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M-PRAKTIK

Akce!!!!!! 
bezpečnostní a protipožární dveře (olše, třešen, dub, buk)   4000,-Kč 
bezpečnostní kování s vložkou GUARD (3.bezp. třída)        2200,-Kč 
Montáž a Doprava                                                                   1500,-Kč

CELKEM                                                                   7700,-Kč5999,-Kč

ŠIROKÝ VÝBĚR NÁPLNÍ DO E-CIGARETY
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Dále nabízíme:  prodej a montáž interiérových dveří SEPOS. 
         Zpracování cenové nabídky ZDARMA. 

Akce na měsíc duben  sleva 10 %.
Rozšiřujeme sortiment o prodej 

ELEKTRONICKÝCH CIGARET, 
náplní a příslušenství

M-PRAKTIK
Karlovarská ul., Chodov

svět klíčů a zámků

Tel. 775 262 263
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K věci …  
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 22. března byli ve velkém 

sále Kulturního a společenského střediska 
vyhodnoceni již poosmnácté nejlepší chodov-
ští sportovci a trenéři.

Není zcela rozhodující, kdo byl v jednotli-
vých kategoriích navržen, členy Výboru pro 
volný čas doporučen a Radou města Chodo-
va následně schválen (jmenný seznam oce-
něných je uveden na jiném místě). Mnohem 
důležitější je, že osmnáctý ročník této městské 
ankety byl tentokrát obsazen návrhy všech 
chodovských tělovýchovných jednot a oddílů 
a že tedy jsou, alespoň z tohoto pohledu, vy-
hodnocení sportovci těmi opravdu nejlepšími. 
Kromě nesporné hodnoty sportovní má tato 
soutěž také velký význam občanský. Je totiž 
jakýmsi završením snahy o koncepční řešení 
podpory dětských a mládežnických kolekti-
vů. Město Chodov dlouhodobě, systematicky 
nejméně od r. 1994, vynakládá na činnost dětí 
a mládeže ročně mezi 3 – 4 mil. Kč. Jsou to 
peníze, které mimo přímé podpory na aktiv-
ní činnost, zahrnují také finance na opravy 
a údržbu sportovních areálů ve vlastnictví tě-
lovýchovných jednot, správu areálů, úhradu 
spotřebovaných energií, platby za využívání 
sportovních zařízení atd. Není v ČR obvyklé, 
aby volnočasové aktivity byly podporovány 
z městského rozpočtu v takovém rozsahu. 

Opakující se jména nejlepších sportovců 
a trenérů, např. Jana Kubíčka, Miloše Černé-
ho, Lukáše Vlasáka, Libora Dočkala, Ludosla-
va Hronka, Jiřího Turečka a dalších napo-
vídají, že v anketě Nejlepší sportovec Města 
Chodov nejde pouze o vyhodnocení okamži-
tých úspěchů, ale jde o ocenění dlouholeté 
systematické práce s dětmi a mládeží a trénin-
kové píle, které přinášejí dlouhodobé úspěchy 
na republikovém i mezinárodním sportov-
ním poli – např. jen Miloš Černý přivezl do 
Chodova v roce 2010 11 titulů Mistra světa 
a v r. 2011 4 zlaté medaile z evropských a svě-
tových šampionátů v kickboxu. A o tom, že 
věhlas chodovské sportovní ankety dávno pře-
kročil hranice Chodova a Karlovarského kraje 
svědčí např. účast slavných československých 
a českých reprezentantů – Dany Zátopové, 
Jana Kůrky, Milana Orlowského, Jindřicha 
Panského, Barbory Špotákové, Tomáše Dvo-

řáka a hokejistů mistrovské Energie Karlovy 
Vary na slavnostním vyhlašování výsledků an-
kety. Při letošním březnovém vyhodnocení byl 
přítomen olympijský vítěz ze Salt Lake City 
v USA, pan Aleš Valenta.

Také za loňský rok byla vyhodnocena ka-
tegorie „Osobnost sportu“, která je součástí  
ankety od roku 2004 a vůbec prvním nosi-
telem tohoto čestného ocenění byl pan Zde-
něk Kopal, stále aktivní cyklistický činovník 
a závodník. Až na dvě výjimky, roky 2006 
a 2008, kdy nebyl navržen žádný sportovec, 
jde o každoroční vyzdvižení mimořádného 
sportovce, který nejen svými sportovními vý-
sledky, ale i lidskými vlastnostmi a pomocí při 
výchově mladé sportovní generace je vzorem 
pro chodovské sportovce. Takovouto charak-
teristiku bezesporu naplňuje i letošní laure-
át, pan Manfréd Krassa – atlet, stále  aktivní 
sportovec dosahující ve veteránských běžec-
kých kategoriích mimořádných republikových 
i mezinárodních úspěchů. Byla tak po právu 
oceněna chodovská sportovní legenda, velice 
skromný sportovec. Gratulujeme a přejeme do 
dalšího závodění na všech tratích hodně hod-
ně zdraví a radosti z vždy poctivě odvedené 
práce. Gratulace a také upřímné poděkování 
patří všem oceněným sportovcům a trenérům.     
       Ing. Josef Hora, starosta

Osobnost sportu města Chodova za rok 2011
Manfred Krassa, spolu s A. Valentou a Josefem Horou.
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Sportovec roku 
Město již po osmnácté ocenilo své sportovce.
 Na slavnostním podvečeru, jehož hostem byl 

Aleš Valenta, byli dne 22. března 2012, za rok 
2011, v jednotlivých kategoriích oceněni:
osobnost sportu:

Manfred Krassa
jednotlivci mládež:

Petr Brodský, Karel Macán, Martin Kubík, 
Filip Litavský, Anna Lojdová, Radim Maxa, 

Milan Mňatinoha, Tomáš Partyngl, 
Tomáš Skála, Patrik Sochorek, Lukáš Vlasák, 

Šárka Vodenková
jednotlivci dospělí:

Miloš Černý, Robin Holub, Jan Kubíček, 
Jaroslav Poborský, Kateřina Střimelská
kolektivy mládež:

Družstvo dorostenců ŠAK Chodov
Družstvo starších žáků kopané 
TJ Spartak Chodov 
Družstvo mladších žáků stolního tenisu
TJ Batesta Chodov
Dvojice hráček BVC Chodov:
Gabriela Gergelyová a Monika Mühlhauserová
Taneční skupina Exclusiv crew Chodov

kolektivy dospělí:
Družstvo žen BVC Chodov

trenér:
Miroslav Boguský, trenér Karate klubu Chodov
Mgr. Libor Dočkal, trenér ŠAK Chodov
Jiří Frána, trenér kopané TJ Spartak Chodov
Jiří Tureček, trenér BVC Chodov

Dne 2.4.2012 bude otevřen nový sběrný dvůr 
v ulici U Porcelánky v areálu technických slu-
žeb. Starý sběrný dvůr za Penny bude od tohoto 
data uzavřen. Nový sběrný dvůr byl realizovaný 
v loňském roce s finanční pomocí Evropské unie 
– Fondem soudržnosti a Státním fondem život-
ního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Celkové náklady na akci činily 11 914 046 Kč, 
 z toho byl příspěvek Evropské unie 10 126 939 
Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 595 702 Kč (5%) 
a příspěvek města Chodov 1 191 405 Kč (10%).

V novém dvoře budou odebírány, stejně jako ve sta-
rém, vysloužilé elektrozařízení (televize, pračky, zářiv-
ky, fény…), nebezpečné odpady (barvy, laky, baterie…) 
a jednotlivé složky kom. odpadu včetně velkoobjemo-
vého odpadu. 

Věříme, že nejen nové prostředí a umístění dvo-
ra přispěje k častějšímu využití občany.

Otevřeno bude 
pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
sobota  od 7:00 do 11:00 hodin
    Ilona Nehybová, odbor rozvoje města

Informace pro nepracující seniory
Městský úřad v Chodově, odbor sociálních věcí 

informuje nepracující seniory města Chodova, že 
pořádá  dne 26. dubna 2012 jednodenní zájezd na 
zámek v Dobříši a do přilehlého francouzského 
parku. Přihlášky s poplatkem a rodným číslem se 
přijímají od 16. do 19. dubna 2012 na odboru soci-
álních věcí, dveře č. 123, vždy od 8:00 do 15:00 ho-
din (polední přestávka 11:30-12:30 h). V pátek se 
přijímají přihlášky pouze od 8:00 hodin do 11:00 
hodin. Poplatek činí 150 Kč/osoba.

D. Mohrbachová, odbor sociálních věcí

Omluva
V březnovém čísle Zpravodaje byl nesprávně 

uveden nadpis u článku o činnosti o.s. Útočiště.

Nerudova ulice - chodník
Ve 2. čtvrtletí letošního roku bude zahájena  plá-

novaná rekonstrukce chodníku levé části Nerudo-
vy ulice (od čp. 943 až  po čp. 1030) ve spolupráci se 
společností ČEZ Distribuce a.s. a společností Telefó-
nica Czech Republic a.s. (snesení vzdušného vedení 
a uložení do země ). 

Michal Malář, odbor správy majetkuMístostarosta P. Pizinger s oceněným Janem Kubíčkem

Nejlepší trenéři roku 2011
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Na služebnu Městské policie přinesl všímavý 
občan nález občanského průkazu a dalších osob-
ních věcí. Šetřením bylo zjištěno, že se doklady 
a věci ztratily 15leté slečně, která si na ně neda-
la pozor a ztratila je ve městě. Naštěstí doklady 
našel poctivý člověk, který je odevzdal úřadům, 
ale hrozilo, že doklady mohl zneužít i člověk, který 
by je použil pro spáchání protiprávního jednání 
a vystavil tak dotyčnou osobu velkým problémům 
Připomínáme tedy všem občanům, aby si své do-
klady i peněženky pořádně hlídali.

Velikého překvapení se dočkal obyvatel domu 
v ul. ČSA, který při odchodu ze svého bytu zjis-
til, že mu nějaký vtipálek o vstupní dveře opřel 
dopravní značku. Přivolaná hlídka šetřením 
zjistila, že se jedná o dopravní značku z blízké 
pozemní komunikace, kterou nějaký vandal 
vyvrátil. Poničená značka se nyní musí opravit 
a vrátit na původní místo.

Při hlídkové činnosti v lokalitě kolem ul. To-
vární byl službu konajícími strážníky spatřen 
36letý muž, který byl veden v policejní evidenci 
jako osoba s příkazem k zatčení. Strážníci tak-
ticky zvolili přístup k dané osobě a omezili jí 
na osobní svobodě. Následovalo předvedení na 
služebnu policie ČR k dalšímu opatření. Během 
zákroku, který trval jen několik minut, nebyl 
nikdo zraněn a nebylo nutné použít razantní 
donucovací prostředky.

V lokalitě ulic Žižkova až Polní byla vzhledem 
ke sněhové pokrývce nutná údržba přilehlých 
chodníků. Při průjezdu posypové techniky však 
pracovníkům CHOTES bránila špatně zapar-
kovaná osobní vozidla řidičů. Situaci musela 
přijet řešit přivolaná hlídka Městské policie, 
která následně přistoupila i k blokovému řízení 
u zjištěných řidičů. Dbejte v tomto počasí na 
řádné parkování v panelové zástavbě a nechte 
průjezdné přístupové komunikace pro složky 
IZS a pracovníky údržby.

K tísňovému oznámení do ul. Palackého byla 
vyslána hlídka policie i strážníci se žádostí 
o poskytnutí první pomoci pro muže, který 
údajně skočil ze střechy panelového domu. 
Hlídka na místě nalezla 47 letého muže, 
u kterého nebylo možno zjistit základní životní 

funkce, proto v součinnosti obě policejní složky 
začaly provádět resuscitaci až do příjezdu při-
volané Záchranné služby. I přes snahu všech 
zúčastněných se však život muži vrátit nepoda-
řilo.…  a dál to znáte, samé botičky, opilci,  

     vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Vážení řidiči motorových vozidel. Opět nastá-

vá jaro a na komunikaci se objeví mnoho cyk-
listů a motorkářů. Věnujte zvýšenou pozornost 
těmto účastníkům silničního provozu a dbej-
te na pravidlo bezpečného návratu nejen pro 
Vás, ale i pro ně. Držte si odstup při předjíždění 
a respektujte pravidla přednosti v jízdě. 

