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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

AKCE
2 x e-cigareta EGO-T,nabíječka ............  1450,- 

nová cena 995,- 
( jen do vyprodání zásob) 

při zakoupení sleva na náplně 10%

atomizéry, car tomizéry, baterie, tanky, pouzdra ....... vše skladem         liquidy do 99,- Kč

K věci …  
Tak, jako každý rok, si v květnu připomene-

me několik svátků: 1. květen jako mezinárod-
ní svátek práce, 7. květen, který pro Chodov 
znamenal osvobození vstupem amerických 
vojsk do města, 8. květen jako Den osvobození 
a v neposlední řadě je to 13. květen, Den matek. 

Pro Chodov bude v tomto měsíci dalším dů-
ležitým datem 31. květen, den dokončení nové 
sportovní haly. Tato, pro Chodov doposud 
největší investiční akce, přinese sportovcům 
v našem městě nový, moderní a pohodlný 
objekt pro rozvoj jejich činnosti. Slavnost-
ní otevření, za účasti významných osobností 
českého sportu, je v tuto chvíli plánováno na 
8. září. Do té doby bude v hale probíhat tak-
zvaný zkušební provoz, jehož cílem má být 
ověření funkčnosti všech zařízení a technologií. 

Vážení čtenáři, již déle než rok dostáváte do 
schránek zpravodaj v nové podobě a jsem rád, 
že byl Vámi přijat kladně. Pokud Vám však 
v tomto chodovském měsíčníku něco chybí 
nebo máte návrh na nějakou úpravu, tak vy-
užijte kontaktů uvedených v tiráži a dejte 
nám vědět.       

„Novým“ zpravodajem ovšem práce na na-
šich informačních mediích nekončí. V součas-
né době připravujeme úpravu chodovského 
informačního kanálu. Jednou z prvních změn 
bude spuštění internetového vysílání. Tím se 
dostane i k domácnostem, které  nemají zave-
denou kabelovou televizi. Předběžné spuštění 
je plánováno na začátek června. Další změnou 
bude i úprava obsahu a jeho doplnění o další 
pořady, které budou informovat o životě ve 
městě. Tyto pořady,  věnující se bezpečnosti, 
zprávám z města, sportu a dalším, bude natá-
čet a připravovat KASS Chodov. Po schválení 
nového formátu Radou pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání budete, vážení čtenáři, o spuště-
ní této nové verze informování. 

Další, již ne hezké téma, které v posled-
ní době řešíme stále častěji, jsou krádeže na 
městském hřbitově. V souvislosti s touto sku-
tečností jsou přijata opatření, která, jak dou-
fám, povedou ke zmírnění tohoto, pro mne 
lidsky nepochopitelného, jevu. V první řadě 
dojde k jinému režimu otevírání zadní branky. 
Informujte se, prosím, v kanceláři hřbitova, za 
jakých podmínek je možné individuálně tuto 
branku zpřístupnit. Dále byla prodloužena 

doba svícení veřejného osvětlení na hřbitově 
tak, aby zde bylo možné provádět kontroly 
i v nočních hodinách.  Městská policie se také, 
se zapojením kamerového systému, více za-
měřila na toto místo. Nový správce hřbitova 
připravil také další službu, kterou je zapůjčení 
drobného nářadí pro údržbu hrobových  míst.  
Zapůjčení nářadí je zdarma, je ovšem nutné 
složit vratnou kauci. 

Rada města přistoupila na začátku tohoto 
roku k aktualizaci cen za služby spojené s uží-
váním hrobových míst. Vím, že nové vyšší 
poplatky jsou v dnešní době, kdy se vše zdra-
žuje, nepříjemné. Vybrané poplatky však i tak 
pokryjí pouze část nákladů, které má město 
s provozem hřbitova spojené. V žádném pří-
padě není toto zvýšení zapříčiněné změnou 
správce hřbitova. 

Na závěr mi, vážení čtenáři, dovolte, abych 
Vám všem popřál příjemné prožití měsí-
ce května a věřím, že tento jarní měsíc bude 
v Chodově opět nádherný.

       Patrik Pizinger, místostarosta

Setkání s občany  
Pravidelné setkání obyvatel městské části 

Stará Chodovská s vedením města se usku-
teční 16.05.2012, od 17:00 h, v restauraci 
pensionu U Sotonů.

       Patrik Pizinger, místostarosta

Pozvánka  
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás po-

zvat  na vzpomínkovou slavnost u příležitosti 
67. výročí ukončení 2. světové války, kte-
rá proběhne v pondělí dne 7. května 2012 
s tímto programem:

16:00 hodin zahájení pietního aktu u Pa-
mátníku obětem válek v Městském parku

16:20 hodin položení květin u pamětní des-
ky, připomínající vstup amerických vojsk do 
Chodova dne 7.5.1945

16:40 hodin vzpomínkový akt u hrobu vá-
lečných zajatců na Městském hřbitově

17:00 hodin položení kytic u památníku vě-
novanému místními občany květnovým udá-
lostem roku 1945 ve Staré Chodovské

Sraz účastníků v 15:50 hodin před budovou 
obřadní síně MěÚ.

       Ing. Josef Hora, starosta
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Oznámení o vyhlášení
konkursního řízení

Rada města Chodova veřejně oznamuje 
vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
vedoucích pracovních míst ředitelů příspěvko-
vých organizací:

Základní škola Chodov, Husova 788, 
okres Sokolov

Základní umělecká škola Chodov, 
okres Sokolov 

Úplné znění oznámení je umístěno na úřední 
desce města: www.mestochodov.cz

Termín pro doručení přihlášek: 
9.5.2012 včetně      

Poznámka:
Nástup na pracovní místa ředitelů příspěvko-

vých organizací je 1. srpna 2012, a to na dobu 
určitou 6 let.

Informace pro nepracující
seniory města Chodova 

Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí, 
informuje nepracující seniory města Chodo-
va, že dne 31. května 2012 pořádá jedno-
denní zájezd na Šumavu. Navštívíme hrad 
Velhartice. Po prohlídce hradu se krátkou pro-
cházkou přesuneme do zdejšího soukromého 
muzea známého šumavského řezbáře Karla 
Tittla. Ten se proslavil vyřezáním Velhartic-
kého a Sušického betlému a dřevěného oltáře 
do místního kostela Sv. Máří Magdaleny. Na 
zpáteční cestě se zastavíme v Klatovech – měs-
tě karafiátů, kde se nachází barokní lékárna 
U Bílého jednorožce. Klatovy jsou též proslulé 
kryptami s mumiemi pod jezuitským kostelem 
tzv. Klatovskými katakombami.

Dále pořádáme dne 7. června 2012 zá-
jezd do Bavorska – SRN, na hornofaldskou
vrchovinu. Navštívíme Parkstein, kde uvidíme 
čedičový kužel s půvabnou kaplí. Poté poje-
deme do Windischeschenbachu. Jde o světo-
známou lokalitu, kde byl vyvrtán nejhlubší vrt 
střední Evropy a v roce 1998 vytvořeno GEO 
– centrum. Zde je možno seznámit se s nový-
mi poznatky o vývoji naší planety. Ve Wald-
sassenu pak navštívíme nádherný knihovní sál 
s dřevěnými sochami a barokní baziliku posta-
venou v letech 1689 – 1704. Cestou zpět se za-
stavíme v Novém Hroznatově na Loretě.

Přihlášky na oba zájezdy s poplatkem a rod-
ným číslem (pro vyřízení pojištění na cestu) 

budeme přijímat od 21. do 25. května 2012, 
na odboru sociálních věcí, u paní Mohrbacho-
vé (kancelář č.123), vždy od 8,00 do 15,00 
hodin s polední přestávkou  od 11,30 do 12,30 
hodin. V pátek pouze do 11,00 hodin. Poplatek 
na jednotlivé zájezdy činí 150,- Kč/osobu.

    Dagmar Mohrbachová, 
    odbor sociálních věcí

Informace 
Byli jsme požádáni o předání informace 

o vydávání bulletinu TOP SENIORKA s pros-
bou, abychom pomohli s distribucí jejich 
elektronického časopisu pro širokou senior-
skou veřejnost, který má vycházet pravidelně 
1x měsíčně. Jako volnočasovou aktivitu vytváří 
programy TOP SENIORKA A FIT SENIORKA, 
které se budou zabývat výživou, pohybem, 
prevencí, zábavou, vzděláváním apod. Tímto 
oznamujeme, že je bulletin v elektronické po-
době k dispozici na webových stránkách města 
v sekci „Aktuality“, případně v tištěné podobě 
k nahlédnutí u pracovnic odboru sociál-
ních věcí.  

    Bc. Eva Virtelová, 
    vedoucí odboru sociálních věcí

Kam vyléváte oleje?
Podle hlášení sběrného dvora takřka žádný 

z našich obyvatel neseparuje použitý olej z ku-
chyňského provozu. Tím se mi nabízí otázka 
– kam vyléváte své použité oleje z pán-
viček a fritéz?

Je smutné, že většina lidí se použitých olejů 
z domácností zbavují tím, že je vylijí do kana-
lizace. Není to však dobrý nápad. Po ochlazení 
oleje vznikají v kanalizaci nánosy, které brání 
volnému průtoku vody a způsobují i velké po-
tíže čistírnám odpadních vod. Tuky ucpávají 
kanalizační čerpadla, obalují sondy a zastavu-
jí je. Všichni by si měli uvědomit, že součástí 
domu je i kanalizační přípojka a ta, když se 
ucpe, bude čištěna na náklady majitelů domu. 
Přitom je to tak jednoduché. Stačí si ponechat 
obal od použitého oleje doma a po každém 
smažení či při výměně oleje ve fritéze použitý 
olej místo do dřezu vylít do tohoto obalu. Až 
bude obal plný, můžete jej bezplatně předat 
do sběrného dvora. Olej bude předán k dal-
šímu využití.

Tím budete šetrní nejen k svému majetku, 
ale i k životnímu prostředí. 
     Ilona Nehybová, odbor rozvoje města

Noc kostelů 2012
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla 

před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 
2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange 
Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto 
zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé 
v České republice a poprvé pozvali širokou 
veřejnost na noční program do několika ote-
vřených kostelů. Zájem návštěvníků o prv-
ní ročník Noci kostelů povzbudil zástupce 
z mnoha dalších kostelů, a tak se již v násle-
dujícím roce konala Noc kostelů v celé České 
republice. Záštitu nad Nocí kostelů v Plzeň-
ské diecézi (Plzeňský a Karlovarský kraj) 
2012 převzali: Mons. František Radkovský, 
biskup plzeňský, Milan Chovanec, hejtman 
Plzeňského kraje, PaedDr. Josef Novotný, 
hejtman Karlovarského kraje a Mgr. Martin 
Baxa, primátor města Plzně. 

