcela zdarma.
Více na www.ddmchodov.cz
Přihlášky: mas.sokolovsko@volny.cz,
bernard.basková@seznam.cz
telefonicky: 352 629 844; 352 676 368

Městská galerie v Bludišti

únor: Tomáš Horváth, malíř, kreslíř, fotograf,
loutkař
vernisáž: 7.2.2012 v 16,00 hod
termín výstavy: 7.-23.2.2012
březen:Jarní burza dětských oděvů
prodej: 19.-20.3. 2012

výdej zboží: 21.3. 2012
duben: „Absolventi 2012“ ZUŠ Chodov
vernisáž: 3.4.2012 v 16,00 hod
termín výstavy: 3.-19.4.2012
květen: „Tak to vidím já“ II. stupeň ZŠ Komenského
vernisáž: 15.5.2012 v 16:00 h
termín výstavy: 15.-31.5.2012
červen: Keramici z Bludiště
vernisáž: 5.6.2012 v 16:00 h
termín výstavy: 5.-21.6.2012
září: p. Mrázek
Výstava obrazů
říjen: Podzimní burza dětských oděvů
listopad: Floder Karel - výstava olejů
vernisáž: 6.11.2012 v 15:00 h
konání výstavy: 6.11.- 22.11.2012
prosinec: Máte-li chuť představit svou tvorbu
Chodovákům, domluvte se s R. Špačkovou na tel.
775 900 604.

Multimediální informatika
DDM Bludiště otevírá nový, zcela netradiční
kroužek. Je určen studentům a starším dětem,
které mají zájem o digitální fotografii, video,
tvorbu grafiky, reportérskou práci, administraci
webu a práci s kvalitním vybavením a programy.
Přihlášky v DDM Bludiště.

Městská knihovna Chodov
Valentýnská soutěž

„Můj oblíbený knižní hrdina“
01.01. – 03.02.
Popiš, nakresli nebo vyrob svého oblíbeného
knižního hrdinu. Své práce odevzdávej na dětském oddělení. Pro veřejnost.

RODINKA „Máme rádi zvířata“

čtvrtek 05.01. 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

Vyhlášení vítězů soutěže

„Zimní radovánky“
pondělí 16.01. 16:00
Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na
dětském oddělení.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

Život ve městě
Infocentrum Chodov

BESEDA O JIŽNÍ AMERICE
PERU, CHILE, ARGENTINA A NA SKOK V BOLÍVII A URUGUAY SE SENIORKAMI SVĚTOBĚŽNICEMI K. M. BELANOVOU A R.V. LISACOVOU
středa 18.01. 18:00
Beseda se koná v podkroví knihovny.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

SALSA PÁRTY

P Ř E D P RO D E J VST U P E NE K:
LUCIE BÍLÁ/4TET
02.06. 20:00 v Amfiteátr Loket za 550,The World Famous Glenn Miller Orchestra
06.01. 20:00 hotel Thermal od 990,-

P RO D E J N OV ÝC H P U B L I KAC Í :

středa 25.01. 17:00-20:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hudby pro páry i jednotlivce. Každý může přijít podle svých časových možností. Společenský oděv
není podmínkou.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

BESEDA ČESKOSLOVENŠTÍ ODBOJÁŘI

čtvrtek 26.01. 18:00
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem, který tentokrát bude vyprávět o historických taženích,
bitvách a strastiplném návratu bojovníků za národní samostatnost z francouzské, italské a ruské fronty světové války, ruské revoluce a občanské války. Beseda se koná v podkroví knihovny.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY

05.01. Zimní hrátky
12.01. Něco pro kluky i holky
19.01. Veselé rámečky
26.01. Karnevalové masky
22.12. Silvestrovské dekorace
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti,
kteří hledají rady, nápady a inspiraci.

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY

pondělí 02.01./09.01./23.01. 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.
Tipy knihkupectví
Barbara Woodová - Zlatá země
Walter Isaacson – Steve Jobs
Marie Poledňáková – Líbáš jako ďábel
Michael Scott – Válečník
(Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela)
Tip pro Vás: VELKÝ VÝBĚR KŘÍŽOVEK,
SUDOKU ..... pro malé i velké luštitele
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

BEČOV Perla Slavkovského lesa
RELIKVIÁŘ SV. MAURA
POVĚSTI A POHÁDKY
Slavkovského lesa
POVĚSTI A POHÁDKY
z kraje mezi Klínovcem
a Doupovskými horami
CYKLOMAPA Karlovarský kraj
Aktualizované vydání 2012

300,480,120,-

120,25,-

	       
Základní umělecká 		          
škola Chodov
srdečně zveme na třídní přehrávky do
koncertního sálu ZUŠ:
12.1. 17:00 h p. uč. M. Doležal (baskytara)
p. uč. E. Bartůšek (kytara, el.kytara)
16.1. 17:00 h p. uč. M. Widžová (violoncello),
Bc. A. Pataková a O. Hanousek (housle)
17.1. 17:00 h p. uč. J. Hrebeňáková (klavír)
19.1. 16:30 h p. uč. A. Boháčová (zpěv)
23.1. 17:00 h PHV 1 p. uč. J. Hrebeňáková
25.1. 17:00 h p. uč. M.Šenitka (flétna, klarinet)
26.1. 17:00 h PHV 2 p. uč. J. Hrebeňáková
30.1. 17:00 h p. uč. P. Samec (dech. a bicí nástr.)
Dále pořádáme „Školní kolo Soutěže ZUŠ“
ve zpěvu a hře na dechové nástroje v sále ZUŠ
24.1.2012 od 13,oo hodin.

     PhDr.Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ

Mateřské centrum
PAVOUČEK
(na přání autora bez redakční úpravy)
Vážení příznivci a přátelé MC PAVOUČEK,
s politováním Vám oznamujeme, že MC PAVOUČEK dne 31.12.2011 ukončilo svou činnost.
K tomuto rozhodnutí nás donutila velmi tíživá finanční situace. MC PAVOUČEK vzniklo díky iniciativě několika maminek na mateřské dovolené.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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Život ve městě
Naším cílem nebylo vydělávat, ale dělat radost těm
nejmenším a jejich rodičům (zejména matkám na
MD) a nabízet jim možnosti, jak mohou smysluplně
a hlavně společně trávit volný čas. V MC PAVOUČEK
působili jednak lektoři, kteří za symbolickou odměnu
(200 Kč/měsíc) vedli pravidelné kurzy, jednak dobrovolníci, kteří zcela zdarma zajišťovali veškerý chod
centra (organizace pravidelné činnosti centra, organizace víkendových akcí, shánění sponzorských darů,
komunikace s úřady, psaní žádostí o dotace, psaní projektů, vedení internetových stránek, komunikace s tiskem, vedení účetnictví, úklid, opravy atd.). Svou práci
všichni vykonávali s obrovským nadšením, věnovali jí
svůj veškerý volný čas. Dnešní doba však bohužel není
o radosti a nezištné pomoci druhým, ale o penězích,
není jednoduchá pro podnikatele, natož pak pro
malé neziskové organizace, které jsou finančně závislé na dotacích a na sponzorské pomoci.
Bojovali jsme statečně, přesto jsme svůj boj s větrnými
mlýny prohráli. Naše činnost nebyla dlouhá, ale jsme
přesvědčeni, že jsme svůj cíl splnili – děti a rodiče k nám
chodili rádi. Doufáme, že si na nás uchováte jen ty nejlepší vzpomínky stejně tak, jako my budeme s láskou
vzpomínat na Vás:)
Rádi bychom poděkovali všem lektorům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci, všem našim milým sponzorům (zejména panu Olrichovi;
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. a firmě Lincoln CZ, s.r.o.). Především bychom chtěli poděkovat
městu Chodov a ředitelce Mateřské školy Chodov paní
Janě Piklové za spolupráci, pomoc a vstřícné chování.
Děkujeme.

Za kolektiv MC PAVOUČEK
Mgr. Petra Rumlenová  	  

ZŠ Komenského
Futsalová liga
Družstvo našich starších chlapců pokračovalo
v bojích futsalové ligy. Tentokrát zajíždělo k bojům do Nejdku. I když podlehli budoucímu vítězi
turnaje, družstvu 1. ZŠ Sokolov, vybojovali kluci druhé místo a s ním i postup do dalšího kola.
Výborně odchytal všechny zápasy Jakub Snovák.
V poli jej doprovodili na cestě k postupu obránci Jakub Jiroušek a Jakub Rau a utočníci Martin
Boči, Jan Klášterka a Jindřich Janovský. Blahopřejeme k postupu.

