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Zprávy z radnice
K věci …  

Vážení spoluobčané. Měsíc březen nám,
kromě jiného, přinese i první jarní den
a to je znamení, že se blíží vlídnější a teplejší počasí. S příchodem jara je spojen
i běžný život ve městě. Podle již zaběhnutého scénáře se rozběhnou přípravy na „jarní úklid“ města. O blokovém čištění jednotlivých ulic budete včas informování ve
zpravodaji na měsíc duben. Nicméně již
koncem března se v jednotlivých lokalitách
objeví v dostatečném předstihu dopravní značení s informací o termínech čištění,
které bude spojené s omezením parkování
a stání. Chtěl bych v této souvislosti požádat
o respektování a vstřícnost tak, aby vše proběhlo rychle a bez zbytečných komplikací pro
techniku i pro Vás, řidiče.
Další „velký úklid“ bude zahájen i na našem
městském hřbitově. Cílem nového správce je
zajistit na tomto pietním místě pořádek a zejména bezpečný přístup do všech míst. K tomu
je nutná i spolupráce nájemců jednotlivých míst.
Vím, že jakýkoliv zásah je velmi citlivý, ale jsem
si jist, že lze, při respektování vzájemného ohledu
a zejména platného provozního řádu, docílit výrazného zlepšení. V první řadě je nutné odstranit
vše, co s užíváním hrobového místa nesouvisí např. umisťování různého nářadí a lahví na vodu
za náhrobky, budování rozmanitých „kachlových
chodníčků“ okolo hrobů apod.

To všechno je potřeba odstranit. Pokud si nebudete jisti, je možné se samozřejmě obrátit na
správu hřbitova a její pracovníci Vám rádi poradí
a pomohou. Samozřejmostí je, že k dispozici budou na zapůjčení konve a drobné nářadí potřebné
k údržbě. Dále je nutné respektovat zákaz vysazování různých dřevin a keřů na hřbitově. Je potřeba si uvědomit, že i malá túje časem přeroste
ve velký strom a bude omezovat užívání okolních
hrobů. Pokud máte již takovou dřevinu vysazenou, je potřeba se se správcem hřbitova domluvit
a odstranit ji. Všechny tyto kroky budou samozřejmě probíhat postupně a s maximálním ohledem na zachování piety.
Další novinkou, se kterou bych chtěl čtenáře seznámit, je vývoj okolo psího útulku.
Město mělo uzavřenou smlouvu s útulkem
Pavlínčina fauna. Tento útulek však velmi náhle ukončil svou činnost a vypověděl Chodovu
a všem okolním městům smlouvu. V současné době intenzivně pracujeme s Mikroregionem Sokolov - východ na novém, moderním
a zejména regionálním řešení. Jako první přínos
jsou na stránkách města umístěny informace o odchycených psech, včetně možnosti jejich adopce,
tyto včetně fotografií najdete přímo na stránkách
www.mestochodov.cz.
Vážení čtenáři a spoluobčané, závěrem mi
dovolte, abych Vám všem popřál příjemné
prožití měsíce března.
Patrik Pizinger, místostarosta

Bruslení na Bílé vodě - únor 2012
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Zprávy z radnice
Chodováků je stejně jako vloni
V agendě evidence obyvatel jsou evidována přistěhování, odstěhování, narození a úmrtí občanů
města. Od roku 2009 stále stoupá počet nových
občánků města, za rok 2011 jich přibylo 161, což
je o 17 občánků více než v roce 2010 a o 26 více
než v roce 2009. Bohužel nadále mírně stoupá
i počet úmrtí občanů Chodova.
K 1.1.2012 je evidováno 14 660 obyvatel (včetně
374 cizinců). K 1.1.2011 bylo Chodováků naprosto
stejně (včetně 318 cizinců).
Součástí evidence obyvatel je dle § 12 odst.
1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech, ve znění pozdějších změn,
zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Jestliže je údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi
trvalý pobyt zrušen. Na adrese Chodov, Komenského 1077 (adresa Městského úřadu Chodov)
je úředně trvale přihlášeno již 707 občanů
( v roce 2003 bylo těchto pouze 130).

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Žádosti o dotace -termín se blíží

Připomínáme, že do 31.3.2012 lze podat žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chodova
na volnočasové aktivity dětí a mládeže v organizacích. Zásady pro poskytování dotací v aktuální
verzi, včetně Specifických kritérií pro tuto oblast
a také formulář žádosti naleznete na webu města:
http://formulare.mestochodov.cz
/ost/formulare/
S případnými dotazy se obracejte na paní
Schafferovou, tel. 352 352 102.

Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OŠKV

Připomínáme
Zápis do mateřské školy    
Zápis k docházce do Mateřské školy Chodov pro školní rok 2012/2013 proběhne ve dnech
12.-14.3.2012, v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Více na 8. straně Zpravodaje 2/2012, na webu
města či webu mateřské školy.

Změny na odboru sociálních věcí

Odbor sociálních věcí MÚ Chodov informuje
o tom, že od 01.02.2012 sídlí (při čelním pohledu na budovu MÚ) již pouze v pravém křídle –
v přízemí – v kancelářích 123–127, telefonní čísla
zůstávají nezměněna. Kontakty a pracovní náplň
konkrétních pracovnic jsou zveřejněny na webo-

vých stránkách města Chodova.
Odbor stále zabezpečuje činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí a sociálních služeb. V rámci sociální práce je tedy občanům i nadále, mimo
jiného, poskytována základní poradenská pomoc.

Bc. Eva Virtelová
vedoucí odboru sociálních věcí

Informace o projektu „Learn, more“
s možností získání stipendia
Nadace Unicredit Foundation prostřednictvím
odboru sociálních věcí MÚ Chodov informuje
o tom, že je možnost získat stipendium na střední
školy a učiliště za těchto podmínek:
• studovat v 1. ročníku SŠ, OU nebo SOU
• v pololetí žádné neomluvené hodiny
a omluvenou absenci maxim. 20%
• na pololetním vysvědčení žádnou pětku,
hodnocení „neklasifikován“, ani sníženou
známku z chování
• pokud žije uchazeč s jedním rodičem, rodič
může mít dokončenou SŠ, pokud žije s oběma rodiči, nemusí mít 1 z rodičů vyšší dokončení vzdělání než ZŠ.
Bližší informace buď na odboru sociálních věcí
MÚ Chodov nebo u organizace Člověk v tísni,
o.p.s.. Žádosti se zasílají do 16. března elektronicky naskenované na adresu stipendia@clovekvtisni.cz, případně na: Ondřej Kolář, Člověk
v tísni, o.p.s., Vítkova 24, 180 00 Praha 8.

Bc. Eva Virtelová
vedoucí odboru sociálních věcí

Finanční úřad

Obdobně jako v loňském roce připravuje Finanční úřad v Sokolově pro daňovou veřejnost
úřední hodiny na Městském úřadě v Chodově
v souvislosti s výběrem daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2011.
Zaměstnanci Finančního úřadu v Sokolově budou
sloužit úřední hodiny v zasedací místnosti Městského
úřadu v Chodově před uplynutím zákonné lhůty takto:
Pondělí 26. 3. 2012 od 13:00 do 17:00 h
Středa 28. 3. 2012 od 13:00 do 17:00 h
Pondělí 2. 4. 2012 od 13:00 do 17:00 h
Daňové veřejnosti budou na Městském úřadě
v Chodově k dispozici formuláře daňových přiznání. Daňová přiznání bude zde možné podat za odborné asistence zaměstnanců FÚ v Sokolově.

Ing. Libuše Kupilíková
ředitelka Finančního úřadu v Sokolově
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Zprávy z radnice
		              I takto může začít
			     nový rok
Na konci minulého roku o.s. Khamoro
řešilo problém s určitou částí klientů.
Jednalo se o to, že tito stěžovatelé byli nespokojeni s formou a pravidly mikulášské
besídky. Na začátku r. 2012 tedy chtělo
o.s. uspořádat setkání s těmito nespokojenými obyvateli města Chodova a vysvětlit si některé pojmy a zároveň lidi informovat o poslání této organizace a třeba
jim říci, co všechno se v předešlém roce
konalo, kolik klientů ve třech registrovaných službách využilo naše služby nebo si
jen poslechnout, jak by si představovali
naši klienti, abychom tyto úkony vykonávali my. Pozvání na toto setkání přislíbili
i zástupci Městského úřadu v Chodově a to
pí Bc.Virtelová, vedoucí sociálních odboru spolu s pí.Pazderovou. Nutno dodat, že
nakonec se setkání zúčastnili jen zástupci
městského úřadu a zaměstnanci o.s. Khamoro. Takže setkání proběhlo spíše v přátelském duchu a místo stížnosti jsme si
povídali o možnostech v poskytování našich služeb, grantech a potřebách na obou
stranách.
Ředitel o.s. p. Emil Voráč v tomto roce
pozval Krajský výbor pro národnostní
menšiny do Chodova a také do Nového
Sedla, aby si tento výbor mohl udělat obrázek o soužití národnostních menšin i v našem okolí. Nakonec tento výbor rokoval
v Chranišově. Na tomto rokování bylo o.s.
Khamoro nabídnuto od ruské národnostní
menšiny 50 dárečků se sladkostmi pro děti
ze sociálně slabých rodin. Tyto dárky pak
byly rozdány v oblasti Železný dvůr a Pod
Železným dvorem. Dárky rozdával ředitel
o.s. spolu s terénními pracovníky a samotný koordinátor pro národnostní menšiny
zaměstnaný Krajským úřadem v Karlových Varech Mgr. Pavel Vaculík.
Sdružení bude poskytovat i v roce 2012 sociální služby. O.s. Khamoro bylo podpořené
pro tento rok Individuálními projekty Karlovarského kraje a Evropskými sociálními fondy, dále MPSV, Krajským úřadem Karlovarského kraje a také Městěm Chodov.

Emil Voráč
ředitel o.s. Khamoro

Změny na odboru sociálních věcí

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o naší činnosti v uplynulém čase. Během
loňského roku došlo k plnému přesunu činnosti Odborné sociální poradny z Tyršovy
ulice do objektu v Revoluční ulici. Proběhlo
zde více jak 250 poradenských rozhovorů.
K oblastem, v nichž poskytujeme poradenství, patří rodina a mezilidské vztahy, závislosti, dluhová problematika, bydlení, řešení
problémů s hledáním zaměstnání atd.
Ve spolupráci se sociálním odborem MěÚ
Chodov jsme opakovaně poskytli nábytek
z Dobročinného obchodu rodinám v sociální
tísni a v rámci našeho zařízení někteří lidé,
evidovaní na ÚP, vykonávali veřejnou službu. Těší nás také zájem o námi prodávané
ošacení a nejrůznější vybavení domácnosti.
Na konci srpna, žel, došlo v tomto novém
objektu k vloupaní a úmyslnému založení
požáru neznámým pachatelem. Větší část
vybavení byla poničena požárem a následným kouřem. Poradna byla zprovozněna
bezprostředně po útoku v nejméně zasažené
části objektu, takže její provoz nebyl přerušen. Útočiště, o.s. bylo poškozeno i dalšími
útoky – odcizení financí ze sídla sdružení v Sokolově a na stejném místě později
i umístěním zápalné lahve na venkovním parapetu. Na konci listopadu pak došlo k vykradení a úmyslnému zapálení střediska na
farmě v Liboci. Vše je nyní ve vyšetřování
policie. Přes všechny prožité útoky však zatím nechceme sociální práci Útočiště, o.s.
vzdát, i když nám to způsobilo nesnáze a situace není jednoduchá.
Jsme vděčni za podporu Města Chodova,
které nám kromě podpory provozu poradny
pomohlo také s výměnou oken a opravou
topení. Chodovské technické služby nám
pomohly vybudovat chodník k novému bezbariérovému vstupu, odvezly sutiny a dovezly beton, který jsme získali darem od firmy
Liapor na opravu podlahy v nově budovaném prostoru pro Dobročinný odchod.
Děkujeme !
Děkujeme také všem firmám i jednotlivcům za podporu našemu sdružení a pokud
nám zachováte přízeň i v této pro všechny
nelehké době, bude to pro nás velmi vítané.