Také letos budou moci návštěvníci ve stov-
kách otevřených kostelů poznávat a obdivo-
vat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, 
které nejsou pouze výrazem minulosti, ale 
i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kul-
turně-duchovní program, připravený také 
v chodovském kostele sv. Vavřince, který byl 
Městem Chodov, po dohodě s chodovskou 
farností, k akci Noci kostelů přihlášen (se-
znam přihlášených  se průběžně  aktualizuje 
na webu:www.nockostelu.cz). Kulturní  po-
zadí  programu Noci  kostelů,  zpřístupně-
ní  běžně nepřístupných míst  a  atmosféra 
noci  dávají  pří ležitost  oslovit  co nejširší 
veřejnost. 

Město Chodov,  KASS Chodov,  Hornic-
ký spolek Solles  Chodov a Infocentrum 
Chodov Vás zvou dne 1.  června 2012 
k  návštěvě kostela sv.  Vavřince a nabízí 
Vám tento program: 

čas	 akce

16:00 Prohlídka věže kostela 
16:45 /skupina do 10 osob/
17:30 POUZE pro zdatné 
18:15 a na vlastní nebezpečí

17:00 Komentovaná prohlídka kostela
18:00
19:30

18:30 Chorea Nova (Nová Role)
-19:15 hudební program

20:00 Jiří Dolanský – varhany  

20:30 Křesadlo - hudební program 
 Eva Hufová a spol.

21:00 Ekumenická bohoslužba
 faráři:  A. Wasil a  R. Matuška 

21:30 Prohlídka kostela

22:00 Duo Dolanský + Svoboda
 varhany a housle

23:00 Uzavření kostela

Program bude doplněn výstavou l i tur-
gických předmětů a ornátů a k  dispozici 
budou také propagační  materiály. 

   Mgr. Ivana Sarkányová,
    vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

Město Chodov a Policie ČR
Zvou řidiče na kontrolní měření propust-

nosti bočních skel vozidel.
Parkoviště Bezručova ulice
17.05.2012, 15:00 – 17:00 hodin

NOC KOSTELŮ

01.06.12
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V odpoledních hodinách zaměstnanci pro-
vozovny knedlíkárny  PEKOSA v ul. Dvo-
řákova zadrželi 27letého muže, který jim 
za provozu odcizil 4 ks balených knedlíků 
a chtěl s nimi utéci. Na místo tedy  přivo-
lali  Městskou policii, kdy při šetření věci 
vyšlo najevo, že se jedná o muže, který byl 
již v minulosti pro podobné jednání trest-
ně souzen.  Proto byl muž k dalšímu opat-
ření předveden na oddělení policie ČR. 
Z banální krádeže se tak může vyklubat 
i hrozba nového trestního stíhání.

    Ladislav Staněk,velitel MP Chodov

Souhrn událostí jednotky PO
V březnu zasahovali chodovští hasiči 

celkem u 13 událostí. Významně narostla 
statistika celkem o 8 požárů. Z toho 3 zá-
sahy se týkaly travních a lesních porostů, 
požár trávy v Mírové u horkovodu, požár 
trávy včetně plastové popelnice v Lokti 
u Finských domků, požár trávy u cyk-
lotrasy 2012 za Bílou vodu směr Božičany. 
Další byl požár dřevěné boudy a okolního 
porostu v Nádražní ulici v Chodově, po-
žár skládky SATER, ve dvou případech se 
jednalo o požáry potravin v obytných bu-
dovách v Sokolově a ve Školní ulici v Cho-
dově, v jednom případě byl zlikvidován 
požár sazí v komínovém tělese rodinného 
domu v Božíčanech. Chodovskou statisti-
ku rozšířily dvě dopravní nehody. Neho-
da dvou osobních automobilů u Globusu, 
bez zranění a hrůzně vypadající srážka 
osobního vozidla se čtyřmi pasažéry a 
traktoru v Chodově v Karlovarské ulici. 
V tomto případě musela být ošetřena 1 
osoba s lehkým zraněním. Další tři udá-
losti měly technický charakter.

V jednom případě jednotka spolupra-
covala s PČR při pátrání a po té snese-
ní již zesnulé osoby. Další případy byly 
nouzové otevření bytu s malým dítětem 
a původně hlášený požár osobního vo-
zidla na R6 u Louček. Ten byl později 
překvalifikován na technickou pomoc. 
Chodovská jednotka, spolu s dalšími 
dobrovolnými jednotkami z okresu So-
kolov, absolvovala ve spolupráci s pro-
fesionály ze Sokolova společný praktic-
ký výcvik se zaměřením na vyprošťování 
a záchranu osob z havarovaných vozidel.  
Další bližší informace o zásahové činnosti 
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH březen  2012
V těchto měsících stále pokračuje pro-

gram, ve spolupráci s velitelem Městské 
policie, věnovaný preventivně výchovné 
činnosti pro žáky a studenty chodovských 
škol. Tentokrát nás navštívili žáci ze školy 
v Husově ulici a studenti chodovské Ob-
chodní akademie a gymnázia. Dále probíhá 
sportovní sezóna zejména mládežnických 
kolektivů. Svěřenci Martiny Svobodové, ve-
doucí mladých hasičů, absolvovali halovou 
soutěž v Toužimi. Zde se mládežnické druž-
stvo potýkalo s několika disciplínami jako 
např. uzlová štafeta, štafeta požárních dvo-
jic, částečná štafeta CTIF a štafeta 4x60m. 
Ačkoliv mládežníci nedosáhli na přední 
místa v celkovém hodnocení, byla to určitě 
pro všechny zajímavá a potřebná zkušenost.

V březnu oslavil své životní jubileum 
náš dlouholetý člen Karel Lehečka. Všich-
ni přejeme hlavně hodně zdravíčka a štěs-
tíčka, do života sluníčka.   
      Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

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

Sotva začaly první dny blokového čištění ve 
městě už se bohužel neobešly bez nucených 
odtahů špatně zaparkovaných vozidel, je-
jichž řidiči si řádně neprohlédli rozmístěné 
dopravní značení nebo zapomněli. Městská 
policie v panelové zástavbě s předstihem roz-
misťuje i informační letáky o následujícím 
Blokovém čištění v dané ulici.

V prostoru pěší zóny v ul. Staroměstská byl 
při kontrolní činnosti Městské policie přisti-
žen cyklista při jízdě na kole v rozporu s plat-
nými předpisy. Nejenže měl kolo dle zákona 
na pěší zóně vést, ale neměl kolo ani předpi-
sově vybavené pro jízdu v silničním provozu. 
Vše se obešlo pouze s domluvou, ale varujeme 
všechny cyklisty, aby si dali svá kola po zimě 
do pořádku a dbali při průjezdu silničním 
provozem na pravidla a chránili tak zdraví 
všech účastníků provozu. Cyklisté do 18let 
musí užít při jízdě řádně nasazenou přilbu.

S příchodem jara a tím i hezkého počasí se 
na zahrádkách rodinných domků a v zahrád-
kářských koloniích opět začaly objevovat po-
dezřelé osoby, které si tipují odložené věci 
zahrádkářů, výpěstky ze zahrádky, ale třeba 
i dražší elektroniku či nářadí. V obci Stará 
Chodovská byla v odpoledních hodinách za-
držena hlídkou Městské policie 27letá osoba, 
která se pokoušela odcizit odložený kovový 
materiál. Muž se při zadržení dokonce 
pokoušel hlídce aktivně bránit při před-
vedení a proto musely být použity i do-
nucovací prostředky.

Hlídka strážníků byla přivolána na ubytov-
nu Daliborka v ul. U Porcelánky, kde došlo 
k fyzickému napadení mezi několika obyvate-
li ubytovny. Nebylo způsobeno žádné zranění 
a jednání bylo vyhodnoceno jako přestupek 
proti občanskému soužití, který bude řešen 
ve správním řízení.

Strážníci zasahovali v součinnosti s hlídkou 
policie ČR před nákupním střediskem TIPO, 
kde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma 
mladíky a jeden z nich utrpěl poranění v obličeji 
a musel být převezen k lékařskému ošetření. 
Útočník  před příjezdem hlídek z místa utekl.

Blokové čištění
Od 2.4. do 31.5. probíhá na území města blo-

kové čištění komunikací. V průběhu měsíce 
dubna bylo odtaženo 42 vozidel, a proto opako-
vaně žádáme řidiče, aby respektovali příslušné 
dopravní značení.

Rozpis blokového čištění s termíny 2. část:
30.04.  Po Vančurova, Krátká
02.05.  St Tovární
03.05.  Čt  Osadní, Budovatelů, ČSA,  
 Obránců míru
04.05.  Pá Hlavní od PENNY k B. Němcové
07.05.  Po  B. Němcové, Příční,
 Říjnová, 1. máje, Vítězná
09.05.  St Hlavní od B. Němcové
 k Vítězné, Konečná,
 Lipová, Polní, Žižkova
10.05.  Čt Hlavní od Vítězné
 k pekárně, Zahradní,
 park. u obchod. domu
11.05.  Pá Stará Chodovská
12.05.  So Stará Chodovská
14.05.  Po  náměstí ČSM, KASS
15.05.  Út parkoviště u pekárny
16.05.  St Rooseveltova vč. parkoviště,  
 Husova (č. p. 739–742) 
17.05.  Čt U Koupaliště od Hlavní  
 k č. p. 808
18.05.  Pá U Koupaliště od č. p. 808
  k PENNY
21.05.  Po Poděbradova - I. část
 (od č. p. 1091 k Okružní ulici)
22.05.  Út Poděbradova - II. část
 (od č. p. 701 k Okružní ulici)
23.05.  St 9. května, Husova (č. p. 739–750) 
24.05.  Čt Jiráskova (k č. p. 784)                    
25.05.  Pá Čapkova, Jiráskova
 (č. p. 781–784)
28.05.  Po  Okružní  
29.05.  Út  Železný dvůr
30.05.  St Husova (č. p. 982–992
 + rodinné domy)  
31.05.   Čt Vintířovská ulice
 (Osada Chranišov)

Kompletní rozpis najdete také na
www.chotes.cz a www.mestochodov.cz.
       Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.

Dopravní nehoda, Karlovarská, 26. března 2012

Halová soutěž mládeže, Toužim, 24. března 2012
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Letní prázdniny
a provoz mateřské školy

Od 1.7. do 26.8.2012 bude v provozu pou-
ze pracoviště MŠ v Zahradní  ulici, ostatní 
pracoviště budou v provozu od 27.8.2012. 
Požadavky na docházku dítěte v době letních 
prázdnin předávejte na jednotlivých praco-
vištích do 15.5.2012.