Dopravní výchova
5. ročníky se zúčastnily dopravní výchovy v DDM
Sokolov. Žáci si nejprve zopakovali pravidla silničního provozu a značky a poté absolvovali test. Úspěšní

řešitelé získali Průkaz cyklisty. Po teoretické části
následovala jízda na kole, kde musely děti dodržovat
všechna pravidla silničního provozu.

Koncert v penzionu
Vybraní žáci 7. B si připravili pod vedením třídního učitele M.Volka a vyučující Hv J. Hochové krátké předvánoční vystoupení pro chodovský penzion
seniorů. Pásmo básniček a písniček se babičkám
a dědečkům líbilo a žáci sklidili potlesk Poděkování
všem zúčastněným i vyučujícím.

Dějepisná olympiáda Mladý historik - školní
V pondělí, dne 21. listopadu, proběhlo školní kolo
dějepisné olympiády Mladý historik. Letos bylo vybráno historické téma z oblasti numizmatiky - mince a platidla v dějinách. Přestože letošní kolo bylo
uskutečněno až v odpoledních hodinách, zúčastnilo
se soutěže 11 žáků z 8. a 9. ročníků a dokonce 1 milovník historie z 6. ročníku. Vítězem letošního kola
se stal žák Petr Blinov ze třídy 9. B. Na 2. místě skončil Radovan Netík ze třídy 8. C a 3. místo obsadil Pavel Durbák taktéž z 8. C. Všem zúčastněným děkujeme za zájem a pevně věříme, že bude tolik mladých
historiků i v příštích letech.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 13.12. se na naší škole konala konverzační
soutěž v anglickém jazyce. Příjemným překvapením
byla vyšší účast než v minulých ročnících a především vysoká kvalita projevu všech soutěžících. Pro
hodnotící komisi (ve složení: Václav Vachrlon, Jana
Merunková, Luděk Soukup a zvláštní poradce paní
ředitelka Iva Šípová) tak opravdu nebylo jednoduché vybrat vítěze v jednotlivých kategoriích. Všem
soutěžícím děkujeme za příjemně strávené odpoledne a přejeme hodně dalších úspěchů při studiu
angličtiny. Výsledky:
I. kategorie (6. a 7. ročníky) 1. místo P. Kortus, 7.B
II. kategorie (8. a 9. ročníky) 1. místo K. Rodová,
8.A a Jiří Šedivec, 8.B

Miloš Volek

Denní centrum
Mateřídouška
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za výtěžek
ze vstupného na Mikulášský koncert, který jako každý rok ZUŠ Chodov. Děkujeme všem účinkujícím
a pedagogům za příjemný adventní zážitek. Výtěžek
bude použit na nákup rehabilitačních pomůcek.
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Mikuláš z Bludiště navštívil Mateřídoušku
Děkujeme zaměstnancům DDM Bludiště Chodov
za přípravu mikulášské nadílky pro naše klienty.
Mikuláš byl i letos štědrý a laskavý, čert trochu postrašil, ale i pobavil. Mikulášská nadílka pořádaná
ve spolupráci s DDM má dlouholetou tradici a patří
neodmyslitelně k předvánoční době.

          Věra Bráborcová, ředitelka společnosti

Klub českých turistů Chodov

KČT Chodov je stálicí v Chodově již pomalu
přes 30 let a stále jezdíme po světě. Letos aktivit
bylo dost. Konala se Mezinárodní akce „Eurorando 2011“ sbírala se voda z pramenů v našem
regionu Mariánské Lázně - Karlovy Vary- Bystřička – Německo - pramen Ohře - pramen Zwote/Svatava/, byli jsme také v Děčíně na slévání
Labe, všude byli vidět Chodováci. V červenci
2011 se konala „Ohře II“ účast 115 účastníků.
Tuto akci pořádal odbor KČT Praha Střížkov,
prošli okolí Krušných hor - Boží Dar, Chebsko,
Loket, Karlovy Vary.
V našem odboru náš kamarád získal celostátní
stříbrný odznak Turisty /79 let/ .
Zúčastňujeme se akcí pořádaných KČT jak na
oblasti, tak i celostátních akcí - mezinárodní
setkání na Vsetínsku - akce „Poslední puchýř“v Kopřivnici. Jsou tu i naše akce po okolí, v průměru jsme letos našlapali okolo 350 km.
A na konci dubna pořádáme v Chodově pochod Slavkovským lesem a Okolím Chodova –
rádi bychom přivítali i chodovské lidičky - vždyť
jsou i tady okolo Chodova správné cesty.
Máme i partičku malých dětí do 6 let i s nimi
společně s rodiči začínáme jezdit po okolí, pak
správně unaveni jedeme zase domů.
Přeji všem do dalšího roku 2012 hodně elánu a
ty správné boty na toulání přírodou

Růžena Štěpánková

Poděkování
Děkujeme vedení města, pracovnicím sociálního odboru a manželům Schmidovým za starostlivost a péči o chod klubu důchodců. Scházíme se
3xtýdně v klubu a o sobotách chodíme na vycházky do okolí Chodova a několikrát do roka vyjedeme vlakem i do vzdálenějších míst např. do Chomutova, Plané u Mariánských Lázní, Chodové
Plané a jinam. Velmi si jejich práce vážíme a věříme, že dobrá spolupráce bude dále pokračovat.

Členové klubu důchodců

Chtěla bych poděkovat p. Tučkové za ochotu,
kterou vykonala pro pejska Matýska.

p. Krátká

Znáte včelí vosk?
Včelí vosk je ryze včelí produkt. Tvoří se ve voskotvorné žláze včely – dělnice – mezi 12–18 dnem jejího
života. Z vosku včely stavějí plásty, do kterých ukládají med a pyl a vychovávají v nich další včelí generaci.
Vosk je produkt s vysokým podílem látek tukového charakteru. Proto také včelí vosk ochotně
přejímá látky, které prostředí úlu znečišťují – např.
zbytky léčiv proti včelím nemocem. Tyto látky průmyslovým zpracováním vosku nezmizí. V současné
době je již včelí vosk natolik kontaminován, že není
vhodný pro použití ve farmaceutickém průmyslu.
Nelze tedy jeho použití doporučovat ani v lidovém
léčitelství. Používá se zde pouze vosk z panenských
souší, postavených bez použití mezistěn.
Mohu doporučit žvýkání medových víček při medobraní. Vosková víčka, kterými jsou uzavřeny buňky
s medem, jsou z panenského vosku a obsahují přírodní
látky s dezinfekčním a antibiotickým účinkem.
Běžný včelí vosk se užívá k výrobě svíček, které
krásně voní a navozují romantickou atmosféru. Pro
domácí kutily lze doporučit vosk jako ochranný nátěr proti korozi: 55 dílů vosku, 1 díl lanolinu, terpentýn dle potřeby, aby směs byla tekutá, vosk lze také
použít jako tmel na dřevo: 40 dílů vosku a 20 dílů
kalafuny na roztavení.
Do nového roku, s přáním pevného zdraví,
ještě jeden recept:
vídeňSKÁ KÁVA S MEDEM:
1 malé silné espresso, 200 ml mléka, šlehačka do
tuha ušlehaná, skořice, 1 lžíce medu. Postup: na dno
vysoké sklenice nalijte med, mléko ohřejte a případně našlehejte. Nad hladinou medu držte lžíci a
z konvičky pomalu lijte na lžíci mléko tak, aby zůstalo nad medem a nesmíchalo se. Na mléko naklaďte
lžící šlehačku. Vlijte pomalu espresso. Mělo by vytvořit pruh pod šlehačkou a neprostoupit do celého
mléka. Zamaskujte „stopu“ ještě jednou lžící šlehačky, posypte skořicí a pokapejte medem. Podávejte
s úsměvem a voňavými skořicovými sušenkami.
Ať Vám chutná!
Zdroj: Ing. V. Veselý - Včelařství,
MUDr. J. Hajdůšková - Včelí produkty očima lékaře

  Antonín Surý, včelař
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1. kontejner:
-

-

Stará Chodovská (u staré hospody)
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16. 1. - 23. 1.

9. 1. - 16. 1.

-

2. 1.
9. 1.

-

13. 2. - 20. 2.

6. 2. - 13. 2.

30. 1. - 6. 2.

12. 3. - 19. 3.

5. 3. - 12. 3.

-

20. 2. - 27. 2.
27. 2. - 5. 3.

-

12. 3. - 19. 3.

-

5. 3. - 12. 3.

27. 2. - 5. 3.

23. 1. - 30. 1.

-

13. 2. - 20. 2.

6. 2. - 13. 2.

30. 1. - 6. 2.

-

20. 2. - 27. 2.

23. 1. - 30. 1.