Antonín Srb
ředitel o.s. Útočiště
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Bezpečnost ve městě
        

Středisko prevence		
kriminality			
	Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Ve večerních hodinách byla hlídka Městské policie přivolána ke kurióznímu případu jako z filmu Obecná škola. Teprve
14letý chlapec před restaurací Daliborka
olízl v třeskutém mrazu kovovou konstrukci
dopravní značky a jazykem se k ní přilepil.
Matka uvedeného labužníka naštěstí ihned
zjistila co se stalo a zalarmovala pomoc. Na
místo byl přivolán výjezd Městského záchranného systému a vůz zdravotní pomoci.
Chodovští hasiči teplou vodou postupně jazyk od značky oddělili a chlapec nebude mít
žádné zdravotní následky.
Nová čekárna autobusového nádraží nabízí nový a příjemný komfort pro cestující,
zvláště při nepřízni počasí. Jiného mínění
jsou však chodovští bezdomovci a různá individua, která se pohybují v blízkosti nákupních center a žebrají od lidí finanční částky,
která poté použijí na nákup lihovin a návykových látek. Několik takových osob se již
objevilo i v nové budově s cílem obhlédnout
situaci. Na místě již museli strážníci zasahovat při fyzickém napadení mezi těmito
osobami, ale i při nálezu injekční stříkačky
na toaletách. Místo bude proto i nadále průběžně kontrolováno hlídkou strážníků.
Ve večerních hodinách byla hlídka přivolána obsluhou provozovny Baru 999 v ul.
Smetanova k zákroku proti 25letému mladíkovi, který v zuřivosti, že mu výherní
automat nechce vydat jeho výhru, automat
poničil. Na místě byla způsobená škoda
zadokumentována a mladíka se podařilo
uklidnit. Nyní musí způsobenou škodu majiteli věci uhradit.
Ve večerních hodinách spatřil obyvatel ulice Lesní jak nějaký muž odtahuje kanálový
kovový poklop z vozovky v úmyslu jej odcizit. Jakmile však zjistil, že byl zpozorován,
dal se na útěk. Na místo přijela přivolaná
hlídka a snažila se dle udaného popisu muže
nalézt. Muž zmizel v lesíku ve směru k obci
Vintířov a jeho totožnost tak zůstala neznámá. Všímavému občanovi děkujeme.
Partička místních bezdomovců rozložila

svůj tábor přímo v budově Polikliniky. Neseděli však tiše, ve snaze načerpat trochu
tepla jak by si někdo myslel, ale vesele popíjeli víno a pokřikovali opilecké poznámky na
procházející návštěvníky. Vzhledem k veřejnému pohoršení, které na místě dokázali během chvíle vyvolat, byla na místo přivolána
hlídka, která přítomné vykázala.
… 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.
Upozorňujeme majitele venčených psíků
v regionu města, aby nezanedbávali úklid
exkrementů po svých mazlíčcích. Nyní při
zamrzlé sněhové pokrývce, zvláště v prostorách panelových sídlišť, je vidět víc než, kdy
jindy, kde se uklízí a kde ne.
Ladislav Staněk,velitel MP Chodov

Kradl vodovodní baterie ve vlaku
Čtyřicetitisícovou škodu měl způsobit muž
z Chodova, který v době od 18. ledna do
3. února 2012 během jízdy osobními vlaky
mezi stanicemi Karlovy Vary, Chodov a Sokolov měl zcizit ze sociálních zařízení železničních vagónů desítky vodovodních baterií.
Pokaždé je poté prodal ve sběrně druhotných surovin, kde za 1 kus obdržel vždy něco
kolem 35 Kč. Hodnota jedné vodovodní baterie je ale vyčíslena na částku 850 Kč.
Chodovští policisté po předchozím souhlasu státního zástupce dne 10. února 2012
zadrželi 20letého muže, který byl převezen
do cely předběžného zadržení. Policisté zahájili úkony zkráceného přípravného řízení a sdělili muži podezření z pokračujícího
přečinu krádeže. Muž byl již v posledních
třech letech za krádež odsouzen Okresním
soudem v Sokolově, nyní tak hrozí trest
odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Mgr. Kateřina Böhmová,
tisková mluvčí PČR
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Bezpečnost ve městě
Souhrn událostí jednotky PO

V lednu zasahovali hasiči celkem u 12
událostí. O statistiku se dělí shodně požáry v šesti případech, tři požáry kontejnerů
po jednom v Revoluční, Karlovarské ulici,
3 plastové kontejnery v Božičanech, dále
požár odpadu ve výškové obytné budově
v Sokolově, rozsáhlý požár, který poškodil i střešní konstrukci sklepního objektu
na Železném dvoře, požár zahradní chaty v Počernech a šest zásahů technického
charakteru.

Požár sklepů, Železný dvůr, 19. ledna 2012

Hasiči zasahovali u tří dopravních nehod, dva osobní automobily na křižovatce
u Sparty, bez zranění, osobní automobil
mimo komunikaci R6 před exitem Loket,
1 zraněná osoba, osobní automobil mimo
komunikaci před Lignetou, 1 zraněná osoba, dále u technické pomoci při ohlášeném kouři v obytném domě v Bezručově
ulici v Chodově, jednalo se o závadu na
spalinové cestě komínového tělesa po nevhodném připojení tepelného spotřebiče,
beze škod a zranění, záchrana osoby při
nouzovém otevření bytu v ulici Palackého,
osoba byla zachráněna za pomoci výškové techniky a předána do péče ZS Sokolov,
v jednom případě se jednalo o únik ropného produktu v Jenišově na komunikaci
na silnici I/6 směr Hory-Loket. Informace
o zásahové činnosti najdete na našem webu
www.sdhchodov.cz.

Informace SDH leden 2012

Dne 21. ledna 2012 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Chodov. Pozvání přijali ředitel Hasičského záchranného sboru
územního odboru Sokolov plk. Ing. Pavel
Růžička, vedoucí odd. IZS a služeb územního
odboru Sokolov mjr. Bc. Petr Jermakov, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Sokolov Petr Balák
a starosta města Chodova Ing. Josef Hora.
V sobotním odpoledni bylo také předáno ocenění medaile „Za věrnost 10 let“ našemu členovi Františkovi Turanskému.
V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty o činnosti SDH za
rok 2011, zpráva velitele jednotky, plán
činnosti na rok 2012, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2012.
V průběhu ledna stále pokračovala sportovní příprava hlavně mládežnického družstva
v tělocvičně na sezónu 2012. Taktéž byla ve
spolupráci s velitelem MP Chodov v letošním roce zahájena preventivně výchovná
činnost v prostorách hasičské zbrojnice zaměřená žáky všech školních a předškolních
zařízení v Chodově. V lednu nás navštívili žáci
posledních ročníků ZŠ v ulici Komenského
v Chodově. Probíhala zde tradiční výuka poskytování první pomoci, základy požární ochrany,
hasiva, praktické hašení požáru pomocí ručních
hasicích přístrojů, správné chování zaměřené
na požáry a dopravní nehody, rozbor poznatků
z praktických zásahů, identifikace místa události,
správné oznamování na tísňové linky, seznámení
s integrovaným záchranným systémem, ochranou obyvatelstva a v neposlední řadě prohlídka techniky hasičů i městské policie.
Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
www.sdhchodov.cz

Dopravní nehoda u Lignety, 29. ledna 2012
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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
5x denně, pitný režim, doprava, pedagogický
dozor, pojištění). Záloha 3.000,- Kč. Doplatek
3.600,- Kč do 31.5.2012. Přihlášky v DDM Bludiště tel.: 352 352 280 / 281; 602 944 989

Indiáni po našem ... 2012
Letní tábor ve Lhenicích

Vyhlížíme odvážné děti, které si s námi budou v létě hrát na indiány. Připravte si tomahavky a čelenky.
Kdy: od neděle 1.7. do soboty 14.7.2012
Kde: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
Cena: 4.900,- Kč (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…)

DĚTSKÁ BURZA

jarního a letního dětského oblečení, obuvi,
hraček a sportovního vybavení.
pondělí, úterý 19. a 20.3. prodej 10-17 h
středa 21.3. výdej + vyúčtování 10-16 h
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží.
Přijďte se včas domluvit do kanceláře DDM, přidělíme Vám vše potřebné a vy si zbytek můžete připravit v klidu domova. Ve dnech 12.–15.3. už jen
přineste označené, oceněné oděvy i se seznamem.

PLETENÍ KOŠÍČKU Z PEDIGU

KDY: ve čtvrtek 22.3.2012 od 17 hodin
KDE: v DDM Bludiště Chodov
KURZOVNÉ: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přijďte si vyrobit s Danou Klímovou věneček pro velikonoční zdobení. Kurz je potřeba
předem zarezervovat.

Turnaj ve Florbalu

Pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory
Města Chodov.
v sobotu 17. března od 8 hodin
v tělocvičně 2. ZŠ Chodov
Nejpozději do čtvrtka 15. března přihlašujte tříčlenná družstva v kanceláři DDM.
Přihlásit se mohou chlapecká, dívčí i smíšená družstva. Kategorie: 1.–3. třída, 4.–6.
třída, 7.–9. třída. Pravidla a hrací doba bude
upřesněna před zahájením turnaje. Nejlepší
týmy budou oceněny.

Řemeslo má zlaté dno - Suchá vazba

Další z kurzů konaných v Klubech lidové
tvořivosti.
KDY: 2.3. od 17 hodin
KDE: DDM Bludiště
Přihlášky: mas.sokolovsko@volny.cz, bernard.basková@seznam.cz;
telefonicky: 352 629 844; 352 676 368

PILATES, PILATES – BODY KOMPLEX,
PILATES – BALL STRECH, PILATES – BODY
– BALL, PILATES – INTERMEDIATE

CVIČITEL: MARTINA ŠKACHOVÁ
Tel: 774 279 088 email: chi-pi-yo@klikni.cz
Lekce v pondělí a ve čtvrtek v časech od 15,
16 a 17 hodin. Přihlášky a předplatné v kanceláři DDM. Kurzy začínají 12.3.2012.