        Jana Piklová, ředitelka MŠ

 
  DDM Bludiště
  Chodov 

MÁJOVÁ DISKOTÉKA
DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory 

Města Chodov pro děti a mládež od 10 let!
Kde: Disco Sparta
Kdy: 4.5.2012 od 17 do 20 h
Vstupenky předem v DDM,
členové ZÚ 20,-Kč, ostatní 40,-Kč
Program: tanec a soutěže.
Pro uklidnění rodičů: v prostoru „diskárny“ 

se samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol!

PLSTĚNÝ ŠPERK
DDM Bludiště zve všechny zájemce na kurz 

pro veřejnost. Přijďte si vyzkoušet tuto tech-
niku a vytvořit si nezvyklý šperk.

KDY: čtvrtek 17.5.2012 od 17 h
CENA: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky
Přihlášky si předem vyzvedněte v DDM.

CHODOV V RYTMU TANCE
aneb „Všichni jsme děti planety Země“
DDM Bludiště Chodov ve spolupráci s ta-

neční skupinou RYTMUS pořádá amatérskou 
multikulturní přehlídku tanečních skupin 
a souborů působících při DDM.

KDY: 19.5.2012 od 14 do 19 h
KDE: venkovní prostory kolem DDM
Předtančení: aerobic, rockenroll, zumba, 

břišní tance, cheerleading, mažoretky, disco, 
hip hop, break dance, street dance a další.

Věkové skupiny: děti – junioři - mládež
Po skončení všech předtančení, cca v 18 h, 

bude uspořádán „BREAK DANCE BATTLE“

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
DDM Bludiště Chodov za podpory Města 

Chodov pořádá 17. ročník soutěže dětí cho-
dovských základních škol. 

Soutěž proběhne ve čtvrtek 24. května
od 9 hodin ve velkém sálu KASS Chodov. 
Každou školu budou reprezentovat
3 soutěžící z jednotlivých ročníků
(celkem 27 soutěžících). 
Do 21. května školy zašlou jmenné seznamy 

soutěžících a vystupujících na e-mail
ddm-chodov@mybox.cz.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži.

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
DDM Bludiště Chodov s podporou města 

Chodov pořádá ve středu 1.6.2012 celo-
městskou oslavu.

Vstup: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit
vstupenku v kanceláři DM Bludiště!
soutěže: 14:30–15:45 h
kulturní program: 15:45–16:15 h
soutěže: 16:15–17:30 h

INDIÁNI PO NAŠEM…2012
LETNÍ TÁBOR VE LHENICÍCH

Vyhlížíme odvážné děti, které si s námi 
budou v létě hrát na indiány. Připravte si to-
mahavky a čelenky. DDM Bludiště má pořád 
ještě volná místa.

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: 6–10 let
NÁPLŇ TÁBORA: indiánské výpravy, sou-

těže, hry v přírodě, diskotéky, karneval, výlet 
na zámek, koupání)

                  Základní umělecká škola
                 Chodov

Základní umělecká škola Chodov zve na 
vernisáž výstavy „Děti dětem“ ve středu 
9.5.2012 od 16:00 hodin v Galerii „U Vavřin-
ce.“ Výstava potrvá do 10.6.2012.

ZUŠ Chodov pořádá výchovné koncerty 
pro žáky chodovských MŠ, Stacionář a ZŠ 
Vintířov v koncertním sále ZUŠ ve čtvrtek 
10.5.2012 od 9:00/9:45/10:30 hodin.

Základní umělecká škola Chodov srdečně 
zve rodiče a přátele školy na „Koncert absol-
ventů 2012“ v úterý 22.5.2012 od 17:00 hodin 
v koncertním sále ZUŠ.

PhDr. Ilona Juhásová, ředitelka ZUŠ

Městská knihovna Chodov
VELKÁ ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ

02.05.-15.06.  
Soutěž o putovní talíř a sladkou odměnu pro 

třídní kolektivy i jednotlivce chodovských škol.
Každý den – nový úkol!
Děti, neváhejte se zúčastnit.

RODINKA „SRDÍČKO PRO MAMINKU“
čtvrtek 03.05. 10:00
Pásmo povídání, říkanek, pohádek a soutě-

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

BURZA KNIH V PARKU
07.05. a 28.05. od 9:00 do 18:00 hodin
V parku za knihovnou si budete moci na-

koupit knihy za 1, 5, 10, 20 nebo 50 Kč. Velký 
výběr časopisů ZDARMA. V případě nepříz-
nivého počasí se burza bude konat v čítárně.

KONCERT VASILŮV RUBÁŠ
sobota 26.05. 20:00
Přijďte si zpříjemnit sobotní večer and-

rofolkovým koncertem ve stylovém pod-
kroví knihovny. 

kytara, harmonika, zpěv – Filip Novák
perkusní a ústní nástroje – Petr Rubáš
www.vasiluv-rubas.cz
Akce je určena pro veřejnost a vstupné 

je dobrovolné.

SALSA PÁRTY V KNIHOVNĚ
09.05. a 30.05. od 17:00 do 20:00 hodin
Taneční večer v rytmu latinskoamerické 

DDM-O pohár starosty 2011

hudby pro páry i jednotlivce. Každý může 
přijít podle svých časových možností. Spole-
čenský oděv není podmínkou. Pro veřejnost, 
vstup zdarma.

DEN DĚTÍ V KNIHOVNĚ
čtvrtek 31.05. od 14:00 do 17:00 hodin
Hry, soutěže a pohádky pro děti k jejich svátku.
Pro veřejnost, vstup zdarma.

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY 
• od 14:00 do 17:00 hodin
• 03.05. Broučci a motýli
• 10.05. Dárek pro maminku
• 17.05. Veselé řetězy z papíru
• 24.05. Klauni a šášové

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

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO PO-
HÁDKY 
• každé pondělí  od 17:00 hodin

V rámci projektu Celé Česko čte dětem je pro 
děti i dospělé na dětském oddělení připraveno 
čtení známých i méně známých pohádek. 
• 07.05. Človíčkova dobrodružství
• 14.05. Dobrý den, medvídku!
• 21.05. Dobrodružství Billa Madlafouska
28.05. Rákosníček a hvězdy

Tipy knihkupectví
Joy Fieldingová – Až ji uvidíš
Petr Havlíček – Jídlo jako životní styl II.
Stephen King - Zhubni
Aleš Cibulka -  Černobílé idoly 2
Tip pro Vás: 
Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 6 

–  Ponorková nemoc 
Otevřeno:
Po – Pá  10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov -   knihkupectví
Staroměstská 55, 357 35 Chodov 
tel.: 352 352 257, 777 831 755
e-mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz

Infocentrum Chodov
KVĚTNOVÁ PŘEDSTAVENÍ:
ANNA K. – RELATIVNÍ ČAS TOUR 2012

pátek 04.05. 20:00 Lidový dům Stará Role
DIVADLO JÁRY CIMRMANA - ZÁSKOK

úterý 08.05. 19:30 Karlovarské městské divadlo



10 Život ve městě

Zpravodaj města Chodova. Květen 2012

11Život ve městě

Zpravodaj města Chodova. Květen 2012

Při společné písni o naší třídě jsem si 
poprvé uvědomil, co ztratím, až se navždy 
rozdělí cesty celé třídy.

Slavnostní ceremoniál, nebo-li stužkování, 
byl určitě velmi emotivní zážitek. Slzy mami-
nek padaly na zem takřka stejně, jako kovové 
mince, které po nás byly házeny na cestě za 
stvrzením dospělosti. Vrcholem večera bylo 
samozřejmě půlnoční překvapení. A co by to 
bylo za diskotéku, kdyby neobsahovala hod-
ně světílek, Boney M, okouzlujícího Dana 
Nekonečného a Hříšný tanec. Vše vyvrcholilo 
společnou choreografií na píseň YMCA.

Nemohu ples hodnotit jako nestranný 
účastník, neb jsem byl jeho aktérem. Ale 
pro mne byl tím nejúžasnějším a nejlepším 
plesem, na kterém jsem kdy byl. Vše skvěle 
vyšlo, tempo bylo svižné a celý večer velmi 
akční. Nikdo nezaznamenal žádné zbytečné 
komplikace, a proto jsem hrdý, že celý půl-
rok dřiny měl velmi pozitivní výsledek. 

    Za třídu EL4 Tomáš Kubišta

   ZŠ Komenskeho
   informuje

Výstava
V DDM Bludiště proběhne 15.4.2012 ver-

nisáž výstavy prací žáků 2. st. základní ško-
ly. Výstava potrvá až do 31.5.2012 . Srdečně 
zveme žáky, bývalé žáky i rodiče.
 Futsalová liga 

V dalším postupovém kole futsalové ligy, 
které proběhlo v Plzni, se našim klukům 
dařilo. Jeho soupeři byla družstva z Přeštic 
a Stodu. S oběma družstvy si naši kluci po-
radili a vybojovali postup do vyššího kola. 
Výborné výkony předvedl nejen gólman 
Jakub Snovák, ale i všichni ostatní - Jan 
Klášterka, Martin Boči, Jakub Jiroušek, Ja-
kub Rau, Jindřich Janovský a Petr Havelka 
Nezbývá než držet klukům palce i v následují-
cím kole a poděkovat za reprezentaci. 
Člověk a svět práce - volba povolání

Dne 28.3. 2012 proběhla na naší škole be-
seda se zástupkyní firmy WITTE Nejdek, 
s. r. o.. Besedy se zúčastnili hoši osmých 
ročníků v rámci projektu JUPITER, je-
hož cílem je zvýšení povědomí a motivace 
ke vzdělávání žáků v technických oborech. 
Žákům základních škol jsou postupně před-

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
M. PROKOP, L. ANDRŠT, I. HLAS

pátek 11.05. 17:00  Amfiteátr Loket 
WALDA GANG / DEBILL HEADS / 
MORČATA NA ÚTĚKU / DEEP PURPLE REVIVAL

sobota 12.05. 17:00  Amfiteátr Loket 
ALEXANDROVCI

středa 16.05. 19:00 KV Aréna, Karlovy Vary
HABERA & TEAM – FINAL TOUR 2012

pátek 18.05. 20:00 KV Aréna, Karlovy Vary
HORKÝŽE SLÍŽE / POLEMIC / 100 ZVÍŘAT

pátek 25.05. 17:00  Koup.  Michal, Sokolov

                Gymnázium a obchodní
  akademie Chodov
Maturitní ples ve stylu Las Vegas

Když student vstupuje poprvé do budovy 
střední školy, bývá plný elánu. Postupně se 
z dítěte stane dospělý člověk. Zažívá úspě-
chy i neúspěchy, prožívá radost i mnohé ne-
zdary. Proto by měla být střední škola pro 
člověka jednou velkou párty. Užívat si a být 
spokojen s životem studenta. 