12. 3. - 19. 3.

-

5. 3. - 12. 3.

27. 2. - 5. 3.

20. 2. - 27. 2.

12. 3. - 19. 3.

5. 3. - 12. 3.

27. 2. - 5. 3.

20. 2. - 27. 2.

12. 3. - 19. 3.

5. 3. - 12. 3.

27. 2. - 5. 3.

20. 2. - 27. 2.

-

13. 2. - 20. 2.

6. 2. - 13. 2.

30. 1. - 6. 2.

23. 1. - 30. 1.

13. 2. - 20. 2.

6. 2. - 13. 2.

30. 1. - 6. 2.

23. 1. - 30. 1.

13. 2. - 20. 2.

6. 2. - 13. 2.

30. 1. - 6. 2.

-

23. 1. - 30. 1.

9. 4. - 16. 4.

2. 4. - 9. 4.

26. 3. - 2. 4.

-

19. 3. - 26. 3.

-

9. 4. - 16. 4.

2. 4. - 9. 4.

26. 3. - 2. 4.

19. 3. - 26. 3.

-

-

9. 4. - 16. 4.

2. 4. - 9. 4.

26. 3. - 2. 4.

19. 3. - 26. 3.

9. 4. - 16. 4.

2. 4. - 9. 4.

26. 3. - 2. 4.

19. 3. - 26. 3.

9. 4. - 16. 4.

2. 4. - 9. 4.

26. 3. - 2. 4.

-

19. 3. - 26. 3.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu !!!

-

7. 5. - 14. 5.

30. 4. - 7. 5.

-

23. 4. - 30. 4.

16. 4. - 23. 4.

7. 5. - 14. 5.

-

30. 4. - 7. 5.

23. 4. - 30. 4.

-

16. 4. - 23. 4.

7. 5. - 14. 5.

-

30. 4. - 7. 5.

23. 4. - 30. 4.

16. 4. - 23. 4.

7. 5. - 14. 5.

30. 4. - 7. 5.

23. 4. - 30. 4.

16. 4. - 23. 4.

7. 5. - 14. 5.

30. 4. - 7. 5.

23. 4. - 30. 4.

16. 4. - 23. 4.

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

U Koupaliště (u 6. MŠ)

Příční (u VS 62)

Revoluční

Zahradní

2. 1. -

26.12. -

Obránců míru (u č.p. 671)

5. kontejner:

16. 1. - 23. 1.

osada Chranišov (u zastávky)

-

9. 1. - 16. 1.

U Porcelánky (u CHOTES)

Hrnčířská

2. 1. -

Nádražní (u videopůjčovny)

9. 1.

2. 1.

26.12. -

Stará Chodovská (u požární nádrže)

4. kontejner:

16. 1. - 23. 1.

-

Nerudova

Lesní

9. 1. - 16. 1.

Luční (na parkovišti)

2. 1.
9. 1.

2. 1. -

ČSO (na parkovišti)

Tovární (parkoviště u Slávie)

26.12. -

16. 1. - 23. 1.

Čapkova (u VS 14)

3. kontejner:

9. 1. - 16. 1.

Jiráskova (u VS 13)

2. 1.
9. 1.

2. 1. -

26.12. -

16. 1. - 23. 1.

křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)

Husova (proti sběrně Sater)

2. kontejner:

U Porcelánky ( parkoviště u fi. Jirkovský)

9. 1. - 16. 1.

9. 1.

2. 1. -

2. 1.

Palackého (za 5. MŠ)

26.12. -

Poděbradova (u č.p.701)

Karlovarská (u Speciální školy)

Nejdecká (u č.p. 452)

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – I. pololetí 2012

4. 6. - 11. 6.

28. 5. - 4. 6.

21. 5. - 28. 5.

-

14. 5. - 21. 5.

-

4. 6. - 11. 6.

28. 5. - 4. 6.

21. 5. - 28. 5.

14. 5. - 21. 5.

-

-

4. 6. - 11. 6.

28. 5. - 4. 6.

21. 5. - 28. 5.

14. 5. - 21. 5.

4. 6. - 11. 6.

28. 5. - 4. 6.

21. 5. - 28. 5.

14. 5. - 21. 5.

4. 6. - 11. 6.

28. 5. - 4. 6.

21. 5. - 28. 5.

-

14. 5. - 21. 5.

-

2. 7. - 9. 7.

25. 6. - 2. 7.

-

18. 6. - 25. 6.

11. 6. - 18. 6.

2. 7. - 9. 7.

-

25. 6. - 2. 7.

18. 6. - 25. 6.

-

11. 6. - 18. 6.

2. 7. - 9. 7.

-

25. 6. - 2. 7.

18. 6. - 25. 6.

11. 6. - 18. 6.

2. 7. - 9. 7.

25. 6. - 2. 7.

18. 6. - 25. 6.

11. 6. - 18. 6.

2. 7. - 9. 7.

25. 6. - 2. 7.

18. 6. - 25. 6.

11. 6. - 18. 6.
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Život ve městě

Horké novinky

Kino

ŠťastnýNovýrok
Premiéra romantické komedie USA.

Film oslavuje lásku, naději, odpuštění, druhé šance a nové začátky v příbězích párů i singlů uprostřed New Yorku, plného nadějí
během nejkouzelnějšího večera roku.
čtvrtek 12.1. 17 h, pátek 13.1. v 19:30 h
Přístupné, titulky. vstupné 105 Kč

čtvrtek 19.1., pátek 20.1., sobota 21.1.
a neděle 22.1. vždy v 19:30 h
Premiéra české komedie.

Nová česká komedie, kde se nečekaným propletením osudů všech hlavních
hrdinů vznikne spousta humorných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací, okořeněných jemnou nadsázkou a ironií. Přesně tak, jak se to v životě
stává. Hrají: S. Stašová, E. Balzerová, P. Nárožný.

Přístupné.

Vstupné 115 Kč

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek8.4.
12.1.v v1719:30
pátek 13.1.
h, sobota
14.1.
v 19:30
pátek
hod.,h,sobota
9.4. va17neděle
10.4.
v 15
hod.h
a neděle 15.1. v 17 h
MÁMA
MEZI MARŤANY 3D /88/
Love /90/
PREMIÉRA
animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu
Premiéra romantického dramatu Slovenska.
na
záchranu
maminky.
vei formátu
Když se mluvísvé
o Love
nemusíDivoké
jít nutnědobrodružství
o lásku, může jít
o peníze. 3D.
A o obojí
jde také v milostném dramatu současné Bratislavy.

Film
je mládeži
přístupný,
mluvený
Přístupné,
slovensky.
Vstupné
115 Kč česky, vstupné 160 Kč.
čtvrtek 19.1.
20.1
v 17vh,17sobota
čtvrtek
14.4.aapátek
pátek
15.4.
hod.,21.1. a neděle 22.1. v 15 a 17 h
Happy
Feet
2 neděle
3D v 15 a 17 hod.
sobota
16.4.
a 17.4.
Premiéra
RIO
3Danimované komedie USA.

V druhém pokračování
se vrátíte do nádherné
krajiny
Antarktidypapoušek
v úžasnémz
PREMIÉRA
animované dobrodružné
komedie USA.
Zpohodlnělý
formátu 3D a opět se setkáte s rodinou tučňáků.
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.

Film
je mládeži
česky,
Přístupné,
česky přístupný,
mluveno. mluveno
Vstupné 135
Kč vstupné 140 Kč.
čtvrtek 26.1. v 19:30 h, pátek 27.1. v 17 a 19:30 h,

úterý
v 17.00
19.30
sobota26.4.
28.1. av středa
19:30 h,27.4.
neděle
29.1. va17
h hod.

KRÁLOVA
ŘEČ /118/
Underworld:
Probuzení 3D /85/

Vystrašená
země potřebuje
pravého
Premiéra akčního
fantasy hororu
USA.vůdce, vystrašený člověk potřebuBeckinsale,
jeKate
pravého
přítele.hvězda prvních dvou dílů, se vrací jako upírka Selene,
která unikne z vězení a ocitne se ve světě, kde lidi objevili existenci klanů
Vampírů a Lycanů a snaží se je totálně vyhubit.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
Zpravodaj města
města Chodova.
Chodova. Květen
Leden 2012
Zpravodaj
2011
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Kino Leden 2012
úterý 3.1. v 19:30 h

sobota 14.1. a neděle 15.1. v 15 h

Premiéra sci-fi hororu USA.

Animovaný rodinný film USA.