Přebor ZŠ Chodova ve skákání
přes švihadlo

Pořádalo SRPD při DDM Bludiště, ZŠ ve
Školní ulici a ŠAK Chodov, za podpory Města Chodov. Přebor se uskutečnil 7.2.2012 za
účasti 108 dětí, které soutěžily v 10 kategoriích. Vždy nejlepší 3 děti v každé kategorii získávaly body pro svou školu. Za první
stupeň se nejlépe dařilo ZŠ Komenského,
druhá skončila ZŠ Husova, třetí ZŠ Školní
a místo čtvrté obsadila ZŠ Vintířov. V hodnocení druhého stupně zvítězila ZŠ Školní,
druhá byla opět ZŠ Husova a třetí tentokráte
ZŠ Komenského. Nejlepšího výkonu ve skákání přes švihadlo snožmo po dobu 30 vteřin dosáhl Jiří Stark (112), a z děvčat Nikola
Latosinská a Adéla Štěpánová (111).
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Městská knihovna Chodov

LISTOVÁNÍ –DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA

pondělí 23.03. 19:00
Srdečně Vás zveme na další řadu scénického
čtení s novým, krásným, vtipným, milostným
představením Dobrý proti severáku, knihou
současného rakouského spisovatele Daniela
Glattauera, Pro veřejnost, vstup zdarma.

RODINKA „Rodinka slaví aneb krok za 
krokem celým rokem“

středa 28.03. 18:00
Cestopisná beseda s Jitkou Kulhánkovou Vás
zavede k bájné řece Indus, do velehor, za buddhistickými mnichy a jejich kláštery.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

MINIŠKOLENÍ NA PC

01.03.-31.03.
Nutno se předem objednat osobně nebo na
čísle 352 352 254.
01.03-31.03.
V březnu si zájemci mohou nechat na Oddělení pro dospělé nebo pro děti vystavit průkaz
čtenáře a vyzkoušet služby knihovny zdarma.
čtvrtek 01.03. 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží
pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. Pro
veřejnost, vstup zdarma.

BURZA KNIH

pondělí 05.03. 09:00-18:00
pondělí 26.03. 09:00-18:00
Na oddělení Čítárna si budete moci zakoupit
knihy za 1,-, 5,-, 10,-, 20,- , 50,-, + velký výběr
časopisů zdarma.

Vyhlášení výtvarné soutěže
„O nejhezčí velikonoční vajíčko“

05.03. – 02.04.
Své podepsané výrobky můžete odevzdávat
na dětském oddělení.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

středa 07.03. 17:00-18:00
V rámci Týdne čtení se můžete těšit na hodinku plnou čtení, divadla a her. Pro veřejnost,
vstup zdarma.

SMÍM PROSIT?

středa 07.03. 17:00-20:00
Taneční podvečer s výukou latinskoamerických a standardních tanců pro páry i jednotlivce v Galerii u Vavřince. Každý může přijít podle svých časových možností. Společenský oděv
není podmínkou. Pro veřejnost, vstup zdarma.

BESEDA LÁSKA CTNÁ A NECTNÁ 
S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

středa 21.03. 18:00
Beseda se spisovatelem a historikem, tentokrát
o vztazích mezi mužem a ženou ve středověku,
a o milostném životě před svatbou i po svatbě.
Přístupno od 15 let. Pro veřejnost, vstup zdarma.

DEGUSTACE ČAJŮ A BYLIN
ANEB KOUZELNÁ ROZMANITOST ČAJŮ

čtvrtek 22.03. 17:00
Povídání o čajích spojené s jejich
ochutnávkou.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

BESEDA MIZEJÍCÍ LADAK

SALSA PÁRTY

středa 29.03. 17:00-20:00
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hudby pro páry i jednotlivce v podkroví MěK. 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
05.03. Pohádkový dědeček
12.03. Puntíkáři
19.03. Pohádková babička
26.03. Darebák David
Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti,
kteří hledají rady, nápady a inspiraci.

KNIŽNÍ HRÁTKY
ANEB HURÁ DO POHÁDKY

každé pondělí 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.
01.03. Jarní dekorace
08.03. Záložky do knih
15.03. Dekorace do pokojíčku
22.03. Jarní windowcolor
29.03. Velikonoční dekorace

Tipy knihkupectví

Steve Berry- Jeffersonova šifra; Martina Cole
- Rodina
Brian Selznick – Hugo a jeho velký objev
(Předloha k filmu, 11 nominací na Oscara);
L. J. Smith – Upíří deníky 9 – Před půlnocí
Tip pro Vás:
velký výběr knih o Václavu Havlovi
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
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Život ve městě
  Infocentrum Chodov

Děti z MŠ na návštěvě u prvňáčků

   PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NIGHTWISH

30.04. 20:00 Tipsport Praha za 795,-

PEARL JAM

02.07. 20:00 O2 arena Praha za 1 650,-

MIGHTY SOUNDS FESTIVAL 2012

13.07.-15.07. Tábor nyní za 750,-

Také naše první třídy se předvedly. Po
vzájemné dohodě navštívily naši školu
předškolní třídy z MŠ U Koupaliště a MŠ
Zahradní.
Prvňáčci předvedli, jak umí číst, psát,
počítat a pro uvolnění si také zacvičit. Věříme, že se jim ukázková hodina líbila a že
se školy nebudou bát.

	         SOUTĚŽ ZUŠ 2011/2012

Základní umělecká škola Chodov pořádá
„Okresní kolo přehlídky tanečních oborů
ZUŠ“ ve čtvrtek 8. března 2012 od 13 hodin
na Malé scéně KASSu v Chodově. Přehlídka je
veřejnosti přístupná. Vstup volný.
PhDr.Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ

		      ZŠ Husova

	               Lyžařský výcvik ZŠ ve Francii

Ve dnech 13.1.-22.1. se žáci 9.A (třída s rozšířenou výukou TV) zúčastnili lyžařského výcviku
v Savojských Alpách (La Norma).
Po třech kurzech, které proběhly v Krušných
horách, byl zájezd skvělým zakončením lyžařských soustředění. Účastníci si vyzkoušeli
obtížnost všech sjezdových tratí za ideálního

Návštěva budoucích prvňáčků

Třída s rozšířenou výukou TV

Ve školním roce 2012/2013 nabízí ZŠ
Husova dětem z Chodova a okolí možnost
stát se žákem 6. ročníku třídy s rozšířenou
výukou TV. Děti nemusí být mimořádně
sportovně nadané, důležitý je hlavně jejich zájem o sport, pohyb a snaha naučit
se něco nového. Podmínkou je také alespoň průměrný prospěch, protože sportovní soustředění a ostatní sportovní aktivity
nejsou na úkor školního vzdělávání.
Mgr. Lenka Hrušková

	        ZŠ Komenského
	       informuje
Lyžařský výcvik v Savojských Alpách

Výtvarná soutěž  

slunečného a mrazivého počasí i jízdu v půlmetrovém prašanu.
Bohatý animační program ve středisku zapojil
žáky také do turnaje ve stolním tenise, zápasu
sumo, fotbalu na sněhu, jízdy na spojených bobech a nočního lyžování.
Přestože po osmi dnech celodenního lyžování byli
všichni zdravě unaveni, nikomu se nechtělo zpět.

Dne 16.01.2012 v 16 h proběhlo v Městské knihovně slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Zimní radovánky“. Laura
Lukešová zvítězila, Lenka Čalounová pak
přidala druhé místo a Lucie Jeřábková
a Nikola Lejsková přidaly místa třetí.

Biologická olympiáda 

V únoru se uskutečnilo školní kolo biologické
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Život ve městě
olympiády s názvem „Vzájemné vztahy mezi
organismy.“ Olympiáda měla 3 části – test
teoretických znalostí, poznávání organismů
a laboratorní práci. Všechny části v kategorii
D. Vítězství si v jednotlivých kategoriích vybojovali Daniel Pravec a Daniela Krupková.

Zač je tomu Loket 

27. ledna si to žáci sedmých ročníků
ověřili při dějepisné exkurzi do Lokte.
Exkurze korespondovala s dějepisným
učivem o středověkém městě a hradech.
Žáci plnili připravené úkoly, vyhledávali
a srovnávali středověké objekty a obzvlášť
potěšující je, že ačkoliv byl docela velký
mráz, činili tak svědomitě a s potěšením.
Při prohlídce hradu osvědčili značné vědomosti. Vadou na kráse bylo vstupné. To
i s protekční slevou zajištěnou místostarostou města Lokte panem R. Flaškou činilo pro žáka 75 Kč.

Pověsti Sokolovska

Žáci 6.A se 8. února zúčastnili exkurze
do Sokolova. Ve zdejším muzeu se seznámili pomocí pověstí s historií Sokolovska.
Následovala soutěžní křížovka, do níž si
žáci sami v muzeu vyhledávali informace.
Nejúspěšnější řešitelé byli oceněni drobnými dárky.

Chemická olympiáda

V lednu se konalo školní kolo chemické
olympiády, zúčastnilo se jí 10 žáků. V testu
byli účastníci prověřeni ze znalostí síry a jejich sloučenin, v praktické části si pak prověřili účastníci metody analytické chemie.
Nejlepší znalosti a dovednosti měli
Ondřej Čoupek, Vilém Veselý a Hanka
Růžičková. Ti nás budou reprezentovat
i v okresním kole.

Dopravní soutěž

Dne 7.2.2012 byla vyhodnocena celodružinová dopravní soutěž. Děti se na
tuto soutěž svědomitě připravovaly. Se
zájmem se učily nové dopravní značky,
správné vybavení kola a základní pravidla silničního provozu pro chodce a pro
cyklisty. Na prvním místě s plným počtem
bodů se umístil David Cee. Děti už se těší,
že si zasoutěží i příští rok.
Miloš Volek

Gymnázium a obchodní
akademie Chodov
Leden u nás

Měsíc leden byl u nás ve škole ve znamení
olympiád, kulturních zážitků a certifikace
z německého jazyka. 20. ledna 2012 uplynulo 70 let od konání konference ve Wannsee.
My jsme si toto výročí připomněli návštěvou
Činoherního studia v Ústí nad Labem. Místní soubor hraje každoročně, v den tohoto
smutného výročí, představení Konference
ve Wannsee, které se zabývá konečným řešením židovské otázky. Vzhledem k tomu, že
úvodní a závěrečné slovo pronesl Jaroslav
Achab Haidler, dostalo představení další
rozměr. Slyšet informace o osudech účastníků konference z úst skutečného Žida na
nás velmi silně zapůsobilo. A tak jsme všichni odcházeli s mrazivým pocitem a husí kůží
po celém těle. Zároveň jsme dostali nabídku
další spolupráce s Činoherním studiem, kterou hodláme v budoucnu určitě využít. Další
akcí, které jsme se zúčastnili, bylo okresní
kolo matematické olympiády, konající se dne
25. ledna v Sokolově. Do tohoto klání jsme
vyslali našeho velmi úspěšného studenta, Davida Malého. David samozřejmě nezklamal
a získal ve své kategorii krásné druhé místo!
K tomuto úspěchu ještě jednou gratulujeme.
V závěru měsíce naše žáky čekala ještě jedna
velmi důležitá akce: Certifikace z německého
jazyka. Sedm statečných, jak účastníky označila paní učitelka Renata Svobodová, se dne
24. ledna vydalo do Plzně. V tento den byl na
programu písemný test. Úspěšné splnění této
části však ještě nic neznamenalo. Naši studenti museli absolvovat ještě ústní zkoušku,
které se obávali daleko více…A nyní přichází
čas pro fanfáru! Tramtadadá!!!!! Všichni zástupci naší školy byli úspěšní a všichni získali
Mezinárodní certifikát z německého jazyka.
Jmenovitě tedy gratulujeme: Danu Havlíkovi, Ondrovi Háblovi, Evě Jozefyové, Aleši
Vodenkovi, Marušce Zíchové, Pavlu Vaškovi
a Káje Tvrdíkové. Velký dík patří i paní učitelce Renatě Svobodové, která žáky k certifikaci
připravila. Měsíc leden nám přinesl mnoho
radostí a úspěchů. Ve svém nasazení nepolevíme ani v nadcházejícím měsíci, abychom
Vám mohli nabídnout i v příštím čísle další
informace ze života na naší škole.
Jitka Čmoková
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Život ve městě
Farní charita