Ten náš studentský život vyvrcholil v pátek 
2. března v podobě maturitního plesu, který 
probíhal v KASSu Chodov. A že bylo naše 
putování střední školou opravdová párty, se 
určitě každý přesvědčil. Tanec, hudba a par-
ket plný krásných žen je jen zlomek z toho, 
co tato noc vryla do našich pamětí. 

Odbyla osmá hodina večerní a paní konfe-
renciérka Míla Pólová zahájila ples. Najed-
nou vše utichlo, světla zhasla, začala hrát 
hudba. Sál se rozsvítil a všem se naskytl 
pohled na sedm slečen, ke kterým ihned 
přistoupilo sedm chlapců a předtančení 
rozjelo ples v rytmu oldschoolové hudby se 
spoustou blikajících světel a céček. Sluší se 
ovšem poděkovat Lucii Sochorkové a Barbo-
ře Tomsové za choreografii k předtančení. 

Již 2. měsíc na naší škole probíhá ‚Ško-
lička“ pro budoucí prvňáčky. Každý čtvrtek 
jsou tu paní učitelky pro vaše děti od 15:30 
do 16:30 hodin. Těšíme se na vás.

Mgr. Lenka Hrušková

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 

pořadatelům za výtěžek z metalového 
a punkového koncertu, který se uskutečnil 
v sobotu 17. března 2012 v chodovské piv-
nici Skleník. Rockerům Mateřídouška za-
voněla a tak si ji i letos vybrali k obdaro-
vání. Kromě účinkujících patří poděkování 
zejména panu Milanu „Berry“ Beranovi, 
slečně Jitce Červenkové, Jitce, Žanetě 
a Danielu Kupcovým, panu Petru Souku-
povi, panu Tomáši Maierovi - pokrývačské 
a klempířské práce, panu Oldřichu Králo-
vi - tesařské práce a Vodohospodářským 
službám a.s. Milovníci tvrdých a nesmlou-
vavých rytmů odhalili svá laskavá srdce.      
Děkujeme. 

      Věra Bráborcová, ředitelka společnosti

stavovány možnosti praxí a profesního 
uplatnění u zaměstnavatelů v regionu, které 
na ně čekají při studiu či po úspěšném ukon-
čení učebního nebo studijního oboru školy. 
Hrajeme si a soutěžíme s Ajaxem

Žáci, kteří si ve školním kole vybojovali 
postup, se zúčastnili dopravní soutěže v So-
kolově. V několika vědomostních a doved-
nostních disciplínách jsme porovnali síly 
s dětmi z celého Karlovarského kraje. Soutěží-
cích bylo celkem devadesát. V obrovské kon-
kurenci jsme se umístil na výbornou: Václav 
Dučinský 6. místo, Martin Tonhauser 8. místo, 
Hanička Olšanová 10. místo. K takto dobrému 
umístění nám pomohla dlouhodobá příprava 
v rámci dopravní výchovy ve škole. Všem zúčast-
něným za vzornou reprezentaci školy děkujeme.
Okresní kolo ve florbalu

Ve středu 14.března se v Sokolově konalo 
okresní kolo ve florbalu, kam se probojova-
li naši páťáci po vítězství v okrskovém kole. 
Po prohraném prvním zápase s Horním 
Slavkovem se začalo dařit a kluci nakonec 
hráli finále o 1. místo. Po velmi vyrovnaném 
boji nakonec podlehli mužstvu z Kraslic 3:4 
až po nájezdech. Patří jim krásné stříbrné 
medaile a postup do krajského kola, kte-
ré se bude konat v dubnu opět v Sokolově. 
Budeme jistě všichni držet palce, aby se 
i zde chlapci umístili na předních příčkách.

     Miloš Volek

    ZŠ Husova
                        Opět jsme úspěšní ve sportu

Než se rok sešel s rokem, proběhlo okrskové 
kolo v basketbalu. Zde naše družstva chlapců 
a dívek ze 4. a 5. ročníků postoupila vítěz-
stvím v tomto kole rovnou do krajského fi-
nále, které se konalo v Mariánských Lázních.

Děvčata se 29. března vydala do bojů 
v tomto složení: I. Jará, T. Mikesková, 
E. Jará, K. Vaňková, L. Červenková, T. Přibá-
ňová, B. Svobodová, E. Křížová a T. Budajová.

Po urputných bojích vybojovala děvčata 
krásné 2. místo. Gratulujeme.

Den před tím družstvo chlapců také úspěš-
ně reprezentovalo naši školu. Ve složení K. 
Frolich, M. Václavík, D. Maršík, M. Šándor, 
M. Holub, V. Chvapil, K. Macán, J. Šťastný, 
J. Svoboda a P. Hauzr vybojovali 4. místo. 
Také jim blahopřejeme.

Družstvo chlapců

Družstvo dívek



12 Kino Horké novinky

Zpravodaj města Chodova. Květen 2012Zpravodaj města Chodova. Květen  2011

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ

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

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

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

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

 

čtvrtek 3.5., pátek 4.5., sobota 5.5. a neděle 6.5. v 17 h
Avengers 3D /137/ 
Premiéra dobrodružné sci-fi UsA.
Marwel studio uvádí super hrdinský tým všech dob. Iron Mana, neuvěřitel-
ného Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a Black Widowa.
Přístupné, titulky. vstupné 165 Kč

pátek 11.5. v 17 h, sobota 12.5. a neděle 13.5. v 15 h
PIráTI 3D /88/
Premiéra animovaného rodinného filmu velké Británie.
Zemřeš smíchy z pirátů. Banda bodrých smolařských pirátů křižují sedm moří v dob-
rodružství hodném barona Prášila.
Přístupné. vstupné 165 Kč

čtvrtek 31.5. v 17 a 19:30 h
sněHUrKA A lOveC
Premiéra dobrodružné akční fantasy UsA.
výpravné a dobrodružné zpracování příběhu o královně, která nesnesla 
představu, že by mohl být někdo krásnější než ona.
Přístupné od 12 let, č. mluveno. vstupné 105 Kč

čtvrtek 10.5. v 17 a 19:30 h
pátek 11.5. v 19:30 h, sobota 12.5. v 17 a 19:30 h, neděle 

13.5. v 17 a 19:30 h

Premiéra hudebního romantického filmu V. b.
Volné pokračování úspěšného tanečního filmu, ve kterém se 
tanečník Asch vydává najít nejlepší tanečníky z celého světa, 

aby oplatil konkurenční taneční crew zdrcující porážku.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 17.5. v 17, 19:30 h,
pátek   18.5. v 17, 19:30 a 22:00 h,
sobota 19.5. v 17, 19:30 a 22:00 h, 
neděle 20.5. v 17, 19:30 h

Premiéra české komedie.
Volné pokračování úspěšné komedie. 
Příběh začíná ve chvíli, kdy manželské svazky 
jsou minulostí a Helena s Františkem
se pokoušejí začít nový společný život.
Ve filmu opět uvidíte J. Bartošku, O. Kaisera...
Přístupné od 12 let. Vstupné 120 Kč

Zpravodaj města Chodova. Květen 2012

čtvrtek 10.5. v 17 a 19:30 h, pátek 11.5. v 19:30 h, 
sobota 12.5. v 17 a 19:30 h, neděle 13.5. v 17 a 19:30 h
STREET DANCE 2 3D /85/
Premiéra hudebního romantického filmu v. B.
olné pokračování úspěšného tanečního filmu, ve kterém se 
tanečník Asch vydává najít nejlepší tanečníky z celého světa, aby 
oplatil konkurenční taneční crew zdrcující porážku.
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 135 Kč

neděle 6.5. v 19:30 h
JOHN CARTER:
MEZI  DVĚMA SVĚTY 3D /137/
repríza sci-fi UsA.
Ztracen ve svém světě, nalezen v jiném. To je podtitul  filmu, který tentokrát 
skutečně sedí. vyražte do kina užít si nefalšované Hollywoodské zábavy.
Přístupné, titulky. vstupné 135 Kč

pondělí 7.5. v 19:30 h, úterý 8.5. v 17 h, středa 9.5. 19:30 h
S LEDOVÝM KLIDEM /120/
Premiéra akčního thrilleru UsA.
Instinkt je jeho největší zbraní. Bruce Willis opět v akci. Will musí 
rozplést konspirační labyrint. Komu může věřit? Kdo zabil jeho otce? 
A kde je záhadný kufřík?
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 105 Kč

středa 23.5. v 19:30 h a čtvrtek 24.5. v 17 a 19:30 h
SLEČNA NEBEZPEČNÁ /91/
Premiéra akční krimi komedie UsA.
Poněkud ztřeštěná stefanie Plum je na tom mizerně. nemá práci, 
nemá peníze, nemá manžela a navíc jí právě zabavili auto.
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 105 Kč

čtvrtek 3.5. a pátek 4.5. v 19:30 h
VRÁSKY Z LÁSKY /101/
repríza české komedie.
repríza skvělé české komedie s hvězdným hereckým obsazením.
r. Brzobohatý, J. Bohdalová, s. stašová a další.
Přístupné. vstupné 95 Kč

pátek 11.5. v 17 h, sobota 12.5. a neděle 13.5. v 15 h
PIRÁTI 3D /88/
Premiéra animovaného rodinného filmu.
Zemřeš smíchy z pirátů. Banda bodrých smolařských pirátů křižují sedm 
moří v dobrodružství hodném barona Prášila.
Přístupné. vstupné 165 Kč

sobota 5.5. v 19:30 h
POUPATA /94/
Film roku. Celkem 4 Zlaté lvy, režie, kamera, hlavní mužský herecký 
výkon. Hodně silný a zajímavý film, který určitě stojí za pozornost.
navíc natočený v našem regionu.
Přístupné od 12 let. vstupné 95 Kč

úterý 8.5. 19:30 h
PRCI, PRCI, PRICIČKY - ŠKOLNÍ SRAZ
romantická komedie UsA.
stará známá partička se po letech schází na třídním srazu. Další 
pokračování úspěšné komedie.
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 95 Kč

úterý 1.5. v 17 a 19:30 h, středa 2.5. v 19:30 h
PROBUDÍM SE VČERA /120/
repríza skvělé české komedie.
Po dlouhé době zase parádní, nenáročná, česká komedie,
u které se člověk doopravdy od srdce zasměje.
Jirka Mádl je těžkotonážní frajer.
Přístupné. vstupné 115 Kč