Věc: Počátek /103/

Tintinova dobrodružství 3D /107/

Skupina Norských vědců nalezne na Antarktidě v ledu zamrzlého
mimozemšťana. Odveze ho na výzkumnou stanici, potvora však
obživne a začne z polárníků dělat polární mrtvoly…

Spousta nápadů, skvělá animace, fajn humor a plno dobrodružství.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
středa 4.1. v 19:30 h

sobota 14.1. v 17 h a neděle 15.1. v 19:30 h

Bastardi 2 /95/

Česká komedie.

Velkolepá smršť oblíbených herců. Hodina a půl napětí, divák nemá ani prostor si oddychnout. Kdo viděl jedničku, musí vidět i dvojku. Bastardi se povedli.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Muži v naději /115/

Drama ČR.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Konečně český film, který Vás pobaví. Film, který Vás pobaví svým
humorem, příběhem, výkonem herců Macháčka a Polívky.

čtvrtek 5.1. v 17 a 19:30 h, pátek 6.1. v 19:30 h,
sobota 7.1. v 17 h, neděle 8.1. v 19:30 h

pondělí 16.1. a úterý 17.1. v 19:30 h

Premiéra akčního scifi USA.

Misteriózní horor USA.

Černá hodina 3D /89/

Partička Američanů vyrazí pařit do Moskvy. Tam sice nepotkali
čečenské mafiány, ale mimozemšťany, se kterýma není legrace.
Zvlášť když jsou neviditelní a udělají z člověka popel.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč
pátek 6.1. v 17 h, sobota 7.1. v 19:30 h,
neděle 8.1. v 17 h

Sherlock Holmes: Hra stínů 

Premiéra akční krimi USA.

Paranormal  activity 3 /84/

Gradující napětí, spousta nápadů a nečekaně i humor. Nejlepší díl
série. Nechybí napětí a ani lekací scény.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč
středa 18.1. v 19:30 h

Koncert U2 3D /85/

Repríza úspěšného koncertu.

R. Downey mladší hraje nejslavnějšího detektiva na světě Sherlocka
Holmese a Jude Law se vrací jako jeho úžasný kolega Dr. Watson.

Přístupné. Vstupné 151 Kč

sobota 7.1. a neděle 8.1. v 15 h

čtvrtek 19.1. a pátek 20.1 v 17 h
sobota 21.1. a neděle 22.1. v 15 a 17 h

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

Kocour v botách 3D /90/

Animovaná komedie USA.

Je to psanec a zločinec na jehož hlavu je vypsaná vysoká odměna, ale copak
by to ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Kocour se vstříc
dobrodružství, navštíví vzdušné zámky a možná očistí i své jméno.“

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pondělí 9.1., úterý 10.1. a středa 11.1. v 19:30 h

Twilight sága: Rozbřesk /116/
Romantický thriller USA.

Happy Feet 2 3D

Premiéra animované komedie USA.

V druhém pokračování se vrátíte do nádherné krajiny Antarktidy
v úžasném formátu 3D a opět se setkáte s rodinou tučňáků.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 19.1., pátek 20.1., sobota 21.1. a neděle
22.1. vždy v 19:30 h

Láska je láska

Premiéra české komedie.

Rozhodně nejlepší díl ságy. Což dokládá i návštěvnost u nás v biásku,
v premiérovém týdnu téměř 600 diváků.

Nová česká komedie, kde se nečekaným propletením osudů všech
hlavních hrdinů vznikne spousta humorných, absurdních, zapeklitých
i dojemných situací, okořeněných jemnou nadsázkou a ironií. Hrají: S.
Stašová, E. Balzerová, P. Nárožný..

čtvrtek 12.1. 17 h, pátek 13.1. v 19:30 h

pondělí 23.1.,úterý 24.1., středa 25.1. v 19:30 h,
čtvrtek 26.1. v 17 h

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Šťastný Nový rok

Premiéra romantické komedie USA.

Film oslavuje lásku, naději, odpuštění, druhé šance a nové začátky
v příbězích párů i singlů uprostřed New Yorku, plného nadějí během
nejkouzelnějšího večera roku.

Přístupné. Vstupné 115 Kč

Muži, kteří nenávidí ženy /158/

Premiéra thrilleru USA.

Nové zpracování první z trilogie literárního bestselleru Steiga
Larssona. V hlavní roli s Danielem Craigem.

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 12.1. v 19:30 h, pátek 13.1. v 17 h, sobota
14.1. v 19:30 h a neděle 15.1. v 17 h

čtvrtek 26.1. v 19:30 h, pátek 27.1. v 17 a 19:30 h,
sobota 28.1. v 19:30 h, neděle 29.1. v 17 h

Premiéra romantického dramatu Slovenska.

Premiéra akčního fantasy hororu USA.

Love /90/

Když se mluví o Love nemusí jít nutně o lásku, může jít i o peníze. A o
obojí jde také v milostném dramatu současné Bratislavy.

Přístupné, slovensky. Vstupné 115 Kč

Underworld: Probuzení 3D /85/

Kate Beckinsale, hvězda prvních dvou dílů, se vrací jako upírka Selene, která unikne z vězení a ocitne se ve světě, kde lidi objevili existenci klanů Vampírů a Lycanů a snaží se je totálně vyhubit.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

Leden 2012

Kino

sobota 28.1. v 15 h

neděle 29.1. v 15 h

Animováná rodinná komedie USA.

Animovaná komedie USA.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Alvin a Chipmunkové 3 /87/

Žraloci na s(o)uši /92/

Chipmunkové jsou zpět a pořádně to rozpiští. Užijí si skvělé prázdniny na výletní lodi a dělají jednu lumpárnu za druhou.

Žraloci se odhodlají vydat na souš do lidského světa, kam nikdy
předtím žraločí ploutev nevkročila - divoká žraločí jízda začíná.

sobota 28.1. v 17 h, neděle 29.1.
a pondělí 30.1. v 19:30 h

úterý 31.1. v 19:30 h

Perfect Days - I ženy mají své dny /110/

Drama ČR.

I. Chýlková ukazuje, že zraje a s V. Kotkem jsou prostě skvělí.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Poupata /94/

Česká komedie.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Zadáno pro školy
Divadelní představení pro MŠ a 1. tř. ZŠ

O PEJSKOVI  A KOČIČCE

Film, natáčen v Novém Sedle a na Vřesové, vypráví příběh o rozkladu rodiny na malém městě.

10.1. úterý

8:00 h
9:30 h

1. tř. I.-III. ZŠ a Spec. škola
1.-8. MŠ

divadlo Cheb
Vstupné 35 Kč

1. týden 2012

3. týden 2012

3. 1. úterý a 5. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 1. pátek od 18:00

17. 1. úterý, 19. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 1. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

život v Chodově očima kamery (premiéra)

život v Chodově očima kamery (premiéra)

o aktuálních novinkách v našem kině

o aktuálních novinkách v našem kině

NA SPRÁVNÉ ADRESE

JEVIŠTĚ BEZ LÍČIDEL S J. KRAUSEM 2.část

TÝDEN V KRAJI

ROCKPARÁDA

záznam divadelního představení (repríza)

talkshow Štěpána Škorpila s populárním moderátorem (repríza)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

rocková hitparáda (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

2. týden 2012

4. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

10. 1. úterý a 12. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 1. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

24. 1. úterý a 26. 1. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 1. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

o aktuálních novinkách v našem kině

o aktuálních novinkách v našem kině

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

PO ŠKOLE

JEVIŠTĚ BEZ LÍČIDEL S J. KRAUSEM 1.část

JEVIŠTĚ BEZ LÍČIDEL S J. KRAUSEM 3.část

TÝDEN V KRAJI

TÝDEN V KRAJI

souhrn událostí za měsíc prosinec (premiéra)
talkshow Štěpána Škorpila s populárním moderátorem (repríza)
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

pořad o zájmových kroužcích v Chodově
talkshow Štěpána Škorpila s populárním moderátorem (repríza)
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

Leden 2012
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Krajská kolekce přehlídky 	
výtvarných prací ZUŠ

probíhá, 	Galerie u Vavřince
potrvá do
31.01.