Výtěžek Tříkrálové sbírky

Farní charita Chodov děkuje všem, kteří
přispěli na Tříkrálovou sbírku v letošním
roce 2012. Kasičky byly zapečetěny a otevřeny na Městském úřadě v Chodově. Výtěžek letošní sbírky činil celkem 8748 Kč.
Peníze se rozdělují takto: 65% zpět naší
charitě, 15% Diecézní charitě, 10% humanitární pomoc, 5% projekty pomoci Charity ČR, 5% režijní náklady. Peníze ve vaší
charitě budou využity na „Pomoc dětem ze
socialně slabých rodin“.
Ještě jednou děkujeme všem dárcům a
také těm, kteří chodili s kasičkami. Děkujeme.
Chtěli bychom taky připomenout, že farní charita v pondělí a ve středu od 15:00
do 16:00 h vybírá šatstvo v domku na
zahradě u fary. Tyto věci se odvážejí do
Broumova, kde jsou tříděny a rozdělovány potřebným. Víme, že i mezi námi jsou
potřební lidé. Tito si mohou některé věci
za malý příspěvek (na provoz charity - zakoupeni pytlů na odvážené šatstvo), vybrat ve sklepních prostorách fary.
Antonin Wasil, farář

Názor

Jako chodovský rodák a fanoušek sportovního dění bych chtěl reagovat na negativní názory a odsouzení hokejisty Radka
Dudy. Pravdou je, že jeho poněkud výbušná povaha poškodila některé jeho sportovní i osobní cíle. Nyní je však šťastným
otcem, spoluhráči a kamarádi v Plzni mu
dali šanci, hrají v popředí hokejové ligy
a v současné době je nejlepším střelcem
soutěže!
Proto chodovští spoluobčané dejte Radkovi šanci a hodnoťte ho jako „našeho rodáka“ jako sportovce.
Günter Štěpánek

Vzpomínka

Dne 1.3.2012 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan Václav Kubička. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti

           
             Včely a ...“ozářená voda?“  
Název „ozářená voda“ se prvně objevil ve včelařské terminologii teprve před 25 lety. Ale vzhledem
k tomu, že tento termín ve spojení se včelami je trochu zavádějící, zvykáme si raději na název „včelami
ovlivněná voda“, zkráceně „včelí voda“.
A o co v podstatě jde ...v první řadě je třeba zdůraznit, že se nejedná o včelí produkt, ale pouze o vodu,
či jinou tekutinu, ovlivněnou včelami. Někteří včelaři si všimli, že pokud postaví obyčejnou vodu v lahvi
na úl či mezi úly, vydrží tato voda neporušená mnohem déle. Mnohokrát bylo prokázáno, že po pravidelném používání „včelí vody“ došlo k podstatnému
snížení zvýšené hladiny cukru v krvi diabetiků.
Podobně příznivý efekt lze pozorovat u onemocnění štítné žlázy, nebo u některých psychotických poruch, kdy se brzy dostavuje pocit rovnováhy a duševní svěžesti.
Nabízí se následující vysvětlení. Kolem každého
živého organizmu v přírodě existuje určité „biopole“,
které je zřejmě elektromagnetického charakteru. Je
jasné, že kolem včelstva, které má na vrcholu rozvoje
několik desítek tisíc jedinců, je toto pole zřetelnější.
Octne-li se v tomto prostředí molekula vody, dochází k malé změně vazebného úhlu mezi atomy vodíku
a atomem kyslíku. Tato relativně nepatrná změna
vazebného úhlu způsobí, že takto pozměněná voda
má v lidském těle odlišné biologické účinky.
O účincích takto „ovlivněné včelí vody“ toho
zatím z odborné literatury mnoho nevíme, ale na
základě pozorování některých včelařů můžeme
říci, že „včelí voda“ ovlivňuje pozitivně průběh některých metabolických a psychických onemocnění.
Princip získání „včelí vody“ je velice jednoduchý.
Láhev vody vložíme buď na úl či mezi úly. V letě
postačí ponechat zde láhev 1 den, v zimě, kdy je
včel v úlu méně, láhev zde ponecháme déle.
Někteří včelaři přišli také na to, že příznivé ovlivnění vlastností a chuti neplatí pouze pro vodu, nýbrž pro všechny tekutiny obsahující vodu. Začali
dávat proto na úly i desetistupňové pivo, které po
několikahodinovém pobytu a správném vychlazení
chutná jako dvanáctka. Slivovice, která se po vypálení uloží na několik dní do prázdného medníku
nad včelstvo, chutná prý jako slivovice uložená několik let ve sklepě.
Tuto kapitolu bychom snad mohli uzavřít tím, že
před včelaři – výzkumníky - je v tomto směru řada
možností pro další zkoumání.
Zdroj: MUDr. Jana Hajdůšková
– Včelí produkty očima lékaře

Antonín Surý, včelař
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Život ve městě
POHÁDKA

Jen si, děti, nemyslete, že si každý spisovatel může napsat pohádkovou knížku
o všech kouzelných bytostech, co ho napadnou. To jste na velkém omylu. Tak
jednoduchý to teda není. Pokud totiž
už ta bytost někde žije, musíš jí požádat
o svolení. Nejlépe je osobně, ale jak chcete
honit po lese třeba hejkala nebo bludičku?
To byste se ale naběhali a i kdybyste moc
chtěli, tak se vám to povede opravdu jen
výjimečně. Co potom když chce spisovatel
psát pohádky v zimě, kdy většina kouzelných bytostí spí. To by žádnou pohádkovou knížku asi nenapsal a vám by maminka za chvilku neměla co číst na dobrou
noc. A tak musíte najít ve svém okolí
skřítka pošťáka, co doručuje poštu všem
kouzelným bytostem. Až ho najdete, tak
na ten dopis položíte rozdrobenou sušenku. Taky musí být napsaný malými
písmeny a daný do malinké obálky, jinak to skřítek pošťák neunese. A pak
čekáte a čekáte a chodíte se koukat do
schránky, až skoro zapomenete že, jste
nějaký dopis psali. Pak najednou je tam
a já vám konečně můžu začít vyprávět
o víle Ztratilce, která ztratila, na co přišla.
Víla Ztratilka byla trochu zvláštní
víla. Byla menší než ostatní, trochu baculatá takže jí tanec v měsíčním světle
s ostatními vílami působil trošičku problém, protože všechny paprsků svítila jen
na ní. A ještě jednu potíž měla. Ztratila
všechno, co dostala anebo, a to v horším
případě, byla schopná ztratit sama sebe.
Víly mají určité povinnosti. Tancovat při
měsíčku, sbírat rosu a potom hlídat klíč od
spací komůrky, kam chodí víly na podzim
společně spát. Každý rok byla vylosovaná
jiná víla. A jednou padl los i na Ztratilku.
Starší víly sebou málem hodily do mechu, když se jim ta novina donesla. Ale
los je los a proti tomu nikdo nic nenadělá,
a tak Ztratilka dostala klíč a nosila ho
hrdě na šňůrce z měsíčních paprsků. Sice
se za jaro asi dvakrát ztratila a dva týdny
hledala cestu domů, v létě vypila víc rosy,
než se na vílu sluší, a tak vylekala hejkla,
že z toho měl ještě týden škytavku, ale klíč
jí pevně visel na krku.
Bylo to trochu překvapující, ale všichni

už začali věřit, že klíč bude do podzimního plesu v dobrých rukách. Ke konci léta
Ztratilka zjistila, že se nevejde od šatů, co
nosí na závěrečný vílí podzimní ples. Trochu víc letos mlsala. Tolik se bála, aby
neztratila klíč, že raději většinou seděla
na louce a baštila med. Musela zhubnout, šaty už by se nestihly ušít, natož
nasbírat od pavoučků stříbrné nitě.
Prohlédla celý svůj šatník, ale jediné
do čeho se ještě vešla, byly žluto modré
šaty se zeleným puntíkem. A tak začalo
běhání po lese. Když jí tam ale zahlédli,
tak místo běhání mlsala maliny.
Hejkal se tomu smál tak, že úplně zapomněl, jak se hejká a musel vyhledat lékaře. No, a když nastal čas podzimního plesu
a předávání klíče, Ztratilka zjistila, že klíč
prostě na krku nevisí. Už si ani nepamatovala, kdy ho tam viděla naposledy. Víly
stály netrpělivě u dveří do komůrky, každá
v ruce svojí peřinku a polštář a zlostně se
na Zlobilku obořily. Hrozily, že jí vyženou
z lesa do světa lidí, jestli jim do úplňku
klíč nedonese. Ztratilka byla celá nešťastná. Prohledala kde jaký kout ve své komůrce, ale klíč nikde. Nakonec hledal celý
les, protože úplněk se blížil a víly už byly
celé mrzuté. To už ale nastal poslední den.
Ztratilka si do pavučinky zabalila pár
vílích drobností a smířila se s tím, že od
příštího jara bude jen obyčejná bludička.
Smutně odcházela ze svého milovaného
lesa a najednou zakopla. Bum bác a Ztratilka se válela mezi trním. To vám povídám, byla to teda šupa. A jak se snažila
vyhrabat se na nohy, najednou se, kousíček od jejích prstíků, něco zalesklo. A co
myslíte, že tam bylo? Ano ano byl to ten
ztracený klíč. Ztratila ho, když místo běhání a hubnutí, mlsala maliny. Asi se měsíční nitka zachytla o trn a roztrhla jí.
Na večerním shromáždění byl klíč slavnostně předán. Takový úprk vil do spací
komůrky les ještě neviděl. Jen Zatratilka
se loudala a přísahala si, že na jaře začne
opravdu hubnout. A jestli se ještě někdy
stane, že bude zase strážkyně klíče, tak to
raději odmítne. Zalezla si na svoje místečko, přikryla se velkým lopuchovým listem
a usnula, jako by jí do vody hodil. Tak
spinkala až do jara.
Dana Blinovová
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Kontejnery nejsou určeny pro firmy a podnikatele!!!

V zahrádkářských osadách č. 10, 10a, 11, 14, 15 a 17 jsou v průběhu roku umístěny nádoby o objemu 1100 litrů (vývoz vždy v pondělí), v chovatelské osadě
č. 2 velkoobjemový kontejner ve vlastnictví osady. Vývoz a přemístění kontejnerů č.1 a 2 je prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek, č.3 jen v pondělí.

