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Ha sič sk ý ple s 11.2.2012
Staroměstský masopust 18. 2 . 201 2
Ples sportovců FK Stará Chodovská 2 5 . 2 . 201 2

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci …  

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se stále ještě sem tam
objevují kritické připomínky k práci naší
městské policie, přestože na stránkách zpravodaje jsou pravidelně uváděny měsíční výsledky Městské policie Chodov, považuji za
správné poděkovat a pochválit strážníky za
práci pro Chodov a pro jeho obyvatele. Vedení
městské policie v čele s velitelem, panem Ladislavem Staňkem, a zástupci velitele, panem
Petrem Hethem a Josefem Nekysem, přes napjatost početního stavu strážníků, vytvořilo
velmi dobré podmínky pro každodenní nelehkou práci. O tom svědčí např. počet evidovaných událostí v rámci výkonu služby, kterých
bylo v letech:
2011
5.330
2010
5.266
2009
5.320
tzn. denně takřka 15 událostí, které strážníci
městské policie při výkonu služby řeší.
Nechci otrocky opisovat statistiku, ale některá čísla z práce městské policie v roce 2011
jsou zajímavá a měla by vyvrátit neopodstatněná hubování –
218x byla poskytnuta pomoc občanům
v nouzi, 105x byla poskytnuta první pomoc,
179x vyjížděla hlídka městské policie spolu
s hasiči, zadrženo bylo 22 pachatelů trestných
činů a 345x zasahovali naši strážníci spolu
s Policií ČR např. i u dopravních nehod, bylo
kontrolováno a řešeno 150 případů s majiteli psů, bylo odchyceno 82 psů, z toho bylo 39
psů umístěno v útulku, bylo nasazeno 183 botiček, 21x byly použity donucovací prostředky,
10x odváželi strážníci osoby na protialkoholní
záchytnou stanici do Sokolova, bylo řešeno
1.081 přestupků v dopravě a 262 přestupků ve
veřejném pořádku, bylo uloženo 906 pokut.
Je hodně případů, které dnes a denně strážníci Městské policie v Chodově musí řešit,
množí se případy domácího násilí atd. atd.
V řadě případů bychom ale nemuseli strážníky vůbec zatěžovat - zodpovědnějším chováním a tolerantním přístupem každého z nás,
vyvarováním se špatného parkování, kdy vozidlo brání i průjezdu „osobáků“, natož pak potřebnému projetí vozidel záchranky a hasičů,
nezodpovědným chováním majitelů psů, kteří
se svých miláčků zbavují vyhozením na uli-

ci a město pak musí řešit nejen jejich odchyt
a umístění v útulku (což je v současné době vlivem nepřehledné situace kolem útulků hodně
hodně problematické), ale i financování pobytu psa v útulku. Samostatnou kapitolou je pak
neurvalé chování některých občanů k tomu,
co bylo v Chodově vybudováno – od katastrofálního chování řidičů např. v Revoluční
ulici, demolice odpadkových košů, zapalování
odpadových nádob až po např. ustřižení části
vánoční výzdoby na stromu v ulici U Porcelánky, kterou pak strážníci městské policie našli
v keřích poblíž stromu. Kontrola a upozorňování na nevhodné či neslušné chování je také
na každém z nás. Bohužel se stále setkáváme
s nevšímavostí, která nás všechny stojí mnoho peněz. S ohledem na snižování daňových
příjmů, které jsou pro financování měst a obcí
uvolňovány ze státního rozpočtu a jsou mnohdy jediným příjmem, nemusí být v budoucnu
na to, abychom opakovaně opravovali to, co je
vandalismem zničeno. Moc bych si přál, abychom uměli lépe ochránit všechny hodnoty,
i ty, které jsme vybudovali z dotací a ke kterým
máme povinnost nejen k tzv. udržitelnosti
projektu. Ale také proto, že jsme je vybudovali
v souladu se schválenými plány, které prošly širokou diskusí. To znamená, vybudovat
jsme je chtěli všichni a nám všem mají sloužit,
nás všechny mají těšit…
Ing. Josef Hora, starosta

Dubová alej k Bílé vodě

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

03

04

Zprávy z radnice
Cena Rady Města Chodova
Cena Rady města (dále RM) je udělována
osobnostem, které svou činností či dosaženými
úspěchy v různorodých oblastech života (mimo
sportu) v uplynulém roce příkladně reprezentovaly město Chodov. Přivítáme, pokud nám,
již potřetí, s výběrem těchto osobností opět pomůžete a návrhy na jejich ocenění nám poskytnete do konce února 2012. Návrhy, prosím, adresujte odboru školství, kultury a vnitřních věcí
Městského úřadu Chodov, Komenského 1077,
357 35 Chodov nebo elektronicky na adresu:
schafferova.blanka@mestochodov.cz.
Návrh
by měl obsahovat: jméno, příjmení, kontaktní
adresu navržené osobnosti a čin nebo úspěch,
pro který ji navrhujete.
Za rok 2009 udělila RM Chodova Cenu RM
panu Antonínu Surému a za rok 2010 panu
Radku Šípovi.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Změna návštěvního režimu
ve spisovně stavebního úřadu
Městský úřad Chodov, odbor stavebního
úřadu oznamuje, že:
od 1.1.2012 dochází ke změně návštěvního režimu ve spisovně stavebního
úřadu Chodov, v budově v ul. Bezručově,
č.p.567.
Pracovník spisovny zde nebude trvale přítomen. Do spisové (archivní) dokumentace
může veřejnost nahlédnout na základě podané žádosti (tuto lze stáhnout v sekci Formuláře na webu města: www.mestochodov.
cz), a to pouze v úředních dnech:
pondělí a středa:
7:30-9:00 a 14:00-16:00 h.
Podrobnější informace na telefonu:
352 352 222 nebo v kanceláři č. 229 Městského úřadu v Chodově, Komenského 1077,
357 35 Chodov.

Václava Rabasová, vedoucí OSÚ

Cena vody

Vážení spoluobčané, na území 89 měst
a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy
Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech, se pro letošní rok zvýší cena vodného a stočného bez DPH v průměru o 7,77 %.

Nárůst vychází z cenového vzorce pro výpočet
vodného a stočného platného na území sdružení
od roku 2011. Vzorec byl navržen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007.
Průměrná cena vodného a stočného pro rok
2012, tak jak ji schválila valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
na svém zasedání dne 20.12.2011, tedy bude
60,20 Kč bez DPH. K této ceně je pro obyvatele ještě třeba přičíst DPH, které vzrostlo z 10 na
14%, celkem tedy na 68,62 Kč za 1 m3. I přes
toto navýšení zůstává průměrná cena vody včetně DPH v rámci sdružení pod hranicí 70 Kč
jako jedna z mála v České republice. Např.
na Sokolovsku, kde je provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, je průměrná cena vodného a stočného pro rok 2012
cca o 20 Kč/ m3 vyšší!
Nárůst ceny je ovlivněn rostoucími náklady,
ať už se jedná o cenu elektrické energie, surové
vody i dopravní náklady. K tomu je třeba přičíst
i zvyšující se náklady na nezbytnou obnovu
vodohospodářské infrastruktury. Požadavky
Evropské komise, zahrnuté do cenového vzorce, kde je např. předepsána absolutní částka do
obnovy, směřují k budoucí samofinancovatelnosti systémů obnovy a rozvoje infrastruktury,
bez dotačních podpor.
Podrobný ceník vodného a stočného je pro odběratele k dispozici na internetových stránkách
www.vodakva.cz.

Ing. Josef Hora, starosta

Připomínáme
zápis do prvních ročníků ZŠ   
Zápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok
2012/13 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
Více na webu města: www.mestochodov.cz
a v předchozím čísle Zpravodaje města Chodova.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV
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Zprávy z radnice
Tabulky s čísly popisnými

Objednané tabulky s č.p. k vyzvednutí
Městský úřad Chodov, odbor školství kultury a vnitřních věcí sděluje, že v kanceláři č. 106
jsou k vyzvednutí připraveny nově vyrobené
tabulky s čísly popisnými, o které vlastníci
nemovitostí požádali do 2.11.2011.
Jak bylo každému žadateli při objednávce
sděleno, pokud při vyzvednutí nové tabulky
s č.p. vrátí tabulku starou (tzn. plechovou,
v kombinaci barev modro-bílá, černo-bílá
popř. i červeno-bílá), obdrží novou tabulku
zdarma. Pokud starou tabulku nevrátí, bude
mu nová tabulka předána po úhradě částky
260,- Kč (tuto platbu provede v kanceláři
č. 111 - CzechPoint).
Možnost požádat o zajištění zhotovení tabulky s č.p. v určeném provedení
prodlužujeme do konce února 2012.
V tomto termínu objednané tabulky budou zhotoveny nejpozději v 1. pololetí 2012
a výzva k jejich vyzvednutí bude opět
zveřejněna. Po tomto termínu již Město

Chodov nebude hromadně tabulky s č.p. vyměňovat a vlastníci nemovitostí si budou
jejich zhotovení zajišťovat sami.

Upozornění na možnost sankce
Vymahatelnost povinnosti vlastníka nemovitosti označit budovu čísly určenými obecním úřadem je zakotvena:
a) vůči právnické osobě a fyzické osobě podnikající - v § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
b) vůči fyzické osobě – v § 47b odst. 1, písm.c)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
V obou případech se v Chodově (není určeno
obecně závaznou vyhláškou) jedná o sankci
ve výši do 10 tis. Kč.
Jak mají tabulky s čísly popisnými nebo evidenčními vypadat, jsme uvedli ve Zpravodaji
9/2011. Tato informace je k dispozici na webu
města:www.mestochodov.cz, v sekci Aktuality.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Sociální reforma I.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu
Chodov informuje, že v souvislosti se schválenou sociální reformou I. je veškerá agenda
týkající se dávek pomoci v hmotné nouzi,
tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení
i mimořádná okamžitá pomoc od 01.01.2012
zcela převedena pod Úřad práce. V této sou-

vislosti přechází též agenda přeplatků na
dávkách pomoci v hmotné nouzi vzniklých
a doposud nesplacených, tj. od roku 2007.
Klienti, kteří si tyto dávky dosud vyřizovali
na zdejším sociálním odboru, se nyní budou
obracet na Úřad práce, Bezručova 657, Chodov.