čtvrtek 3.5., pátek 4.5., sobota 5.5.
a neděle 6.5. v 17 h
AVENGERS 3D /137/
Premiéra dobrodružné sci-fi UsA.
Marwel studio uvádí super hrdinský tým všech dob. Iron Mana, 
neuvěřitelného Hulka, Thora, Captaina America, Hawkeye a Black Widowa.
Přístupné, titulky. vstupné 165 Kč

pondělí 14.5. a úterý 15.5. v 19:30 h
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK /102/
repríza české komedie.
velmi upřímný pohled do osobního deníčku neobyčejné holky na prahu 
dospělosti, která má talent na průšvihy všeho druhu a jak už to v tomhle věku 
bývá, obrovskou smůlu na chlapy.
Přístupné od 12 let. vstupné 105 Kč

středa 16.5. v 19:30 h
LÍBÁŠ JAKO BŮH /116/
repríza české komedie z roku 2009.
Den před premiérou filmu líbáš jako ďábel uvádíme
uto romantickou komedii M. Poledňákové.
Přístupné od 12 let. vstupné 70 Kč

sobota 19.5. a neděle 20.5. v 15 h
ŠMOULOVÉ 3D /102/
,,Jednou přijde čas, kdy všichni Šmoulové povstanou a postaví se za 
to, co je dobré a moudré a ta chvíle nastala dnes v new Yorku” Ach ta 
nostalgie! Překvapivě velice povedený návrat ke starým,
známým, modrým Šmoulům.
Přístupné, česky mluveno. vstupné 115 Kč

pondělí 21.5. a úterý 22.5. v 19:30 h
HUNGER GAMES /142/
Premiéra sci-fi dramatu UsA.
Aréna smrti se poprvé otvírá. Film vznikl na motivy světoznámé trilogie 
Hunger games, která se světem šíří jako oheň. Film,
který je zasazen do budoucnosti je plný dramatických situací.
Přístupné, titulky. vstupné 105 Kč

čtvrtek 17.5. v 17 a 19:30 h, pátek 18.5. v 17 a 19:30 
a 22:00 h, sobota 19.5. v 17 , 19:30 a 22:00 h,
neděle 20.5. v 17 a 19:30 h
LÍBÁŠ JAKO ďÁBEL /113/
Premiéra české komedie.
volné pokračování úspěšné komedie líbáš jako bůh M. Poledňákové. 
Příběh začíná ve chvíli, kdy manželské svazky jsou definitivní minulostí 
a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový společný život. ve filmu 
opět uvidíte J. Bartošku, O. Kaisera, e. Holubovou a další.
Přístupné od 12 let. vstupné 120 Kč

pátek 25.5. v 17 a 19:30 h
LÁSKA JE LÁSKA /108/
repríza úspěšné české komedie.
Film je ze života a o životě.v mozaice příběhů prožívají filmový hrdi-
nové své radosti i trable s láskou která má mnoho podob a nevy-
hýbá se mladým ani starým.Každá generace si tu najde své.
Přístupné od 12 let. vstupné 95 Kč

KinoKvěten 2012
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Zadáno
pro

školy

Filmové představení pro II. stupeň ZŠ    
OŠETŘOVATEL /104´/  
vstupné 50 Kč

Divadelní představení pro SŠ       
LEGENDA V+W ANEB PŘÍBĚH OSVOB. DIVADLA
divadlo pro školy Hradec Králové vstupné 50 Kč
Filmové představení pro ŠD       
MODRÝ TYGR /90´/ 
vstupné 50 Kč

Filmové představení pro I. stupeň ZŠ         
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ /101´/ 
vstupné 50 Kč

18. týden 2012
2. 5. středa a 3. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 4. 5. 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) 

19. týden 2012
9. 5. středa , 10. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 11. 5. 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

vYHláŠenÍ neJlePŠÍCH sPOrTOvCŮ CHODOvA
záznam z předávání ocenění (premiéra)

TÝDen v KrAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. varech (premiéra)

20. týden 2012
15. 5. úterý, 17. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 18. 5. 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

rOCKPAráDA
rocková hitparáda (premiéra)

TÝDen v KrAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. varech (premiéra) 

21. týden 2012
22. 5. úterý a 24. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00,  25. 5. 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

nenÍ DrAK JAKO DrAK 
pohádka pro nejmenší (repríza)

TÝDen v KrAJI 
zprávy z krajského úřadu v K. varech (premiéra)

sobota 26.5. v 19:30 h a neděle 27.5. v 17 h
NAVŽDY SPOLU /104/
Premiéra romantické komedie UsA.
Příjemná romantická komedie, která ve vás zanechá obrovský 
dojem a dokáže vás i příjemně pohladit po duši.
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 95 Kč

čtvrtek 31.5. v 17 a 19:30 h
SNĚHURKA A LOVEC
Premiéra dobrodružné akční fantasy UsA.
výpravné a dobrodružné zpracování příběhu o královně, která 
nesnesla představu, že by mohl být někdo krásnější než ona.
Přístupné od 12 let, č. mluveno. vstupné 105 Kč

sobota 26.5. v 15 h
LORAX 3D /94/
repríza rodinného animáku UsA.
Co je to za svět, ve kterém není ani kousek živé
přírody, ptáte se. Dvanáctiletý Ted se to snaží všechno změnit. 
Přístupné, česky mluveno. vstupné 135 Kč

neděle 27.5. v 15 h
KOCOUR  V BOTÁCH 3D /90/
repríza dobrodružného animáku UsA.
Tohle je příběh kocoura, který se stal hrdinou a oddal se spravedl-
nosti. Kočičí ďábel, chlupatej milenec, zrzavej zabiják, potvrzující,
že i psanec se může stát hrdinou.
Přístupné, česky mluveno. vstupné 130 Kč

sobota 26.5. v 17 h a neděle 27.5. v 19:30 h
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPÍKA HNÁTKA /104/
slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen jeden se v něm zap-
sal na věky. legendární Pepík Hnátek...
Přístupné od 12 let. vstupné 105 Kč

pondělí 28.5., úterý 29.5. a středa 30.5. v 19:30 h
DIKTÁTOR
Premiére komedie UsA.
sacha Baron Cohen se tentokrát převtělil do role diktátora, který se s na-
sazením vlastního života rozhodl zabránit tomu, aby se v jeho zemi šířila de-
mokracie. Po úspěšných mystifikacích Borat a Bruno se máme opět na co těšit.
Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 105 Kč

9.5.  st 08:00 h 6. a 7. tř. II. ZŠ,
    jedna 6. tř. III.ZŠ, specŠ.
  10:15 h 6. a 7. tř. I. a III. ZŠ

28.5. po 08:00 h  1.-3 tř.  a jedna 4. tř. II. ZŠ
  10:15 h   jedna 4. a 5. tř.II. ZŠ, 5. tř. III. ZŠ, speŠ., stac.
29.5. út 08:00 h  1.+2. tř.  a jedna 3. tř. I. ZŠ
  10:15 h   jedna 3. tř. a 4.+5. tř. I. ZŠ
30.5. st 08:00 h  1.-4. tř. III. ZŠ

Filmové představení       
LIDICE /126´/
vstupné 50 Kč

10.5. čt 08:00 h 8. a 9. tř. II. a III. ZŠ
  10:15 h 8. a 9. tř. I., specŠ.

11.5. pátek 11:00 h

18.5. pátek 13:15 h
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?
Velká čtenářská soutěž  02.05.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  – 15.06.
Středeční soutěže  02.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h   
Rodinka  03.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Srdíčko pro  maminku“              10:00 h 
Výtvarná dílnička  03.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Broučci a motýli“  14-17:00 h
Májová diskotéka  04.05.  Disco Sparta  DDM Bludiště
  17-20:00 h    Chodov
Burza knih v parku  07.05.  Městský park  MěK Chodov
  9-18:00 h  (u knihovny)
Pietní akt – uctění památky  07.05.  Městský park  Město 
obětí II. světové války  17:00 h  – památník  Chodov
Knižní hrátky aneb...  07.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Človíčkova dobrodružství  17:00 h
Středeční soutěže  09.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Vernisáž výstavy  09.05.  Galerie u Vavřince  ZUŠ Chodov
„Děti dětem“  16:00 h  výstava potrvá do 10.06.
Salsa párty – tančení  09.05.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17-20:00 h
Výchovné koncerty pro  10.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ 
MŠ Chodov, Stacionář a ZŠ Vintířov  9:00, :45, 10:15 h  Chodov  Chodov
Výtvarná dílnička  10.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Dárek pro maminku“  14-17:00 h
Výběrový závod   12.05.  ZKO Chodov – areál  ZKO Chodov
MČR mládeže 2012  8:30 – 16:30 h
Zelená stezka – Zlatý list  12.05.  ČSOP – zahrada  ZO ČSOP 
  9:00 h    Chodov 
Kolečko sem, kolečko tam  12.05.  Staroměstská ul.  Junák Chodov
  15:00 h  nebo Spartak, neupřesněno
Knižní hrátky aneb...  14.05.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Dobrý den, medvídku!  17:00 h
Prodejní trhy levného textilu  14.-16.05.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Středeční soutěže  16.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Třídní přehrávky –  16.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Bc. Pataková, Hanousek, Widžová  17:00 h
Výtvarná dílnička  17.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Veselé řetězy z papíru“  14-17:00 h
Třídní přehrávky –  17.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
p. uč. J. Kaprová (kytary)  16:30 h
Plstěný šperk - kurz  17.05.  DDM Chodov  DDM Bludiště
  17:00 h    Chodov
CHODOV V RYTMU TANCE  19.05.  DDM Chodov –  DDM Bludiště
aneb Všichni jsme děti planety Země  14-19:00 h  venkovní prostory  Chodov
Prodejní trhy levného textilu  21.-22.05.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Třídní přehrávky –  21.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
M. Plitz, DiS. (keyboard, dech. nástroje)  17:00 h
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Knižní hrátky aneb...  21.05.    MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Dobr. Billa Madlafouska  17:00 h
Koncert absolventů 2012  22.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
  17:00 h
Středeční soutěže  23.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Třídní přehrávky –  23.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Samec (dech. a bicí nástroje)  17:00 h
O pohár starosty města  24.05.  KASS – společenský  DDM Bludiště
Chodova – 17. ročník  9:00 h  sál  Chodov
Výtvarná dílnička  24.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
„Klauni a šášové“  14-17:00 h
Třídní přehrávky –  24.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Juhásová, Hranička  17:00 h
Koncert  26.05.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Vasilův Rubáš  20:00 h
IV. Velký den –  26.05.  ZKO   ZKO
Indiáni a kovbojové  15:00 h  Stará Chodovská  Stará Chodovská
Burza knih v parku  28.05.  Park u knihovny  MěK Chodov
  9-18:00 h
Třídní přehrávky –  28.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Smetanová (klavír), Petrlíková (flétny)  17:00 h
Knižní hrátky aneb...  28.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Rákosníček a hvězdy  17:00 h
Třídní přehrávky –  29.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Hraničková, J. Kubricht  17:00 h
Třídní přehrávky –  30.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
Šenitka (klarinet, zobc. flétna)  17:00 h
Salsa párty – tančení  30.05.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17-20:00 h
Prodejní trhy levného textilu  30.-31.05.  KASS – společenský  KASS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00 h  sál
Středeční soutěže  30.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00 h
Den dětí v knihovně  31.05.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  14-17:00 h
Třídní přehrávky –  31.05.  ZUŠ – koncertní sál  ZUŠ Chodov
p. uč. J. Hrebeňáková (klavír)  17:00 h
Mezinárodní den dětí –  01.06.  DDM Chodov  DDM Bludiště 
celoměstská oslava  14:30 – 17:30 h    Chodov
NOC KOSTELŮ  01.06.  Kostel sv. Vavřince  Město Chodov
  16-23:00 h