KASS Chodov

Valentýnská soutěž
„Můj oblíbený knižní hrdina“

02.01. – 03.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb 	
hurá do pohádky

02.01.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Rodinka – Máme rádi zvířata

05.01.
10:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
„Zimní hrátky“

05.01.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky
aneb hurá do pohádky

09.01. 	
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
10.-11.01.
a spotřebního zboží
10-18:00 h
		

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarná dílnička „Něco pro
kluky i holky“

12.01.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Reprezentační ples města

14.01.
20:00 h

KASS – spleč. sál

KASS Chodov

Vyhlášení vítězů soutěže
Zimní radovánky

16.01.
16:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

16.-17.01.
10-18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Kurz pro veřejnost
17.01.
DDM Bludiště
paličkování			

DDM Bludiště
Chodov

Beseda o Jižní Americe 	
Peru, Chile, Argentina a
na skok  v Bolívii a Uruguayi
se seniorkami světoběžnicemi
K. M. Belanovou
a R. V. Lisařovou

MěK Chodov

18.01.
18:00 h

MěK – dětské odd.
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Výtvarná dílnička „Veselé
rámečky“

19.01.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

OVB – Výroční setkání –
společenský večer

20.01.
17:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Kurz pro veřejnost – 	
20.01.
DDM Bludiště
malování na textil-taška			

DDM Bludiště
Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

22.-23.01.
10-18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá 	
do pohádky

23.01.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Školní kolo Soutěže ZUŠ

24.01.

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Školní kolo Soutěže ZUŠ

25.01.

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Salsa párty

25.01.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Beseda s Mgr. Janem Nedvědem 	
o Československých odbojářích

26.01.
18:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
„Karnevalové masky“

26.01.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Erotický ples 	

27.01.
20:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Dětský maškarní karneval

29.01.
KASS – společ. sál
10:00 h		

DDM Bludiště
Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

30.-31.01.
10-18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do
pohádky

30.01.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov
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Sport
FIGHT CLUB KYOKUSHIN
CHODOV 

Dne 25.-27.11.2011 se konalo II. SOUSTŘEDĚNÍ FIGHT CLUB KYOKUSHIN
CHODOV ve Vysoké Peci. Soustředění probíhalo v zimních podmínkách Krušných hor jako
stvořené pro trénink Kyokushin karate. Vrcholem soustředění byl výběh na Tisovský vrch ve
výšce 977 m, kde ukázaly svou vnitřní sílu především naše dvě juniorky, které i přes vnitřní
vyčerpání tento vrchol nakonec zdolaly. Nechybělo ani tradiční otužování v horském potoce. Na
závěr soustředění byl proveden seminář reálné
sebeobrany.
Všichni zúčastnění ukázali svého bojového ducha a celé soustředění statečně bojovali s nepřízněmi počasí a nelehkým terénem Krušných hor.
Cenu nejlepšího bojového ducha získaly
juniorky Zuzana Weisová, Pavla Jehlíková
a za nejmenší Lukáš Rys. Tímto všem děkuji
za odvedenou práci a přeji úspěšné pokračování
v cestě KYOKUSHIN. www.kyokushin-chodov.cz
Václav Kolář, vedoucí klubu

Číňan vybojoval titulový pás
Praha - Jaroslav Poborský přiváží do Chodova titulový pás. Populární „Číňan“ totiž v Praze
potvrdil roli české jedničky v MMA ve welterové
váze do 77 kilogramů.
Galavečer nazvaný Redemtion (Vykoupení)
v Aréně Sparta se stal svědkem dlouho odkládaného duelu finále pyramidy Gladiator championship fighting mezi Jaroslavem „Číňanem“
Poborským a Pražanem vypsaná na pět kol po
pěti minutách však skončila již po rovných 80
vteřinách boje. Potom znovu sklapla Poborského
největší zbraň „gilotina“ a Bechtold musel duel

odklepnout. Poborský se tak stal ve své váze prvním oficiálním šampionem Organizace GCF.
Úvod zápasu přinesl tradiční oťukávání
uprostřed klece. Poborský inkasoval sice jeden
lowkick, ale potom se mu podařil levý hák. Jeho
soupeř vyrukoval s protiútokem, dostal se na
tělo dvaatřicetiletého Poborského, pevně ho sevřel, zaklínil nohu a narazil na klec. Jenže než
se Bechtoldovi podařilo dostat „Číňana“ na zem,
chodovský borec jeho útok zachytil, naskočil na
něj a „scvaknul“ mu krk do škrtícího chvatu.
Po dopadu na zem se již mohl Poborský pouze
soustředit na dotažení smyčky.
„Věřil jsem si, že vyhraju, ale nečekal jsem,
že to půjde tak rychle,“ uvedl k duelu bijec z Chodova, který tak napodobil své poslední vystoupení před domácím publikem v Karlových Varech,
kde duel stejnou technikou ukončil již po půl
minutě. „Bylo to podobné,“ potvrdil.
V dalším roce tak Jaroslava Poborského čeká
obhajoba nabytého titulu proti vyzyvatelům.
Navíc jak přislíbil, jeden ze zápasů se uskuteční
znovu před domácími fanoušky v lázeňské metropoli.
Poděkování: Finebau s.r.o., Masérský salon
Lafita, Fitness Kama.

Sport
Úspěšná sezóna
TJ Plamen Chodov
Naše TJ má za sebou úspěšný cyklistický rok
v pořádání závodů i v umístění našich mladých
cyklistů v různých kláních v kraji i mimo něj.
Za významné finanční pomoci města jsme
v roce 2011 uspořádali šest cyklistických závodů
(4 na horských a 2 na silničních kolech). Celkem
se těchto akcí zúčastnilo 382 závodníků, z toho
181 dětí a mládeže do 20 let.
m na
sebe upozornil především (kadet) Martin Kubík
v Českém poháru na dráze 2. a 3. místo, v poháru
KVSC na horských kolech celkově druhý. Karel
Macán (naděje, ročník 2002) celkový vítěz poháru KVSC a poháru Peruna v Kadani. Jeho mladší sestra Markéta (ročník 2004) celkově první,
Tomáš Pěnkava (2003) a Vašek Jirovec (2005)
celkově na druhých místech v poháru KVSC.
F. Nádvorník, tajemník TJ Plamen Chodov

Zleva M. Kubík, F. Nádvorník, T.Pěnkava, Kája a Markéta Macánovi při vyhlášení vítězů v poháru KVSC

Tj Batesta Chodov
oddíl stolního tenisu
Dne 17.11. se ve svatavské hale konaly okresní
přebory jednotlivců. Jedná se o první stupeň, ze
kterého se následně postupuje na kraj a ti nejlepší z kraje až na republikové finále mezi nejlepší hráče České republiky. Chodovský stolní tenis
zastupovali Jan Kořínek, Pavel Kovačič, Jaroslav
Plaček a Petr Kovačič st. Letošní přebory oželelo
dost hráčů z celého okresu a tak naši borci neměli s konkurencí tolik práce. Předpokládané pořadí se nakonec vyplnilo a celkem s přehledem celý
turnaj vyhrál chodovský Pavel Kovačič, ve finále
mu zdárně oponoval další chodovský patriot Jaroslav Plaček. O třetí místo úspěšně bojoval Jan
Kořínek, který v tomto souboji odehrál napína-

vou pětisetovou bitvu s bývalým chodovským
hráčem Petrem Hulešem. Nicméně Kořínek
s notnou dávkou štěstí, která k pingpongu patří, vyhrál. Ve čtyřhře se Honza Kořínek sehrával
s novým ligovým parťákem Pavlem Kovačičem,
nicméně všechny překážky v podobě soupeřů
z jiných oddílů zdárně zvládli a ze Svatavy si tak
odvezli taktéž 1. místo.
Dalším úspěšným víkendem byla mistrovská utkání 26. a 27.11. v rámci 3. ligy stolního
tenisu. Chodovské áčko (Plaček Jaroslav, Kovačič Petr ml., Kořínek Jan, Kovačič Pavel) na
domácí palubovce v sobotním utkání přivítalo
oddíl z Ústí nad Labem a v nedělním Litoměřice.
Za profesionálního a nestranného dozoru ze
strany rozhodčího Gabriela Kalanyose domácí
oba soupeře deklasovali poměrem 10:2. Dařilo se
všem a z pálek chodovských borců lítaly míčky,
tak jak měly. Naše béčko (Tonhauser Robert, Kalanyos Jiří, Tonhauser Martin, Kovačič Petr st.,
Kožuškanič Jan) hrající krajský přebor 1. třídy
se taktéž blýsklo a v napínavém utkání porazilo
Sokolov 10:8 a v odpoledním zápase Loket 10:5.
Průběžně se usadilo na 3. místě krajské tabulky.
27.11. se v Kynšperku konal další bodovací
turnaj starších žáků, kde naše chodovská mládež Jakub Visinger, Petr Mora, Tomáš Partyngl
a Standa Hanzálek nesměla chybět. Do Kynšperka dorazila špička z Plzeňského a Karlovarského
kraje a to v celkovém počtu 36 hráčů. Naši borci se v tak veliké konkurenci neztratili a jakožto
stále mladší žáci mezi těmi staršími vystrčili své
růžky. Nicméně v tento nedělní den je opustilo
veškeré štěstí a po smolných zápasech skončili
Visinger, Mora i Partyngl na 9.–16. místě a Hanzálek v předkole na 17. místě. Chuť si spravili
o týden později, kde na krajském finále družstev
mladších žáků bez problémů zvítězili a vychutnali si tak sladké vítězství i postup na republikové finále mezi českou elitu v kategorii mladších
žáků. Zde budeme všichni držet palce.
Třešničkou na dortu se stal pro našeho Tomáše
Partyngla bodovací krajský turnaj mladších žáků
v Chodově za podpory DDM Bludiště a města
Chodova konaný 19.11.. Tomáš s přehledem porazil všechny soupeře a mohl tak vystoupit na ten
nejvyšší stupýnek. Zbylých 31 hráčů tak nechal
za sebou. Zdárně mu sekundoval Jakub Visinger,
který skončil v semifinále. Partyngl zdvojnásobil
úspěch ještě vítězstvím ve čtyřhře s Kubou Visingerem. Mezi 10 mladších žákyň, které se prezentovaly na chodovský turnaj se dobře zapsala do
podvědomí ostatních chodovská naděje Natálka
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Morová svým 5. místem. Ve čtyřhře s plzeňskoku Hromiakovou získala dokonce stříbrnou
medaili. Naše naděje doprovázeli i Petr Mora
(kterému se výjimečně nedařilo), Standa Hanzálek, Roman Trojan a Adam Glaser. O super
atmosféru turnaje se opět postaral zkušený kouč
mládeže Gabriel Kalanyos.
Opět bych chtěl všem poděkovat za práci na
tréninku, pogratulovat k dosaženým výsledkům
a tentokrát patří i velké dík rodičům naší mládeže za podporu.
Jan Kořínek, jednatel oddílu