Bc. Eva Virtelová, vedoucí sociálního odboru

Byty k pronájmu   
Město Chodov v souladu s Pravidly hospodaření s byty v majetku města nabízí k pronájmu
tři bytové jednotky situované v půdní nástavbě v ulici Lipová č.p. 647 v Chodově. Jedná se
o 1 byt velikosti 3+1 (80,72 m2), 1 byt velikosti
2+1 (68,55 m2), 1 byt velikosti 1+1 (40,77 m2).
Bližší informace poskytne správce bytového
fondu Bytservis Chodov s.r.o., adresa ČSM 1132,
Chodov, tel. kontakt 352 352 441.

Bytservis Chodov s.r.o.
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Bezpečnost ve městě
        

Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově

Střípky z činnosti MP Chodov

Na tísňovou linku Městské policie se obrátil oznamovatel z ulice Říjnová, kdy oznámil
nález 26letého muže v bytě, který je jeho
příbuzný a zřejmě se pokusil o sebevraždu, protože má velmi pořezanou ruku a je
v bezvědomí. Na místo okamžitě vyrazila
hlídka za účelem poskytnutí první pomoci
a byla zároveň vyrozuměna Záchranná služba. Hlídka na místě poskytla neodkladnou
pomoc při zastavení krvácení a stabilizovala
pacienta až do příjezdu sanitního vozu. Věc
byla dále předána policii ČR k došetření.
Neradostné Vánoce mohla zažít rodina
v ul. U Koupaliště, kdy náhle začalo hořet
zařízení bytu v oblasti televize od hořící
svíčky a požár se velmi rychle postupně rozšířil na další vybavení a hořlavé materiály.
35 letá majitelka bytu vyběhla duchapřítomně ven i s dětmi na chodbu domu a tím
zachránila své zdraví i zdraví svých dětí,
které se mohly nadýchat toxických zplodin
hoření. Na tísňové lince Městské policie byl
spuštěn signál pro výjezd MZS a na místo
se ihned dostavila hlídka strážníků, která
v dýchací technice a za pomoci přidělené
základní hasební techniky provedla prvotní
uhašení požáru a následně dorazil výjezd
JSDH Chodov, který provedl zajištění místa
požářiště.
Obyvatelé z ulice ČSO oznámili v nočních
hodinách, že se jim v panelovém domě za
výtahovou šachtou usídlil páreček podivných individuí, kteří jsou zřejmě bez domova a nyní mají strach, že se jim pokusí
v domě něco odcizit. Na místo vyjela hlídka
strážníků, která zjistila, že jde o známé postavičky skutečně bez domova a vykázala je
z domu. Dvojice ovšem nelenila a k zajištění noclehu obsadila dům za několik hodin
v ulici Palackého a po opětovném vykázání
to zkusila i v ulici Poděbradova. Problematika bezdomovců je v Chodově velmi rozšířena
a v současné době vzhledem k počasí i velmi
aktuální. Doporučujeme majitelům i správcům nemovitostí důkladné uzamčení přístupových vchodů a regulaci příchozích osob.

V odpoledních hodinách v okolí Družstevníku se několik nezletilců rozhodlo pobavit
na účet procházejících osob po chodníku
do ulice Revoluční a velmi nezodpovědně
kolem sebe pohazovalo zapálené petardy I.
i II. třídy. Vůbec si neuvědomovali, že mohou ohrozit zdraví osob či vyděsit venčené
psy. Díky rychlému telefonátu se hlídce podařilo výtečníky polapit přímo při činu a za
své jednání se zodpovídali svým rodičům.
To, že mezi námi stále žijí poctiví občané,
je stále realitou a je to dobře. Policisté se
s touto skutečností kontaktují při různých
příležitostech a nebylo tomu ani jinak při
oznámení nálezu peněženky v ul. Komenského, kterou nalezl 49letý muž u svého
zaparkovaného vozidla ležet na zemi a odevzdal ji na služebně Městské policie. Nález
byl zadokumentován, obnos peněz i přiložené osobní doklady zaprotokolovány a vše
předáno následně šťastné a zároveň překvapené majitelce, která se se ztrátou cenných
věcí již smiřovala. K díkům směrem k nálezci se jistě připojujeme, ale zároveň nabádáme občany ke zvýšené pozornosti ke svým
osobním dokladům a věcem.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…

Středisko prevence kriminality při Městské policii doporučuje rodičům dětí, aby je
důrazně poučili o nebezpečí vstupu na ledové plochy rybníků a dalších vodních nádrží
v regionu města bez doprovodu dospělých
osob s ohledem na nebezpečí možného
prolomení nedostatečné vrstvy ledu.
Ladislav Staněk,velitel MP Chodov

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO 
za rok 2011
Jako vždy je leden ve znamení bilancování
a příprava statistik za uplynulý rok. V roce
2011 jednotka absolvovala celkem 143 událostí. Z toho 59 požárů, 52 technických havárií, 16 úniků nebezpečných látek, 14 dopravních nehod, 2 plané poplachy, 10 cvičeních
(zaevidovány již ve statistice).
Pro srovnání s předešlým rokem 2010 chodovští hasiči řešili v roce 2011 o 18 událostí
méně. Přesto rok 2011 patřil mezi náročné.
Řešené události byly různorodého charakteru. Při požárech shořelo celkem 5 ks kontejnerů, 2 chaty, 3x hořela garáž, 1x osobní
vozidlo a 1x autobus, 5x zahoření potravin
v bytě, jednou televize v bytě 9. Patro, 3x rodinné domy, 22x travních a lesních porostů,
ve dvou případech bylo řešeno zahoření v komínu, 5x hořely kabely a odpady, v jednom
případě hořel objekt Útočiště v Chodově.
Při požárech nedošlo k žádnému zranění ani
úmrtí. Stále alarmující je statistika dopravních nehod. Při nehodách, u kterých zasahovali chodovští hasiči, havarovalo celkem
20 osobních automobilů, dva osobní vlaky,
2 autobusy, jeden cyklista, při nichž byly zraněny pouze 3 osoby. Celková škoda přesáhla
částku 10 mil. Kč. Při událostech technického charakteru chodovští hasiči asistovali při
27 nouzových otevírání uzavřených prostor
(bohužel 1 osoba byla nalezena mrtvá, 5 osob
bylo zachráněno a předáno ZS, dvě děti byly
předány svým blízkým, v sedmi případech
hrozilo nebezpečí požáru, ostatní byly bez
zranění). V 15 případech likvidovali úniky
ropných produktů a 1x únik neznámé kapaliny do rybníka, 8x odstraňovali popadané
stromy, v 6 případech se jednalo o čerpání
vody, 3x vyhledávání pohřešovaných osob,
1x zahoření lokomotivy, 2 uzavření vody při
havárii, likvidace vyteklého tuku pod Tipem,
1x se spolupracovalo se ZS při transportu
osoby do sanity, 2x se jednalo o záchranu
psa. V roce 2011 byla věnována odborné přípravě velmi vysoká pozornost při 10 prověřovacích a taktických cvičeních. Nejzajímavější
a velmi přínosné bylo závěrečné přezkoušení členů jednotky v objektu bývalé kotelny
v Chodosu, kde byly provedeny zásahy v reálných podmínkách požáru výškové budovy
se záchranou osoby, hromadné dopravní ne-

hody s vyproštěním a požáru vozidla na LPG
s následným výbuchem. Nyní bych krátce
připomněl některé vybrané loňské události,
které svojí povahou stojí za zmínku. Jednotka vypomáhala v Sokolově při lednovém
rychlém tání, dešťů a hrozbě povodní. Bylo
provedeno odčerpávání vody z různých objektů a pytlování písku ke stavbě protipovodňových zábran. Rok 2011 byl poznamenán
statistikou dvou železničních dopravních
nehod, které se naštěstí obešly bez zranění.
(Mírová - Na Cechu a kolejiště za benzínkou
Shell). Také bylo prováděno vyhledávání pohřešovaných osob např. úspěšná pátrací akce
v Habartově. Určitě bych zmínil z větších požárů objekt Útočiště a rodinné domy v Údolí
a Božičanech, které byly požárem zcela zničeny. Z lesních požárů bych připomněl požár v těžko přístupném terénu v Údolí – Kozí
hory. Velmi náročný zásah, jak fyzicky tak
i psychicky, bylo snesení těžkého, mrtvého
těla na žádost PČR. Kuriózní byl zásah při
záchraně osoby zraněné po fyzikálním výbuchu při narážení sudu limonády. Další z kuriózních byla záchrana dvou žen z balkónu, na
kterém je uzavřely při své hře děti. Například
mimo statistiky jednotka provedla při rekonstrukci hřbitova přesunutí pomníku pomocí
hydraulického vyprošťovacího zařízení.
Informace o zásahové činnosti najdete
na našem webu www.sdhchodov.cz. V roce
2012 jednotka absolvovala celkem 6 událostí
(ke dni 18. 1. 2012).