Chodovská časovka  01.05.  Chodov – Tatrovice  TJ Plamen 
  11:00 h    Chodov
21. ročník Chodovské tretry  05.05.  ŠAK – atletický   ŠAK Chodov
  12:00 h  stadion  DDM Chodov
Regionální mistrovství   12.-13.05.  BVC – kurty  BVC Chodov
ČR ABV ČVS – 1. kolo (beach)
Chodovský kapří víkend  25.05.  Bílá voda  ČRS m.o. 
Smolnice 2012      Božičany 
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Červen
J. Bosák a D. Pravec na trati cyklistické části duatlonu

ponechal nic náhodě a do zápasu vstupoval s odhodlá-
ním oplatit Jirkovu smolnou porážku těsně před Váno-
ci 8-10. Hosté nedokázali z posledních zápasů rozjetý 
Chodov zastavit a prohráli v poměru 10-3. Sklonili tak 
hlavy před výkony domácích hráčů, kteří bojovali do 
posledních míčků o účast v nástavbové části play-off. 
Tímto vítězstvím si Batesta Chodov zajistila účast 
v této nástavbové části a bude tak v následujících dnech 
bojovat o jedinou postupovou příčku do 2. ligy. Neděl-
ní vítězství nad již sestupujícím týmem z Chomutova 
brali chodováci jako třešničku na dortu. Vyhráli 10-4 
a zakončili základní část soutěže 8 výhrami v řadě. 
Největší oporou je a v play-off to snad i potvrdí Petr 
Kovačič ml., který v jarní části nasbíral pouhé 3 prohry 
oproti 31 vítězstvím (z toho 24 v řadě). Téměř stejně 
úspěšným způsobem střádá body pro Chodov Pavel 
Kovačič. Nemalou mírou k celkovému úspěchu cho-
dovského ping pongu přispívají Jan Kořínek s Jaro-
slavem Plačkem. V 1. kole play-off se domácí Chodov 
střetne s vítězem základní části TJ Šanov (býv. okr. 
Rakovník). Tento tým nám má co oplácet, neboť v se-
zóně 2006/2007 s námi ve finále play-off velmi těsně 
prohrál, a do 2. ligy nepostoupil. Nicméně i chodováci 
mají velkou motivaci se do 2. ligy vrátit. Účast v této 
soutěži by byla velkým příslibem pro naši mládež 
se stále zlepšovat a do „A“ družstva se probojovat. 
Výsledky z průběhu celé sezóny najdete na webo-
vých stránkách www.stis.ping-pong.cz. 

22. března 2012 proběhlo v Kulturním a spo-
lečenském středisku v Chodově vyhlášení nej-
lepších sportovců města Chodova za uplynulý 
rok 2011. Mezi jinými byli v kategorii kolektivů 
vyhlášeni jako nejlepší družstvo mladších žáků 
TJ Batesta Chodov – oddíl stolního tenisu ve 
složení Jakub Visinger, Petr Mora, Standa Han-
zálek a Tomáš Partyngl. Mezi jednotlivci v kate-
gorii mládež byl nejlepším sportovcem vyhlášen 
mladší žák Tomáš Partyngl. Svými úspěchy, ti-
tulem krajského přeborníka v mladších žácích 
a účastí na mistrovství ČR si toto ocenění urči-
tě zaslouží. Proto mu jménem oddílu blahopřeji 
 a děkuji. Blahopřání pochopitelně patří i Kubo-
vi, Standovi a Péťovi.

Zapomenout nesmím na naše „B“ mužstvo, 
hrající krajský přebor 1. třídy. Tito ve složení 
Martin Tonhauser, Jiří Kalanyos, Robert Ton-
hauser, Jan Kožuškanič a Petr Kovačič st. ob-
sadili po závěrečném utkání 2. místo, čímž si 
zajistili druhé postupové místo do DIVIZE Kar-
lovarského kraje.

    Jan Kořínek, jednatel oddílu

TURNAJ VE STREETBALLU
26. května se v městském sportovním areálu usku-

teční STREETBALL CHALLENGE CHODOV 2012.
Součástí turnaje budou soutěže v individu-

álních dovednostech, vystoupení místních 
Cheerleaders, nebude chybět občerstvení 
a hudba. Nejen na hráče pak večer čeká ob-
čerstvení v restauraci Oáza, kde zahrají Ma-
naworld DJ‘s (členové skupiny 100°C).

Přihlásit se mohou mužské, ženské či smíšené 
3-4 členné týmy všech věkových kategorií.

Bližší informace na plakátech nebo na Faceboo-
kové stránce Streetball Challenge Chodov. 

    Tomáš Randa 

TJ PLAMEN CHODOV
Při II. ročníku Chodovského duatlonu byly na 
stupních vítězů vidět dresy TJ Plamen Chodov. 

Druhý ročník Chodovského terénního duatlonu 
v kategorii žáků 1997-98 ovládli mladí cyklisté TJ 
Plamen Chodov. Druhé místo patřilo Arno Seidlovi 
a třetí pořadí společně obsadili Jindra Bosák a Dan 
Pravec. I na čtvrtém místě v této kategorii byl náš 
mladý závodník Honza Mašek z Jenišova. Katego-
rii žáci 2001-02 vyhrál Matěj Jirovec, nový člen TJ.

 Do závodu bylo v různých kategoriích nomino-
váno celkem 8 závodníků, z toho polovina si vybo-
jovala umístění na stupních vítězů. Všem nomino-
vaným patří velké uznání za předvedený výkon.

    František Nádvorník, trenér mládeže

TJ BATESTA CHODOV 
oddíl stolního tenisu
Chodov v PLAY-OFF 3. ligy

Ve dnech 24. a 25. března 2012 se odehrálo posled-
ní dvoukolo základní části mistrovských utkání 3. ligy 
stolního tenisu. V závěrečné fázi Chodov přivítal na 
svých stolech druhý KST Jirkov a třetí od konce Baník 
Březenecká Chomutov. V sobotním utkání změřili své 
síly chodovští hráči s protivníky z Jirkova. Chodov ne-

Květen 2012
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KARATE KLUB GORENJE CHODOV
CHODSKÝ POHÁR DOMAŽLICE

Poslední březnový den se borci Karate klubu 
Gorenje zúčastnili již IV. ročníku Chodského po-
háru, který zorganizovali domažličtí karatisté. 

V kategorii Kata 8. kyu (bílé pásy) mladší žáci 
velmi mile překvapili hned dva naši borci, Lukáš 
Boči obsadil 3. místo a Pavel Bubelini zvítězil 
a odnesl si zasloužené zlato.

Žanetka Dognerová získala pěkné 3. místo 
a Veronika Jakubů obsadila 4. příčku v kategorii 
kata mladší žákyně žluté pásy. V Kata od zelených 
pásů výše získala Anička Lojdová 2. místo a Janič-
ka Nováková 3. místo.

V kategorii Kumite ml. žákyně –35 kg zvítězila 
Žanetka Dognerová a ve váze +50 kg se střetli hned 
tři naše závodnice. V této váze velmi mile překvapila 
(pro trenéry) Veronika Jakubů, která porazila svoje 
zkušenější oddílové kolegyně a tak Anička Lojdová 
získala stříbro a Janička Nováková brala „jen“ bronz. 
Mladší žák Vítek Krupička si ve váze +41 kg vybojoval 
také zlato a starší žák Jiří Šejba získal stříbro ve váze 
do 60 kg. Dorostenec Míša Galla nezklamal a ve váze 
-57 kg získal zlato. Pak přišli na řadu naši senioři. 
Ve váze –75 kg zvítězil Miroslav Link. V kategoriích 
–84 kg a BRH zvítězil Miroslav Boguský, který rov-
něž nenašel přemožitele v těchto kategoriích o den 
dříve na V. ročníku v plnokontaktním karate o po-
hár Krajského ředitele policie Karlovarského kraje. 
A jako tečka na závěr zabojovala v kategorii ženy –68 
kg Barbora Žemličková a vybojovala si pěkné druhé 
místo. Turnaje v Domažlicích se zúčastnilo 105 borců 
ze 13 oddílů. Karate klub Gorenje Chodov vybojoval 
8 zlatých, 4 stříbrné, 4 bronzové a jedno 4. místo. Zis-
kem 109 bodů se oddíl zařadil na 3. místo v celkovém 
pořadí hodnocených klubů. Tímto bychom chtěli 
poděkovat především firmám Gorenje, VADU plus, 
Sokolovská uhelná a Městu Chodov, bez Vaší podpo-
ry bychom těžko dosahovali takových výsledků.

Ludoslav Hronek, trenér

KUŽELKY - turnaj MWK
V sobotu 14.4.2012 se uskutečnilo ve vinárně ho-

telu NAUTILUS závěrečné vyhodnocení již 8. roč-
níku turnaje MWK (Memoriál Wernera Kriegera) 
v kuželkách. Turnaj proběhl v období od října 2011 
do března 2012 na drahách kuželny v hotelu Nau-
tilus. Zúčastnilo se jej 10 družstev a v nich celkem 
61 kuželkářů a kuželkářek. Odehráno bylo celkem 
90 zápasů, dvoukolovým systémem. Za každé druž-
stvo nastupovali 4 hráči v disciplíně 80 HS (hodů 
sdružených). Nejlepším hráčem byl zástupce vítěz-
ného družstva Stavěčů Martin Havel s výkonem 366 

shozených kuželek a nejlepší hráčkou zástupkyně 
Havířů Andrea Hornová s výkonem 338 shozených 
kuželek. Letos padl nový rekord družstva a to 1318 
shozených kuželek. Zároveň byl uveden do síně slá-
vy Chodovských kuželek jako druhý, po vloni uve-
deném Janu Hruškovi, Vladimír Karbulka. Dále byl 
vedením hotelu Nautilus oceněn p. Jan Hruška za 
dlouholetou kuželkářskou činnost. Nyní si všichni 
odpočineme od kuželek a v plné síle se sejdeme v 
říjnu na dalším ročníku kuželkářského turnaje. Po-
drobné výsledky a bližší informace o soutěži najdete  
na internetových stránkách chodovských kuželek 
(www.pepusa66/kuzelky).