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ČABK MLÁDEŽE 2011
10.12.2011 proběhlo v Praze II. Mistrovství ČR
ČABK (Česká Asociace Budo Karate).
Borci Karate klubu Gorenje Chodov zde nemohli chybět i když si nemoci a zranění zařádili
v našich řadách.
V kategorii Kata dívky 10-11 let zelené a fialové
pásy obsadila Janička Nováková pěkné 3. místo.
Ostatním se v Kata nedařilo bodovat.
Je vidět, že silnější zbraní našeho klubu je KUMITE. Zde v kategorii bílé a žluté pásy chlapci
11-12 let zvítězil náš Lukáš Hérák a získal titul
Mistr ČR. Jiří Šejba si mezi chlapci zelený a fialový pás 11-12 let vybojoval bronz a stejnou
bronzovou medaili si odnesl dorostenec Michal
Galla ve váze do 60 kg. Juniorka Kateřina Střimelská získala ve váze -60 kg stříbro.

V kategorii dívky 10-11 let zelené a fialové pásy
se odehrál dramatický souboj ve finále. Zde se
potkaly oddílové kolegyně našeho klubu Anička
Lojdová a Janička Nováková. Každá chtěla titul,
šly do sebe opravdu naplno a rozhodlo se až v
prodloužení. Vítěz může být jen jeden a tak si

titul Mistr ČR odnesla Anička a Janička se musela spokojit „jen“ se stříbrem. Dva tituly Mistr
ČR, dvě stříbrné a tři bronzové medaile je pěkný vánoční dárek a poděkování za přízeň našim
sponzorům firmě Gorenje, MÚ Chodov a Sokolovské úhelné.
Hronek Ludoslav, hlavní trenér KK Gorenje Chodov

Informace z FK Stará
Chodovská a poděkování
Po delší době Vám přinášíme informace týkající se našeho fotbalového klubu ze Staré
Chodovské.
Jak už jistě mnozí z Vás zaslechli, sen několika generací před námi se v létě uskutečnil
a podařil dotáhnout do úspěšného konce. Tím
snem je vybudování travnaté hrací plochy! Konečně i my máme jako poslední v okrese travnatou plochu! To, co nešlo z různých důvodů
desítky let, se podařilo až nyní, což lze v dnešní
době považovat pomalu za zázrak. Kdo poslední roky našemu klubu jakýmkoliv způsobem
pomáhá, radí a hlavně přikládá ruku k dílu
ví, o čem mluvím, a za jakých podmínek se
budování travnaté plochy rodilo. Přiznávám,
že i já na začátku pochyboval, zda se tak velký
a náročný kus práce podaří, ale postupem času
jsem svůj názor a přístup změnil.
Chtěl bych za sebe i za ostatní členy klubu
FK Stará Chodovská touto formou vyjádřit
velké poděkování osobě, která za tímto splněným snem stojí a která byla od začátku až do
konce tou hlavní, bez které by se rekonstrukce
ani nezačala a hlavně ani nedokončila. Je to
náš předseda, prezident, jak mu kdo chce říkat, pan Martin Hejna! Děkujeme!
Jinak bylo naše mužstvo přihlášeno do mistrovských utkání okresní soutěže, kde po
odehrání všech zápasů se po podzimu dělíme
o 2. a 3. místo, přičemž na první příčku ztrácíme pouhý jeden bod. Úkolem a přáním do
jarní části bude postup do okresního přeboru. Přijďte se na jaře podívat jak se nám bude
dařit a co vše je na hřišti nového.
Jste srdečně zváni.
Současně přeji za FK Stará Chodovská
všem členům, sponzorům a partnerům
vše nejlepší v Novém roce a pro informaci
uvádím termín konání našeho tradičního
Plesu sportovců FK Stará Chodovská, který se uskuteční v sobotu 25.2.2012!
Jaroslav Franče, FK Stará Chodovská
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Box
Dne 3.12.2011 se konalo další kolo boxerské juniorské ligy, tentokrát v sokolovně v Libčicích nad Vltavou. Ligy se zúčastnili dva boxeři chodovského oddílu. V kategorii juniorů do 70 kilogramů Petr Brodský
avprvnímzápase,vmužskékategoriido69kilogramů,
Tomáš Dolanský, doprovázel je trenér Patrik Hruška.
V prvním zápase Petr podal velmi dobrý výkon,
když soupeře z Pragy Praha téměř knokautoval.
Musím také podotknout, že soupeř měl na svém
kontě daleko větší počet zápasů. Ale verdikt rozhodčích zněl překvapivě ve prospěch soupeře. Na další
zápas se Tomáš velmi dlouho připravoval protože,
jak už jsme zmínili, byl to jeho první zápas v mužské kategorii. Dostal proti sobě osmadvacetiletého
soupeře. Již od prvního gongu byla vidět jasná Tomášova převaha. V každém ze tří kol, Tomáš několikrát jasně bodoval. Takže, na konci zápasu, ringový
sudí, zvednul ruku Tomášovi, na znamení vítězství.
Na konec, bych chtěl popřát, našim boxerům do
nového roku, hodně sportovních úspěchů a hlavně
pevné zdraví.
Jan Dolanský

ŠAK Chodov
V sobotu 26. listopadu vyvrcholily oslavy dvaceti let
činnosti atletického klubu ŠAK Chodov slavnostním
večerem v Mírové.
Atleti a jejich příznivci zavzpomínali na úspěchy let
minulých.
Vzácnými hosty byli senátor Parlamentu České
republiky, stínový ministr školství PhDr. Marcel
Chládek - bývalý běžec našeho klubu, místopředseda Českého atletického svazu Jacek Přibáň, bývalá
světová rekordmanka v hodu diskem Zdena Šilhavá,
zástupci města Chodova, starosta obce Vintířov, naši
sponzoři a další přátelé a podporovatelé.
K tanci hrála skupina Alabalabamba. V programu
bylo několik vystoupení hostů - skupiny rokenrolu, hip hopu. Své trenéry pozdravila tancem děvčata
z atletické přípravky. Zpestřením byla i módní přehlídka představující vývoj dresů s logem klubu,
ve kterých byli a jsou atleti k vidění na závodní dráze.
Představena byla brožura mapující vývoj klubu, proběhla soutěž v hodu oštěpem na cíl.
V tombole byly hodnotné ceny. V průběhu večera obdržel PhDr. Marcel Chládek od předsedy klubu Libora
Dočkala nabídku na čestné členství v našem klubu,
kterou přijal a odnesl si nejen diplom, ale i dres ŠAKu
Chodov. Dále byly zveřejněny výsledky ankety o nejlepšího atleta ŠAKu Chodov 1991-2011. Vítězkou se stala
běžkyně Pavla Kováříková.