Informace SDH

V tomto zimním období se sportovní hasičské kolektivy připravují v tělocvičně na nadcházející sezónu. Naše mládežnické družstvo
se také aktivně zapojilo do akce „Recyklujte
s hasiči“, informace o této akci jsou uvedeny
na webu www.recyklujteshasici.cz. Také se
v současné době připravuje tradiční Hasičský
bál (termín 11. února 2012 v KaSS Chodov)
a Výroční valná hromada SDH.
Závěrem musíme zdůraznit, že se všichni
členové jednotky i sboru ze všech zásahůi
akcí vrátili ve zdraví a tímto důležitým konstatováním bychom uzavřeli rok 2011. Velmi
si všech přátel, hasiček, hasičů, jejich rodin,
sponzorů i podporovatelů, vážíme a věříme,
že budeme za rok ve zdraví hodnotit a bilancovat rok 2012.
Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
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Život ve městě
Mateřská škola informuje

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2012/2013

Zápis k docházce do Mateřské školy Chodov (dále MŠ) proběhne, v souladu s § 34
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve dnech 12.-14.3.2012, v době od
8:00 do 14:00 hodin.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem
ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky.
II. Při přijímání dětí do MŠ vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Zákonní zástupci, kteří chtějí zapsat dítě
k docházce do MŠ, se s dítětem dostaví ve výše
uvedených dnech do jednoho ze čtyř pracovišť
MŠ. Doporučujeme s sebou vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte. Zápisy proběhnou v kancelářích ředitelky
a vedoucích jednotlivých pracovišť. S předstihem si můžete vyzvednout formulář přihlášky,
případně si jej stáhnout z webových stránek
MŠ: www.mschodov.estranky.cz.
Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ:
Zahradní ulice:
vedoucí pí.Jiřina Dvořáková, tel. 352 352 450
Školní ulice:
vedoucí pí. Jana Jansová. tel. 352 352 460
U Koupaliště:
vedoucí pí. Marcela Davídková, tel. 352 352 470
Nerudova ulice:
ředitelka pí. Jana Piklová, tel. 352 352 480
Zároveň se, prosím, seznamte s Kritérii pro
přijímání dětí do MŠ, která jsou uvedena dále.

Kritéria  pro přijímání  dětí do MŠ Chodov
Ředitelka Mateřské školy Chodov, Nerudova
915, okres Sokolov, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.

   * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte,
který není výdělečně činný, schopen poskytovat
vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K
výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je
rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.  

Letní prázdniny a provoz mateřské školy
Od 1.7. do 26.8.2012 bude v provozu pouze pracoviště MŠ v Zahradní ulici, ostatní pracoviště
budou v provozu od 27.8.2012. Požadavky na docházku dítěte v době letních prázdnin předávejte
na jednotlivých pracovištích do 15.5.2012.
Jana Piklová, ředitelka MŠ
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Život ve městě
DDM Bludiště
Chodov
Letní ozdravný pobyt Chorvatsko 2012
s DDM Bludiště Chodov
Termín: 14.8.- 24.8.2012
Místo: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: chatky pro 4 osoby
Věk: 8–15 let
Cena poukazu: 6 600 Kč (ubytování, strava,
doprava, pedagogický dozor, pojištění)
Splatnost zálohy 3.000 Kč do 29.2.2012
Doplatek 3 600 Kč do 30.5.2012
Přihlášky v DDM Bludiště

Letní tábor ve Lhenicích Indiáni po našem
DDM Bludiště opět pořádá pod vedením
p. Libušky Heroldové.
Přihlaste své děti včas, omezený počet míst!
KDY: od neděle 1.7. do soboty 14.7.2012
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA: 4 900 Kč, záloha 2 000 Kč do
29.2.2012, doplatek do 30.5.2012 (v ceně ubytování, strava 5x denně, pitný režim, doprava,
pedagogický doprovod, výlety, odměny do soutěží…).
Věk kovbojů a kovbojek: 6–9 let
NÁPLŇ TÁBORA: indiánské výpravy, soutěže,
hry v přírodě, diskotéky, karneval, výlet na zámek, koupání…)

Smaltovaný šperk
DDM Bludiště zve všechny zájemce na kurz,
kde Vás Dana Klímová naučí, jak si technikou
sypaného smaltu vyrobit svůj jedinečný šperk.
Vy si přineste jen pantofle, my dodáme smalt,
plíšky a komponenty.
KDY: čtvrtek 23. února 2012 od 17 hodin
CENA: 100 Kč
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kanceláři DDM (omezená kapacita, příprava materiálu).

Přebor ZŠ Chodova ve skákání přes švihadlo
Datum konání: 7. února 2012
Přebor ZŠ Chodova ve šplhu na tyči
Datum konání: 21. února 2012
Pořadatelé: SRPD při DDM Bludiště ve spolupráci se ZŠ Školní ul. a ŠAK Chodov, za finanční
podpory Města Chodov.
Každou školu reprezentuje libovolný počet závodníků, doporučujeme však maximální počet 5
pro jednu kategorii. Účast si děti mohou domluvit se svými třídními učiteli a učiteli TV.

Valentýnská diskárna
Pořádá DDM Bludiště Chodov za podpory
Města Chodov. Pro děti a mládež od 10 let.
Kde: Disco Sparta
Kdy: pátek 17. února 2012 od 17 do 20 h
Vstupenky v DDM: členové ZÚ 20 Kč, ostatní
40 Kč. Program: tanec a soutěže.
Pro uklidnění rodičů: v prostoru „diskárny“ se
samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol.

Městská galerie při DDM Bludiště Chodov
Pořádá výstavu Tomáš Horváth OBRAZY
& FOTOGRAFIE. Vernisáž v úterý 7. února 2012
od 16 h. Úvodní slovo David Smrž.
Výstavní dny: úterý a čtvrtek od 9-12 a 14-17 h.
Výstava potrvá do 28. února 2012.

Sdružujme se proti nudě!
Novoroční výjezd cyklistů nejen z Plamenu
Jako už tradičně, vydali se netrpěliví cyklisté
a jejich rodinní příslušníci a přátelé na první
výpravu v roce 2012. 1. ledna po obědě se jich
sešlo přes 25 a všichni se vydali ve velmi nevlídném počasí na projížďku kolem Chodova.
Tentokrát byl cíl ve Staré Chodovské, kde se
u teplé polévky sušil a rozmrzal celý peloton.
Sportu zdar a kolům zvlášť!

Kurzy paličkování
KDY: vždy v úterý 24.1., 7.2., 21.2., 20.3.
a 3.4.2012 od 17 do 19:30 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov
KURZOVNÉ: 150 Kč na každý kurz
S SEBOU: pouze přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat
v kanceláři DDM (omezená kapacita).
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Život ve městě
Městská knihovna Chodov
RODINKA „Ten dělá to a ten zas tohle“

čtvrtek 02.02. 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

VÝSTAVA
„Můj oblíbený knižní hrdina“

06.02.-24.02.
Výstava prací soutěže a zároveň možnost hlasování proběhne na dětském oddělení.

SALSA PÁRTY

středa 08.02. 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 „ZMIZELÉ krušnohoří
Lukáše Novotného“

čtvrtek 09.02. 18:00
Beseda je zaměřena na zmizelé Krušnohoří , doplněna o unikátní archivní snímky zaniklých objektů, doplněné stručnou historií
měst či regionu.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

maškarní bál

„Pro děti od 2 do 6 let“
čtvrtek 16.02. 16:00 h
Pro děti jsou připraveny tanečky, hry a soutěže. Během maškarního bálu bude probíhat soutěž O nejkrásnější masku, která bude oceněna.
Pro registrované čtenáře, vstup zdarma.

SALSA PÁRTY

středa 22.02. 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.

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
od 14:00 do 17:00 hodin
• 02.02. Karnevalové doplňky
• 09.02. Valentýnské vyrábění
• 16.02. se nekoná

• 23.02. Papírové květiny
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale
i ti, kteří hledají rady, nápady a inspiraci.

Vyhlášení vítězů soutěže
„Můj oblíbený knižní hrdina“

27.02. 16:00
Vyhlášení proběhne na dětském oddělení.

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY

pondělí 06.02. / 13.02. / 20.02. 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:

Nora Robertsová – Podivné hry
Jo Nesbö – Doktor Proktor a prdící prášek
Zlaté příběhy čtyřlístku 10. Velká kniha
Daňové zákony 2012

Tip pro Vás:
Duhová kouzla: 50% sleva na příběhy
o vílách.
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

Infocentrum Chodov
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
GRANDE MOTHERS (USA)
17.02. 20:00 Lidový dům KV za 295,JOE BONAMASSA
28.02. 20:00 Tipsport arena Praha
NAPALM DEATH
20.03. 19:00 KC Svoboda Cheb za 270,ROCKOVÉ LEGENDY
Andršt, Prokop, Mišík, Hlas
11.05. 17:00 Amfiteátr Loket za 280,ROCK FOR CHURCHI(ILL)
31.08.-01.09. Vroutek nyní za 500,-

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

Život ve městě
Gymnázium a obchodní
akademie Chodov
A přece budeme otvírat!