Vančurova (ZO č. 10 a 10a)
Karlovarská (ZO č. 11)
Poděbradova (ZO č. 14)
Horní (ZO č.15)
Stará Chodovská (ZO č. 17)

3. kontejner:

Karlovarská (ZO č. 13)
Vančurova (ZO č. 5)
rybník Račák (dole)
rybník Račák (nahoře)
Stará Chodovská (mlýn)
Pod Žel. dvorem (ZO č.16)
Hrnčířská
Lesní (CHO č. 1)

2. kontejner:

Žižkova (u ZO č. 4)
Žižkova (u ZO č. 7)
Žižkova (u ZO č. 12 u Bahňáku)
za hřbitovem (ZO č. 8)
za hřbitovem (ZO č. 9)
Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS)
ČSO (ZO č. 1)
ČSO (ZO č. 6 u Spěváčku)

1. kontejner:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
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Horké novinky

Kino

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek8.4.
15.3.,
pátek
16.3.
v 17 h,9.4.
sobota
17.3. a10.4.
nedělev 18.3.
v 15 h
pátek
v 17
hod.,
sobota
a neděle
15 hod.
Lorax MEZI
3D MARŤANY 3D /88/
MÁMA
Premiéra animovaného
PREMIÉRA
animovanérodinného
komedie filmu
USA.USA.
Film ukazuje Milovu výpravu
Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou
na
záchranu své maminky. Divoké dobrodružství ve formátu 3D.
budou Vaše děti milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc vážit stromů, tak
to budou body navíc.

Film
je mládeži
mluvený
česky,
Přístupné,
česky přístupný,
mluveno. Vstupné
135
Kč vstupné 160 Kč.
čtvrtek 15.3.,
16.3.,
sobota
v 19:30 h,
čtvrtek
14.4. pátek
a pátek
15.4.
v 1717.3.
hod.,
neděle 18.3. v 17 a 19:30 h, pondělí 19.3. v 19:30 h
sobota
16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.

Probudím
se včera /120/
RIO
3D

Nová česká komedie ze školního prostředí o cestě do minulosti za studentPREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z
skou láskou. Skvělé herecké obsazení. J. Mádl, P. Nárožný, B. Klepl.
malého
města
Minnesoty
Přístupný.
Vstupné
115 Kčvyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.

Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.
pátek 30.3. v 19:30, sobota 31.3. a neděle 1.4. v 17 a 19:30 h

úterý 26.4. a středa 27.4. v 17.00 a 19.30 hod.

Okresní přebor
- Poslední zápas Pepíka Hnátka
KRÁLOVA
ŘEČ
/118/
Premiéra české
komedie.

Vystrašená
potřebujeTV
pravého
vystrašený
Film vycházízemě
z populárního
seriálu.vůdce,
Tam, kde
populárníčlověk
seriál potřebuNovy zaječínal,
pravého
tam přítele.
bude film končit, aneb jak to vlastně všechno začalo? Skvěle
herecké obsazení: O. Vetchý, L. Sobota, M. Krobot.
Přístupný od 12 let. Vstupné 115 Kč

Zpravodaj města Chodova. Březen
Květen 2012
2011
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čtvrtek 1.3., pátek 2.3., sobota 3.3. a neděle 4.3.
vždy v 17 h

úterý 13.3. a středa 14.3. v 19:30 h

Ďábel v těle

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D /94/

Premiéra hororu USA.

Věř v nemožné, objev neskutečné. Tajuplný ostrov je místo, kde jsou
zvláštní formy života hory zlata, životu nebezpečné sopky a nejedno
pozoruhodné tajemství.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Premiéra rodinného akčního fantasy USA.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Žena se v Itálii zapojí do série nelegálních vymítání, aby zjistila, co
se stalo s její matkou, která údajně zabila tři lidi, když z ní vymítali
ďábla. Film podle skutečné události.

čtvrtek 1.3. v 19:30 h

čtvrtek 15.3., pátek 16.3. v 17 h, sobota 17.3.
a neděle 18.3. v 15 h

Premiéra rodinného dobrodružného dramatu USA.

Premiéra animovaného rodinného filmu USA.

Koncert U2 3D  /85/

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

Přístupné, originál znění. Vstupné 151 Kč

Lorax 3D

Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel,
kterou budou Vaše děti milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc
vážit stromů, tak to budou body navíc.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč
pátek 2.3., sobota 3.3. a neděle 4.3. v 19:30 h

Školní výlet

Premiéra české komedie.

Nová česká komedie s výborným hereckým obsazením. Hrají U. Kluková, J. Jirásková, P. Kostka, J. Bending, A. Hanychová

Přístupné. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 15.3., pátek 16.3., sobota 17.3. v 19:30 h,
neděle 18.3. v 17 a 19:30 h, pondělí 19.3. v 19:30 h

Probudím se včera /120/

Premiéra české komedie.

Nová česká komedie ze školního prostředí o cestě do minulosti za studentskou láskou. Skvělé herecké obsazení. J. Mádl, P. Nárožný, B. Klepl.

Přístupný. Vstupné 115 Kč
sobota 17.3. v 17 h

sobota 3.3. a neděle 4.3.  v 15 h

Happy Feet 2 3D /110/

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

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

Monstra oceánů 3D
Království hmyzu 3D /90/

Premiéra dokumentů National Geographic.

Ve filmu ožijí výjímeční plazi z éry dinosaurů, šestimetrové „buldočí“ ryby
Xiphactinuse až po Tyranosaura rexe. V druhém filmu zjistíte, že bez hmyzu
bychom my savci nemohli existovat. Naštěstí pro nás, mají opravdu pozoruhodné strategie, jak přežít a prospívat.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
pondělí 5.3. a úterý 6.3. v 19:30 h

Kronika /84/

Premiéra sci-fi dramatu USA a V.Británie.

Netradiční sci-fi o třech studentech kteří získají Schopnosti záhy ale zjistí že
tenhle ,,dar“má i tmavou stránku.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč
středa 7.3. v 19:30 h

Nepřítel pod ochranou

Premiéra akčního thrilleru USA.

úterý 20.3. v 19:30 h

Železná lady /105/

Premiéra životopisného dramatu V. Británie.

Ve filmu hraje Meryl Streepová, která je nominovaná na Oscara za
tento film. Jedenáctileté působení paní M. Thatcherové v pozici
předsedkyně britské vlády velmi přesvědčivě zahrála M. Streepová,
která byla za roli letos oceněna Zlatým globem.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
středa 21.3., čtvrtek 22.3., pátek 23.3.
a sobota 24.3. v 19:30 h

John Carter: Mezi dvěma světy 3D

Bývalý agent CIA, který ,,zběhnul“, se ocitne v tajném vězení bývalé
mateřské instituce. Jako muž, jenž toho ví nebezpečně mnoho, se
záhy dostane do hledáčku mnoha různých skupin a spolu sním i
agent zelenáč, který ho hlídá. Hraje Danzel Washington.

Premiéra sci-fi fantasy.

pátek 9.3., sobota 10.3.
a neděle 11.3. v 17 a 19:30 h

čtvrtek 22.3., pátek 23.3., sobota 24.3. v 17 h

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

John je nevysvětlitelně dopraven na Mars, kde se zaplete do konfliktu
mezi obyvateli této planety. Ve světě, který je na pokraji kolapsu objeví
Carter, že přežití Barsoomu (Marsu) a jeho obyvatel je v jeho rukách.

Přístupné, titulky. Vstupné 165 Kč

Miláček

Ocelová pěst /127/

Premiéra dramatu V. Británie.

Premiéra dramatu ČR.

Film nabídne divákovi současné lehce humorné rodinné drama o
věcech přirozených a nadpřirozených.

Přístupné od 15 let. Vstupné 115 Kč
sobota 10.3. a neděle 11.3. v 15 h

Mupeti /110/

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

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Studie šplhu mladého spisovatele po pařížském provazovém žebříku moci.
Problém je s tím, že ten se uzluje převážně v ložnicích francouzských paní
a slečen. V hlavní roli Robert Pattinson a Uma Thurman.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
neděle 25.3. v 17 h

Válečný kůň /146/

Premiéra válečného dramatu USA.

Film v režii S. Spielberga je působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho milovaného koně Joeyho. Odehrává se na samém počátku první světové války.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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Kino

neděle 25.3. a pondělí 26.3. v 19:30 h

pátek 30.3. v 17 h a sobota 31.3. v 15 h,
neděle 1.4. v 15 h

Premiéra akčního thrilleru USA.

Premiéra animované rodinné komedie USA.

Zkrat /93/

Speciální agentka byla zrazena na tajné misi. Něco takového
vyžaduje odplatu. Hrají A. Banderas, M. Douglas.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 27.3. a středa 28.3. v 19:30 h

Hurá do Afriky 3D /93/

Afrika je pro divoká zvířata ráj na Zemi. Zvířátka se vydávají na
nebezpečnou výpravu. Na cestě je čeká spousta dobrodružství a
legrace, ale hlavně musí najít vodu, aby zachránila svůj svět.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

pátek 30.3. v 19:30, sobota 31.3.
a neděle 1.4. v 17 a 19:30 h

Láska je láska /108/

Okresní přebor
Poslední zápas Pepíka  Hnátka

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

Film vychází z populárního TV seriálu. Tam, kde populární seriál Novy začínal,
tam bude film končit, aneb jak to vlastně všechno začalo? Skvěle herecké
obsazení: O. Vetchý, L. Sobota, M. Krobot.

Film je ze života a o životě. V mozaice příběhů prožívají hrdinové své radosti
i trable s láskou, která má mnoho podob a nevyhýbá se mladým ani starým.
Každá generace si tu najde své.

Premiéra české komedie.

Přístupný od 12 let. Vstupné 115 Kč

Zadáno pro školy
Divadelní představení pro MŠ a 1.-3. tř. ZŠ

6.3.