Od 1. dubna rovněž řidiči mohou opět nazout 
letní pneumatiky.

Od 2. dubna opět začíná blokové čištění v re-
gionu města. Věnujte zvýšenou pozornost do-
pravnímu značení a vyznačené době platnosti 
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným 
nákladům za odtah vozidla.   
 Ladislav Staněk,velitel MP Chodov

Žena opakovaně kradla v obchodech
Chodovští policisté zahájili úkony trestního ří-

zení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže 
proti 24leté ženě z Nové Role. Podezřelá se měla 
dne 1. března 2012 dopustit krádeže zboží v hod-
notě 1 160 Kč v prodejně potravin v Chodově. 
Zboží z regálů si měla uschovat do kočárku a tašky 
a bez uhrazení měla projít prostorem pokladny. 
Ještě před odchodem z prodejny byla zadržena 
pracovníkem ostrahy a odcizené zboží bylo nepo-
škozené vráceno zpět do prodejny. 

Vzhledem k tomu, že žena za posledních 6 mě-
síců byla v 7 případech přistižena při stejném 
typu krádeže v obchodech v Karlových Varech 
a Chodově, byla po výslechu převezena do policej-
ní cely, kde bude do rozhodnutí Okresního soudu.  

Žena byla již za přečin krádeže v posledních 
třech letech odsouzena, nyní jí tak hrozí až tři 
roky ve vězení.
 nprap. Mgr. Kateřina Böhmová,
 tisková mluvčí PČR
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Souhrn událostí jednotky PO
V únoru zasahovali hasiči celkem u 6 udá-

lostí. Naštěstí se ani v jednom případě ne-
jednalo o požár. Jeden údajný požár střechy 
rodinného domu byl hlášen ve Vintířově, ten 
se však nepotvrdil a událost byla přehodno-
cena na planý poplach. Ostatní události měly 
technický charakter. V třeskutých mrazech 
jednotka pomohla nešťastnému mladíko-
vi, kterému přimrzl jazyk k dopravní znač-
ce, obdobně jako ve filmu „Obecná škola“. 
V jednom případě byla jednotka vyslána 
k nouzovému otevření bytu ve Vintířově, dále 
byl odstraněn strom z komunikace v Míro-
vé. V rámci odborné přípravy členů jednot-
ky proběhlo takticko-prověřovací cvičení na 
objekt obchodního domu Prioru v Chodově. 
Na první pohled se jedná o běžný nájemní 
objekt využívaný k prodejním účelům a služ-
bám. Dle zjištění hasičů je střecha pokryta 
fotovoltaickou elektrárnou. Jedním s důle-
žitých cílů cvičení byla záchrana zraněného 
hasiče ze střechy. Nicméně hlavním cílem 
cvičení bylo seznámení s touto technologií 
v případě běžného požáru. Vzhledem k tomu, 
že technologie obsahuje v určitých místech 
nevypnutelné úseky (fotovoltaické panely), 
které mají životu nebezpečné parametry, 
je velmi obtížné a bezpečné použití vody 
k hašení např. běžného požáru střechy. Proto 
byla vyzkoušena možnost využití speciálního 
kombinovaného hasicího automobilu, který 
umožňuje nasazení tzv. suchých hasiv (CO2 
a prášek). Ale i to má své omezené taktické 
možnosti např. vzhledem k objemům hasiv 
a manipulačních technickým parametrům. 
Závěrečné zhodnocení výcviku bylo tako-
vé. Z důvodu maximální bezpečnosti všech 
zasahujících hasičů, v případě požáru s pří-
tomností fotovoltaických panelů by byl po-
žár ponechán pod kontrolou hořet a byla by 
řešena tzv. požární obrana, např. provádět 
hasební opatření, aby se požár dál nerozšiřo-
val do dalších prostor objektu, případně na 
okolní objekty atd. Další součástí odborné 
přípravy byl výcvik na záchranu osob pro-
bořených na ledu. Praktický výcvik s dalšími 
dobrovolnými jednotkami proběhl na rybní-
ku Svatavák, ve spolupráci se sokolovskými 
profesionály a odborníkem na tuto problema-
tiku Ing. Mgr. Hynkem Černým. Informace 
o zásahové činnosti najdete na našem webu 
www.sdhchodov.cz.

Informace SDH únor 2012
Hlavní únorovou akcí byl tradiční hasičský ples. 
Věřím, že se organizátorům tato významná spo-
lečenská akce vydařila a všichni přítomní se 
velmi dobře pobavili. K dobré náladě přispěla 
svým výkonem známá kapela „Ještěřice“ a mo-
derátorka Míla Pólová. Za pěkné ceny v bohaté 
hasičské tombole děkujeme všem osloveným 
sponzorům. Dne 4. února 2012 proběhla také 
první soutěž mládeže, kterou pořádal SDH v So-
kolově v disciplíně 60 m překážek. Naší mládež-
níci a svěřenci Martiny Svobodové předvedli 
velmi slušný výkon. Někteří nováčci, kteří tuto 
disciplínu absolvovali poprvé, svými výsledky 
dokázali, že v budoucnu se s nimi musí počítat.

mladší žáci
Teodor Takáč - 6. místo, Filip Hampl 

- 9. Místo (z 25 závodníků)
starší žáci
Martin Děbnár - 7. místo, Jiří Weiss 

- 8. místo, Petr Bazgier - 10. místo, Mar-
tin Homola - 11. místo, Daniel Cafourek 
- 12. Místo (z 20 závodníků)

Děkujeme našim sponzorům
Lincoln CZ, RM Security Roman Meškán, 

Teleskopické stožáry s. r. o., KH Cetto, Pekosa 
Chodov s. r. o., Město Chodov, BMP Bohemia 
metal produkt s. r. o., Epiag Lofida Chodov, 
Elekto Hele Plzeňka, MBN - J. Slouková, CK 
HOME TRAVEL, TIPO – p. Šimice, J & G Tou-
ristik, SBD Rozvoj Sokolov, BI-ESSE s. r. o., 
MUDr. Maxová, Stavebniny J. Pech, FOTO 
Kovařík, Elektrofoto Fany, Autodílny Čepelá-
ková, J+M penzion, Květinka – p. Tylingero-
vá, Egeria s. r. o, Pož. prevence p. Mychajliv, 
Pizzeria Andolini, Hammer Holding, ROSAD 
MK s. r. o., ALVA Computer, Porcelám p.Těž-
ký, Autodílna S. Šimek, Salon Relax Chodov, 
Porcelán p.Sedláček, Bohemia Porcelán, Kvě-
tinka - p. Šanderová, Porcelán p. Červenka, 
Drogerie - Elephant p. Pizingerová, Květinka 
– Ewa Dubská, Úklid p. Laresová, Gardena - 
p. Peřina, Pivovar Chodovar, Lékárna Panacea 
Chodov, Nábytek Ideál, Zámečnictví Mazur, 
Hasící přístroje – E. Béžová, Jaroslav Vykou-
pil, Salon Marcela, CHOTES Chodov, Impro-
mat, Proxima Gastro, Stavebniny – Hana Hu-
bertová, Auto tuning Ideál, Restaurace Sparta, 
Českomoravský beton –TBG, Lázeňský hotel 
Thermál, Laides Fitness, WD Computer, Po-
žární výstroj a výzbroj Počerny.
 Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
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Blokové čištění
V období od 2. 4. do 31. 5. 2012 proběhne na 
území města tradiční blokové čištění komuni-
kací, které se řídí schváleným technologickým 
postupem a rozhodnutím silničního správního 
orgánu. Žádáme řidiče, aby důsledně respek-
tovali instalované dopravní značení a umožnili 
tak plynulý průběh prací.

Rozpis blokového čištění s termíny 1. část:
02.04.  Po Horní
03.04.  Út Hrnčířská, Nádražní
04.04.  St Čs. odbojářů 
 (horní část od č.p.931 k č.p.928)
05.04. Čt Čs. odbojářů
 (dolní část od č.p.928 k č.p.1007)
06.04. Pá Dvořákova,   
 parkoviště u bývalého tržiště
07.04. So parkoviště U Porcelánky 1012,  
 Havlíčkova, Bezručova
10.04. Út U Porcelánky
 (od Nádražní k č.p.867)
11.04. St U Porcelánky (od č.p.867 k Luně)
12.04. Čt U Porcelánky   
 (od porcelánky k TJ Spartak)
13.04. Pá Tyršova, Dukelských hrdinů
14.04. So  Karlovarská vč. placeného
 parkoviště, Nejdecká, nám. Míru
16.04. Po Lesní (horní část) 
17.04. Út  Lesní (dolní část),
 Nerudova (propojka do Lesní)
18.04. St Štěříkova louka, Západní 
19.04. Čt Nerudova
20.04. Pá Luční vč. č.p. 1101-1104  
21.04. So    komunikace u polikliniky, komu 
 nikace u autobusového nádraží, 
 parkoviště a komunikace
 u evangelického kostela
23.04. Po Revoluční
24.04. Út Školní, parkoviště u „Plzeňky“
25.04. St Palackého
26.04. Čt  Smetanova
27.04. Pá  Tovární (velké parkoviště
 a komunikace u skladů DZ)
30.04. Po  Vančurova, Krátká
02.05. St Tovární
03.05. Čt  Osadní, Budovatelů, ČSA,   
 Obránců míru
04.05. Pá Hlavní od PENNY
 k ulici Boženy Němcové

Pokračování rozpisu pro měsíc květen bude 
zveřejněno v příštím vydání Zpravodaje. 
Kompletní rozpis najdete také na
www.chotes.cz a www.mestochodov.cz.
       Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.

Prodej  sazenic  2012  v  areálu  ZŠ 
praktické a ZŠ speciální Chodov

Děkujeme všem, kteří u nás již několik let 
kupují sazenice květin. 

Letos opět nabízíme k prodeji sazenice:
Muškát vzpřímený 9 Kč 
Muškát převislý 8 Kč 
Fuchsie 8 Kč 
Voskovka 6 Kč
Afrikán 1  až 2 Kč
Různé letničky 5 až 10 Kč

Objednávat můžete již nyní: 
osobně: ZŠ praktická a ZŠ speciální Cho-

dov, okres Sokolov, Nejdecká 254
telefonicky: 352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz 
Objednané sazenice bude možno vyzved-

nout kdykoliv od konce dubna v dohodnu-
tém termínu. 

OD 10.5.2012 PRAVIDELNĚ OTEVŘENO 
VE ČTVRTEK OD 13:30 DO 15:00 HODIN

Klub filatelistů Chodov
Klub filatelistů Chodov pořádá výroční člen-

skou schůzi 5.4.2012 od 16 hodin ve společen-
ském sále KASSu Chodov.

Klub českých turistů Chodov
KČT Chodov posílá pozvání na pocho-

dy „Slavkovským lesem na hrad Loket“ 
a „Okolím Chodova!“, které se budou konat 
ve dnech 27.-29.4 2012. Start bude na 1. ZŠ 
Chodov, Dukelských hrdinů, v čase 6:00 
-10:00 h, trasy 8-65 km, trasa povede na 
rozhlednu Krudum - Svatoššké skály - Ko-
máří rybníky – Loket. Těšíme se na Vás, 
budeme rádi, když přijde hodně chodováků. 
Veškeré informace na ruza@hrosi.info.bení.           
       Růžena Štěpánková
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  DDM Bludiště
  Chodov 
 
APRÍLOVÁ ŠKOLA

Pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory 
MěSRPD při DDM Bludiště Chodov pořádá 
za podpory Karlovarského kraje další akci ze 
seriálu Sdružujme se proti nudě!