Aktivní atleti nezapomněli ocenit práci zakladatelů
klubu Libora Dočkala, Milana Kováříka a Miloše Volka
a předali jim u příležitosti dvaceti let klubu Řád zeleného disku. Celý večer v režii Denči Dočkalové byl plný
pohody a zábavy a rozhodně byl důstojnou oslavou
letošního výročí.
Miloš Volek, trenér

Atletka dvacetiletí RNDr. P. Kovaříková

CATR spol. s r.o.
Vážení obyvatelé města Chodova,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o připravovaných změnách a novinkách v nabídce služeb naší
společnosti pro rok 2012. Věříme, že Vás naše nová
nabídka služeb zaujme a Vy budete i nadále našimi spokojenými zákazníky.
Nové ceníky na rok 2012. V nejbližších dnech budou ve Vašich schránkách a naší místní pobočce k dostání nové ceníky pro rok 2012.
Změna ve skladbě programů analogového
kabelového televizního vysílání!
K původní Základní programové nabídce analogové
kabelové TV jsme nyní přidali FILM+ a TLC. V rozšířené nabídce nahradí dříve vysílané programy HBO,
HBO2 a HBO COMEDY programy z domácí produkce
a to CS DOKU, CS KINO A CS MUZIKA. Na své si
tak přijdou milovníci celovečerních dokumentů, filmů,
aktuální i archivní československé produkce, a dále pak
ti, kteří ocení hudební nostalgii od 70tých let minulého
století.
Digitální vysílání IPTV – CATR,
v naší nabídce služeb IPTV startujeme s bohatou nabídkou 18ti programů v HD kvalitě (= bezkonkurenční
kvalita a nový rozměr v poskytování televizních služeb)!
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Placená inzerce
I přesto bude počet HD programů ještě dále průběžně
narůstat. Porovnejte počet nabízených HD programů
s nabídkou naší konkurence a přesvědčte se sami o naší
SUPER NABÍDCE! IPTV CATR, to jsou také úplně
nové TV kanály včetně programů v HD kvalitě: ČT HD,
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT4 SPORT HD, ČT 24 HD, NOVA
HD, NOVA CINEMA HD, PRIMA HD, PRIMA COOL
HD, PRIMA LOVE HD, TV BARRANDOV HD, MTV
CZ HD, NOVA SPORT HD. Úplnými novinkami jsou:
ARTE HD, DEUTSCHE WELLE, FILM+, FRANCE
24, MTV Live HD, NICKELODEON, NICKELODEON
JUNIOR, ORF 1, ORF 2, STV 1 HD, STV 2 HD, TA3
HD, TLC, CS DOKU, CS KINO a CS MUZIKA. Cena
nových programových nabídek IPTV je stejná jako
cena staré analogové nabídky!
Nyní si navíc můžete k rozšířené nabídce IPTV vybrat ještě z nabídky tematických balíčků. A to exkluzivní balíček CINEMAX+ obsahující programy: CINEMAX, CINEMAX 2 a HBO HD. V rámci promo akce
ke spuštění IPTV služeb ve Vaší lokalitě, jsme pro Vás
ve spolupráci se společností HBO, připravili nabídku
tento balíček využívat bez jakýchkoli dalších závazků
ZDARMA po dobu 3 měsíců. Tato akce je určena všem
zákazníkům, kteří si nově objednají jakoukoli službu
zahrnující rozšířenou nabídku IPTV. Tedy i těm, kteří
na ní přecházejí z analogové služby rozšířené TV nabídky. Pro ty z Vás, kteří o rozšířené nabídce zatím neuvažujete, ale přece jen byste si rádi základní nabídku IPTV
něčím obohatili, nabízíme balíček DISCOVERY+ obsahující nabídku programů: DISCOVERY ID EUROPE,
DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY WORLD. Další
tématické programové balíčky pro Vás chystáme a budou k dispozici v průběhu roku 2012.
Výhodné balíčky služeb, super kvalitní datové připojení, ceny již od 280 Kč.
Z naší pestré nabídky si vybere opravdu každý, chcete-li ušetřit průměrně 12-17% z ceny 2 samostatných
služeb, vyberte si již připravený balíček z naší nabídky,
který Vás plně uspokojí jak kvalitní nabídkou datových

služeb, tak i nabídkou analogového TV vysílání nebo
IPTV. Z naší nabídky vybíráme:
tarif datových služeb MINI 12 již od 280 Kč/měsíc,
s rychlostí 10Mbs/10Mbs, tarif datových služeb Optimal 12 s rychlostí 30Mbs/15Mbs od 450 Kč/měsíc, cenově zvýhodněnou úplnou nabídku našich služeb s časovým úvazkem, zahrnující kompletní nabídku všech
TV programů v digitální kvalitě kombinovanou s tarifem datových služeb OPTIMAL 12 za 890 Kč/měsíc!
Protože si vážíme našich seniorů, mají u nás možnost
využít nabídku datové služby s rychlostí 2Mbs/512Kbs
za cenu 216 Kč/měsíc, ke které získají analogové TV vysílání zcela ZDARMA!
Bližší informace o všech našich nabídkách se dozvíte
na našem webu www.catr.cz. Navštívit nás můžete
i osobně a to na adrese naší provozovny: Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte telefonicky na
tel.č.: 352 665 298.
Poděkování
Děkujeme vám všem,
kteří jste se přišli naposledy rozloučit s panem
Františkem Cibulkou.
Tohle setkání v jeho oblíbené hospůdce by se mu
určitě líbilo. Za ochotu
zvláště děkujeme panu
starostovi Josefu Horovi
a celému osazenstvu restaurace U Buldoka.
Cibulkovi

Termín uzávěrky
únorového čísla
18.1.2012
AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686
Na Cechu 110, Mírová u Chodova

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

Po-Pá 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 SO po dohodě
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

“MARCELA”

NÁKLADNÍ DOPRAVA

R
Peugeot BOXE

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

,8 t
d do 1
nák0la
0
- v: 2,50 - š: 1,4

U Porcelánky 849
(bývalý sekáč p. Žažové)

d: 3,7

ZAJISTÍME
VYKLÁDKU
NÁKLÁDKU I

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

728 784 440

Učebny: Chodov, Ostrov

Okamžité přijetí do kurzu
bez čekací doby!
Řidičák „B“ i do 24 dní.
U nás v ceně kurzu učebnice,
výukové CD, technika a zdravověda.
Přihlášky si vyzvedněte na „kruháči“ v Chodově.
Dukelských hrdinů 1126
Chodov 357 35

+420 775 20 30 90

info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

SKUPINA
KOMPLE

Jsou-li Vaše cesty bez hranic,
musí být bez hranic
i Vaše cestovní pojištění
• neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí
• ZDARMA asistenční služby 24 hodin denně,
365 dnů v roce
• ZDARMA pojištění běžných sportovních aktivit
včetně zimních sportů
• zahrnuje úrazové pojištění, pojištění zavazadel
a odpovědnosti
• bez navýšení pojistného kryje rizika terorismu
a zásahů horské služby
• lze sjednat pojištění stornovacích poplatků
a připojištění zavazadel
Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
http://www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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MLÉČNÝ ŘEZ-krabice 10ks... 60,- Kč

! AKCE LEDEN !
Aviváž Vernel 1l
... 35,- Kč
akce platí do v yprodání zásob

Školní 734, věžák vedle Slavie
DOVOZ Z NĚMECKA, 100% KVALITA!
LEVNÁ DROGERIE
DĚTSKÁ KOSMETIKA
VELKÝ VÝBĚR CUKROVINEK A POCHUTIN
MLÉČNÉ VÝROBKY, DEZERT Y
MARGARÍNY, MÁSLA, SALÁT Y
KRMIVO A POCHOUTKY PRO VAŠE ZVÍŘECÍ MILÁČKY

AUTOSERVIS KRAUS
Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00
Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov
tel.: 775 931 797
• oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů všech značek
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• opravy klimatizací, jejich čištění a plnění
• renovace autolaků a čištění interiérů vozů
• montáž tažných zařízení
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Tel:352 676 664, 734 522 842
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE,
ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY,
ZASKLENÍ BALKÓNŮ,
GARÁŽOVÁ VRATA,
ZEDNICKÉ PRÁCE

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

Po - Pá 9-11 hod. 15-17 hod.

mobil: 602 190 602
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Autoservis Šimek

NOVINKA !!!
!!!
NOVINKA
Pro automobily
Autoservis Šimek
s klimatizací
PNEUSERVIS
Èištìní
klimatizací
Pro
automobily
NOVINKA
!!!
klimatizací
sPlnìní
klimatizací
Pro automobily
Opravy
klimatizací
s klimatizací
Čištění
klimatizací
Èištìníklimatizací
klimatizací
Plnění
Plnìní klimatizací
Opravy
Opravy klimatizací
klimatizací