úterý

8:00 h
9:30 h

1.-3. tř. III. ZŠ, jedna 3.tř.I. ZŠ
1.-2. tř. a jedna 3. tř. I. ZŠ

divadlo DUHA – Polná
Vstupné 40 Kč

7.3.

středa

8:00 h
9:30 h

1.-3. tř. II. ZŠ
1.-8. MŠ

Filmové představení pro ŠD

16.3. pátek

O červené karkulce

Alvin a Chipmunkové 3 /87/

13:15 h

divadlo DUHA – Polná
Vstupné 50 Kč

10. týden 2012

12. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

DIÁŘ

KINOMIX

6. 3. úterý a 8. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 9. 3. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

20. 3. úterý, 22. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 23. 3. 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)

PO ŠKOLE

o aktuálních novinkách v našem kině

ROCKPARÁDA

TÝDEN V KRAJI

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

11. týden 2012

13. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

DIÁŘ

KINOMIX

pořad o zájmových kroužcích v Chodově (premiéra)
rocková hitparáda (premiéra)

13. 3. úterý , 15. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 16. 3. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

27. 3. úterý a 29. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 30. 3. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

o aktuálních novinkách v našem kině

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

PÍSNIČKY Z MUZIKÁLU POMÁDA

PANTOMIMA ŠAŠEK A KRÁL

TÝDEN V KRAJI

KINOMIX

záznam koncertu z XVI. Reprezentačního plesu (premiéra)
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

Záznam divadlelního představení (repríza)
o aktuálních novinkách v našem kině

TÝDEN V KRAJI

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

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Březen – měsíc čtenářů

01.-31.03.	MěK – všechna odd.	MěK Chodov

Amnestie na upomínky

01.-09.03.	MěK – všechna odd.	MěK Chodov

Miniškolení na PC
01.-31.03.	MěK – čítárna, 	MěK Chodov
		
infocentrum
Registrace nových čtenářů
01.-31.03.	MěK – všechna odd.	MěK Chodov
na rok zdarma
Rodinka – „Rodinka slaví
01.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
aneb krok za krokem čtvrtým rokem        10:00 h
Výtvarná dílnička
01.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
„Jarní dekorace“
14-17:00 h
Maturitní ples obchodní
02.03.
KASS – společ. sál	Obch. ak. EL4
akademie EL4
20:00 h
Burza knih
05.03.	MěK – čítárna	MěK Chodov
9-18:00 h
Knižní hrátky aneb  hurá do
05.03. 	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
pohádky - čtení: Pohádkový dědeček
17:00 h
Soutěž „O nejhezčí veliko05.03. – 02.04.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
noční vajíčko“
Domovní schůze
06.03.
Restaurace Bravo
KASS Chodov
18-20:00 h
Středeční soutěže
07.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
16-17:00 h
Z pohádky do pohádky 	
07.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
- hodinka čtení, divadla a her
17-18:00 h
Smím prosit? 	
07.03.
Galerie u Vavřince	MěK Chodov
Taneční podvečer s výukou tanců
17-20:00 h
Okresní kolo taneční 	
08.03.
KASS – společ. sál
ZUŠ Chodov
soutěže ZUŠ	
13-16:00 h
Výtvarná dílnička
08.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
„Záložky do knih“
14-17:00 h
  Knižní hrátky anebhurá do
12.03.                    	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
pohádky - čtení: Puntíkáři
17:00 h
Prodejní trhy levného textilu
12.-14.03.
KASS – společ. sál
KASS Chodov
a spotřebního zboží
10-18:00 h
Divadelní komedie společnosti
12.03.
KASS – Malá scéna
KASS Chodov
Háta – SVĚTÁCI	
19:00 h
Středeční soutěže
14.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
16-17:00 h
Vernisáž Elišky Novotné14.03.
Galerie u Vavřince
KASS Chodov
Beranové – obrazy
17:00 h
výstava potrvá do 04.05.
Výtvarná dílnička
15.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
„Dekorace do pokojíčku“
14-17:00 h
Prodejní trhy levného textilu
15.-16.03.
KASS – společ. sál
KASS Chodov
a spotřebního zboží
10-18:00 h
Josefské trhy
17.03.
Staroměstská ul.
KASS Chodov
8:00 h
Sčítání kání – akce 	
17.03.
sraz u Ideálu
ZO ČSOP Chodov
pro veřejnost
8:00 h
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Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Knižní hrátky aneb  hurá do

19.03.	 MěK – dětské odd.	MěK Chodov
17:00 h
Kurz paličkování 	
20.03.
DDM Bludiště
DDM Chodov
17-19:30 h
Středeční soutěže
21.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
16-17:00 h
Beseda se spisovatelem 	
21.03.	MěK – podkroví	MěK Chodov
V. Vondruškou „Láska ctná a nectná“ 18:00 h
Výtvarná dílnička
22.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
„Jarní windowcolor“
14-17:00 h
Degustace čajů a bylin
22.03.	MěK – podkroví	MěK Chodov
„Kouzelná rozmanitost čajů“ 	
17:00 h
Vyhlášení nejlepších 	
22.03.
KASS – společ. sál	Město Chodov
sportovců města Chodova
18:00 h
Výroční členská schůze rybářů
25.03.
KASS – společ. sál
ČRS m.o.
9:00 h		
Božičany
Vítání jara
25.03.
Klubovna 	Junák Chodov
akce pro členy střediska
15:00 h
Zahradní ulice
Burza knih
26.03.	MěK – čítárna	MěK Chodov
9-18:00 h
Knižní hrátky aneb do
26.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
hurá do pohádky - čtení: Darebák David
17:00 h
Scénické čtení LISTOVÁNÍ –
26.03.	MěK – podkroví	MěK Chodov
Dobrý proti severáku
19:00 h
Prodejní trhy levného textilu
27.03.
KASS – společ. sál
KASS Chodov
a spotřebního zboží
10-18:00 h
Prodejní trhy levného textilu
28.-29.03.
KASS – společ. sál
KASS Chodov
a spotřebního zboží
10-18:00 h
Středeční soutěže
28.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
16-17:00 h
Cestopisná beseda s Jitkou
28.03.	MěK – podkroví	MěK Chodov
Kulhánkovou -„MIZEJÍCÍ LADAK“
18:00 h
Výtvarná dílnička
29.03.	MěK – dětské odd.	MěK Chodov
„Velikonoční dekorace“
14-17:00 h
Salsa party - výuka
29.03.	MěK – podkroví 	MěK Chodov
latinskoamerických tanců
17-20:00 h
Zábavný pořad s Tomio Okamurou
29.03.
KASS – Malá scéna
KASS Chodov
„Všude dobře, tak co doma“
19:00 h
Ukliďme svět 	
31.03.
klubovna ČSOP
ZO ČSOP
a Pletení pomlázek
10:00 h		
Chodov
JAZZOVÉ JARO	
31.03.
KASS – společ. sál
KASS Chodov
18:00 h
hurá do pohádky - čtení: Poh. babička

Sport

II. liga ženy: Chodov - Děčín -  šestky
10.03.
Tělocvična II. ZŠ	
I. liga kadetky: Chodov - Hr. Králové – šestky		Školní ulice
II. liga kadetek: Chodov - Plzeň -  šestky
24.03.
Tělocvična II. ZŠ	
		Školní ulice
Krajský přebor mládeže 	
31.03.	Jídelna ve Smet. ul.
v rapid šachu
10-16:00 h		
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BVC Chodov
BVC Chodov
TJ Spartak
Chodov
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Sport
	         ŠAK Chodov
	         informuje
S měsícem únorem se rozjely mezi
atlety boje o tituly halových mistrů.
Nejprve do bojů zasáhli dospělí, junioři a dorostenci. Tituly Mistra Karlovarského a Plzeňského kraje vybojoval Tomáš Skála. Ten poslal
6 kg kouli do vzdálenosti 16,55. Ve stejné disciplině zvítězil mezi muži Lukáš Zich. Jeho 7,26
kg koule dolétla na značku 13,40. V koulařském
sektoru se představili i dorostenci. Obsadili
2. - 5. místo v pořadí Litavský, Hruška, Čavajda
a Vantuch. Mezi dorosteneckými koulařkami
se prosadila teprve žákyně Pavlína Kocurová.
Výkonem 11,41 skončila 3. Na běžeckém oválu
se dařilo Jiřímu Stehnovi. Představil se v běhu
na 400m, kde za čas 50,97 obsadil stříbrnou
příčku. Na poloviční trati zvítězil v čase 23,39.  
Dorostenecký titul Mistra ZČ vybojoval i Dan
Hruška na krátkých překážkách. Dan Misák,
který přidal 3. místo. Stříbrnou příčku vybojovala mužská štafeta 4x200 m ve složení Zich,
Stehno, Hruška a Misak.

Skála nejlepším atletem Západních Čech
Chodovský atlet, vrhač, Tomáš Skála byl
vyhlášen nejlepším atletem Západních Čech
v kategorii dorostu pro za rok 2011. Převzal
ocenění při Mistrovství Západních Čech
z rukou místopředsedy Českého atletického
svazu pana J.Přibáně.
Více o ŠAKu Chodov na
www.sak-chodov.cz
http://www.facebook.com/
groups/262492198882/
vedení ŠAK Chodov

Tomáš Skála, český reprezentant, Mistr ČR ve vrhu koulí

Gorenjáci bodovali v Praze

Hruška,Misak,Zich, Stehno stříbrná štafeta mužů na 4x200m
Do finále se ve svých disciplinách - sprintech,
probojovali i dorostenec Lukáš Vantuch a dorostenka Michaela Pechoušková.Také v žákovských kategoriích bylo chodovské dresy vidět
na bedně. Tituly Mistrů Západních Čech vybojovali koulaři Michal Kudža a Pavlína Kocůrová. Další titul přidal Adam Bauer mezi
předžactvem v běhu na 60 m.
Na bednu pro další medaile si pak vystoupali mladší žáci: Kryštof Linhart (Dálka),
Jiří Stark (dálka, 60 m př.), a starší žákyně
Alexandra Tothová (výška) a Nikola Nemčeková (60 m př.).

Mrazivá neděle zastihla borce z Karate klubu
Gorenje Chodov v Praze. Zde se konal již IV.
ročník Kesl Cup Praha. Téměř 300 borců z celé
ČR a taky z Dánska a Polska se sjelo změřit si
síly v prvním turnaji letošního roku.
Bohužel „někteří“ rozhodčí si vykládali
nové úpravy v pravidlech po „svém“ a tak jejich práci museli trenéři bedlivě kontrolovat.
V kategorii Kata dívky 6-8 let bílé a žluté pásy obsadila naše Žanetka Dognerová
pěkné 3. místo a v kumite stejné kategorie
zvítězila. Janičce Novákové a Aničce Lojdové se v kata nedařilo a na medailové pozice
nedosáhly. V kumite dívky 11-12 let, zelené a
fialové pásy vyřadila velmi tvrdým způsobem
pozdější vítězka této kategorie Janinu Novákovou hned v prvním kole. Anička Lojdová se
s touto Pražskou borkyní setkala až ve finále,
kde na naší závodnici zbylo „jen“ druhé místo. Jiří Šejba v kategorii kumite chlapci 11-12
let zelené a fialové pásy také prohrál hned
v prvním kole a do bojů o medaile nezasáhl.