S počátkem nového roku přichází čas bilancování. Co se nám nepovedlo, co bychom měli
změnit, na čem zapracovat… Proč se ale nepochválit? A protože chvály není nikdy dost,
pojďme se připomenout několik úspěchů, které
nám vždy připomenou, že naše práce má smysl.
Velkou událostí loňského roku bylo 20. výročí založení naší školy. Přípravy trvaly
velmi dlouho a byly doprovázeny výstavami
prací našich žáků v prostorách Krajského úřadu v Karlových Varech, ve výloze pošty, cestovní kanceláře JaG touristik na Staroměstském
náměstí a v Galerii u sv. Vavřince v Chodově.
Dalším bodem oslav bylo setkání bývalých
a současných pedagogů, které proběhlo v přátelské náladě plné smíchu. Po společném posezení následoval Den otevřených dveří, který přivedl bývalé učitele do míst někdejšího působení.
Největší a organizačně nejnáročnější událostí oslav byla Akademie žáků naší školy,
která se odehrála v prostorách KASSu. Ačkoliv toto představení trvalo dvě a půl hodiny,
bylo publikum nadšené a ohlasy přicházející
ještě dnes nás utvrzují v tom, že vynaložené
úsilí přineslo ovoce.
Další pochvaly si jistě zaslouží i naši žáci,
kteří celoročně vzorně reprezentují školu a to
ve všech oblastech. Kromě několika celorepublikových účastí v oblasti sportu se přidaly
i úspěchy v soutěžích výtvarných, hudebních,
matematických, literárních, zeměpisných,
dějepisných, přírodopisných. Zkrátka! Díky
vám všem, naši drazí studenti!
Avšak není všechno zlato, co se třpytí a my
nesmíme opomenout ani nepříjemnou situaci, která nastala ve chvíli, kdy médii proběhla informace o neotevření prvních ročníků
některých studijních oborů. Po řadě jednání
však můžeme s klidným srdcem ujistit všechny zájemce o studium: 1. ročník ekonomického lycea budeme v příštím roce
otvírat a to jako jediná škola v Karlovarském kraji!
V rámci příprav na přijímací zkoušky pořádá naše škola kurzy, které začnou dne 1.2.2012
v čase 16:00 – 16:45 hod. Kurzy budou zaměřené
na obecné studijní předpoklady, matematiku,
český jazyk a na strategii vyplňování testů. Zvlášť
budou probíhat kurzy pro uchazeče do primy a

zvlášť pro uchazeče do ekonomického lycea a do
kvinty. Zájemci se mohou přihlásit na
tel. čísle: 352 665 081.
Kurzy jsou zdarma a budou otevřeny
pouze v případě dostatečného obsazení.
Inu, co říkáte! Na naší škole to prostě žije!
Vezměme si předsevzetí, že pro další úspěchy
uděláme vše, co bude v našich silách.
Jitka Čmoková

ZŠ Husova ulice
Opět sportujeme

Je po Vánocích a opět jsme začali reprezentovat školu v několika sportovních kláních. Jako
první se dali do bojů žáci a žákyně 1. stupně.
Počátkem ledna se na naší škole konalo okrskové kolo ve florbalu. Družstvo chlapců skončilo na 4. místě. Děvčata s přehledem zvítězila
a postoupila do okresního kola. Vítězné družstvo tvořila tato děvčata: Svobodová, Branková,
Hajduková, Křížová, Červenková, Mikesková,
Vaňková, Morová a I. Jará.
Také 2. stupeň se nenechal zahanbit a úspěšně sportoval. Zde se odráží sportovní zaměření
třídy. Družstvo starších chlapců (ve složení:
Kučera, Vantuch, Svoboda, Kuržeja, Hendrych,
Beránek a Čech) po vítězství v okrskovém kole
skončilo v okresním kole na 3. místě.
Družstvo mladších dívek skončilo v okresním
kole na pěkném 4. místě.
Chtěli bychom našim sportovcům poděkovat za
reprezentaci a popřát mnoho sportovních úspěchů.
Tímto upozorňujeme rodiče žáků, kteří budou ve školním roce 2012/2013 navštěvovat
6. ročník, že se na naší škole bude opět otvírat
třída s rozšířenou výukou TV (v případě dostatečného počtu zájemců).
Bližší informace najdete na stránkách naší
školy , popř. na tel. 352 352 390..
Mgr.Lenka Hrušková
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Život ve městě
Vzpomínka na prosincové
koncerty ZUŠ Chodov

K napsání tohoto poděkování mě inspirovala ředitelka
Denního centra Mateřídouška p. Věra Bráborcová.
V měsíci prosinci, tak jako každý rok, tak i letos žáci
a učitelé se veřejnosti představili několika koncerty a
vystoupeními na veřejnosti i třídními přehrávkami
v budově ZUŠ. Byly to tradiční koncerty: mikulášský,
žákovský a učitelský, veřejná vystoupení na úvod a závěr adventu.
Program všech těchto aktivit ZUŠ Chodov byl veřejností i posluchači přijat s obdivem, neboť se představili
ti nejmladší a nejmenší (byl to jejich debut), dále žáci
a žačky, kteří jsou již zkušenější a učitelé, kteří v evangelickém kostele svou hrou a výběrem skladeb vždy vytvoří pravou slavnostní náladu vánoční. Letošní program
obohatila svou skladbou i žačka této školy, kterou složila
jako dík za její přípravu ZUŠ Chodov.
Za všechny, kteří byli vašimi výkony potěšeni, vyjadřuji poděkování. Těšíme se na další hudební bonbónky.
Za všechny příznivce ZUŠ Chodov

L. Dvořáčková

Poděkování
Ráda bych poděkovala za krásné a milé blahopřání
k mým 90. narozeninám panu starostovi za jeho pozornost k takovýmto mimořádným záležitostem pro
nás občany, moc mě to potěšilo a také já přeji panu starostovi mnoho zdraví, štěstí a dobrých úspěchů v jeho
nelehké práci. Se srdečným pozdravem a vřelé díky

Vlasta Jizbová s rodinou
V prosinci minulého roku jsem zorganizoval sbírku
plyšáků pro děti z dětských domovů. Podařilo se shromáždit 3500 plyšáků!!!!! 8 dnů jsem je rozvážel po 40
dětských domovech v celé České republice. Akce se setkala s obrovskou podporou veřejnosti a proto bych chtěl
touto cestou poděkovat chodovským občanům, kteří
během hokejového utkání v KV Aréně vhodili na led
plyšáka. Rovněž chci poděkovat paní Monice Zdanovcové, která zajišťovala propagaci. Jménem svým a jménem dětí z dětských domovů všem moc a moc děkuji.

Bohuš Eliáš
Chtěla bych poděkovat touto cestou všem, kteří poskytli první pomoc mé mamince, která zkolabovala při
nákupu 23. prosince v prodejně Lidl. Díky nim i členům
záchranné služby jsme mohli prožít spokojené Vánoce.

Marie Z.

Na Tři krále nám, seniorům, přišli do Domu s pečovatelskou službou zazpívat tři králové za doprovodu pana
faráře a pečovatelky paní Eriky Janečkové. Bylo to moc

milé. Kdo chtěl, přispěl korunkami. Moc za všechny seniory děkuji.

Eliška Marková

Válečné svátky

Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili Vánoce a Nový rok. Zatímco svátky vánoční by měly
mít znaky klidu, míru a pohody, Nový rok bývá
plný rámusu z dělobuchů a ohňostrojů. Ale tady
v Chodově, kde bydlím, jako by přestali lidé uznávat hodnoty vánoční pohody a zaměřili se pouze
na to, udělat po celé svátky napodobeninu bitvy
u Stalingradu. Vždy už v listopadu, (letos to nebylo tak kruté, docházejí jim asi peníze), se začne
s boucháním různých dělobuchů a to trvá až do
února. V parku pod kulturákem se začnou shromažďovat party deseti až patnáctiletých válečníků, kde si rozdělí ulice, kam půjdou dělat rámus.
Někteří zůstávají a začnou utíkat, až když se přiblíží hlídka policie. V některých ulicích už na ně
u oken čekají další a ti vyhazují petardy z oken.
Takže, když přijede policie, děti se rozutečou,
okna zavřou a je na chvíli klid.
Proč těm dětem nikdo nevysvětlí, co to jsou
vánoční svátky, jak to vzniklo a proč by po ty
dny měl být všude klid a mír. Obchodníci s pyrotechnikou jim nástroje na rámus bez problémů
prodají, rodiče mají starosti s dárky a s vařením a
ve škole to nikoho nezajímá. Tam by měli pochopit, že když si tyto děti zvyknou na to, že se jim
nic nemůže stát, začnou na tom stavět a začnou
vznikat gangy mladistvých, které se už nebudou
bát i opravdových zbraní. Jestli chceme vymýtit
necitelnost a brutalitu mladistvých vůči starým
lidem, musíme začít už tady. Jak je známo, nejvíc
z tohohle střílení odnášejí po psychické stránce starší lidé a pejskaři. Jejich miláčci se z toho
ještě dlouho nemohou vzpamatovat. Rodiče by si
pak měli uvědomit, že nezkušené dítě může přijít
domů zraněné nečekaným výbuchem a odnášejí
to většinou prsty na rukou a oči. Svátky vánoční
byly vždy stvořeny k rozjímání, vzpomínání na ty,
co se jich nedožili a plné lásky ke svým bližním.
Dnešní děti ani nevědí, že tyto svátky oslavují dobu narození Krista a od nich počítáme náš
kalendář. Nechtějme, aby v čase Vánoc vznikaly
pouliční války a později násilí. Copak válek už nebylo dost a jsou jich plné automaty a videohry?
V šedesátých letech jsme si bez rozdílu politického smýšlení a věku vymysleli heslo, které by
mohlo platit i dnes. Je srozumitelné a jednoduché. „Válka je vůl“!
Ladislav Nykl Frank
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středa 1.2. v 19:30 h

středa 8.2. v 19:30 h

Drama ČR.

Premiéra dramatu USA.

Poupata /94/

Děti moje /115/

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

Poklidný havajský život M. Kinga (G.Cloney) se začne sypat ve chvíli,
kdy jeho žena skončí po nehodě v komatu. Otec dvou dcer se najednou musí vyrovnat s vědomím, že výchovu musí zvládnout sám.

čtvrtek 2.2. a pátek 3.2. vždy v 17 h

čtvrtek 9.2. v 17 h, pátek 10.2. v 17 h, sobota
11.2. v 17 a 19:30 h, neděle 12.2. v 17 h

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Hugo a jeho veliký objev 3D /126/

Premiéra rodinného dobrodružného dramatu USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Star Wars:
Epizoda 1 Skrytá hrozba 3D /126/

Světoznámý knižní román napsaný B. Selznickem se dočkal filmové podoby.
Malý zlodějíček Hugo Cabret se skrývá před lidmi a komisaři na rušném
nádraží ve Francii. Jednou však Huga nychytá při loupeži prodavač a vezme
Hugovi deník.Ale časem se ukáže,že to není jen obyčejný prodavač.