Závěrečné vyhodnocení sponzorovali: Ho-
tel Nautilus - p. Fuka, Město Chodov, ČSOB, 
Květinka - p. Marková, Zintex - p. Zigal, 
Elektro Fany, Sokolovská uhelná a.s., všech-
na zúčastněná družstva 

Konečné pořadí družstev:
1. Stavěči, 2. Havíři, 3. Pavouci, 4. A je to!, 

5. Dřeváci, 6. Včelaři, 7. Zahrádkáři, 8. Raf-
ani, 9. Esíčka, 10. Byrokrati

   Jozef Vaško

TJ SPARTAK CHODOV - ŠACHY
MČR juniorů do 20 let

Odchovanec chodovského šachu a čerstvý 
sportovec Karlovarského kraje Lukáš Vlasák se 
zúčastnil v březnu 10 denního šampionátu „dva-
cítek“. Po návratu z Mistrovství světa v Brazílii se 
mu nedařilo a výsledky byly spíše podprůměrné, 
což korunoval nepovedeným IM turnajem v M. 
Lázních. Změna tréninku však přinesla své ovo-
ce a formu se podařilo vyladit právě na domácí 
šampionát. Lukáš konečným 4. místem se ziskem 
7 bodů potvrdil příslušnost k republikové špičce 
a potěšil i fakt, že v žádné partii nebyl poražen.
Ještě před MČR mužů, které proběhne v květnu 
opět v Jeseníkách, se představí po roční pause 
opět na OPEN K. Vary.
KP mládeže přinesl 3 medaile

Sokolov hostil 24.3.2012 poslední turnaj hra-
ný v rámci seriálu KP 2011/12. Chodovští ša-
chisté na něm vybojovali 2 medaile, o což se 
zasloužil Patrik Frai (U16) a Stanislav Srba 
(U12). V celkovém hodnocení získala Lenka 
Gárská (U10) stříbrnou medaili a my ji bude-
me držet pěsti na blížícím se MČR dívek do 
8 let. Lenku o zlato a titul KP připravila neúčast 
na posledním turnaji. Bronzové medaile pak při-
dali výše uvedení hráči. Bez medaile jsme zůstali 
v kategorii U14, kde Michael Srba o cenný kov 
přišel až v samém závěru.

KP družstev mladších žáků
O týden později hostil Tietz K. Vary KP druž-

stev ml. žáků. Náš tým ve složení Michael Srba, 
Standa Srba, Pavel Gárský, Lenka Gárská a Karel 
Dvořák stejně jako ve starší kategorii získal stříbr-
né medaile, když opět proháněl největší favority. 
V posledním zápase jsme sahali dokonce po pře-
kvapivém zlatu. Ve vyhrané pozici jsme se bohužel 
nevyhnuli vlivem trémy a síly okamžiku několika 
chybám a zápas skončil remízou. Na horší pomoc-
né hodnocení jsme tak brali druhé místo. Sou-
rozenci Gárští a M. Srba byli zároveň nejlepšími 
hráči na šachovnicích, přičemž Pavel získal 5 z 5!

V polovině dubna nás čekají záchranářské boje 
v 1. lize mládeže, ale již nyní můžeme konstato-
vat, že sezóna naší mládeže byla úspěšná. Více 
informaci najdete na www.sachychodov.cz.

    Marcel Vlasák

FIGHT CLUB KYOKUSHIN CHODOV
MČR DĚTÍ A MLÁDEŽE V NOVÉM BYDŽOVĚ

Na MČR dětí a mládeže v kyokushinkai 
karate v Novém Bydžově 24.3.2012 jsme vy-
razili s výpravou devíti reprezentantů Fight 
club kyokushin Chodov.

Většina závodníků měla svoji premiéru 
a zúčastnili se prvních závodů. Jan Kolář, Ladislav 
Zezula a Dan Maxant byli vyřazeny již v eliminač-
ních bojích, nicméně jejich výkon si zaslouží jedno-
značnou pochvalu za nasazení. Další, který nezískal 
nakonec medaili byl Lukáš Rys, i když s velkým na-
sazením porazil v eliminačních bojích dva soupeře 
o hlavu vyšší. Nakonec ho porazil v semi-
finále bojovník z našeho klubu Pavel Jelí-
nek. V boji o 3. místo po velkém boji prohrál 
a skončil na 4. místě. 

Svůj první úspěch na závodech získaly Pavla Jeh-
líková a Jan Řezníček pěkné 3. místo. Petr Hauzr 
vybojoval  2. místo, po vyrovnaném boji prohrál až 
ve finále. Velkým úspěchem byl výkon Pavla Jelín-
ka, který se dokázal probojovat na prvních závo-
dech až do finále, kde získal titul mistra ČR. Největší  
úspěch výpravy vybojovala Jana Petříková. Ve své 
kategorii neměla žádnou soupeřku, tak nastoupila 
s chlapci, kde jednoznačně a s velkou převahou 
porazila všechny své soupeře a stala se mistryní 
ČR a za předvedený výkon získala cenu nejlepšího 
bojovníka turnaje.
Tímto	 děkujeme	 za	 podporu	 FITNESS	

KAMA	 a	 za	 finanční	 příspěvek	 TRUHLÁŘ-
STVÍ	PETŘÍK.

Výsledky Fight club kyokushin Chodov
žáci 6-7 let: Jana Petříková 1. místo

žáci 8-9 let: Pavel Jelínek 1. místo
žáci 10–11 let: Petr Hauzr 2. místo
žáci 12-13 let: Jan Řezníček 3. místo
Dorostenky BRH: Pavla Jehlíková 3. místo
www.kyokushin-chodov.cz 
      Václav Kolář 

TJ SPARTAK CHODOV – KOPANÁ
V měsíci březnu se rozběhla jarní sezóna 

2011/2012. Mistrovská utkání přeboru Kar-
lovarského kraje zahájilo naše A mužstvo
10. března a dosáhlo těchto výsledků:

10.3. Škoda Ostrov - Sp. Chodov 2:2 bran-
ky Chodova: Szewieczek a Kočí; 17.3 Sp. Cho-
dov - Sp. H. Slavkov 3:2 branky Chodova: 
Smolka, Šteg, Szewieczek. Utkání bylo sehrá-
no na umělé trávě v Sokolově a po prohra-
ném poločasu strhlo nakonec naše mužstvo 
v dramatickém závěru vítězství na svou stranu. 
24.3 V. M. Lázně - Sp. Chodov 2:2 branky Chodo-
va: Pechoušek 2x. Z horké půdy M. Lázní přivez-
lo naše mužstvo cenou remízu. 31.3 Sp. Chodov 
- S. Citice 2:0 branky Chodova Smolka, Bečvář 
Radek. Vydřené vítězství našeho mužstva. 7.4. 
St. Role - Sp. Chodov 3:0. Na zkušeného soupe-
ře naše mužstvo nestačilo a odešlo zaslouženě s 
porážkou. 14.4. Sp. Chodov – Toužim 2:1 branky 
Chodova: Smolka, Koranda. Cenný skalp vedou-
cího mužstva krajského přeboru.

B mužstvo
31.3. Slavkov - Chodov 1:0; 8.4. Chodov – 

Svatava 2:2; 14.4 Jindřichovice - Chodov 1:3 

PROGRAM NA  KVĚTEN
A muži
   5.5. 17:00 K. Poříčí - Chodov v Poříčí
  12.5. 17:00 Chodov - Fr. Lázně  v Chodově
  19.5. 10:30 Žlutice - Chodov ve Žluticích
  26.5. 17:00 Chodov - Vintířov v Chodově
B muži
    6.5. 15:00 Chodov - Kraslice v Chodově
  12.5. 17:00 St. Sedlo - Chodov ve St. Sedle
  20.5. 15:00 Chodov - Lomnice v Chodově
  27.5. 15:00 Chodov - D. Rychnov v Chodově
Dorost
  12.5. 10:00 Teplá - Chodov v Teplé
  19.5. 10:00 Chodov - Toužim v Chodově
  26.5. 10:00 Kynšperk - Chodov v Kynšperku
  
Věříme, že si najdete cestu na mistrovská 

utkání našich mužstev a podpoříte jejich 
snahu o dobrou reprezentaci našeho města.

      Ing. Alfons  Skokan
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21. ROČNÍK CHODOVSKÉ TRETRY
Pořadá ŠAK Chodov ve spolupráci s DDM „Blu-

diště“ Chodov. Akce je podpořena finančním 
grantem Města Chodova a Karlovarského kraje. 
Účast přislíbil i stínový Ministr školství PhDr. 
Marcel Chládek, MBA.

Datum konání: sobota 5. května 2012  12:00 h
Místo konání: Sportovní areál
Klubu olympioniků v Husově ulici
Přihlášky: do pátku 4.5. do 19:00 výhradně 

prostřednictvím: www.atletika.cz.
Pouze neregistrovaní na e-mail:
atletikachodov@seznam.cz (do 4.5. do 19:00)

ČASOVÝ POŘAD
12:00  60 m předžačky 2001 a mladší (R) koule  
 ml.žáci a ml.žačky
12:30 60 m předžáci 2001 a mladší (R)
13:00 60 m předžačky 2001-2002, 2003
 a mladší (F) koule st. žáci a st. žačky 
 dorostenci – Hervis
13:05 60 m předžáci 2001-2002, 2003  
 a mladší (F) 
13:10 60 m mladší žačky (R) 
13:20 60 m ml. žáci (R) 
13:30 60 m starší žačky (R)
13:40 60 m starší žáci (R)
13:50 60 m ml. žačky (F)
13:55 60 m ml. žáci (F)
14:00 60 m st .žačky (F) disk M, Ž
 (Malá cena Chodova) – skupina „ A“
14:05 60 m st. žáci (F)
 (osobní rekord minimálně 40 m)
14:15 100 m Ž (R) 
14:25 100 m M (R) výška M, Ž
 (MC firmy  KH – Cetto s. r. o.)
14:40 800 m mladší a starší žačky (F) disk M, Ž 
 (žáci,D, J), Ž (žačky + J) – skupina “B“
15:50 800 m mladší a starší žáci (F)
 „disk - MC firmy Hervis dorostenců“
15:00 100 m Ž (F)
15:05 100 m M (F) „ Memoriál Petra Bernata“
15:15 300 m ml. žačky (F)
15:25 300 m ml. žáci (F)
15:35 300 m Ž, st. žačky (F)
15:45 300 m M, st. žáci (F)
16:00 100 m minižactvo – Běh chlapců a dívek
 narozených v roce 2006 a mladších 
 - přihlášky až u startu
16:15 5000 m M (zvlášť bude hodnocena kat.  
 veteránů – „40“, „ 50“ a nad 60 let)
16:50 5000 m Ž (zvlášť bude vyhodnocena kat.
 veteránek – nad 35 let) 

Děkujeme	sponzorům:	Česká	atletika	s.	r.	o.,	DDM	
Bludiště,	Design	republik	s.	r.	o.,	Elektrocentrum	Fany,	
ELEPHANT,	 Karlovarský	 kraj,	 Karel	 Matička,	 KH	
Cetto	s.	r.	o.,	KOHIMSTAV,	Lukáš	Kopecký	–	truhlář-
ské	práce,	Lékárna	Panacea,	Město	Chodov,	Obchod-
ní	činnost	p.	Vykoupil,	Obecní	úřad	Vintířov,	Pekosa	
s.	r.	o.,	Sokolovská	uhelná,	právní	nástupce,	a.s.