Sport

Ocenění medailisté Karate klub Gorenje Chodov
Michal Galla ve váze kadeti -63 kg mněl velmi silné soupeře ale i přes to vybojoval pěkné 3. místo. Poslední zasáhl do bojů senior
Miroslav Boguský ve váze +75 kg. I přes to
že si v prvním kole zranil koleno, se probojoval až do finále kde získal druhé místo. Zisk
jedné zlaté, dvou stříbrných a dvou bronzových medailí není špatným startem do nové
sezóny 2012.
Ludoslav Hronek, trenér

TJ Spartak Chodov

V minulém Zpravodaji jste dostali informace o dění ve fotbalovém oddílu Spartak
Chodov. Chtěli bychom Vás v tomto periodiku pravidelně informovat o dění v tomto
oddílu a přinášet pravidelně i výsledky jednotlivých mužstev ve vlastních soutěžích
a hlavně program jednotlivých mužstev na
další měsíc. Chceme Vás nejen informovat,
ale hlavně Vás přivést na mistrovská utkání
jednotlivých mužstev. Výkony jednotlivých
mužstev, hezké prostředí na stadionu, možnost občerstvení, to jsou skutečnosti, které
by Vás - diváky měly přivést do našeho fotbalového stánku.
Příprava na jarní soutěže začala hned první týden v novém roce a pokračuje i v těchto
nepříznivých dnech. Trénují všechna družstva a hrají i přípravná utkání. A mužstvo
mužů sehrálo tato utkání: 15.1. Vintířov –
Chodov 4:3, branky Chodova Bečvář Radek,
Kočí, Kopřiva; 21.1. Sokolov U19 – Chodov
5:3 branky Chodova Bečvář Radek, Kopřiva,
Šteg; 29.1. Chodov - Tischenreuth 3:0 branky Chodova Bečvář Radek, Bečvář Michal
a vlastní; 11.2. Lomnice - Chodov 3:1 branka
Chodova Šteg; B mužstvo spolu s dorostem
14.1. Chodov - Nové Sedlo 2:5; 22.1 Chodov
- Březová 1:5; 29.1 Chodov - Sokolov dorost

B 1:0; 11.2. Chodov - Loket 2:10. Starší přípravka se dne 14.1.2012 zúčastnila halového
turnaje ve Vintířově. Při účasti pěti družstev
se naše přípravka umístila na druhém místě.
4x vyhrála a jedenkrát odešla poražena.
Program na březen. A mužstvo mužů:
3.3.2012 bude sehráno poslední utkání na
turnaji v Sokolově. Čas a soupeř vyjde z konečného umístění v turnaji. 10.3.2012 14:30
h mistrovské utkání OSTROV - CHODOV
v Ostrově. 17.3.2012 15:00 h CHODOV - H.
SLAVKOV v Chodově. 24.3.2012 15:00 h M.
LÁZNĚ - CHODOV v M. Lázních. 31.3.2012
16:00 h CHODOV - CITICE v Chodově.
B mužstvo mužů: 31.3.2012 16:00 h SLAVKOV B - CHODOV B v H. Slavkově. Dorost:
31.3.2012 10:30 h FC CHEB - CHODOV
v Chebu.
Těšíme se na Vaši návštěvu na utkáních
našich mužstev.
Ing. Alfons Skokan

TJ Batesta Chodov 
oddíl stolního tenisu

Chodov má vítěze krajských přeborů mladších žáků
Dne 22.1.2012 se konaly krajské přebory
mladšího žactva, které pořádal karlovarský
stolně tenisový oddíl TJ Slovan. Přeborů
se zúčastnilo 29 hráčů Karlovarského kraje, kteří se museli svými výkony nominovat
v okresním kole. Naše chodovská největší
naděje Tomáš Partyngl bojoval v průběhu
celého turnaje jako lev a zajistil si tak účast
ve finále. Samotný finálový zápas ukázal
kvalitu obou finalistů, jak našeho Tomáše,
tak Tesaře ze Startu K. Vary. Oba si užili atmosféru celého turnaje a svými kvalitními
údery několikrát roztleskali celou halu. Po
5ti setovém dech beroucím zápase byl nakonec tím nejšťastnějším chodovský mladší žák
Tomáš Partyngl. Svým výkonem tak potvrdil
roli krajské jedničky a zároveň si vybojoval
postup na mistrovství České republiky, které
se bude konat v polovině května ve Skutči u
Havlíčkova Brodu. Turnaje se mimojiné zúčastnili i další chodovské naděje, kdy Petr Mora s Jakubem Visingerem skončili ve čtvrtfinále a Standa Hanzálek se probojoval mezi 16 nejlepších. Ve
čtyřhře se náš debl Partyngl, Mora střetl s dvojicí
Visinger, Tesař (K. Vary), kteří jim spanilou jízdu
ve vyřazovacích kolech překazili, ovšem až ve
finále.
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Sport
Šachy
KP mládeže 2011/12

Družstvo mladších žáků
Partyngl si tak zlato z jednotlivců ještě doplnil
o stříbro ze čtyřhry. Dalším úspěchem v turnaji
byla soutěž v mixu, kdy čtyřhru vyhrál chodovský
Jakub Visinger s Frankovou z Lomnice. Ve finále
jim zdárně konkurovala chodovská dvojice Mora,
Morová. Celkově si naši borci z turnaje odvezli
3 zlaté a 4 stříbrné medaile.
Dalším úspěchem chodovských pingpongářů
v kategorii mladších žáků je vítězství krajských
přeborů v družstvech. Přebory se konaly první
prosincový víkend 2011 v Aši. Suverénním způsobem, doslova bez ztráty zápasu, převálcovali
svou konkurenci a vyhráli tak celý turnaj, čímž
si zajistili postup na republikové finále mezi
stolně tenisovou špičku. Velké díky za reprezentaci chodovského stolního tenisu patří hráčům Petr Mora, Standa Hanzálek, Kuba Visinger a Tomáš Partyngl.
Naši dospělí se zúčastnili krajských přeborů
jednotlivců konaných v Kynšperku nad Ohří dne
21.1.2012. Krásné druhé místo si z turnaje odvezl
Petr Kovačič ml., který prohrál až ve finále s Petrem Gavlasem, hrající v Německu. Bronz si odvezl bratr Pavel Kovačič. Ve čtvrtfinále tentokrát
skončil Jan Kořínek, který prohrál se svatavským
Hulešem, který mu oplatil prohru z okresního
kola. Bratři Kovačičové si svým krásným umístěním zajistili postup na mistrovství České republiky, které pořádá město Brno první víkend
v březnu. Zde se naši borci pokusí probojovat
v kvalifikaci do hlavní soutěže mezi nejlepší hráče ČR. Nicméně samotný postup na mistrovství je
už tak velký úspěch pro chodovské hráče a tímto
jim blahopřeji. Ve čtyřhře si Kovačič Pavel s Honzou Kořínkem vybojovali pohár a stříbrné medaile za druhé místo.
Zároveň bych chtěl všem poděkovat za reprezentaci oddílu a pogratulovat k dosaženým výsledkům.
Jan Kořínek, jednatel oddílu

Mladí šachisté mají za sebou již dva turnaje letošního krajského přeboru. V Teplé a Novém Sedle se
dařilo i našim šachistům, což znamená, že po polovině soutěže máme několik medailových nadějí.
V nejmladší kategorii U10 drží průběžné druhé
místo Lenka Gárská, která tak spolu s karlovarskou Beranovou dominují chlapecké kategorii!
Mezi hráči U12 drží bronzovou příčku Stanislav
Srba následovaný Tadášem Čabalou. Pavlovi Gárskému patří průběžná 10 příčka. Michael Srba je
v kategorii U14 na skvělém druhém místě. V nejstarší kategorii pak máme největší zastoupení.
Třetího Patrika Fraie doplňuje pátý Ivan Harašta,
osmý Jan Stuška a devátý Petr Čaloun.

Medailisté Lenka se Standou

Klášterecký pohár
Mini výprava našich šachistů vyrazila v sobotu 18.2.2012 do Klášterce změřit síly s ústeckými nadějemi. Mezi staršími žáky skončil
v konkurenci 44 hráčů na solidním 28. místě.
V kategorii mladších žáků (hrálo 52 dětí)
řádilo zbylé trio. Stanislav Srba skvělým
výkonem dosáhl na nejvyšší post! Pavel
Gárský atakoval zisk 3. VT a bojovným výkonem obsadil velmi pěkné 14 místo. Jeho
sestra Lenka si uhrála 4. VT, když její výkon stačil na pěkné 24. místo. Mezi dívkami vybojovala stříbro.
Marcel Vlasák

Termín uzávěrky
dubnového čísla
16.3.2012
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CATR s.r.o.

CATR – Akce „Březen, měsíc Internetu“
– prvních 50 nových klientů datových 
služeb získá 1. měsíc užívání zdarma!
Vážení zákazníci,
protože internet v Čechách oslavil 20. výročí a při příležitosti
události „Březen, měsíc internetu“, nabízíme prvním
50ti novým klientům datových služeb zaevidovaným během
měsíce března 2012, první měsíc bezplatného užívání
jimi objednaných datových služeb. Akce je platná pro všechny
klienty, kteří si u naší společnosti nově pořídí libovolný tarif
s datovými službami. V této souvislosti doporučujeme Vaší
pozornosti náš nový tarif START 12 s rychlostí 30/15
Mb/s za 400 Kč. Tento tarif je určen pro pouze pro nové
zákazníky s možností na 6 měsíců od podpisu smlouvy vyzkoušet kvalitu námi poskytované služby. Po uplynutí lhůty je
nutné přejít na některý z běžných tarifů.
Rádi bychom Vás také informovali o stále aktuální nabídce cenově zvýhodněného tarifu SENIOR. Tento tarif

je určený klientům, kteří v době podpisu smlouvy dovršili
60 let, s trvalým pobytem v místě odběru služby. V rámci
tohoto balíčku od nás klient získává službu připojení
k internetu a navíc zcela ZDARMA analogovou nabídku kabelové televize obsahující 12 TV programů,
bez jakýchkoli dalších nákladů.
V platnosti zůstává i další nabídka s výhodou užívání
služeb po dobu 1 měsíce zdarma. Láká Vás nabídka 1 měsíce libovolných služeb zcela zdarma? Pokud jste s našimi
službami spokojeni a doporučíte je svým sousedům či
známým, bydlícím v dosahu naší sítě, v akci „Přiveď souseda“ získáte dle výběru tarifu Vašeho „souseda“ nárok
na tutéž službu na 1 měsíc zdarma nebo na slevu v té
samé hodnotě z vaší běžné úhrady.
Bližší informace nejen k těmto nabídkám a akcím
naleznete na našem webu www.catr.cz.
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší provozovně na adrese: Staroměstská 377, Chodov. Kontaktovat nás můžete také na tel.č.: 352 665 298.

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

POBOČKA v LOKTI u kolejí
• kopírování klíčů
• zámky, fabky
www.kovomatik.cz
• zahradní a ruční nářadí
TEL.: 777 682 634
• spojovací materiál
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• barvy
• spreje
• profi lepidla

V PRODEJI CIBULE SAZEČKA

www.chodovske-reality.cz POTŘEBUJETE PRODAT BYT - DŮM -POZEMEK?
BYTY CHODOV:
Ostatní byty:
0+1, v Chodově ul. 9. května, CENA: 375.000,-Kč
2+1, Loket v ul.Mírová, CENA: 570.000,-Kč
1+1, v Chodově, ul.Budovatelů, CENA: 390.000,-Kč
4+1, Nové Sedlo, CENA: 550.000,-Kč 2+1, Školní, Jiráskova, CENA: od 605.000,-Kč
2+1, Nové Sedlo, 67 m2, CENA: 390.000,-Kč
2+1, Bezručova + zahrádka u domu, CENA:740 tisíc Kč
REALITY
AK TU ÁL NÍ NA BÍD KA :
2+1, Luční, CENA: 840 tisíc Kč
TIP :
3+1, v ul.Tovární, Rooseweltova, Dukelských hrdinů
ě, 6+ 2, garáž a zah rad a,
šov
a Smetanova CENA: od 695.00,-Kč
ani
Chr
v
Rod inn ý dům
4+1, ul.Dukelských hrdinů CENA: 960.000,-Kč
CE NA : 1.6 50 .00 0,- Kč

MOBIL

ITY

kompletní nabídka bytů na

www.chodovske-reality.cz
U Porcelánky 266, CHODOV

ové
REALITNÍ KOMORY R

tel.: 777 11 33 44

Ka rié ra:
Hl edá me ma klé ře

Dále nabízíme: znalecké posudky, smlouvy - kupní, darovací i směnné, vyřízení exekucí, hypotéky a úvěry.
Zpravodaj města Chodova. Březen 2012
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i k nám
odpoèino
ut

ZLATNICKÁ DÍLNA
Nabídka
Opravy a výroba šperků
Výkup zlata a stříbra
Prodej zlata a stříbra

Pøijïte

Tel. 723 075 930

2/21/12 3:50 PM

si k nám
odpoèino
ut

AREÁL PENZIONU HARMONIE
(býv. školka),viz mapka

Ceník
Letování řetízku 50 Kč
Letování prstenu od 70 Kč
Čištění, leštění 1 ks 15 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč

areál HARMONIE
NOVÝ
SALON RELAX

NOVINKA za skvìlé ceny:
PRODLUŽOVÁNÍ ØAS...750,- Kè
DOPLNÌNÍ ØAS...350,-Kè

Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1
v ulici 9. května 756, 7. patro, rekonstruovaný,
nové jádro-koupelna, WC,
nová kuchyňská linka s novými spotřebiči
(sklokeramická deska, horkovzdušná trouba).
Krásný výhled, klidná lokalita.
Neopakovatelná nabídka 600 000,odhad z 12/2011 na 860t. Kč!!
Rodinné důvody. Kontakt: 606 411 111.