Premiera scifi USA.

čtvrtek 2.2., pátek 3.2., sobota 4.2. a neděle 5.2.
vždy v 19:30 h

čtvrtek 9.2. a pátek 10.2. v 19:30 h

Přístupné,české titulky. Vstupné 135 Kč

Labyrint /93/

Premiéra misteriózního thrilleru ČR.

Návrat legendární ságy ve skvělém formátu 3D.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Speciální jednotka /110/

Premiéra akčního dramatu Francie.

Neznáš strach, dokud jsi nevstoupil do labyrintu. Pátrání po legendárních katakombách staré Prahy se změní v boj o život. Thriller
v hlavní roli s Luckou Vondráčkovou.

Strhující příběh kontroverzní novinářky, která je unesena Talibánem. Na její osvobození je vyslána speciální jednotka.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 4.2. v 15 h

sobota 11.2. a neděle 12.2. v 15 h

Šmoulové 3D /103/

Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný
a hraný film. Šmoulové jsou naprosto super. Modré hrdiny zlý Gargamel vyžene z jejich vesničky, projdou kouzelným portálem a ocitnou
se uprostřed newyorského Centrál Parku.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Happy Feet 2 3D /110/

Vrátíte se do nádherné krajiny Antarktiky v úžasném 3D formátu a potkáte se
starými známými tučňáky Mumblem a jeho synem Erikem.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 4.2. v 17 h
Film na přání

neděle 12.2. a pondělí 13.2. v 19:30 h

Animovaná komedie USA.

Premiéra komedie Velké Británie.

Transformers 3D /154/

Přizdis*áči /97/

Nastanou dny, kdy ztratíme víru, kdy se naši spojenci obrátí proti nám,
ale nikdy nenastane den, abychom opustili tuto planetu a její obyvatele.

Sex, slunce, písek, moře a sex. Tentokrát si i šprti vrznou. Skvělá
odreagovačka, u které se rozhodně zasmějete.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

neděle 5.2. v 15 h

úterý 14.2. a středa 15.2. v 19:30 h

Kocour v botách 3D /90/

Koncert  U2 3D /85/

Hlavními přednostmi Kocoura jsou vtip, šarm, prostředí “divokého
Španělska“ a skvělá animace. Kocour v botách je prostě sympaťák.

Filmová lahůdka ve 3D pro fajnšmekry. Koncert Vertigo v Rio de Janeru.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné, originál znění bez titulků.
Vstupné 151 Kč

neděle 5.2. v 17 h

čtvrtek 16.2. v 17 h a pátek 17.2. v 19:30 h

Skvělý film pro malé i velké kluky. Příjemné rodinné drama odehrávající se na pozadí úchvatných robotích zápasů.

Premiéra kriminálního thrilleru USA.

Ocelová pěst /127/

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Muž na hraně /102/

Příběh zkompromitovaného poldy,
který se snaží dokázat svou nevinu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
pondělí 6.2. a úterý 7.2. v 19:30 h

Moneyball /133/

Premiéra sportovního dramatu USA.

Tak tohle je absolutní bomba roku.Nejlepší a nejzábavnější film o
baseballu v hlavní roli s Bradem Pittem.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 16.2. v 19:30 h, pátek 17.2. v 17 h, sobota
18.2. a neděle  19.2. v 19:30 h  

Signál /100/

Premiéra komedie ČR.

Filmová komedie s V. Dykem a K. Hádkem v hlavní roli, ve filmu ještě
uvidíte K Rodena a B. Polívku.

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč
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sobota 18.2. a neděle 19.2. v 15 h

pátek 24.2. v 17 h, sobota 25.2. v 15 h a neděle 26.2. v 17 h

Premiéra rodinné loutkové komedie USA.

Premiéra rodinné komedie ČR.

Mupetti /110/

Modrý tygr /90/

Skvělá hudební komedie, při které se určitě
pobavíte. Film je kombinací hraného a loutkového filmu.

Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický
a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.

sobota 18.2. a neděle 19.2. vždy v 17 h

sobota 25.2. v 17 a 19:30 h a neděle 26.2. v 19:30 h

Repríza akčního scifi USA.

Romantický thriller USA.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Černá hodina 3D /89/

Přístupné. Vstupné 95 Kč

Twilight sága: Rozbřesk /116/

Ve filmu se pod vlivem invaze z vesmíru otřásá
Rudé Náměstí i mumifikovaný Lenin.

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

pondělí 20.2. a úterý 21.1. v 19:30 h

neděle 26.2. v 15 h

Premiéra akčního scifi USA.

Animovaná rodinná komedie USA.

Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

Láska je láska

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Alvin a Chipmunkové 3 /87/

Skvělá česká komedie kde se určitě zasmějete.

Chipmunkové jsou zpět a zase to pořádně rozpiští.

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

středa 22.2. v 19:30 h

pondělí 27.2. a úterý 28.2. v 19:30 h

Česká komedie.

Premiéra akčního romantického dramatu USA.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné105 Kč

Perfekt Days I ženy mají své dny /108/

Z českých komedií je tento film počin, nadprůměr a herecké výkony
komické a tak to má být.

čtvrtek 23.2. v 17 a 19:30 h, pátek 24.2. v 19:30 h

Tohle je válka

Dva nerozluční přátelé začnou proti sobě navzájem vést válku na
život a na smrt po té co se oba zamilují do stejné ženy.

Sherlock Holmes: Hra stínů /129/

středa 29.2. v 19:30 h

Lepší a zábavnější než první díl. Film nabídne akčnější kabátek,
dechberoucí akci, skvělé dialogy, parádní hudbu a geniální herecké
výkony. Co víc si přát. Hodnocení ČSFD 99%.

Česká komedie.

Akční krimi USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
Zadáno
pro
školy

Kino

Divadelní představení pro I., II. st. ZŠ a SŠ

Perfekt Days I ženy mají své dny /108/

Skvělá česká komedie s Ivanou Chýlkovou a Vojtou Kotkem.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč
1.2. středa

8:00 h
9:30 h
11:00 h
8:00 h
9:30 h
11:00 h
13:40 h

“Gotika - života rytířů za vlády  
Lucemburků”

2.2.

5. týden 2012

7. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

DIÁŘ

KINOMIX

čtvrtek

skupina historického šermu Pernštejni - Pardubice
Vstupné 35 Kč

31. 1. úterý a 2. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 3. 2. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

2.-5. tř. III. ZŠ
3.-5. tř. I. ZŠ		
2.-5. tř. II. ZŠ
6.-9. tř. II. ZŠ
6.-9. tř. III. ZŠ a 7. tř. I. ZŠ
střední škola
6., 8. a 9. tř. I. ZŠ

14. 2. úterý , 16. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 17. 2. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

o aktuálních novinkách v našem kině

souhrn událostí za měsíc prosinec (premiéra)

KONCERT JOSEFA LAUFERA

o aktuálních novinkách v našem kině

ROCKPARÁDA

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

6. týden 2012

8. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

DIÁŘ

KINOMIX

KINOMIX

rocková hitparáda (premiéra)

7. 2. úterý a 9. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 10. 2. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

21. 2. úterý, 23. 2. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 24. 2. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině

PO ŠKOLE

o aktuálních novinkách v našem kině

20 LET OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV
show studentů OA (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

záznam koncertu z XVI. Reprezentačního plesu (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

pořad o zájmových kroužcích v Chodově

JEVIŠTĚ BEZ LÍČIDEL S J. DUŠKEM 1.část

talkshow Štěpána Škorpila s populárním moderátorem (repríza)

TÝDEN V KRAJI

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

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Středeční soutěže

01.02.
16-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Rodinka
„Ten dělá to a ten zas tohle“ 	
           
Výtvarná dílnička
„Karnevalové doplňky“

02.02.
10:00 h  

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

02.02.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výstava a hlasování soutěže
„Můj oblíbený knižní hrdina“

06.-24.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Multimediální koncert pro 	
žáky ZŠ

06.02.
8-12:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky  	
aneb hurá do pohádky

06.02. 	
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Paličkování – kurz 	

07.02.
DDM Bludiště
17-19:30 h		

DDM Bludiště
Chodov

Středeční soutěže

08.02.
16-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Salsa párty

08.02.
17-20:00 h

MěK – podkroví

MěK Chodov

Výtvarná dílnička „Valentýnské
vyrábění“

09.02.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Beseda Zmizelé Krušnohoří
Lukáše Novotného

09.02.
18:00 h

MěK – podkroví

MěK Chodov

XVI. Reprezentační ples 	
odborů SU a.s.

10.02.
20-02:30 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Hasičský ples

11.02.
20-02:30 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá 	
do pohádky

13.02.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

15.-16.02.
10-17:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Středeční soutěže

15.02.
16-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Maškarní bál
(pro registrované čtenáře)

16.02.
16:00 h

MěK – dětské odd. 	

MěK Chodov
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Kde ?

Kdo ?