Ve dnech 29.3. a 2. až 4.4. se bude opět vy-
učovat keramika a šikovné ruce v Aprílové 
škole. Děti, které kroužky navštěvují, si v tyto 
dny mohou vzít s sebou na hodinu někoho 
z rodiny a předvést mu, jaké to je, být žákem 
ve škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlav-
ně se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si za 
odměnu odnesou svůj vlastnoruční výrobek.

ČARODĚJNÉ BLOUDĚNÍ
Pořádáme za podpory Města Chodov.
Přijďte si 27. dubna od 17 h projít s Vašimi 

strašidly, čaroději a ježibabami soutěžními 
stanovišti v areálu zahrady u DDM. Pokud 
statečně splníte úklady čarodějnic, uvaříte 
kouzelný lektvar a prokážete ždibec odvahy, 
zaženete překonané útrapy u táboráku ope-
čeným buřtíkem. Nakonec nějakou čaroděj-
nici spálíme. Vstupné: děti v kostýmu zdar-
ma, ostatní 20,- Kč S sebou: odvahu a v DDM 
předem vyzvednuté časové vstupenky.

INDIÁNI PO NAŠeM ... 2012
LetNÍ tÁBOR Ve LHeNICÍCH

Vyhlížímeodvážné  děti, které si s námi bu-
dou v létě hrát na indiány. Připravte si toma-
havky 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 indiánek a indiánů: 6 – 9let
NÁPLŇ TÁBORA: indiánské výpravy,
soutěže, hry v přírodě, diskotéky, 
karneval, výlet na zámek, koupání…)

UBROUSKOVÁ teCHNIKA
Vyrábět se budou květináčky nejen na by-

linky. Přijďte si užít příjemný podvečer.
KDY: čtvrtek 19. 4. 2012 od 17:00 hodin  
CENA: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.

CHODOVSKý DUAtLON
Pořádají: SRPD při DDM Bludiště Chodov, 

ŠAK Chodov, TJ Plamen Chodov za podpory 
Města Chodov.

Datum konání: neděle 15. dubna
Registrace: Stadion Olympioniků /ŠAK/.
Bližší informace na ddmchodov.cz
nebo tel.: 602100336 – Martin Voleman.

DOPRAVNÍ SOUtĚŽ
Pořádá Městská policie Chodov a DDM Blu-

diště ve dnech 17. dubna + 18. dubna 2012.
Pokud jste žáky 5.-8. tříd, domluvte se se 

svými učiteli a reprezentujte nejen sebe, ale 
i svou školu ve znalostech z dopravních před-
pisů, zdravovědy a při jízdě zručnosti.
KURZy PALIČKOVÁNÍ

KDY: v úterý 3.4. a 24.4. 2012   17-19:30 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
KURZOVNÉ: 150,- Kč na každý kurz
S SEBOU: pouze přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kan-

celáři DDM na tel. 352 352 281

                  SOUtĚŽ ZUŠ 2011/2012
Základní umělecká škola Chodovpořádá 
„KRAJSKÉ kolo přehlídky tanečních oborů 
ZUŠ“ ve středu 4. dubna 2012 od 13 hodin na 
Malé scéně KASSu v Chodově. Přehlídka je 
veřejnosti přístupná. Vstup volný.
         PhDr.Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠFoto: DDM-Čarodějné bloudění 2011
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VyHLÁŠeNÍ VÍtĚZŮ SOUtĚŽe
„O NeJHeZČÍ VeLIKONOČNÍ VAJÍČKO“ 

pondělí  30.04.  16:00 h
Vítěze nejhezčích výrobků odměníme na dět-

ském oddělení. Pro veřejnost.
ČtVRteČNÍ VýtVARNÉ DÍLNIČKy 

od 14:00 do 17:00 h
05.04. Velikonoční dekorace II.
12.04. Skřítkové
19.04. Veselé obrázky do oken
26.04. Čarodějnice
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 h
V rámci projektu Celé Česko čte dětem, je pro 

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

02.04. O klukovi z plakátu
16.04. Říkání O víle Amálce
23.04. Káťa a Škubánek
30.04. Malá čarodějnice

tIPy KNIHKUPeCtVÍ:
Jo Nesbo - Spasitel
Nora Roberts – Zahráváš si s ohněm
John Flanagan – Hraničářův učeň kniha 

jedenáctá (Ztracené příběhy)
Rick Riordan – Percy Jackson (Bohové Olym-

pu – Proroctví)
Tip pro Vás:
různé druhy slovníků  nejen do školy - anglič-

tina, němčina, francouzština, italština...
Otevřeno: Po – Pá  10:00-12:00  

                     13:00-17:00
Staroměstská 55, tel.: 352 352 257

  Infocentrum Chodov
   PŘeDPRODeJ VStUPeNeK
MAJK SPIRIt/H.Z.M./MONO

06.04. 21:00 LD Stará Role za 150,-
DANI ROBINSON

07.04. 20:00 LD Stará Role za 200,-
V. MIŠÍK A etC, M. PROKOP, L. ANDRŠt, I. HLAS

11.05 17:00  Amfiteátr Loket za 280,-
WALDA GANG/DeBILL HeADS/ MORČAtA 
NA útĚKU/DeeP PURPLe ReVIVAL

12.05 17:00  Amfiteátr Loket za 190,-
HORKýŽe SLÍŽe/POLeMIC/100 ZVÍŘAt

25.05 17:00  Koupaliště Michal za 260,-
ROBIN HOOD – MUZIKÁL DIVADLA KALICH

06.07. 21:00  Amfiteátr Loket za 550,-

Městská knihovna Chodov 
VýStAVA SOUtĚŽe „O NeJHeZČÍ VeLI-
KONOČNÍ VAJÍČKO“

04.04-20.04.  
Výstava všech výrobků, při které můžete hla-

sovat o nejhezčím výrobku, se uskuteční na dět-
ském oddělení. Pro veřejnost.
RODINKA „HURÁ, Je tU JARO!“

čtvrtek 05.04.  10:00 h
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutěží 

pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

BeSeDA „VeLIKONOCe“
S tOMÁŠeM KÁBRteM

čtvrtek 05.04.  17:00 h
Beseda o významu a symbolice Velikonoc.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

SALSA PÁRty
pátek 06.04. 17:00-20:00 h
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hud-

by pro páry i jednotlivce. Každý může přijít pod-
le svých časových možností. Společenský oděv 
není podmínkou. Pro veřejnost, vstup zdarma. 
„tAJNOStI HeReCKÉ A HIStORKy ROZVeR-
NÉ“ BeSeDA S LJUBOU SKOŘePOVOU

středa 18.04.  18:00 h
Oblíbená herečka kromě zajímavého  vy-

právění představí návštěvníkům stejno-
jmennou knihu.

Pro veřejnost, vstup zdarma.
HOROROVý MeJDAN V KNIHOVNĚ

pátek  20.04. 16:00 h
V rámci Světového dne knihy pořádá 

knihovna mejdan pro čarodějnice, upíry, 
strašidla a příšery od 13 do 17 let.. Rejdit 
se bude v podkroví knihovny. Pro veřejnost 
v maskách a kostýmech.
  tWILIGHt KOUteK
- PŘeDNÁŠKA KAteŘINy KAPOUNOVÉ

pátek 20.04. 18:00 h
Povídání o upírech v Twilight, o literár-

ních a hudebních inspiracích Stephenie Me-
yer a filmových zpracováních. Pro veřejnost, 
vstup zdarma.
SALSA PÁRty 

středa 25.04. 17:00-20:00 h
Taneční večer v rytmu latinskoamerické 

hudby pro páry i jednotlivce. Každý může 
přijít podle svých časových možností. Spole-
čenský oděv není podmínkou. Pro veřejnost, 
vstup zdarma.
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Ples se s jistotou zapsal do dvacetileté 
historie školy. Byl náramný, okouzlující, 
noblesní a zábavný zároveň. Je těžké hod-
notit z pozice toho, kdo vše organizoval, 
ale neskromně bychom mohli říci, že jsme 
na sebe pyšní.  Já, Pavel, stál v pozadí. 
S úsměvem na tváři a jiskrou v oku jsem 
vzpomínal na společné okamžiky osmi let 
i úterních předtaneční, avšak náhle jsem 
uviděl dospělé ženy a muže, kráčející 
vstříc nové etapě života. 

    Tina Pochmanová (G8) a Pavel Vašek (G7)

  ZŠ Komenskeho
  informuje
environmentální výchova hrou 

Naše škola se zapojila do projektu EKO-
POLIS. Cílem projektu je vytvořená atrak-
tivní stolní didaktická hra, která je široce 
využitelná při výuce průřezového tématu 
environmentální výchova. Každý hrající  žák 
se ocitne v roli starosty, který postupně roz-
víjí svoje městečko, a musí při tom vhodně 
skloubit ekonomické, sociální i ekologické 
projekty. Projekt je určen především žákům 
druhého stupně , ale možná v základní verzi 
zaujme i žáky nižších ročníků.

Chemická  olympiáda
V březnu proběhlo v Sokolově okresní kolo 

chemické olympiády. O. Čoupek vybojoval 
2. místo, H. Růžičková a V. Veselý se vešli 
mezi šestku nejlepších. 

Konverzační soutěž v německém jazyce
Dne 7. března 2012 proběhlo na naší škole 

na 2. stupni školní kolo konverzační sou-
těže v německém jazyce. V letošním škol-
ním roce se tento cizí jazyk vyučuje již jen 
v 8. a 9. ročníku a to pouze ve třech sku-
pinách. Celkem soutěžilo 14 žáků. Vítězství 
si odnesla B. Ptáčková před D. Fáberovou, 
Kristýnou Kyprovou a Jakubem Rauem. 
Vyučující německého jazyka děkují všem 
žákům za účast a pečlivou přípravu.

Zeměpisná olympiáda
V březnu proběhlo  školní kolo „Země-

pisné olympiády“, které se zúčastnilo 63 
úspěšných řešitelů. 

  Gymnázium a obchodní
  akademie Chodov
Maturitní ples ve stylu Las Vegas

Člověk se dožívá v průměru osmdesáti let 
a při pomyšlení, že strávíte s někým celých 
osm let, během kterých sledujete jeho úspě-
chy a nezdary, úsměvy či smutné výjevy 
obličeje, přicházíte na myšlenku, že jste se 
stali součástí jedné etapy jeho životní cesty. 

Osmiletou, mnohdy trnitou cestu jsme 
završili v pátek 24. února maturitním ple-
sem v KASSu Chodov, nesoucího se ve stylu 
nablýskaného Las Vegas. Ruleta se roztáčí. 
Hráči si kontrolují karty a žetony, po tvářích 
jim stéká pot. Noc co noc se takové příběhy 
odehrávají ve městě casin. V Las Vegas naší 
noci také tekl pot po tvářích, obzvláště nám, 
maturantům. 

Nebyli bychom to my, abychom neměli 
něco extra. Celým večerem provázel popu-
lární herec a moderátor Petr Rychlý, který 
svým vtipem dodal casinové noci jiskru. 
S odbitím osmé hodiny večerní se roze-
zněl hlas slečny s pavím peřím symbolic-
kou písní, podtrhující atmosféru prvního 
maturitního plesu Gymnázia a obchodní 
akademie Chodov. Posledním tónem se 
zhasla světla a osm statečných párů roz-
proudilo taneční parket kreacemi jivu 
a rumby, za něž patří velký dík taneční 
mistryni paní Prudíkové. Při slavnostním 
ceremoniálu kráčeli maturanti s hlavou 
vztyčnou vstříc šerpám za doprovodu kla-
vírní sonáty a slz hrdých rodičů a prarodi-
čů, jež viděli, jak se z malých dětí přes noc 
stali dospělí lidé. Pomyslnou třešní se sta-
lo půlnoční překvapení plné barev, světel, 
macareny, Hvězdných válek, respektive 
všeho, co můžete očekávat od návštěvy 
amerického města hazardu. 
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V kategorii A - 6. ročníky získal nejvíce 
bodů a 1. místo obsadil F. Sommer; 2. místo 
M. Vrábel a 3. místo E. Vlčková.

V kategorii B - 7. ročníky získal nejvíce 
bodů a 1. místo obsadil J. Tícha; 2. místo 
P. Dušek a 3. místo V. Hruška.