KOSMETIKA

OMLAZUJÍCÍ OŠETØENÍ PLETI
+ REGENERACE RUKOU ZDARMA

AKCE BREZEN  
 
pro
maturanty   
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A UHrnčířská
TO
SERVIS
1176 357 35 Chodov
-

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

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

Tel. 608 983 360

Více info na
www.automaxx44.cz

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
dámské a pánské

Kadeřnictví

Casanova

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

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

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

Zpravodaj města Chodova. Březen 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 BŘEZEN
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. Březen 2012
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RITTER SPORT čokoláda
19,- Kč
100g...

N ! Školní 734, věžák vedle Slavie
E
Z
E
Ř
B
E
! AKC
Aviváž KUSCHELWEICH
1l ...
36,- Kč

NOVĚ zákaznické
kartičky

VÝHODNÝ NÁKUP

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

PRODEJ SPOJOVACÍHO

PRODEJ SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU
MATERIÁLU

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

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

www.boltkv.cz
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Tel:352 676 664, 734 522 842
Zpravodaj města Chodova. Březen 2012

27

28

Placená inzerce
Antonín Tyml - TOMAX servis
AUTOSERVIS - Mírová

BOSCH AUTODIAGNOSTIKA VAG
• diagnostika motoru a elektroniky
• plnění a opravy klimatizací
• pravidelné servisní prohlídky,
výměny olejů
• opravy - motoru, brzdy, výfuky, řízení,
rozvod. řemeny, spojky, tlumiče,...
• tažná zařízení, autobaterie, pneuservis
• příprava, zajištění STK
• autoalarmy,
geometrie

Tel. 352 665 505 po - pá 8.00 - 17.00
Mírová čp 47 - rozcestí na Novou Roli

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

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

Zpravodaj města Chodova. Březen 2012
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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

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
Husova 101, Chodov 357 35

Husova 101, Chodov 357 35

V í c e n a w w w. i m b r e a l . c z
Bližší informace na tel. 604 202 967

Nabízíme k prodeji v Chodově a okolí:
Byt 1+1, ul. Čs. Odbojářů
Byt 2+1 s lodžií, ul. Školní
Byt 2+1, ul. Luční
Byt 2+1 s lodžií, ul. Tyršova
Byt 3+1 s lodžií, ul.Hlavní

499 000Kč
590 000Kč
695 000Kč
715 000Kč
550 000Kč

Byt 3+1 s lodžií, ul. U Koupaliště 835 000Kč
Rod. dům 4+1, ul. Nejdecká 1 290 000 Kč
Byt 1+1, Nová Role
430 000 Kč
Byt 2+1, Nová Role
480 000 Kč

Kompletní nabídku všech nemovitostí včetně foto najdete
na našich stránkách www.imbreal.cz
a bližší informace Vám rádi podáme na tel. 604 202 967.

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

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Zpravodaj města Chodova. Březen 2012
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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, plnění klimatizací,
výměna rozvodů, příprava a zajištění STK

pánské, dámské, dětské

KADEŘNICTVÍ OLINA
kadernictviolina@seznam.cz
Staroměstská 377

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

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

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

ú t - p á 9 - 18 h , s o 8 - 12 h

Vintřířov po 9-18 ostatní dny pouze na objednávku

MODELÁŽ NEHTŮ A MANIKÚRA

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce
Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

Zpravodaj města Chodova. Březen 2012

Petra Konopáčová
Kadeřnictví Olina:
Chodov, Staroměstská 377
Vintířov 182
Po - Ne
Objednávky na tel.:

725 711 009

Placená inzerce
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

608 536 981

mobil: 602 190 602

Pořádáme skupinové jazykové kurzy,
soukromé doučování, přípravu ke zkouškám.
Zábavná výuka na 2.zš Chodov.
Tel: +420 602 211 889
Přihlášky a rozvrh na www.enigmaskola.cz

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
Zpravodaj města Chodova. Březen 2012
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SPA
Nově otevřená realitní kancelář v Chodově
garsoniera - Chodov, U Porcelánky

330 000,- Kč

ID 258955

Prodej garsoniery, 21 m2, 5. p., plov. podlaha,
plast. okno, jádro, nová koupelna.

ID 212153

Prodej bytu 3+1 v OV, 64 m2 ve 2. p. zatepl.
panel. domu. Původní stav, plastová okna.
garsoniera - Nejdek, J. A. Gagarina

340 000,- Kč

ID 235777

Prodej garsoniery v OV, ve 3. p. zatepl. panel.
domu, 20 m2. Původní stav, plast. okno.

ID 247349

899 000,- Kč

ID 247694

Prodej družstevního bytu 4+1 s lodžií ve 3. p.
panelového domu, 81 m2, lze převést do OV.
Byt 2+1 - Nejdek, J.A. Gagarina

555 000,- Kč

ID 232749

Prodej bytu 2+1 v OV ve 2. p. cihl. domu,
62 m2. Původní stav, plast. okna.
Byt 2+1+lodžie - Nová Role, Nádražní ul.

Byt 2+1 - Sokolov, Jelínkova

489 000,- Kč

590 000,- Kč

Prodej družstevního bytu 2+1 v pův. stavu,
2. p., plast. okna. Možnost převodu do OV.
Byt 4+1+lodžie - Chodov, Luční ul.

Byt 3+1 - Chodov, Husova

690 000,- Kč

Byt 2+1 - Chodov, ČS odbojářů

ID 257638

Prodej bytu 2+1 v OV, 52 m2, 1. patro,
původní stav, zachovalá kuchyňská linka

539 000,- Kč

ID 212453

Prodej bytu 2+1 v OV, 56 m2, 1. p. zatepl. panel.
domu. Pův. stav, plast. okna, nová kuch. linka.

Byt 3+1+lodžie - Chodov, Hlavní

550 000,- Kč

ID 212149

Prodej bytu 3+1 s lodžií v OV, 72 m2, 6. p.
zatepl. panel. domu v pův. stavu. plast. okna.
Byt 1+1 - Habartov, Gagarinova ul.

259 000,- Kč

ID 262340

Prodej bytu 1+1, 36 m2, původní stav, OV, 1.
patro. Nová plastová okna, orientace na jih.
Byt 2+1 - Kraslice, Pohraniční stráže

350 000,- Kč

ID 244959

Prodej bytu 2+1 v OV, 1. p. zatepl. cihlového
domu, 53 m2. Původní stav, plast. okna.
Byt 2+1 - K. Vary, Fibichova ul.

890 000,- Kč

ID 257453

Prodej bytu 2+1 v OV, 52 m2, 1. patro zatepl.
panel. domu. Původní stav, plastová okna.

Kompletní nabídku naleznete na: www.dumrealit.cz/spa
Prodáváte, nebo kupujete nemovitost?
Tel.: 734 699 800 , e-mail: maklerpspa@dumrealit.cz

Otevřeno: út, st, čt: 15.00 - 17.00
Kancelář: U Porcelánky 1017 | Chodov (bývalá LUNA)
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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 .

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
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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

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Rudolf Pe trlík ml.
i a l i s taé r u č e n í
c
e
p
s
Vá š n a p ov i n n

t el.: 607 108 266

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

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
79,- K
MOŽNOST P OŘÁDÁNÍ RAUTŮ
REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539
Zpravodaj města Chodova. Březen 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 .

Placená inzerce

PR OVIDENT

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

NOVINKA

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

TERMOKAMERA
ZATEPLENÍ
STAVEBNÍ PRÁCE
www.revitech.cz info@revitech.cz 608 750 770

SALON
SALON
MARIKA
MARIKA

kadeønictví, kosmetika,
pedikúra, manikúra

Osadní 669, Chodov
provozní doba:
É
OV
po-pá 9-19 h
RK ÁZKY
Á
sobota dle dohody D
UK
tel. 736 451 984
PO

AKCE bøezen
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Kosmetika celková

gelové nehty (akryl) 350 Kè
doplnìní 250 Kè
Pedikúra 170 Kè

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

Kadeønictví dámské, pánské, dìtské

- barevné variace, trendy, støihy
- prodlužování, zhušování vlasù
- 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. Březen 2012

35

36

Placená inzerce

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
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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

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

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

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

Cenová nabídka ZDARMA

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

PO - PÁ 8:00 - 16:30 hodin
Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz
733 531 322

v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ

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

NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

Zdarma zpětný odběr použitých
náplní k ekologické likvidaci.
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

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

l et
náct
stí
jede kušeno
z
ea
prax

607 593 900
denisahlouskova@seznam.cz
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NEHTOVÉ1.STUDIO
MÁJE 629, CHODOV

KOSMETIKA

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

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

Jana Gajdošová 606 256 112

RD 417

TR

Top-Reality Chodov
Renata Lengöová
S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

-

mob.: 606 852 893

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
ZNALECKÉ POSUDKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
POJIŠTĚNÍ

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100%
GARANCI JEJICH FINANCÍ.
JAKO JEDINÁ RK ZŘIZUJEME NA VLASTNÍ NÁKLADY BANKOVNÍ
ÚSCHOVU KUPNÍ CENY.

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI LZE OBCHODOVAT SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

e-mail: info@trchodov.cz
web: www.trchodov.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-152 Kč / ks,
starší 20 týdnů-158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v pátek 23. března 2012
Chodov - u Klubu Luna - v 14.40 hod
Případné bližší informace:
tel 728 605 840 728 165 166 415 740 719

Staroměstská 25, 357 35 Chodov
budova České spořitelny, 1.patro

Stavební firma
Tyller.cz Tyller.cz

www.tyller.cz

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

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

353 220 460, 736 224 108
vrakovistehusinecky@volny.cz
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provozní zázemí
Objekt haly má dvě podlaží. U hlavního vstupu se nachází recepce, ze
které vedou schody na ochoz, kde je
v rámci celého druhého podlaží galerie
pro diváky s kapacitou 200 osob. Součástí recepce je sociální zařízení pro
veřejnost, včetně WC pro invalidy. Za
vstupní halou navazuje chodba, ze které je umožněn přístup na herní plochu
a do šaten. Těch je celkem šest, každá
z nich pro cca 15 sportovců. Součástí
všech šaten jsou sprchy. Uprostřed přístupové chodby se nachází nářaďovna
a WC pro sportovce. Ostatní prostory
provozního zázemí slouží k technickým
účelům.
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Leben, www.leben.cz