„Valentýnská diskárna“

17.02.
Disco Sparta
17-20:00 h		

DDM Bludiště
Chodov

STAROMĚSTSKÝ MASOPUST

18.02.
9:30-12:30 h

Staroměstská ulice

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá
do pohádky

20.02.
17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

20.-21.02.
10-17:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Paličkování – kurz 	

21.02.
DDM Bludiště
17-19:30 h		

DDM Bludiště
Chodov

Medical Zepter 	
prezentační akce

22.02.
9-18:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Středeční soutěže

22.02.
16-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Salsa párty

22.02.
17-20:00 h

MěK – podkroví

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
„Papírové květiny“

23.02.
14-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Smaltovaný šperk – kurz

23.02.
DDM Bludiště
17:00 h		

DDM Bludiště
Chodov

Maturitní ples OA Chodov

24.02.
20-03:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Ples sportovců 	
FK Stará Chodovská

25.02.
20-03:00 h

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Vyhlášení vítězů soutěže
„Můj oblíbený knižní hrdina“

27.02.
16:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže

29.02.
16-17:00 h

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Sport
Přebor ZŠ Chodova 	
ve skoku přes švihadlo

07.02.
Tělocvična II. ZŠ
13:45 h		

DDM Bludiště
Chodov

Přebor ZŠ Chodova 	
ve šplhu na tyči

21.02.
Tělocvična II. ZŠ
13:00 h		

DDM Bludiště
Chodov

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Fotbalový oddíl
Spartak Chodov  
Fotbalový oddíl Spartaku Chodov má v jednotlivých kategoriích tato družstva a v těchto soutěžích.
A mužstvo mužů hraje krajský přebor Karlovarského kraje.
B mužstvo mužů hraje okresní přebor Sokolovského okresu.
Dorost hraje krajský přebor dorostu Karlovarského kraje.
Starší žáci, mladší žáci a přípravky hrají krajské a okresní soutěže ve svých kategoriích.
Po podzimním soutěžním kole skončili
A muži na 6. místě se ziskem 26 bodů za 8 vítězství a 2 remizy. V pěti utkáních odešli poraženi. B muži ve své soutěži 9x zvítězili a jen
dvakrát odešli poraženi. Získali tak 27 bodů
a ve své soutěži jsou na   1. místě. Dorostenci
skončili po podzimní části soutěže na 5. místě.
V lednu 2012 se naše přípravka zúčastnila
halového turnaje ve Spořicích u Chomutova.
Turnaje se zúčastnilo 10 mužstev a naše mužstvo skončilo na celkovém 4. místě. Turnaj vyhrála přípravka Slavoje Žatec.
Program na únor 2012:
A muži hřiště B. Sokolov UMT
11.2.2012       15 h OSS   LOMNICE
19.2.2012       15 h Baník Královské Poříčí
25.2.2012       15 h    DDM Stará Role
Muži B spolu s dorostem hřiště UMT
vedle sportovní haly Sokolov:
4.2. 2012       14 h    Sokol Citice
11.2.2012       14 h Baník Habartov
Zahájení mistrovských soutěží je v březnu
2012. O programu na březen Vás budeme informovat v březnovém Zpravodaji.
Alfons Skokan

8-7.kyu Chod Daniel, st. žáci 8-7.kyu Radek Skopec
a st. žákyně Nela Rambousková. V kategorii KATA
TEAM ml. žáci obsadilo Gorenjácké družstvo Lukáš
Hérák, Pavel Bubelini a Tadeáš Čabala pěkné druhé
místo. V KUMITE jsme byli úspěšnější. Bronzové
medaile si vybojovali v kategorii ml. žáci +41 kg Vítek Krupička a ml. žákyně +35 kg Nováková Jana.
Stříbro si odnesli ml. žákyně +35 kg Anička Lojdová,
ml. žáci +41 kg Lukáš Hérák, st. žáci –60 kg Šejba Jří
a mezi ženami ve váze –68 kg získala stříbro Kateřina Střimelská. V kategorii muži –84 kg a BRH zvítězil Miroslav Boguský. Ziskem 5 zlatých, 5 stříbrných
a 5 bronzových jsme se zařadili na druhé místo celkového hodnocení zúčastněných oddílů.
Ludoslav Hronek, trenér

Vánoční turnaj v kickboxu
Posledním turnajem loňského roku byl Tradiční mezinárodní pohár, který se konal v nově
otevřené Mostecké hale. Sjelo se sem přes 300
závodníků z 8 zemí. Marodka oslabila chodovský tým, tak zápasili pouze 4 zástupci Kickboxu Chodov. A všichni v těžké mezinárodní
konkurenci dosáhli na stupně vítězů. Nejdříve vybojoval Vašek Kavan bronz ve starších žácích nad
70 kg, což bylo zklamání neboť předvedl v semifinále
s pozdějším vítězem více než vyrovnaný souboj.
Další bronz v těžké kategorii žen do 60 kg vybojovala Veronika Blažková, kde se blýskla pěkným
výkonem především v semifinále proti loňské mi-

GORENJE  CUP  CHODOV  2011
17.12.2011 proběhl v Chodově již 13. ročník Gorenje CUP.
Tohoto turnaje se zúčastnilo na 87 borců ze 14
oddílů ČR. Díky sponzorům bylo o co bojovat.
Chodováci se také hromadně zapojili do bojů
o pěkné poháry a roztomilé plyšáky.
V kategorii Kata 8-7kyu zvítězila Žanetka Dognerová, která zvítězila i v kumite ml. žákyně –35 kg.
Bronzové medaile získali tito borci: v KATA ml. žáci

Miloš Černý v boji (napravo)

Sport
stryni ČR z Kladna. O stupínek výše vystoupil stále
se lepšící Pavel Kubalak v kategorii mužů nad 35 let.
Nakonec nastoupil trenér Miloš Černý a dal si nelehký cíl - porazit současného reprezentanta Pavla Plocha z Prahy, úřadujícího mistra ČR mužů do 89 kg.
Ale po přihlášení do jeho kategorie Ploch odstoupil
a narovinu řekl, že se necítí na zápas s M. Černým. Tak
malé vítězství už před začátkem turnaje. Nakonec
dvě vítězství ve dvou vahách -74 a –84 kg, kde Miloše neohrozil ani maďarský reprezentant slavného
Kirali teamu v semifinále –74 kg. Díky L. Netušilovi
a kamarádu Kevinovi a samozřejmně městu Chodov
za dlouholetou podporu.
Kickbox Chodov

FIGHT CLUB KYOKUSHIN
CHODOV  
Pořádá nový nábor v roce 2012.
Chcete jít cestou bojového umění, zkusit novou
formu fyzické aktivity, zvednout si sebevědomí a
naučit se bránit psychicky i fyzicky?

Kyokushin karate je prokazatelně nejtvrdší karate. Vysoké nároky na morálku tréninku stejně tak na fyzickou kondici vytvářejí vynikající
možnost pro rozvoj osobnosti. Naším cílem je
vychovávat ze studentů osobnosti výrazně asertivní, nikoliv agresivní. Tréninky jsou určeny
pro muže, ženy a děti (od 5-ti let).
www.kyokushin-chodov.cz tel. 604 965 358
Václav Kolář, vedoucí klubu

Pozvánka na Ples sportovců   
FK Stará Chodovská!!!
Fotbalový klub ze Staré Chodovské si dovoluje touto formou co nejsrdečněji pozvat širokou sportovní
veřejnost z místních, ale i okolních sportovních klubů, spolků a jednot, dále pak občany města Chodova i blízkého okolí, všechny své členy a příznivce na
tradiční „Ples sportovců FK Stará Chodovská“, který
se letos uskuteční v sobotu 25. února 2012 v místním

KASS Chodov od 20:00 hodin.
Za poslední roky byl tento ples hojně navštěvován
a hodnocen jako jeden z nejlepších v plesové sezóně zde v Chodově. Tak jako v minulosti na Vás čeká
pestrá a bohatá tombola s lukrativními cenami a
k tanci a poslechu zahraje skupina „Griff“ s frontmanem Pištou Gálem.
Upozornění! Předprodej vstupenek byl již zahájen! A proto neváhejte. Vstupenky na hlavní sál
možno zakoupit tradičně v prodejně „HESO“ ve
věžovém domě U Koupaliště 810 naproti autoškole
u Penny marketu. Otevírací doba: PO- ÚT 12:00–
17:00 hodin a ČT-PÁ 12:00–17:00 hodin. Vstupenky do Mipo a Bravo baru jsou v předprodeji přímo u
obsluhujícího personálu v Mipo baru.
Pořadatelé si vyhrazují právo zákazu vstupu v jakémkoli jeansovém oblečení a nevhodné obuvi po
celou dobu konání plesu z důvodu zachování tradice
ojedinělosti a společenské úrovně této akce.
Za pochopení předem děkujeme a těšíme se na Vás!
Jaroslav Franče, FK Stará Chodovská

CATR s.r.o.

Vážení obyvatelé města Chodova,
víte, že nově si k naší Rozšířené nabídce IPTV můžete vybrat ještě z nabídky tématických balíčků. A to CINEMAX+
obsahující progr. kanály: CINEMAX, CINEMAX 2 a HBO
HD za cenu 280,-Kč/měsíc. A dále k této i základní IPTV
nabídce DISCOVERY+ obsahující nabídku progr. kanálů:
DISCOVERY ID EUROPE, DISCOVERY SCIENCE, DISCOVERY WORLD za 64,-Kč/měsíc.
V rámci zkvalitnění TV příjmu a výše uvedených
balíčků
připomínáme
novinku:
Digitální vysílání
IPTV – CATR, 18 programů
v HD kvalitě a programové balíčky. Toto řešení Vám přinese nejen mnohem vyšší kvalitu obrazu jednotlivých
programů stávající nabídky, ale hlavně otevře úplně nový
rozměr v poskytování služby kabelové televize. V naší nabídce startujeme s bohatou nabídkou 18ti programů v HD
kvalitě! Porovnejte sami počet nabízených HD programů
od jednotlivých operátorů a přesvědčte se sami o naší SUPER NABÍDCE!
IPTV - Nové TV kanály a nové TV kanály 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 NATIVE HD, NICKELODEON, NICKELODEON JUNIOR,
ORF 1, ORF 2, STV 1 HD, STV 2 HD, TA3 HD, TLC, CS
DOKU, CS KINO a CS MUZIKA.
Výhodné balíčky služeb, kvalitní datové připojení, ceny již od 280 Kč.