V kategorii C - 8. a 9. ročníky získal nejvíce 
bodů a 1. místo obsadil R. Lisner; 2. místo 
J. Skalický a 3. místo P. Blinov.

Můj oblíbený knižní hrdina
Dne 27.02.2012 v 16.00 hod. proběhlo 
v Městské knihovně slavnostní vyhlášení vý-
tvarné soutěže „MŮJ OBLÍBENÝ KNIŽNÍ 
HRDINA“. Soutěže se zúčastnila i naše škola 
1. stupeň:
1. místo: Klára Staňková a Nataša Abtová (5.A)
2. místo: Simona Krušinková (4.C) 3. místo: 
Hana Zápotocká (5.B)
2. stupeň:
1. místo: Tereza Doležalová  (9.B)
2. místo: Veronika Adamovská  (6.B)
3. místo: Patrik Strnad  (6.A)
výtvarné kategorii – výrobky:
1. místo: Lenka Čalounová  (8.B)

    Miloš Volek

            JSOU VČeLÍ CHOROBy
            PŘeNOSNÉ NA ČLOVĚKA?   

Vážení čtenáři, v minulém čísle byl uza-
vřen cyklus o včelích produktech. Dubnové 
číslo je věnováno chorobám včel a zodpovím 
zde i často Vámi kladenou otázku, která je 
titulkem tohoto článku.

Včela a její plod mohou onemocnět celou 
řadou chorob. Zmíním se pouze o dvou zá-
važných chorobách, které včely a nás včela-
ře, trápí nejvíc.

Nejzákeřnější nemocí včel je „včelí mor“, 
správně – mor včelího plodu. Původce ne-
moci je tyčinková bakterie, která napadá 
včelí plod. Dospělá včela je vůči moru odol-
ná, ale včely roznášejí nákazu po celém úle 
a okolí. Zákeřnost této bakteriální nákazy 
spočívá v její obtížně likvidaci. Spory bakte-
rie jsou totiž odolné vůči vysokým i nízkým 
teplotám, vůči dezinfikaci a přežívají v půdě 
kolem včelínů i několik desítek let. Naka-
žená včelstva se v naší ČR pálí včetně úlů, 
včelínů, nářadí i oděvu včelaře (pouze včelař 
přežívá). Ve světě se léčí pomocí antibiotik, 

u nás jsou antibiotika zakázána.
Nejblíže území naší organizace se mor 

vyskytl asi před 15 lety v Děpoltovicích, 
v současné době je několik ohnisek moru 
v okrese Cheb.

Chci požádat všechny konzumenty medu, 
aby nevyhazovali do popelnic nevymyté 
sklenice od medu. Ve zbytcích medu mohou 
být spory bakterie moru, které pak slídící 
včely mohou přenést do svých úlů!!

Další závažnou chorobou je varroáza. Pů-
vodcem tohoto onemocnění je roztoč VAR-
ROA DESTRUKTOR, který k nám byl zavle-
čen v roce 1981.

Roztoč napadá především včelí plod, kde 
také probíhá celý jeho vývojový cyklus. 
Roztoč se živí HEMOLYMFOU (krví) včel 
a včelího plodu. Následkem toho se líhnou 
včely s nedokonale vyvinutými křídly a  za-
krnělýma nohama. Při přemnožení roztoče 
včelstvo uhyne.

Intenzivní léčení proti roztoči může probí-
hat v pouze v období, kdy není snůška, t.j. 
na podzim (po vytočení medu) nebo zjara, 
nejpozději však do konce března. Léčení je 
povinné pro všechny chovatele včel! 

V naší organizaci bojujeme proti roztoči již 
více jak 20 let. Masivní výskyt roztočů v loň-
ském roce způsobilo, že naše včelstva šla do 
zima značně oslabená, takže zimní úhyny 
včel budou vyšší. Podzimní léčení probí-
halo dle nařízení státní veterinární správy 
ve třech etapách, poslední léčení proběh-
lo koncem listopadu. V lednu se provádělo 
kontrolní vyšetření. Dle výsledku tohoto 
šetření musíme v naší chodovské organizaci 
přeléčit včelstva u 9 včelařů.

V závěru chci ujistit všechny konzumenty 
medu, že ŽÁDNÁ VČELÍ CHOROBA NENÍ 
PŘENOSNÁ NA ČLOVĚKA. 

Zdroj: Ing. Veselý – Včelařství
Antonín Surý, včelař

VZPOMÍNKA
Odešel jsem od vás, kteří jste mě rádi 

měli, aniž by rty mé vám sbohem zašeptaly.
Dne 9.4.2012 vzpomeneme 4. výročí 

úmrtí našeho milovaného syna Martina 
Petříka.

Stále vzpomínají rodiče, sestra 
a bratr s rodinou.
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čtvrtek 14.4.  a pátek 15.4.  v 17 hod., 
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.
RIO 3D
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z 
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.

úterý 26.4.  a středa 27.4.  v 17.00 a 19.30 hod.   
KRÁLOVA ŘEČ /118/
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce, vystrašený člověk potřebu-
je pravého přítele.

pátek 8.4.  v 17 hod., sobota 9.4.  a neděle 10.4.  v 15 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY 3D  /88/
PREMIÉRA animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu 
na záchranu své maminky. Divoké dobrodružství ve formátu 3D.

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.

 

čtvrtek 5.4. v 19:30 h, pátek 6.4.
a sobota 7.4.v 17 h, neděle 8.4. v 19:30 h
PrCi, PrCi, PriCiČKy - ŠKOlNí srAz 
Premiéra romantické komedie UsA.
stará známá partička se po letech schází na třídním srazu.
Další pokračování úspěšné komedie.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

pátek 13.4. v 19:30 h
ANDrÉ rieU - liVe iN MAAstriCHt 2011 /180/
zajímá Vás klasická hudba, ale máte čas jen občas poslouchat její největší hity od 
Mozarta nebo strausse? stydíte se (jako my), že rozpoznáte jen nejznámější árie.Pak 
je tu pro Vás naprostá novinka při objevování nádherné klasické hudby. Jmenuje se 
André rieu. skvělá zábava tentokrát pro příznivce vážné hudby a nejenom pro ně.
Přístupné. Vstupné 200 Kč

čtvrtek 26.4. v 19:30 h, pátek 27.4. v 17 h,
sobota 28.4. a neděle 29.4. v 19:30 h
MůJ VysVleČeNeJ DeNíK /90/
Premiéra české komedie.
Neříkejte svým dětem, že jste to viděli, ať mají nějaké tajemství. sex, alko-
hol a tráva, láska, sny, zrada rodiče a trapasy všechno tam je.
Přístupný od 12 let. Vstupné 115 Kč

10:00-22:00 h stánkový prodej v ul. Školní a Hlavní,  
  pouťové atrakce
14:00-17:00 h hudební program kapely Vesnická čtyřka
15:00-17:00 h volba Miss čarodějnice, kategorie 
  předškoláci (do 6 let), školáci (do 15 let),  
  poškoláci a ostatní (15-99 let)
15:00-17:00 h taneční přehlídka chodovských skupin
17:00 h stavění máje
19:30 h Filipojakubská vatra,
  pálení čarodějnic, opékání buřtů
22:00 ohňostroj

HUDBA V PARKU  17-22 h
17:10-18:20 h Bodlo
19:00-20:20 h Pokus
21:00-22:00 h lucie revival

pondělí 30.4. čtvrtek 19.4. v 19:30 h, pátek 20.4. v 17 h,
sobota 21.4. a neděle 22.4. v 19:30 h

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

Vráskyzlásky
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čtvrtek 12.4. v 17 a 19:30 h, pátek 13.4.  v 17 h, 
sobota 14.4. a neděle 15.4. v 17 a  19:30 h
GHOSt RIDeR 2 3D /95/
N. Cage se vrací jako Johny Blaze. V pokračování světového hitu 
z roku 2007. Johny stále bojuje se svou kletbou ďáblova lovce.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 145 Kč

čtvrtek 5.4. v 19:30 h, pátek 6.4. a sobota 7.4.v 17 h, 
neděle 8.4. v 19:30 h
PRCI, PRCI, PRICIČKy - ŠKOLNÍ SRAZ
Premiéra romantické komedie UsA.
stará známá partička se po letech schází na třídním srazu. Další pokračování 
úspěšné komedie.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 7.4. a neděle 8.4. v 15 h
LORAx 3D /94/
Animovaný rodinný film UsA.
Kvůli lásce by se mladý idealista ted třeba rozkrájel. Aby získal 
přízeň Audrey, bude to mít ještě o něco těžší. Musí najít mýtickou 
postavu jménem lorax a pomoci ji zachránit.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pondělí 9.4., úterý 10.4., středa 11.4.  v 19:30 h
HNĚV tItÁNŮ 3D 
Premiéra akčního fantasy UsA.
Pokračování souboje titánů po 10 letech.
Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

sobota 21.4. a neděle 22.4. v 15 h
MODRý tyGR /90/
rodinný film Čr a Německa.
Příběh dvou dětí Johanky a Matyáše, kteří žijí společně s rodiči v bo-
tanické zahradě s mluvícím papouškem. A co se stane, když se ve 
městě objeví modrý tygr?
Přístupné. Vstupné 95 Kč

pondělí 2.4. a úterý 3.4. v 19:30 h
MeZI VLKy /117/
Premiéra akčního thrilleru UsA.
Dnes přežiješ nebo zemřeš. Film představuje poutavé dobrodružství 
skupiny mužů, kteří se v boji o život musí postavit krutému mrazu 
a krvelačným lesním bestiím.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

pátek 13.4. v 19:30 h
ANDRÉ RIeU - LIVe IN MAAStRICHt 2011 
zajímá Vás klasická hudba, ale máte čas jen občas poslouchat její 
největší hity od Mozarta nebo strausse? stydíte se (jako my),
že rozpoznáte jen nejznámější árie.Pak je tu pro Vás naprostá novinka 
při objevování nádherné klasické hudby. Jmenuje se André Rieu. 
Skvělá zábava tentokrát pro příznivce vážné hudby a nejenom pro ně.
Přístupné. Vstupné 200 Kč

čtvrtek 5.4. v 17 h, pátek 6.4. a sobota 7.4. v
19:30 h, neděle 8.4. v 17 h
tItANIC 3D /194/
Premiéra romantického dramatu UsA.
starý příběh doplněný o dosud ve filmu neuvedené záběry.tentokrát ve 
3D formátu slibují skvělý zážitek.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 1.4. v 15 h
HURÁ DO AfRIKy 3D /93/
Animovaná komedie UsA.
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

neděle 1.4. v 17 a 19:30 h
OKReSNÍ PŘeBOR - POSLeDNÍ ZÁPAS 
PePÍKA  HNÁtKA
Česká komedie.
Film vychází z populárního tV seriálu. tam, kde populární seriál Novy začínal 
tam bude film končit - aneb jak to vlastně všechno začalo. skvělé herecké 
obsazení: O. Vetchý, l. sobota, M. Krobot.
Přístupný od 12 let. Vstupné 115 Kč

úterý 17.4. v 19:30 h
PeRfeCt DAyS - I ŽeNy MAJÍ SVÉ DNy
repríza skvělé české komedie.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

středa 18.4. v 19:30 h
LÁSKA Je LÁSKA /108/.
Kdo vám ukáže, že láska je láska?
Nárožný, Balzerová a Vetchý v nové české komedii.
Přístupné. Vstupné 95 Kč

pondělí 16.4. v 19:30 h
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC /65/
Premiéra dramatu Čr a slovinsko.
Příběh dvou dětí se odehrává po Novém roce. Dva kluci se náhodně ocitnou 
v bytě mladé dívky, u níž jsou na návštěvě dva muži. zde prožijí svá první set-
kání s láskou i sexualitou a opájí se nespoutaným dospělým světem.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