Diagnostiku øídící
jednotky vozu
Diagnostiku
øídící
Opravy osobních
a
jednotky vozu
dodávkových
Opravy osobních a
automobilù
dodávkových
Seøizování
geometrie
automobilù
Seøizovánínáprav
geometriea svìtel
náprav Mìøení
a svìtel emisí
Mìøení emisí
Pøípravy
Pøípravy
vozu vozu
na STKna STK

Vedení účetnictví
Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a personální evidence
Úzká spolupráce s daňovým poradcem
Lenka Kovářová
tel.: 739 743 354
e-mail: lenkovarova@email.cz

Otvírací
doba:
Otvírací
doba:
každý všední
všední den
od od
7:207:20
do 17:30
každý
den
do 17:30
Telefon: 352666070, Mobil: 602157191

Telefon: 352666070, Mobil: 602157191

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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A UHrnčířská
TO
SERVIS
1176 357 35 Chodov
-

Firma FE-DO (fekální doprava)
Zdeněk Sič nabízí:

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce

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

Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

Tel. 608 983 360

Více info na
www.automaxx44.cz

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161
DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“
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

NOVINKA!!!
Po –Pá od 20.00 hod – 22.00 hod
Na objednávku otevřeno pro zákazníky, kteří nemohou do 17.00 hod
Objednávky na tel. čísle

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

608 536 981

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

Placená inzerce

Začátečníci I. ST 18.30 („úplní“)
Začátečníci II. PO 16.30
Mírně pok. I. ČT 17.30
Mírně pok. II. ÚT 17.30
Konverzace mírně PO 18.00
Konverzace středně ÚT 19.00

Zábavná výuka na 2.zš Chodov
2.800,-Kč za pololetí. Doučování
dle dohody. +420 602 211 889

www.enigmaskola.cz

FITNESS GYM

”LARRY”

otevírací doba:
PO-PÁ 9.00 - 12.00
14.00 - 21.00
SO-NE 14.00 - 19.00

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
Jednotlivé vstupné 40,- Kč

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 DY V Í TÁ N I .

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

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

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

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

nově otevřeno

mob.: 606 852 893

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012

Pracovní doba dle objednávek
na tel. 7 3 6 4 4 4 8 5 4
Příční ul. 636 , Chodov
http://maserskysalon.webnode.cz

Placená inzerce

OPRAVA

pánské, dámské, dětské

KADEŘNICTVÍ OLINA

praček - myček - el. spotřebičů

NOVĚ i na adrese

Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

Staroměstská 377 9-18 h

Vintířov 182
pouze na objednávku
kadernictviolina@seznam.cz

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

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
MOBIL

ITY

REALITY

BYTY NA PRODEJ :
0+1, Nové Sedlo, 235 tisíc Kč
2+1, Nová Role, 720 tisíc Kč
1+1, Nové Sedlo, 285 tisíc Kč
2+1, Chodov, 995 tisíc Kč /ul.Luční
1+1, Chodov, 390 tisíc Kč /ul.Budovatelů 3+1, Chodov, 778 tisíc Kč /ul.Dukelských hrdinů
1+1, Kraslice, 325 tisíc Kč
3+1, Chodov, 600 tisíc Kč /ul.Hlavní
2+1, Chodov, 605 tisíc Kč /ul.Školní
3+1, Chodov, 700 tisíc Kč, /ul.Tovární
2+1, Chodov, 650 tisíc Kč /ul.Jiráskova
4+1, Nové Sedlo, 470 tisíc Kč
a dále nabízíme : rodinný dům v Chranišově a ve Staré Chodovské

www.chodovske-reality.cz
ové
REALITNÍ KOMORY R

tel.:

www.reality-sokolov.cz
777 11 33 44 a 777 70 44 77
NEJNIŽŠÍ PROVIZE - NEÚČTUJEME VÁM DPH!

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

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

CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
vytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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PŮJČKY NA ZÁSTAVU
(auta, byty, pozemky)

POMOC PŘI ODDLUŽENÍ
- máte dluh na bytě?(městský, družstevní)

VYPLACENÍ EXEKUCE
- nečekejte na exekutora, až Vám zaklepe na dveře

DLUŽÍ VÁM NĚKDO PENÍZE?

VOLEJTE NAJDEME ŘEŠENÍ

605 478 399

pp.doprava

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

Petr PEER

VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ
V TEPLE
DOMOVA POUKAZY

nosnost do 1,5t
certifikace A D R

Pro uvolnění relaxaci
Horké a studené nápoje
LCD televize
a ozdravení těla
Velký výběr barevných gelů
nabízí
pro Vaši spokojenost
Malování a zdobení - vše v ceně
Salon Lera

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

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

Tel.: 774 544 731

Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

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

Ú etní slu by
Denisa Hlou ková
• Kompletní zpracování účetnictví,
mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce
• účetní poradenství

l et
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stí
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607 593 900
denisahlouskova@seznam.cz

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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PR OVIDENT

SAL

NOVINKA

ÓN

WEN

DY

(FITNESS KAMA)
KARLOVARSKÁ 37, MOBIL 607 994 484
salon-wendy.webnode.cz

nabízíme:
MASÁ ŽE

· nejlepší lymfoven na trhu - LYMFOJETT-6
· relaxační, lymfatické, regenerační, sportovní

KOSMETICKÉ SLUŽBY

· celkové ošetření pleti · úprava obočí, liftingová masáž
· ošetření profi-přístroji - ultrazvuková špachtle, iontový nástroj krásy,
ruční softlaser, relaxační masážní přístroj ramen a šíje s nahříváním ...
AKCE 1.12. 2011 - 31.1. 2012
120 MIN ODPOČINKU ZA 450 Kč (30min masáž dle výběru,
90 min kosmetické ošetření pleti), ušetříte 300 Kč !!

od 1
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PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN
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Mgr. Jana Pflugerová
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PRONAJMU LEVNĚ
PĚKNÝ BYT I. kat
KRASLICE DLOUHODOBĚ 608 222 200
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Kom e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
nu
ní me
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
poled od
již
č
65,- K

MOŽNOST P OŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

Pøijïte

PRONAJMU GARSONKU
5000 Kč/měsíčně

Tel. 774 54 33 64

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
Pro firmy individuální nabídka
a dovozy zboží ZDARMA.
Poskytujeme náhradní plnění.
Kontakt: Karel Hampl 739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz
Zdarma zpětný odběr použitých
náplní k ekologické likvidaci.

si k nám
odpoèino
u

t

(vybavenou) v centru Chodova
(včetně energií a poplatků)
V r atná kauce 5000 Kč.

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 .

areál HARMONIE
NOVÝ
SALON RELAX

PØESTÌHOVALI
JSME SE

OD 1.12 2011 V NOVÝCH
BEZBARIÉROVÝCH PROSTORÁCH
S MOŽNOSTÍ PARKOVÁNÍ.
AREÁL PENZIONU
HARMONIE (býv. školka)
viz mapka

AKCE LEDEN    
  
pro
maturanty   


    


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

Jana Gajdošová 606 256 112

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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Placená inzerce
 prosím vystřihněte

Zahradnictví Jastal



Květinářství Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779

OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

ZALOŽENO 1990

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od ledna: semena, postřiky, hnojiva pro sezónu 2012
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu okurek, rajčat, paprik, balkonových květin
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie Osadíme vaše truhlíky květinami
V l a s t n í „ b i o “ j eEXTRA
l e v n ě jNABÍDKA
ší než ze supermarketu

tel.: 602 445 711
fitnesskama@seznam.cz

BOX PYTEL

AKCE

Karlovarská 37
Chodov
um
turbosolári
č
K
,8
./
in
1m

ý stůl

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

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

Po - Pá 8.00 - 12.00 14.00 - 21.00

pinpongov

So - Ne 14.00 - 19.00

16.1. 7-16 hod
Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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ZATEPLENÍ

VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
®
INDECO CZ

Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE
602 100 918
sova@cmail.cz

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Cheb, Svobody 51, tel.: 354 435 279
e-mail: info@manipul.cz

dámské a pánské

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání
777 100 918
sova@cmail.cz

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

PIVNICE SKLENÍK
14.1. od 10 hod.
VEPŘOVÉ HODY
Ke konzumaci nabídneme tradiční zabijačkové pochoutky
jako jitrnice, jelita, tlačenku, ovar a polévku.

Srdečně vás všechny zveme!

Ivo Husinecký-AUTOMEGA, Toužim
Zdarma ekologicky zikvidujeme,
případně i odvezeme vaše auto
a vystavíme protokol pro odhlášení.
Volejte denně

353 220 460, 736 224 108
vrakovistehusinecky@volny.cz

Zpravodaj města Chodova. Leden 2012
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