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Z naší pestré nabídky si vybere opravdu každý, ceny jsou
velmi příznivé - 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 kombinací.
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!
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.

Děkujeme všem  sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly XVI.  REPREZENTAČNÍHO PLESU MĚSTA CHODOVA
Akvaristika, chovatelské potřeby v Ideálu; Aleš Hoch
- Otherm; Autodoplňky, p. Čepeláková; Autodoprava
Kabourek Vintířov; Autoservis p. Čepelák; Autoservis
Šimek; Auto Sael s.r.o.; Autoškola Beetle; CK Evropa;
CK Jana; CK J&G Touristik; Cukrárna Ondra; Česká

KLASIK REALITY
U Porcelánky 498, Chodov
e-mail: klasikreality@seznam.cz
kontakt: 608 535 916, 731 410 500

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

podnikatelská pojišťovna; Dárkové zboží, Roosveltova ul.;
Day-Dec s.r.o.; Elektro Fany; Epiag Lofida, manufaktura
Chodov ; Fitness Kama; G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o.;
Galanterie, Roosveltova ul.; Gustav Szenczi - SG porcelán; Chotes s.r.o.; Jael porcelán; Jafra Cosmetics Sokolov; Jastal zahradnictví; KASS Chodov s.r.o.; KH-Cetto
s.r.o.; Klenoty Achát; Kosmetika p. Pizingerová; Květiny
Cafex; Květinka p. Marková; Květinka Staroměstská ul.;
Lékárna Čtyřlístek; Lékárna Panacea; Lias Vintířov; Lincoln CZ, s.r.o.; Medigrower.cz; Michal Pich; Mini-shop
p. Dvořáková; M-praktik, p. Mazur; MUDr. Bohumila
Fegová; Nehtové studio Jana Gajdošová; Nemos Net
s.r.o.; Optik Hasman; Pekosa Chodov s.r.o.; Penzion
U Sotonů; Pizzerie Andolini; Pivovar Permon; Proxima
Gastro s.r.o.; Rabbit Trhový Štěpánov a.s.; Realitní kancelář Domino; Rekondiční studio Chodov; Restaurace
U Simíra; Řeznictví M+M; Salon Relax; Salon Wendy; Sedlecký kaolin a.s.; Stavební společnost Hubert; Šimice Tipo
s.r.o.; Věcičky pro dětičky Ž. Glaserová; Vodafone, prodejna
Chodov; Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. a.s.; V.T. Studio - Šicí centrum

Termín uzávěrky
březnového čísla
18.2.2012

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

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

S T AV Í M E N A D O B R É P O V Ě S T I
NABÍZÍME K PRODEJI
Dvougenerační dům v Kraslicích 2 x 3+1

1 800 000 Kč

Rodinný dům v Kraslicích

1 500 000 Kč

Stavební parcela v Kraslicích 1150 m2
Byt 4+1 v Karlových Varech

450 000 Kč
1 700 000 Kč

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání

Zprostředkování úvěrů, půjček stavebního
spoření, penzijního připojištění
Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

777 100 918
sova@cmail.cz
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DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

Byt 1+1, ul. Čs. Odbojářů
byt ve velmi dobrém a udržovaném stavu, 36 m , lodžie k dispozici
540 000 Kč v mezipatří, 2. patro s výtahem. Dům po celkové rekonstrukci.
2

Byt 2+1 s lodžií, ul.Hlavní
553 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul. U Koupaliště
885 000 Kč
Byt 3+kk, s lodžií, ul. Nerudova
1 200 000 Kč
Byt 4+1 s lodžíí, ul. Husova
1 190 000 Kč

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, plnění klimatizací,
výměna rozvodů, příprava a zajištění STK

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

Nabízí k prodeji
v C hodově a okolí:
Byt 2+1 s lodžií, ul. Školní
590 000 Kč
Byt 2+1, ul. Luční
695 000 Kč

AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

5. patro, 66 m2, byt v dobrém a udržovaném stavu, nová kuch. linka,
dům po celkové rekonstrukci - fasáda, dva euro výtahy v domě.
osobní vlastnictví , 5. p. s výtahem, 61 m2, byt po částečné rekonstrukci - dveře,
okna, částečně elektroinstalace, kuch. linka, dlažba a plovoucí podlaha.
K dispizici lodžie v mezipatří.
byt po celkové rekonstrukci, osobní vlastnictví, 56 m2, 3. patro s eurovýtahem.
Nově koupelna a WC, kuchyňská linka, plovoucí podlahy, omítky včetně
elektroinstalace, plastová okna. Dům po celkové rekonstrukci, zateplený, nově
interiér domu. Klidný a čistý dům v blízkosti Družstevníku
os. vlastnictví, 64 m2, 5. p. s výtahem, byt po rekonstrukci - nově koupelna, kuch.
linka, dlažba, plov. podlaha, mnichovské omítky, částečně elektroinstalace.
Dům zateplený s novou fasádou.
93 m2, novostavba z roku 2003, nadstandartní byt ve 2. patře. Velký obývák,
jídelna a kuchyňský kout včetně spotřebičů, 2 pokoje, koupelna s WC a další
samostatné WC. Družstevní byt, měsíční náklady fond oprav a zálohy 3 330 Kč +
splatka anuity 4 800 Kč (lze uhradit i jednorázově). Bližší informace v RK.
84 m2, po částečné rekonstrukci, plastová okna, nová kuch. linka včetně
spotřebičů, plovoucí podlaha, nově topení,elektro v mědi, družstevní byt
s možností převodu o osobního vlastnictví, s vyřízením hypotéky pomůžeme.
Cena bytu včetně zařízení, bez nábytku sleva, více info v RK.

Kompletní nabídku všech nemovitostí včetně foto

najdete na našich stránkách www.imbreal.cz
a bližší informace Vám rádi podáme na tel. 604 202 967.
Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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21

22

Placená inzerce

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
p.Šimek
- 1/4
• lze sjednat pojištění stornovacích poplatků
a připojištění zavazadel

S vámi od A do Z

Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
p.Šimek
- 1/4
http://www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky

Autoservis Šimek

NOVINKA !!!
!!!
NOVINKA
Pro automobily
Autoservis Šimek
s klimatizací
PNEUSERVIS

PRODEJ SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU

ŠROUBY, MATKY, PODLOŽKY, HŘEBÍKY, VRUTY, ZÁVITOVÉ TYČE, HMOŽDINKY,
KOTEVNÍ TECHNIKA, TESAŘSKÉ KOVÁNÍ

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

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 13:00

NAD DVOREM 1 - SACHRŮV DVŮR
360 05 Karlovy Vary

Tel: 353 560 303, E-mail: obchod@boltkv.cz, Skype: boltkv

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
vozu
Pøípravy vozu na STKna STK

Otvírací
doba:
Otvírací
doba:
každý všední
všední den
od od
7:207:20
do 17:30
každý
den
do 17:30

www.boltkv.cz
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Telefon: 352666070, Mobil: 602157191

Telefon: 352666070, Mobil: 602157191
Husova 101, Chodov 357 35

Husova 101, Chodov 357 35
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Placená inzerce

MLÉČNÝ ŘEZ - krabice
10ks... STÁLE JEN

60,- Kč

! AKCE ÚNOR !
GILLETE GEL
na holení ...69,- Kč

Až 20% sleva
na vybranou
dětskou kosmetiku

Školní 734, věžák vedle Slavie
DOVOZ Z NĚMECKA, 100% KVALITA!
LEVNÁ DROGERIE, DĚTSKÁ KOSMETIKA
VELKÝ VÝBĚR CUKROVINEK A POCHUTIN
DIA VÝROBKY
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o p r av a a ú d r ž b a o s o b n í c h a u ž i t ko v ýc h m o t o ro v ýc h vo z i d e l V Š E C H Z N AČ E K
s p e c i a l i z a c e n a vo z y B M W
d i a g n o s t i k a vo z ů v š e c h z n a č e k
p ř í p r av a a o d vo z vo z ů n a S T K
m o n t á že a l a r m ů , c e n t r á l n í h o z a m y k á n í , a u t o r á d i í a AV s y s t é m ů v y s o ké k v a l i t y
v ý m ě n y a u t o s ke l, t ó n o v á n í o ke n , k l e m p í ř s ké a l a k ý r n i c ké p r á c e
o p r av y k l i m a t i z a c í , j e j i c h č i š t ě n í a p l n ě n í
re n o v a c e a u t o l a k ů a č i š t ě n í i n t e r i é r ů vo z ů
m o n t á ž t a ž n ýc h z a ř í ze n í

pp.doprava

Petr PEER

nosnost do 1,5t
certifikace A D R

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

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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www.chodovske-reality.cz největší prodej bytŮ - domŮ- pozemkŮ v Chodově a okolí
MOBIL

ITY

REALITY

BYTY:
Rodinný dům v Chranišově 1.650.000,-Kč
0+1, 9.května nebo Palackého za 390.000,-Kč Rodinný dům Stará Chodovská
1+1, Budovateků za 390.000,A dále:
1+1, Nové Sedlo za 285.000,-Kč
3+1, Rooseweltova, 2+1. Luční, 2+1, JIráskova,
0+1, Nové Sedlo za 225.000,-Kč
3+1, Dukelských hrdinů za 778.000,-Kč
u jin é rea lit ní kan cel áře
2+1, ul.Školní za 605.000,-Kč
Po ku d na jde te st ejn ý by t

kompletní nabídka bytů na
ové
REALITNÍ KOMORY R

www.chodovske-reality.cz
nebo volejte

- od ná s bu de cen a vž dy

niž ší!

tel.: 777 11 33 44 a 777 70 44 77

nejvýhodnější hypotéky a úvěry, vyřízení exekuce, veškeré smlouvy, znalecké i tržní posudky

mobil: 602 190 602

NÁKLADNÍ DOPRAVA

R
Peugeot BOXE

,8 t
d dš:o1,41
nák0la
0
0
- v: 2,5
d: 3,7

ZAJISTÍME
VYKLÁDKU
NÁKLÁDKU I

728 784 440

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

DĚTSKÉ KURZY A KURZ NĚMČINY
Doučování dle dohody tel: 602 211 889
Přihlášky a rozvrh www.enigmaskola.cz

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Ú etní slu by
Denisa Hlou ková
• Kompletní zpracování účetnictví,
mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce
• účetní poradenství

et
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a
e
prax

607 593 900

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“

denisahlouskova@seznam.cz

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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
CHODOV

JAN FAST

geodetické služby

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

608 536 981

·
·
·
·

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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MÁTE PROBLÉM S VÝFUKEM?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

MONTÁŽ NA POČKÁNÍ!