čtvrtek 19.4. v 17 h, pátek 20.4. v 19:30 h,
sobota 21.4. a neděle 22.4. v 17 h
SNĚHURKA
Premiéra fantasy komedie UsA.
sněhurka ožívá v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale i 
žárlivosti a zrady. V hlavní roli Julia roberts.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 19.4. v 19:30 h, pátek 20.4. v 17 h,
sobota 21.4. a neděle 22.4. v 19:30 h
VRÁSKy Z LÁSKy /105/
Vtipný, poetický a místy a nekompromisně upřímný film o starých 
lidech, kteří se ocitli v prazvláštním bezčasí, budoucnost před sebou 
nemají žádnou, minulost jim umírá každý den s přáteli a známými. 
Hrají: J. Bohdalová, r. Brzobohatý, i. trojan, t. Medvecká a další.
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

pondělí 23.4. v 19:30 h
VRtĚtI ŽeNOU /100/
Premiéra historické rom. komedie  V.Británie a Francie.
Dr. Dalrympley se specializuje na léčbu žen, které trpí “hysterií“ a 
vytvoří nástroj, který jimumožňuje, aby se jim ulevilo. tím nástro-
jem je vibrátor, který umožňuje těmto ženám dosáhnout vytoužené 
úlevy daleko dříve.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

KinoDuben 2012
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Zadáno pro školy
Filmové představení pro ŠD       
ŽRALOCI NA SOUŠI
Vstupné 50 Kč

Koncert       
JUNIOR DIxIeLAND
zUŠ Mariánské lázně
Vstupné 35 Kč

20.4. pátek 13:15 h

24.4. úterý 9:00 h sŠ a 6.-9. tř. i. zŠ

                     11:00 h 6.-9. tř. ii. a iii. zŠ

14. týden 2012
3. 4. úterý a 5. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 4. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VteŘiNy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DiÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
MAGAzíN stAlO se U NÁs
souhrn událostí za měsíc březen (premiéra)
KiNOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině

tÝDeN V KrAJi 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra) 

15. týden 2012
10. 4. úterý , 12. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 13. 4. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VteŘiNy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
KiNOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině
DiÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

tANeČNí sOUtĚŽ zUŠ
záznam soutěže (premiéra)

tÝDeN V KrAJi 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

16. týden 2012
17. 4. úterý, 19. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 20. 4. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VteŘiNy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DiÁŘ přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra) 
KiNOMiX o aktuálních novinkách v našem kině

PO ŠKOle
pořad o zájmových kroužcích v Chodově (premiéra)

rOCKPArÁDA rocková hitparáda (premiéra)

tÝDeN V KrAJi 
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

17. týden 2012
24. 4. úterý a 26. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00,  27. 4. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VteŘiNy
život v Chodově očima kamery (premiéra)
DiÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KiNOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině

leGeNDA V+W 

čtvrtek 26.4. v 17 h, pátek 27.4. v 19:30 h,
sobota 28.4. a neděle 29.4. v 17 h
BIteVNÍ LOď
Premiéra akční sci-fi UsA.
Bitva o zemi začne na moři. Flotila válečných lodí narazí při výcviku 
na bitevní loď mimozemské rasy, která chce na zemi postavit svoji 
základnu. spojenecká námořní flotila má za úkol zmařit jejich plány..
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

pondělí 30.4. v 19:30 h
PROBUDÍM Se VČeRA /120/
skvělá česká komedie  ze studentských let.
Přístupné. Vstupné 115 Kč

úterý 24.4.  v 19:30 h
BÁJeČNý HOteL MARIGOLD /118/
Premiéra komedie UsA a V.Británie.
skupina důchodců se vydává do předaleké indie do nově zrekon-
struovaného hotelu. z  reklamy se dovídají, že jde o špičkové sídlo 
uprostřed exotické indie. Ale všechno je jinak.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 26.4. v 19:30 h, pátek 27.4. v 17 h,
 sobota 28.4. a neděle 29.4. v 19:30 h
MŮJ VySVLeČeNeJ DeNÍK /90/
Premiéra české komedie.
Neříkejte svým dětem, že jste to viděli, ať mají nějaké tajemství. sex, 
alkohol a tráva, láska, sny, zrada rodiče a trapasy všechno tam je.
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

středa 25.4. v 19:30 h
LÁSKA Je LÁSKA /108/
skvělá česká komedie, při které se určitě zasmějete.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

sobota 28.4. a neděle 29.4. v 15 h
HURÁ DO AfRIKy 3D /93/
Animovaný rodinný UsA.
Afrika je ráj pro divoká zvířata ráj na zemi. 
Vydávají se na nebezpečnou pouť za vodou.
Přístupné, česky mluveno.Vstupné 135 Kč

Kino Duben 2012
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Aprílová škola  02.-04.04.  DDM Chodov  DDM Bludiště
- výuka keramiky, šikovné ruce      Chodov
Knižní hrátky aneb...  02.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba O klukovi z plakátu  17:00 h
Vernisáž výstavy „Absolventi 2012“  03.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
výstava potrvá do 25.04.  16:00 h  DDM
Kurz paličkování  03.04.  DDM Chodov  DDM Bludiště
  17-19:30 h    Chodov
Podvečer se starostou  03.04.  KASS – televizní studio,  KASS Chodov
  18:00 h  pořad v přímém přenosu
Výstava a hlasování soutěže  04.-20.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
 „O nejhezčí velikonoční vajíčko“
Krajské kolo přehlídky   04.04.  KASS – Malá scéna  ZUŠ Chodov
tanečních oborů ZUŠ  13-16:00 h
Středeční soutěže  04.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Rodinka – „Hurá, je tu jaro!“  05.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
              10:00 h 
Výtvarná dílnička  05.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Velikonoční dekorace II“  14-17:00 h
Výroční členská schůze  05.04.  KASS – společenský   KASS Chodov
filatelistů  15-18:00 h  sál
Beseda s tomášem Kábrtem  05.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
o význ.a sym. Velikonoc  17:00 h
Salsa párty – tančení  06.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17-20:00 h 
Hledání jara, otvírání   07.04.  ČSOP – zahrada   ZO ČSOP 
Chodov studánek
Hudba mezi obrazy – pořad  10.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
k výstavě Absolventi 2012  16-16:30 h  DDM
Prodejní trhy levného textilu  11.-12.04.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Středeční soutěže  11.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Výtvarná dílnička  12.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Skřítkové“  14-17:00 h
Hudba mezi obrazy – pořad  12.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
k výstavě Absolventi 2012  16-16:30 h  DDM
Prezentační akce –   16.04.  KASS Chodov  KASS Chodov
eurobak, s.r.o.   9-15:00 h   
Knižní hrátky aneb...  16.04.               MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Říkání o víle Amálce  17:00 h
Prodejní trhy levného textilu  17.-18.04.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Hudba mezi obrazy – pořad  17.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
k výstavě Absolventi 2012  16-16:30 h  DDM
Dopravní soutěž  17.-18.04.  DDM Chodov  Městská policie
pro žáky 5.-8. tříd      DDM Bludiště
Středeční soutěže  18.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
BeSeDA S HeReČKOU  18.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
LJUBOU SKOŘePOVOU  18:00 h
Výtvarná dílnička  19.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Veselé obrázky do oken“  14-17:00 h
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Jarní setkání seniorů SU a.s.  19.04.  KASS – společenský sál  KASS Chodov
  14-19:00 h 
Hudba mezi obrazy – pořad  19.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
k výstavě Absolventi 2012  16-16:30 h  DDM
Ubrousková technika  19.04.  DDM Chodov  DDM Bludiště
  17:00 h    Chodov
„Hororový mejdan   20.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
v knihovně“  16:00 h
twilight koutek – přednáška  20.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Kateřiny Kapounové  18:00 h
Den Země  21.04.  ČSOP – zahrada   ZO ČSOP    
      Chodov
Prodejní trhy levného textilu  22.-23.04.  KASS – společenský sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h 
Knižní hrátky aneb...                     23.04.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Káťa a škubánek  17:00 h
Hudba mezi obrazy – pořad  24.04.  Městská galerie  ZUŠ Chodov
k výstavě Absolventi 2012  16-16:30 h  DDM
Kurz paličkování  24.04.  DDM Chodov  DDM Bludiště
  17-19:30 h    Chodov
Koncert Junior Dixieland  24.04.  KASS – Malá scéna  KASS Chodov
(zadáno pro ZŠ)  9:00 h 
Středeční soutěže  25.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Salsa párty – tančení  25.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17-20:00 h
Prodejní trhy levného textilu  26.-27.04.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Výtvarná dílnička  26.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Čarodějnice“  14-17:00 h
Čarodějné bloudění  27.04.  DDM Chodov  DDM Bludiště
  17:00 h    Chodov
Čarodějnický jarmark  30.04.  okolí KASSu, park,  KASS Chodov
  10-22:00 h  ul. Hlavní, Školní, park. OD
Hudba v parku  30.04.  park u KASSu  KASS Chodov
(kapely Bodlo, Pokus, Lucie revival)  17-22:00 h
Vyhlášení vítězů soutěže  30.04.         MěK – dětské odd.  MěK Chodov       
„O nejhezčí velikonoční vajíčko“  16:00 h
Knižní hrátky aneb...  30.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Malá čarodějnice  17:00 h
Chodovský duatlon  15.04.  Smolnický kopec  DDM, ŠAK, 
  start 10:00 h  registrace od 8:30 h  tJ Plamen, Chodov
O pohár starosty města  21.04.  atletický stadion  SDH Chodov
Chodova – dospělí   9-16:00 h  ŠAK
VeLtAteA CUP  21.04.  jídelna ve   tJ Spartak 
Kraj. přebor ml. v rapidšachu  10-17:00 h  Smetanově ul.  Chodov
O pohár starosty města  22.04.  atletický stadion  SDH Chodov
Chodova – děti  9-16:00 h  ŠAK
19. ročník Chodovské  22.04.  Loket, Kozí vrchy  tJ Plamen 
časovky  13:00 h    Chodov
Atletika pro Chodov I  24.04.  atletický stadion   ŠAK Chodov
  15:30 h  ŠAK
Putování okolím Chodova  28.-29.04.  Chodov a okolí,  KČt Chodov
a Slavk. lesem na hrad Loket    Chodov – Loket
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SK BOx CHODOV
PetR BRODSKý Se StAL MIStReM ČR
Dne 9.-11.3.2012, se konalo mistrovství čes-
ké republiky boxu v Ostravě - Porubě.

Za chodovský boxerský oddíl, startoval 
Petr Brodský, ve váhové kategorii do 70 kg.

V prvním eliminačním boji, se utkal s Lu-
kášem Urbánkem s Brandýse nad Labem, 
se kterým, se již jednou Petr utkal a tehdy 
Petr  zápas prohrál na body, tohle měla být 
odveta.

Petr byl dobře nachystaný, nenechal nic 
náhodě, šel po soupeři  hodně tvrdě a nene-
chal ho ani na chvilku vydechnout.

Petr Brodský, druhý zleva 

Soupeř měl veliké problémy, jak se v boxu 
říká, zapíchli špičky, a zpátky ani krok. V té-
hle přestřelce  byl Petr viditelně lepší, sou-
peř to neudýchal, tady Petr  měl hodně na-
vrch. Druhé a třetí kolo bylo jednostrannou 
záležitostí  pro Petra. V tomhle zápase  Petr 
vyhrál  u všech tří ringových sudí.

Do druhého duelu Petrovi  nenastoupil 
soupeř  (říká se, že ze strachu  před Petrem)  
a finálový duel, také nebyl, prý údajně  se 
soupeř zranil  v předchozím utkání, tak se 
Petr Brodský stal mistrem české republiky.