NEJVĚTŠÍ SKLAD V KRAJI!

602 464 050
351 105 390-1
e-mail:
autoesta@quick.cz
www.sweb.cz/autoesta

Nabízíme výfuky všech cenových kategorií
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

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

Elektrárna Tisová
357 61 Březová

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYC H L O S E R V I S

e
ytnem
Posk m
Vá
užby
tní sl
e
l
p
kom
asti
v obl í
n
pojitě

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7.00 - 16.00
Sobota po dohodě

E!
A KřijC
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e
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ojí n etelem
v
s
pro artu C
ní k
lateb

p

Tel:352 676 664, 734 522 842
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pánské, dámské, dětské

KADEŘNICTVÍ OLINA
kadernictviolina@seznam.cz
Staroměstská 377

ú t - p á 9 - 18 h , s o 8 - 12 h

Vintřířov po 9-18 ostatní dny pouze na objednávku

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

Opravy a prodej
Pro uvolnění relaxaci
a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost
Salon Lera

azy

vé pouk
o
k
r
á
d
é
k
s
n
y
Valent ’

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

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700

Zednictví JP a JG

×veškeré zednické práce
×rekonstrukce koupelen i celých bytů
×obklady ×malování ×zateplování fasád
×zajistíme elektro a vodoinstalační práce

mobil: 723 184 873, 607 842 010
pec-jirka@seznam.cz

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
Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

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 .
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KVALITA S TRADICÍ

ZIMNÍ AKCE
pro společenství vlastníků
bytových domů:
Výměna oken a dveří ve společných prostorách
Možnost vymalování a úklid těchto prostor
Využijte nabídku zvýhodněných cen
od 1. 11. 2011 do 31. 3. 2012
Nelan spol. s r.o.

Třebeň část Horní Ves 1, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 542 891 • E-mail: info@nelan.cz

Prodejna Cheb

Valdštejnova 22, 350 02 Cheb
Tel.: +420 354 430 866 • E-mail: prodejnach@nelan.cz

Prodejna Sokolov

U Divadla 4, 356 01 Sokolov
Tel.: +420 352 661 053 • E-mail: prodejnaso@nelan.cz

Prodejna Karlovy Vary

Sokolovská 143, 360 05 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 997 059 • E-mail: prodejnakv@nelan.cz

www.nelan.cz

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Servis automobilů VŠECH ZNAČEK vč. prodeje
náhradních dílů
Na všechny cizí značky vozů hodinová sazba
Kontrola vozu na zvedáku, vč. testu brzd jen za
Proměření a kontrola geometrie

350,- Kč*
99,- Kč*
600,- Kč*

* Ceny bez DPH

AKCE NA ÚNOR
Pouze u Auto Sael kvalitní oleje Shell od 150 Kč/1l bez DPH
Naše stálá nabídka

Diagnostika a servisní prohlídky na vozy všech značek

Měření emisí + příprava a provedení STK

Kompletní vybavení pro pneuservis + prodej letních a zimních pneu

Ruční mytí a čištění interiéru vozu mokrou cestou

Servis, čištění a desinfekce klimatizace

Měření a seřízení geometrie předních i zadních náprav na 3D digitální nejmodernější
technologií

Klempířské a lakýrnické práce

Test brzd

Škoda Assistance (pomoc na cestách 24 hod. denně)

Vyřízení pojistných událostí

Zap ůj čení náhradního vozidla

Sjednání a uzavření zákonného i havarijního pojištění našich smluvních partnerů:
+ Allianz pojišťovna, a.s.
+ Česká pojišťovna a.s.
+ Generali Pojišťovna a.s.
+ Kooperativa pojišťovna, a.s.

Auto Sael s.r.o.
Karlovarská 140, 357 35 Chodov
Tel: 352 666 987, mobil: 777 625 903
e-mail: servis.chodov@sael.cz

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Stará Chodovská 47
357 35 Chodov
Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

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

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

PR OVIDENT

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

NOVINKA

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417
Zpravodaj města Chodova. Únor 2012

mob.: 606 852 893

Placená inzerce
Pøijïte

si k nám
odpoèino

ut

NAJDETE NÁS V NOVÝCH
BEZBARIÉROVÝCH PROSTORÁCH
S MOŽNOSTÍ PARKOVÁNÍ.
AREÁL PENZIONU HARMONIE
(býv. školka),viz mapka

areál HARMONIE
NOVÝ
SALON RELAX

KOSMETIKA
OMLAZUJÍCÍ OŠETØENÍ PLETI
+ REGENERACE RUKOU ZDARMA

AKCE ÚNOR    
  
pro
maturanty   
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VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
®
INDECO CZ

Držitel Certifikátu kvality ISO 9001 : 2009
Cheb, Svobody 51, tel.: 354 435 279
e-mail: info@manipul.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
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.
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

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

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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Svoz nábytku
z Prahy nebo z Plzně

od 1.500,- Kč
Telefon: 722 208 473

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

SALON
SALON
MARIKA
MARIKA
kadeønictví, kosmetika,
pedikúra, manikúra
Osadní 669, Chodov
provozní doba:
É
OV
po-pá 9-19 h
RK KY
sobota dle dohody DÁ KÁZ
U
tel. 736 451 984
PO

Kosmetika celková

Stavební firma
Tyller.cz Tyller.cz

www.tyller.cz

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor
www.tyller.cz tel.: 605 549 711

ošetøení pleti 350 Kè
Líèení 150-200 Kè
prodlužování øas 1500 Kè
chemický pealing
Permanentní make-up od 1500 Kè
žehlièka na oblièej

Manikúra doplnìní 350 Kè

Pedikúra 170 Kè
Kadeønictví dámské, pánské, dìtské

- barevné variace, trendy, støihy
- prodlužování, zhušování vlasù
- permanentní make-up
- tøpytivé tetování na 1-3 týdny
- líèení, spoleèenské a svatební úèesy
- prodej profesionální vlasové kosmetiky
Módní barvení:
žlutá, rùžová, modrá, zelená.....
brazilský keratin: regeneraèní kùra, vrátí
vlasùm hydrataci, lesk, zkrotí neposlušné vlny

Zpravodaj města Chodova. Únor 2012
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SAL

ÓN

WEN

DY

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

TERMOKAMERA
ZATEPLENÍ
STAVEBNÍ PRÁCE

nabízíme:
MASÁ ŽE

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

www.revitech.cz info@revitech.cz 608 750 770

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 ...

Rudolf Pe trlík ml.
a
e c i a l i s tn é r u č e n í
p
s
š
á
n
V
n a p ov i

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

. úno

ra 45

minu

PRO DĚTI JE PŘIPRAVEN
DĚTSKÝ KOUTEK

t lym

f o ve

nu z

a 15

0 Kč

v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

t el.: 607 108 266

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

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. Únor 2012

S TÍMTO
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10%
SLEVA
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A UHrnčířská
TO
SERVIS
1176 357 35 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
ruční mytí a čištění interiéru vozu
vyřízení pojistných událostí
poskytujeme slevové kupony na služby,
v kadeřnictví M. Maxová - kruhový objezd
Tel. 608 983 360

Po-Pá
9.00 až 18.00 hod

KADEŘNICT VÍ

pánské

Více info na
www.automaxx44.cz

BELLUCI

dámské

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

dětské

NOVÁ VZORKOVÁ
PRODEJNA

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.

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

Jiný čas dle dohody

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

Uèebny: Chodov, Ostrov, Karlovy Vary, Nejdek, Praha

Okamžité pøijetí do kurzu
bez èekací doby!
Øidièák „B“ i do 24 dní.
U nás v cenì kurzu uèebnice,
výukové CD, technika a zdravovìda.
Pøihlášky si vyzvednìte na „kruháèi“ v Chodovì.
Dukelských hrdinù 1126
Chodov 357 35

+420 775 20 30 90
info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz
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Placená inzerce

HRACÍ PLOCHA

Palubovka sportovní haly bude zhotovena z bukového dřeva. Hrací plochu
o rozměrech 48 x 25 metrů bude možné mobilními zástěnami rozdělit na
3 samostatná hřiště. Nalajnována budou hřiště na tyto sporty: volejbal,
basketbal, házená (malá kopaná), florbal a badminton. Veškerá lajnování
splňují pravidla jednotlivých sportů. Koše na basket (s průhlednou deskou
a sklopnou obroučkou) budou spouštěny ze stropu. Tréninkové koše budou napevno připevněny na zdech haly. Konstrukce na ostatní sporty budou
umístěny v nářaďovně a zabudovávat se budou přímo do herní plochy.Skóre
a čas zprostředkuje moderní elektronická tabule. Elektronické časomíry rozmístěné po hale budou ukazovat čas a teplotu.
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