   P. Hruška, trenér SK Box Chodov

fK StARÁ CHODOVSKÁ 
Tak jako každý rok, tak i letos pořádal náš fotba-

lový klub „Ples sportovců FK Stará Chodovská“, 
který se konal dne 25.2. v místním Kassu v Cho-
dově. Chtěl bych na tomto místě a touto cestou 
MOC A MOC PODĚKOVAT všem firmám, pod-
nikům, společnostem, podnikatelům, živnostní-
kům, organizacím a soukromým osobám za jejich 
vstřícnost, laskavost a ochotu, kterou nám proka-
zují vždy v době konání plesu i mimo něj.

tJ BAteStA CHODOV 
oddíl stolního tenisu

Ve druhém březnovém víkendu se odehrálo 
19. a 20. kolo mistrovských utkání ve 3. lize 
stolního tenisu. Chodovské „áčko“ ve slože-
ní Jaroslav Plaček, Petr Kovačič, Pavel Ko-
vačič a Jan Kořínek tentokráte vyjeli změřit 
síly do Ústí nad Labem a Litoměřic. V první 
polovině sezóny domácí stolní tenisté oba 
své soupeře doslova deklasovali, ovšem kaž-
dé utkání je jiné, proto naši borci odjížděli 
v plné sestavě. V sobotním utkání TJ Slavoj 
Ústí nad Labem proti Chodovu nasadili nej-
silnější možnou sestavu, ale ani to jim nepo-
mohlo k vítězství, neboť je Chodov porazil 
10-7. Největší oporou byl opět Petr Kovačič, 
který svou bojovností nenašel přemožitele. 
Zdárně mu asistoval bratr Pavel, který pouze 
v jednom případě ochutnal hořkost porážky. 
V závěru utkání úspěšně finišoval Honza Ko-
řínek, který desátým bodem zajistil celkové 
vítězství nad soupeři z Ústí. V nedělním zá-
pase Chodováci zavítali na palubovku TTC 
Litoměřice, kde v letošní sezóně řeší perso-
nální problémy. Nasadili tak do utkání ná-
hradníky, kteří se s rozjetým Chodovem ani 
nespotili. Chodovští borci je po hodině hry 
porazili 10-0. Dosaženými výsledky a cel-
kovým 6. vítězstvím v řadě se Batesta Cho-
dov umístila před posledním dvoukolem na 
4. místě. Pokud se naši pingpongáři udrží 
mezi 4 nejlepšími, zajistí si tak účast v nad-
stavbovém play-off a možnost bojovat o po-
stup do 2. ligy, což je cílem našich borců. 

V polovině února se v Sokolově konalo 
okresní kolo Poháru jednotlivců, kterého se 
zúčastnili pouze 2 Chodováci (Jan Kořínek, 
Jan Kožuškanič), což v boji s konkurencí na-
konec stačilo. Honza Kořínek využil absen-
ce ligových spoluhráčů a celý turnaj vyhrál. 
Tento individuální úspěch potvrdil kvalitu 
chodovského oddílu. Díky postupové kvótě 
si postup do krajského kola zajistil i Honza 
Kožuškanič.

Touto cestou bych chtěl dále poděko-
vat Šárce Vojtové, která finančním da-
rem podpořila naši mládež. MOC DĚ-
KUJEME a vážíme si Vaší podpory.

   Jan Kořínek,  jednatel oddílu
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Díky této spolupráci se nám daří zajistit 
velkou, pestrou a bohatou tombolu.Vážíme 
si všech sponzorů a dárců, obzvlášť v dnešní 
době, kdy něco dát nebo věnovat zdarma začíná 
být ojedinělé a vzácné. Věřím, že i přes všechny 
složitosti a těžkosti,  jaké nám přináší doba, se 
vám všem bude dařit a i v následujícím obdo-
bí našemu klubu budete nakloněni svoji přízní 
i vstřícností. DĚKUJEME!!

Náš dík také patří všem vystupujícím, moderá-
torce  R. Polákové, skupině „Griff“ vedené Štefa-
nem Gálem a všem z FK St. Chodovská, kteří při-
ložili ruku k dílu při zajištování této akce.

V krátkosti vám přináším informace ohledně 
zimní přípravy. Jak už je zvykem , tak i letos 
probíhala zimní příprava 2x týdně v tělocvič-
nách základních škol v Chodově a dále se naše 
mužstvo zúčastnilo dlouhodobého zimního 
turnaje pořádaného Baníkem Královské Poříčí 
na jejich hřišti s umělou trávou. Za účasti 10 
mužstev se naše mužstvo umístilo na 5. místě. 
Nyní již probíhají tréninky na jarní část sou-
těže na hřišti ve Staré Chodovské. První jar-
ní mistrovské utkání se hraje venku dne 8.4. 
v Krásně od 16:30 hodin.

Tímto bych chtěl pozvat diváky, příznivce, 
fanynky a celou sportovní veřejnost místní 
i z okolí k návštěvě našich domácích mistrov-
ských utkání na travnaté hřiště ve Staré Cho-
dovské. Vstupné je pouhých 15,- Kč a ženy 
a děti mají vstupné zdarma jako vždy. Pro ná-
vštěvníky je při utkáních zajištěno v našem 
bufetu občerstvení, kde si lze zakoupit např. 
točené pivo, limonády, kávu, grog, čaj, opeče-
nou klobásu, teplé párky a pro děti cukrovin-
ky. Tak neseďte doma a přijďte se podívat na 
fotbal. Třeba procházkou s celou rodinkou,  
alespoň vám bude chutnat oběd, protože naše 
zápasy začínají vždy od 11.00 hodin. Jste co 
nejsrdečněji všichni zváni a těšíme se na vás.
Přehled mistr.utkání na hřišti ve St. Chodovské:

Utkání                   Datum                 Začátek
FK Stará Chodovská - Šindelová               
  14.4 Sobota         11.00 
FK Stará Chodovská - Chlum sv. Máří         
  5.5 Sobota           11.00
FK Stará Chodovská - B.Krásno  
                  12.5 Sobota          11.00
FK Stará Chodovská - Loket „B“ 
                 26.5 Sobota           11.00
FK Stará Chodovská - Nové Sedlo „B“         
  2.6 Sobota           11.00 
       Jaroslav Franče, FK Stará Chodovská

KARAte KLUB GOReNJe CHODOV
II. KOLO LIGA MLÁDeŽe - PLZeň

Minulý víkend se borci z Karate klubu 
Gorenje Chodov zúčastnili soutěže pro 
mládež od bílého do zeleného pásu kterou 
perfektně připravil oddíl Narama Plzeň.

Z našich řad si přijeli získat ostruhy i za-
čínající borci: bratři Bubelíniovi a dvojča-
ta Bazoniovi. Bráškové si to prubli v kata 
ml.žáci 8.kyu, kde velmi mile překvapil 
Bazoni  Patrik („nebo to byl Matyáš? Čert 
se v těch dvojčatech vyznej“) který se pro-
bojoval až do semifinále a obsadil čtvrtou 
příčku. Z brášku Bubeliniú  starší Pavel 
získal bronz. Do finále starší žákyně 8.kyu 
kata se probojovala naše Nela Rambous-
ková a odnesla si zasloužené zlato.

Mladší žákyně  kata 7-6kyu (žlutý až ze-
lený pás) zde si  Žanetka Dognerová vy-
bojovala „jen“ stříbro. Zato v kumite ml. 
žákyně do 35 kg  si odnesla zlatou medaili. 

V kategorii mladší žáci kata 7-6.kyu zís-
kal bronz Tadeáš Čabala a Lukáš Vyčich-
lo s Danielem Chodem obsadili shodně 
5. příčku. Bronz za kata získal rovněž Lu-
káš Hérák, který postoupil do kategorie 
starších žáků. Ve sportovním zápase ku-
mite se nám dařilo trochu lépe. Anička 
Lojdová zvítězila v kategorii ml. žákyně 
+41 kg. Ml. žáci –30 kg, zde bral stříbro 
Lukáš Vyčichlo a ve váze +41 kg si stříbr-
nou medaili odnesl Krupička Vítek a bronz 
získal Tadeáš Čabala. Starší žák Lukáš 
Hérák si vybojoval zlato ve váze –52 kg. 
3x zlato, 4x stříbro a 4x bronz nás zařadilo na 
druhé místo v celkovém pořadí ze 16 zúčastně-
ných oddílů a 127 startujících borců.

   Ludoslav Hronek, trenér 

Ocenění borci z Karate klubu Gorenje Chodov
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ŠACHy
KP MLÁDeŽe 2011/12

Třetím turnajem pokračoval v Karlových Va-
rech letošní KP mládeže. Chodovští šachisté si 
domů odvezli hned tři medaile. Lenka Gárská 
ovládla kategorii chlapců do 10 let a dostala se 
tak i do čela průběžného hodnocení seriálu. Ne-
ztratil se ani Standa Srba, který vybojoval stříbro, 
když dlouhou dobu v turnaji vedl. Třetí, rovněž 
stříbrný kov získal Jan Stuška a před závěrem KP 
si brousí ještě zuby na celkovou „bednu“. 
KP DRUŽSteV StARŠÍCH ŽÁKŮ

Šachovému oddílu Spartaku Chodov letos 
přibila organizace dalšího přeboru, tentokrát 
družstev. Po delší době měl turnaj velmi dobrou 
úroveň a 6 celků regionu doplnily dva týmy z Ús-
teckého a Plzeňského kraje. 

Vítězem se podle očekávání stal tým Baníku So-
kolov, kterému až do posledního kola dýchal na 
záda domácí rezervní tým Spartaku (A-tým hraje 
1. ligu mládeže). Třetí příčka patří s odstupem 
ŠK Karlovy Vary. Celý tým ve složení Patrik Frai, 
Petr Čaloun, Michael Srba, Lenka Gárská a Pavel 
Gárský odvedl skvělý výkon, přičemž Lenka zís-
kala na čtvrté desce 7 bodů ze 7!

Poděkování patří městu Chodov za fi-
nanční podporu. 

   Marcel Vlasák

tJ Spartak Chodov – KOPANÁ
V měsíci únoru pokračovala příprava fotbalistů 

Chodova ve všech kategoriích. Žákovská družstva 
trénovala v tělocvičnách a dorostenci a muži se při-
pravovali na umělé trávě v Sokolově. Byla sehrána 
další přípravná utkání s těmito výsledky :

Muži „A“ 19.2.   Chodov - Královské Poříčí 2:10, 
branky Chodova - Šteg a Bečvář Radek

25.2.   Chodov - Stará Role 4:3, branky  Chodova - 
Šteg, Bečvář Radek, Fojtík a Kočí

4.3.    Chodov - Stará Role 3:3, branky Chodova 
- Kočí 2x, Šteg. V zimním turnaji se naše mužstvo 
umístilo na celkovém  pátém místě.

V sobotu 10.3. sehrálo naše „A“ mužstvo první 
mistrovské utkání jarní části krajského přebo-
ru Karlovarského kraje: Škoda Ostrov - Spartak  
Chodov 2:2 (0:2). Branky vstřelili Scheweczek 
a Kočí. Naše mužstvo odvedlo dobrý výkon a zaslou-
ženě odvezlo z Ostrova jeden bod.

Program našich mužstev na měsíc duben:
„A“ muži: 7.4. 16:30 Stará Role – Chodov ve

St. Roli; 14.4. 16:30 Chodov - Toužim v Chodo-
vě; 21.4. 17:00 Bukovany – Chodov v Bukova-
nech; 28.4. 17:00 Chodov - D.Rychnov v Chodově. 
„B“muži: 8.4. 15:00 Chodov –Svatava v Cho-
dově; 14.4. 16:30 Jindřichovice – Chodov v Jin-
dřichovicích; 22.4. 15:00 Chodov - Březová „B“ 
v Chodově; 28.4. 11:00 Kacéřov - Chodov v Kacéřově 
Dorost: 7.4. 10:00 Chodov - Fr. Lázně v Chodo-
vě; 15.4. 14:00 H. Slavkov – Chodov v H. Slav-
kově;  21.4. 10:00 Chodov - M. Lázně v Chodo-
vě; 29.4. 15:00 L.K.Vary - Chodov v K.Varech. 
Žáci: 1.4. 10:00/11:45 Žlutice – Chodov ve Žluti-
cích; 8.4. 10:00/11:45 Chodov - M.Lázně v Chodově; 
22.4. 10:0/11:45 Chodov - FC Cheb v Chodově; 29.4. 
10:0/11:45 Chodov - Hvězda Cheb v Chodově.

Přejeme všem chodovským fotbalovým fandům 
hezký fotbal na našem stadionu a věříme, že naši 
hráči předvedou dobrou kopanou. Sportu zdar 
a fotbalu zvláště. 

   Ing. Alfons  Skokan

                   ŠAK CHODOV
             MĚSÍC úNOR Ve ZNAMeNÍ
             MIStROVStVÍ ČR

Halové Mistrovství ČR dorostu a juniorů se ko-
nalo 18.-19. února v Praze.

Ani letos nezůstali atleti ŠAKu Chodov na ha-
lovém Mistrovství  České republiky bez medaile. 
Mezi juniory skončil Tomáš Skála ve vrhu kou-
lí na druhém  místě výkonem 16,77 m.  Stejnou 
pozici v kategorii dorostenců obsadil Milan Mňa-
tinoha vrhem dlouhým 16,71 m. 12,67 m Filipa 
Litavského stačilo na čtrnácté  místo.

    V běhu na 200 m byl v rozběhu  za chybný 
start diskvalifikován Jirka Stehno. V běhu na 400 
m obsadil v rozběhu třetí místo časem 50,91 s, což 
na postup do finále nestačilo a výkon jej zařadil na 
místo osmé. Dan Hruška pak neprošel v běhu na 60 
m překážek sítem rozběhů. Osobní rekord v kouli 
12,40 m ještě ne čtrnáctileté Pavlíny Kocurové ze 
ŠAKu Chodov, znamenal zisk mistrovského titulu 

Nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích (zleva naši 
l. Gárská a M. srba)
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z M ČR žactva v hale, které se konalo v Jablonci nad 
Nisou. Mlaďounká vrhačka dojíždějící na tréninky 
necelý půlrok z Karlových Varů, zúročila svůj ne-
sporný pohybový talent, podložený pravidelným 
kvalitním  tréninkem. Druhou chodovačkou, která 
jela do Jablonce sbírat zkušenosti byla Nikola Ne-
mčeková.  Závodila na své netradiční trati 60 m pře-
kážek, kde časem 10,03 s obsadila celkové 20. místo.  
VALNÁ HROMADA ŠAKU

V pátek 2.3. proběhla v hotelu Nautilus Valná 
hromada ŠAK Chodov. Vedle oficiálních záleži-
tostí, schválení hospodaření a volby výkonného 
výboru pro rok 2012, bylo na programu i vyhlá-
šení nejlepších atletů  za uplynulý rok. V jednot-
livých kategoriích se stali Milan Mňatinoha, Tomáš 
Skála, Martin Horváth, Lukáš Zich a Manfréd Krassa. 

Následovalo shrnutí výsledků uběhlého roku a pří-
prava nové sezony. 

Společné sezení bylo ochuceno  grilovaným selát-
kem a turnajem družstev na bowlingových drahách. 
HALOVÉ ZÁVODy V NĚMeCKÉM HALLe 

  V sobotu 10. března se konaly závody v němec-
kém Halle. Na tyto závody bylo přihlášeno 575 
dětí, ale i  v této obrovské konkurenci se dokázali 
naši atleti prosadit.

Pavlína Kocurová vybojovala druhou příčku na 
kouli výkonem 11,14 m a nenechala se zahanbit ani 
na 60 m, kde časem 8,89 obsadila celkově 9. místo. 

Nikola Nemčeková obsadila druhé místo v trati 
na 800 m s časem 2:44,14, a to i po absolvování 
rozběhu i finále na 60 m, kde byla časem 8,53 na 
bramborovém stupínku. 

Michaela Beková si vybojovala na 800 m stříbr-
nou medaili, když s časem 2:55,48 ukázala, jak se 
běhá v Čechách. Dále startovala ve skoku dalekém 
(329 cm – 18.) a na trati 50 m (8,48 – 14.). 

Adam Bauer exceloval v běhu na 50 m, kde obsa-
dil 3. příčku časem 7,85 a také vybojoval bronz ve 
skoku dalekém (382cm). 

Jiří  Stark se vracel domů sice bez medaile, nic-
méně s novým osobním rekordem ve skoku vyso-
kém, kde se dokázal zlepšit na 135 cm (8. místo). 
Na 60 m postoupil do finále časem 9,05. A mezi 
těmito disciplínami si odskočil na dálku a zaběh-
nout závěrečných 800 m (5.). 

Alexandra Tóthová si vyskákala ve výšce 5. místo 
(140 cm) a v dálce 7. místo (404 cm). 

Markéta Bauerová nastoupila na 50 m (8,69 – 
11.), skok daleký (313 cm – 12.) a 600 m (2:31,54 
– 18.). 

Kryštof Linhart ve svých skocích obsadil příčky 
deváté, a to za výkony 399 cm ve skoku dalekém 
a 130 cm ve skoku vysokém. 

Vedení ŠAK Chodov Jiří  Stark se vracel domů 
sice bez medaile, nicméně s novým osobním re-
kordem ve skoku vysokém, kde se dokázal zlepšit 
na 135 cm (8. místo). Na 60 m postoupil do finále 
časem 9,05. A mezi těmito disciplínami si odskočil 
na dálku a zaběhnout závěrečných 800 m (5.). 

Alexandra Tóthová si vyskákala ve výšce 5. místo 
(140 cm) a v dálce 7. místo (404 cm). 

Markéta Bauerová nastoupila na 50 m (8,69 – 11.), 
skok daleký (313 cm – 12.) a 600 m (2:31,54 – 18.). 

Kryštof Linhart ve svých skocích obsadil příčky 
deváté, a to za výkony 399 cm ve skoku dalekém 
a 130 cm ve skoku vysokém. 

    Vedení ŠAK Chodov 

tURNAJ Ve StReetBALLU
V sobotu 26. května se uskuteční v městském 

sportovním areálu turnaj o streetballové krále 
Chodova STREETBALL CHALLENGE CHO-
DOV 2012. Turnaj je určen široké sportovní ve-
řejnosti, předběžné přihlášky jez možné posílat 
na e-mailovou adresu: whoopy6@centrum.cz. 

Vítězové turnaje a dovednostních soutěží obdrží 
zajímavé věcné ceny. Součástí akce bude boha-
tý doprovodný program a after party za účasti 
Manaworld DJs. Podrobnosti budou zveřejněny 
v příštím zpravodaji a na plakátech.

    Tomáš Randa

CAtR s.r.o.
– SUPeR RyCHLý INteRNet JIŽ OD 280 KČ!

Vážení zákazníci, 
přemýšlíte o pořízení internetu do Vaší domácnos-

ti? Zvažujete kterého poskytovatele oslovit a kterou 
službu si vybrat? Právě pro Vás máme nyní speciální 
nabídku! V naší nabídce najdete výhodné základní 
tarify, např. tarif MINI 12 již od 280 Kč/měsíc, 
s rychlostí 10Mbs/10Mbs nebo tarif START 12 
s rychlostí 30Mbs/15Mbs za 400 Kč/měsíc. Máte na 
připojení ještě vyšší nároky? Využijte nabídku tarifu 
MAXI 12 s rychlostí 100Mbs/50Mbs již od 840 Kč/
měsíc nebo si pořiďte balíček přímo na míru Vašim 
potřebám. Profesionální instalace interneto-
vého připojení je v rámci hromadné výstav-
by ve Vašem domě zcela zdarma. Nabízíme 
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Termín uzávěrky
květnového čísla

 18.4.2012

možnost uzavření cenově zvýhodněné hro-
madné smlouvy TKR.

Jako již tradičně Vás      zveme na letošní Čaro-
dějnický jarmark, který se koná v pondělí 30. 4. 
2012. Jelikož měl náš stánek s malováním na obličej 
v loňském i předloňském roce velký úspěch, chystá-
me tuto činnost i na letošní ročník. Těšit se můžete 
opět i na soutěž na našem webu o vyhlášení nejhezčí 
fotografie z této akce. 

 Připomínáme oblíbený tarif SENIOR, určený 
pro zákazníky, s trvalým pobytem v místě odběru 
služby, kteří ke dni uzavření smlouvy dovršili 60 a 
více let věku. V rámci balíčku SENIOR od nás zís-
káte službu připojení k internetu s rychlostí 
2Mbs/512/Kbs a navíc zcela ZDARMA analo-
govou nabídku kabelové televize obsahující 12 TV 
programů, to vše za pouhých 216 Kč/měsíc!

 Bližší informace nejen k těmto nabídkám a akcím 
naleznete na našem webu www.catr.cz. Navštívit 
nás můžete také osobně a to na naší provozovně na 
adrese: Staroměstská 377, Chodov. Kontaktovat nás 
můžete také na tel.č.: 352 665 298

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

placená inzerce
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

     Limuzína na svatbu 
                 
Zábava s limuzínou 
                  od 1800,-/hodina

Rezervace:            601 255 555

 5500,-

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

KADEŘNICTVÍ OLINA 
pánské, dámské, dětské

k a d e r n i c t v i o l i n a @ s e z n a m . c z

Staroměstská 377 ú t - p á  9 - 18  h ,  s o  8 - 12  h

Vintřířov  po 9-18 ostatní dny pouze na objednávku

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

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

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

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč
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PRODEJ SPOJOVACÍHO 
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  

PRODEJ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

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

Školní  734,  věžák vedle Slavie

!  AKCE DUBEN !  

CEYLON ČAJ vysoká jakost
50 sáčků...        25,- Kč

VÝHODNÝ NÁKUP

SPRCHOVÉ GELY...      21,- Kč

TABLETY NA PRANÍ

krabice 36 ks...      89,- Kč
ks

AUTOSERVIS KRAUS

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov 
tel.: 775 931 797

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

•  o p r a v a  a  ú d r ž b a  o s o b n í c h  a  u ž i t k o v ý c h  m o t o r o v ý c h  v o z i d e l  V Š E C H  Z N A Č E K
• s p e c i a l i z a c e  n a  v o z y  B M W
• d i a g n o s t i k a  v o z ů  v š e c h  z n a č e k
• p ř í p r a v a  a  o d v o z  v o z ů  n a  S T K
• m o n t á ž e  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 k é  k v a l i t y
• v ý m ě n y  a u t o s k e l ,  t ó n o v á n í  o k e n ,  k l e m p í ř s k é  a  l a k ý r n i c k é  p r á c e
• o p r a v 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
• r e 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  v o z ů
• m o n t á ž  t a ž n ý c h  z a ř í z e n í



24 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Duben 2012 Zpravodaj města Chodova. Duben 2012

+420 775 20 30 90

info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

Okamžité pøijetí do kurzu

bez èekací doby!

Øidièák „B“ i do 24 dní.

 U nás v cenì kurzu uèebnice,

  výukové CD, technika a zdravovìda.

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

Pøihlášky si vyzvednìte na „kruháèi“ v Chodovì.

Dukelských hrdinù 1126

Chodov 357 35

CHODOS CHODOV s.r.o. 
při jme do pracovního poměru: 
referenta odbytu - vzdělání SPŠS 
strojního konstruktéra - vzdělání VŠSE - fakulta strojní 
Požadujeme: velmi dobrou znalost NJ 
                    znalost AJ výhodou 
                    práce na PC 
                    praxe v oboru 
                    řidičský průkaz 
Nástupní plat dohodou dle praxe. 
Kontakt: Lišková Ilona - osobní odd., 
tel. 352619220, e-mail: i.liskova@chodos.cz 

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

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

Interiéry FUCHS

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954
603 786 056

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492
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mobil: 602 190 602

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE

informace a přihlášky:
po-pá: 9.00-11.00  15.00-17.00

w w w . a u t o s k o l a - s t a s t n y . c z

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”

231435_Inzerce_Chodov_119x92_02.indd   1 2/21/12   3:50 PM

Firma FE-DO (fekální doprava) 
                       Zdeněk Sič  

- 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

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

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

Naše další služby pro Vás:

AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYCHLOSERVIS

602 464 050
351 105 390-1

e-mail: 
autoesta@quick.cz

www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61  Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá   7.00 - 16.00

Sobota po dohodě

ové 
REALITNÍ KOMORY R

MOBILITY

REALITY

P O T Ř E B U J E T E  P R O D AT  B Y T,  D Ů M  či  P O Z E M E K ?

Na našich stránkách www.chodovske-reality.cz
U Porcelánky 266, CHODOV

e-mail: chodovske-reality@seznam.cz

si můžete prohlédnout kompletní nabídku našich nemovitostí.

                             TIPY:  
Garsonka v Chodově, ul .9.května za 375 tisíc Kč 

2+1 v  ul .Luční za 850 tisíc 

3+1 v  ul .DUKELSKÝCH HRDINŮ za 750 tisíc,  

3+1 v  ul .Tovární za 685 tisíc Kč

2+1 v ul .Palackého za 650 tisíc

1+1 v Novém Sedle za 285 tisíc 

RODINNÝ DŮM V CHRANIŠOVĚ  - ZA  1.580.000,-Kč 

zavolejte nám a vše  za Vás vyřídíme ! 

Někteří zájemci v našich poptávkách čekají zrovna na Váš byt.

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

www.chodovske-reality.cz

NABÍZÍME : 
kupní, darovací smlouvy včetně návrhu pro KÚ  
hypotéky i úvěry, pojištění  
znalecké posudky i stanovení obvyklé ceny nemovitosti

TEL.: 777 682 634
www.kovomatik.cz

Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
                            So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)
POBOČKA v LOKTI u kolejí• kopírování klíčů

• zámky, fabky
• zahradní a ruční nářadí
• spojovací materiál
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• barvy, interiérové barvy, barvy ve spreji
• profi lepidla

V PRODEJI CIBULE SAZEČKA
POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE



27Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Duben 2012

p. Jindra - 1/8

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ, ŽALUZIE
PLASTOVÁ OKNA A DVEØE
REKONSTRUKCE BYTÙ A KOUPELEN

INTERSTAR - V. JINDRA 352 669 489, 605 591 316
e-mail: interstar@seznam.cz

Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700

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

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

Tel.: 774 544 731

Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

novinka:  obnova vlasu keratinem

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

tel.:  776 616 029

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.
Vančurova 341, 357 35  Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné, 

známé i firemní zaměstnance.

ZLATNICKÁ DÍLNA
Tel. 723 075 930Nabídka 

Opravy a výroba šperků 
Prodej zlatých a stříbrných šperků
Výkup zlata a stříbra 
 Ceník 
Opravy řetízků od 50 kč
Opravy prstenů od 70 kč 
Čištění, leštění 1 ks 15 Kč 
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč

Chodov
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PØEVÍJENÍ A OPRAVY

ELEKTROOPRAVNA PETR DUB

Nerudova 1110, Chodov

tel. 352 666 123, 723 294 180

e-mail: petr.dub.cz@seznam.cz

po, út, èt  8:00 - 13:00

               14:00 - 16:00

           pá  8:00 - 15:00

                    st  zavøeno

elektromotorù do 10 kW 

(všechna napìtí i stejnosmìrné motory)

cívek a transformátorù

elektrického ruèního náøadí všech znaèek

elektrospotøebièù a el. strojù všech znaèek

provedení opravy je možné do 24 h

CHODOV JAN FAST
geodetické služby

·  g e o m e t r i c ké  p l á ny
·  v y t yčová n í  h ra n i c  p oze m ků
·  p o d k l a d y  p ro  p ro j e k tová n í
·  j e řá b ové  d rá hy

Z a m ě řová n í  i  o  v í ke n d e c h .
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

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

mob.: 606 852 893RD 417

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

STAV Í M E  N A  D O B R É  P OV Ě ST I

Byt 2+1 Chodov, ul. ČSO    790 000 Kč 
Rodinný dům v Kraslicích 1 450 000 Kč 
Stavební parcela v Kraslicích    450 000 Kč 
Pronájem nebytových prostor     150 Kč/m2

(kanceláře) v Chodově ul. U Porcelánky

KLASIK REALITY
U Porcelánky 498, Chodov

e-mail: klasikreality@seznam.cz
kontakt: 608 535 916

Zprostředkování úvěrů, půjček stavebního
spoření, penzijního připojištění

NABÍZÍME K PRODEJI

Zahradu v Chodově                    Byt 3+1 v Chodově
POPTÁVÁME:

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

A U T O S E R V I S
B R AC E K  -  T E L . :  7 7 7  5 9 0  6 8 6

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

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

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:

Vedle restaurace Patriot, Rooseveltova ul. 

M.MAXOVÁ – E.WIEDERMANOVÁ 
Provozní doba: 

Dámské:  
Po-Pá    8 -17.00 hod bez objednání 

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

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ  
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“

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

 Na objednávku otevřeno pro zákazníky, kteří nemohou do 17.00 hod 

Objednávky na tel. čísle  608 536 981
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CHODOV
U Porcelánky 1017

OTEVÍRACÍ DOBA:

POPÁ 7:30  17:30
SO 8:00  12:00
NE ZAVŘENO

Nízké ceny pro Vaše zdraví

Klientská karta Dr.Max – lék proti zvyšování cen
Vy ještě nemáte Klientskou kartu Dr.Max?
Přijďte si vyměnit tuto dočasnou klientskou kartu za trvalou a získejte mnoho výhod 
a ZDARMA ihned 100 bodů na Vaše bodové konto.

- Garance nejnižších doplatků
-  Trvale nízké ceny vybraných 

produktů
-  Sledování bezpečného 

užívání léků
-  Body za každý nákup volně 

prodejného sortimentu
www.drmax.cz

Nová lékárna 

ve Vašem městě

© PLANstudio s.r.o.

Inzerce_Chodov_119x190_FINAL.indd   1 15.3.2012   16:49:55



30 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Duben 2012 Zpravodaj města Chodova. Duben 2012

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

P ř i  p ř e d l o ž e n í  k u p o n u

10% 
sleva

✃

Pro firmy individuální nabídka

a dovozy zboží ZDARMA.

Kontakt: Karel Hampl 739 017 412

karlovyvary@tekotechnology.cz

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

Prodej a servis tiskáren.

PO - PÁ   8:00 - 16:30 hodin
Dukelských hrdinů 1126, Chodov

obchodkv@tekotechnology.cz
 733 531 322

TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

Zdarma zpětný odběr použitých 
náplní k ekologické likvidaci.
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PROVIDENT

NOVINKA

Kontaktujte nás:
tel.: 724 316 436

e-mail: info@gocomp.cz
Prodejna: Závodu míru 227/94, 36017 Karlovy Vary
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pořádáme 
 „COUNTRY BÁLEK“  

k tanci i poslechu zahraje country kapela 
 

PABĚRKY 
Přijďte se pobavit, zazpívat si a zatančit. 

Můžete si přinést vlastní občerstvení v podobě 
chlebíčků, obložených mís a jednohubek, 

ale hlavně doma nezapomeňte 
dobrou náladu !!!  

   
Srdečně Vás všechny zveme!               

21.4.2012    
                od 

20:00 do ??? hodin

Prodám byt 2+1, 
70m2 v Palackého ulici: 
1. patro, lodžie, komora + sklep. 
Původní stav, osobní vlastnictví . 

Kontakt od 18 hod.: 
728 517 580, RK nevolat

607 593 900
• Kompletní zpracování účetnictví, 

mezd, daňových přiznání
• veškeré administrativní práce

• účetní poradenství

Ú etní slu by
Denisa Hlou ková

denisahlouskova@seznam.cz

jedenáct let

praxe a zkušeností

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

Beauty studio
Péce o ruce a nohy             od 130,- 

Nehtová modeláž              od 200,-

Barvení obocí a ras            od 40,-

Trvalá na rasy                  od 350,-

Masáž obliceje, krku  a dekoltu od 90,-

Depilace, parafínové zábaly   od 50,-

Karlovy Vary, nebo Chodov

606 247 076

ˇ

ˇ ˇ

ˇ
ˇ
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Stavební firma

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor

tel.: 605 549 711www.tyller.cz

www.tyller.cz

Tyller.czTyller.cz
Nabízíme luxusní  dlouhodobé 

ubytování 
ve dvojlůžkových pokojích. Obytná místnost 
nově zařízena-16m,kuchyně, prádelna, soc. 

zařízení, hala, 1. kat.
Celkem 120m za 4500 Kč. 

Podmínka - trvalé zaměstnání. Platba inkasem. 

Kontakt 774 743 206 Chodov.

TR Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI LZE OBCHODOVAT SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ

 -  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.

 
   gsm: 773 16 18 30                 
            774 73 05 18                 web: www.trchodov.cz                                    budova České spořitelny, 1.patro

e-mail: info@trchodov.cz                                Staroměstská 25, 357 35 Chodov

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

Nabídka pro jarní sezónu 2012
• okurky roubované - hadovky , nakladačky , polní  
• rajčata - balkonová , keříčková , tyčková
• papriky - polní , skleníkové

sadbu  
cukety, celer, majoránka, brokolice, zelí, kapusta, kedlubny, salát, porek a mnoho dalších

Bohatý výběr balkonových květin, letniček, trvalek: 
surfinie, milion bels, verbeny, petunie, lobelky, plectrantus, afrikány, muškáty, voskovky, 
begonie, astry, hledíky a mnoho dalších

Ovocné stromky: 
jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskve, nektarinky, rybíz, angrešt, jeřáb, borůvky aj.

ZAHRADNICT VÍ

OT E V Ř E N O :
pondělí - neděle  od 10.oo - 17.oo hod.

Těšíme se na návštěvu, Váš zahradník.

KUBÍN FRANTIŠEK  Tel.: 724 525 574
Nejdecká 814, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Dále substráty, hnojiva, postřiky, granulovaný hnůj, rohosku, guano aj.

 Rododendrony a azalky                         Jehličnany a keře

Rádi poradíme 

s pěstováním a ošetřováním 

rostlin a zeleniny.
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dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

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

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ  450 Kč
DOPLNĚNÍ             350 Kč

PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová 606 256 112

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

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

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

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

těšíme se na vás .

polední menu 

 již od

79,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ
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Auto Sael v Chodov  a Chebu pro vás p ipravil výhodné slevovéě ř  
balí ky díl  a oprav na všechny zna ky voz .č ů č ů

 Šekové knížky Škoda, Economy díly Škoda – od 5 let stá í vozu.ř
 Bonusový program Auto Sael pro vozy Škoda
 Bonusový program Auto Sael – Auto Kelly
 Oleje Shell – již od 199 Kč
 Jarní prohlídky na všechny vozy od 99 Kč
 Slevy na originální p íslušenství Škoda až 20%ř
 Servis klimatizace od 490 Kč
 Dezinfekce klimatizace
 Speciálo: Bzdy – Škoda, Škoda Eco, ATE, Auto Kelly

Naše stálá nabídka
 Diagnostika a servisní prohlídky na vozy všech zna ekč
 M ení emisí + p íprava a provedení STKěř ř
 Kompletní vybavení pro pneuservis + prodej letních a zimních pneu
 Ru ní mytí a išt ní interiéru vozu mokrou cestouč č ě
 Servis, išt ní a desinfekce klimatizaceč ě
 M ení a se ízení geometrie p edních i zadních náprav na 3D digitální nejmodern jšíěř ř ř ě  
technologií
 Klempí ské a lakýrnické práceř
 Test brzd
 Škoda Assistance (pomoc na cestách 24 hod. denn )ě
 Vy ízení pojistných událostíř
 Zap j ení náhradního vozidlaů č
 Sjednání a uzav ení zákonného i havarijního pojišt ní  našich smluvních partner :ř ě ů

+ Allianz pojiš ovna, a.s.ť
+ eská pojiš ovna a.s.Č ť
+ Generali Pojiš ovna a.s.ť
+ Kooperativa pojiš ovna, a.s.ť
+ eská podnikatelská pojištovna, a.s.Č

Auto Sael s.r.o.
Karlovarská 140, 357 35 Chodov Truhlá ská 14ř
Tel.: 352 666 987, mobil: 777 625 903 Tel.: 354 431 551, mobil: 777 625 905
e-mail: servis.chodov@sael.cz e-mail: servis.cheb@sael.cz
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