Informace: Mgr.Libor Dočkal - mobil: 602 
459 734, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, 
www.sak-chodov.cz

CATR spol. s r.o.
Rozšiřujeme nabídku služeb pro naše zákazníky!

Bojíte se, že Vám vykradou byt či dům, že vyhoříte, 
nebo že Vás sousedé zase vytopili? Chcete vidět, kdo 
zvoní u domovních dveří? Ničí Vám vandalové vyba-
vení domu? Máte strach o Vaše auto před domem? 
Nebo jen potřebujete vědět, co dělají Vaše děti, když 
nejste doma? Pořiďte si zabezpečovací systém od 
nás! Zajistíme digitální monitoring Vašeho majetku! 
Zařídíme pro Vás: přístup k monitoringu z inter-
netu/digitální archivace záznamů/možné rozšíření 
o SMS upozornění/přístup k živému obrazu i archi-

vu přes internet odkudkoli. Zajišťujeme dodání, in-
stalaci a servis zabezpečovacího zařízení. 

Pro bližší informace o této nabídce nás kontaktuj-
te: kamery@catr.cz. Investovat do bezpečí se vyplatí!

Vážení zákazníci, využili jste naší nabídky a necha-
li svým dětem na Čarodějnické jarmarku pomalovat 
obličej u našeho stánku? Máte-li fotografii z této 
akce, doneste nám ji  nebo ji zašlete v průběhu mě-
síce května na níže uvedenou adresu či e-mail. Na 
našem webu pak můžete hlasovat pro nejsympatič-
tější fotografie – pro 3 fotografie, které získají nejvíce 
hlasů budou připraveny krásné ceny. Pokud se zapo-
jíte, soutěžíte dále o ceny pro 3 vylosované šťastlivce! 

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.               Placená	inzerce

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 KvětEn  !  

vÝHODnÝ nÁKUP

MLÉČNÁ RÝŽE...       9,- Kč
!  v e l k ý  v ý b ě r  p ř í c h u t í  !

Nepoddajné vysušené prádlo, hodiny a hodiny u žehlícího prkna?!                                                              
Usnadněte si tuto domácí práci se zjemňujícím sprejem na žehlení!                                                              
Funguje jako “kondicioner” pro zmačkané oblečení. 
Stačí postříkat, 1x přejet žehličkou a je hotovo. 
Šetří váš čas i úsilí. Vyzkoušejte!

Zaváděcí cena...      36,- Kč

N O V I N K A  V E  3 D

BVC WITTE CHODOV
Ženy BVC skončily v druhé lize na třetím místě

I v druhé druholigové sezóně se chodovské volej-
balistky praly o nejvyšší příčky a tým, pod vedením 
trenérské dvojice Jiří Tureček, Zdeněk Malich, 
i přes mnohé překážky dokázal vylepšit čtvrtou 
příčku z minulé sezóny. Nebýt zranění, studijních 
a rodinných povinností i jiných zásahů z vyšší 
moci, mohlo družstvo ve složení: M. Kučková, 
M. Zahrádková, H. Krausová, A. a K. Pecháčkovy, 
P. Karmazínová, Ž. Brezinová, M. Voláková, Š. Vo-
denková, Š. Gergelyová, D. Bláhová, R. Veselková 
a V. Vydrová pomýšlet ještě mnohem výš.
Kadetky v první lize šesté

Družstvo kadetek ve složení: T. Červeňáková, 
T. Randýsková, M. Mühlhauserová, K. Konopá-
čová, K. Vodáková, K. Vršecká, D. Prokopová, 
A. Tůmová, A. Lauermannová, S. Bláhová, K. 
Klaudová, značně oslabené odchody nejlepších 
hráček do Sokolova, kde měly pomoci k postu-
pu do extraligy (což se mimochodem Baníku 
nepovedlo) si muselo poradit i s tím, že slibova-
ná náhrada opačným směrem nedorazila. A tak 
tým složený především z žákyň odehrál většinu 
ze svých utkání v sedmi lidech (zranění nemoci 
atd.). I přesto odehrála děvčata svou soutěž se 
ctí a ze základní skupiny se probojovaly do nad-
stavbové části mezi nejlepších šest týmů ligy 
a byť již nezískaly ani vítězství mají určitě spoustu 
zkušeností do další sezóny.
Žákyně v Českém poháru čtrnácté

Pro žákyně, které také strádaly odchody nej-
lepších hráček, byl již samotný postup z kvali-
fikace do ČP obrovským úspěchem, nechybělo 
však mnoho a mohly postoupit mezi čtyřiadvacet 
nejlepších týmů Čech a Moravy. 
A hurá na písek!

Zatímco nejmladší kategorie ještě dohrávají 
své soutěže, jejich starší kolegyně již polykají 
kilometry a připravují se na beachvolejbalovou 
sezónu. A opět se v Chodově máme na co těšit!

Akce které pořádáme:
9.-10. června ČP juniorek
22.-24. června MČR žactva
28.-29. července Pohár ČVS mužů a žen
28. srpna – 2. září MČR žen
Zveme všechny do našeho areálu!
Děkujeme	všem,	kteří	nás	podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 
     Zdeněk Malich, BVC WITTE Chodov

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”

Termín uzávěrky
červnového čísla

 18.5.2012
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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% 

Jiráskova 789, Chodov         Tel: 602 001 002         PO-SO 9:00-17:00

Chodov

BARVY LAKY

BARVY LAKY

chodov

chodov

barvy

laky

ředidla

lepidla, tmely

nářadí

Nově otevřeno!

  Tel: 606 122 794            bl.chodov@seznam.cz             www.BL-CHODOV.cz

www.barvy-laky-chodov.czwww.barvy-laky-chodov.czwww.barvy-laky-chodov.cz

barvy

laky

ředidla

lepidla, tmely

nářadí

Nově otevřeno!

Jiráskova 789, Chodov         Tel: 602 001 002         BL-CHODOV@seznam.cz

www.barvy-laky-chodov.cz

chodov

příslušenství

Husova 1056, Chodov (zadní strana OC TIPO)

chodov

laky

chodov

ˇ

ˇ ˇ
ˇ
ˇ

Salon Hela
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

p r o d l u ž o v á n í  ř a s  1 0 0 0  K č 
       ž e h l e n í  o b l i č e j e  z d a r m aAKCE  +

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

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

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

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

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

mob.: 606 852 893RD 417

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

PRODÁM BY T V OSOBNÍM VLASTNICT VÍ 2+1 
v ulici 9. května 756, 6. patro, rekonstruovaný, 

nové jádro-koupelna, WC, 
nová kuchyňská linka s novými spotřebiči 

(sklokeramická deska, horkovzdušná trouba). 
Krásný výhled, klidná lokalita. 

Neopakovatelná nabídka 549 000,-
odhad z 12/2011 na 860t. Kč!! 

Rodinné důvody. Kontakt: 606 411 111.
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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 :

CHODOS CHODOV s.r.o. 
při jme do pracovního poměru: 
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 

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

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

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

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE

LEVNĚ a RYCHLE

ráj zahrádkářů

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
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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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 551
www.sael.cz

AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
357 35  Chodov
Tel.: 352 666 987
www.sael.cz

ŠKODA Roomster Champion

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. 
Roomster Champion u Vás zaboduje především 
dynamickým čtyrválcovým turbomotorem
s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou 
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc 
pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní 
BONUS. Bližší informace u Vašeho obchodníka 
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster 
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Championi skórují hned 4krát

Roomster_Champion_V2_CZ_DYN_3be87131a20d433981f312ae9a34877d_indd   1 4/18/2012   1:03:23 AM

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
350 02 Cheb
Tel.: 354 431 551
www.sael.cz

AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
357 35  Chodov
Tel.: 352 666 987
www.sael.cz

ŠKODA Roomster Champion

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA. 
Roomster Champion u Vás zaboduje především 
dynamickým čtyrválcovým turbomotorem
s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou 
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc 
pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní 
BONUS. Bližší informace u Vašeho obchodníka 
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster 
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

Championi skórují hned 4krát

Roomster_Champion_V2_CZ_DYN_3be87131a20d433981f312ae9a34877d_indd   1 4/18/2012   1:03:23 AM

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:

+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

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

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
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V areálu hotelu se nachází: 
- ubytování 

- 2 kuželkářské dráhy 
- 2 dráhy bowlingové 

Příjemné posezení s nabídkou české kuchyně 
a možností pořádání oslav, svateb, rautů 

- v pivnici 
- nekuřácké restauraci 

- v letních měsících na venkovní terase

Hotel Nautilus

Po d ě b r a d o v a  3 5 5 ,  t e l . 3 5 2  6 6 8  1 5 2 ,  m o b. 6 0 2  4 1 5  5 5 1 ,  6 0 2  1 5 7  319

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00   13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

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

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.

            AKTUÁLNí NABÍDKA:  
- Garsonka v Chodově, ul.9.května za 375 tisíc Kč - po celkové rekonstrukci  

-  3+1 v  ul.DUKELSKÝCH HRDINŮ za 690 tisíc  - rekonstruovaný, pěkný, na pěkném místě u St.náměstí
-  3+1 v  ul.Tovární za 685 tisíc Kč - výborná lokalita 
- RODINNÝ DŮM V CHRANIŠOVĚ  - za 1.540.000,-Kč - dvě bytové jednotky: 3+1 a 2+1, zahrada s posezením a garáž. 
                                               - 2+1 Palackého, za 570 tisíc Kč - při rychlém jednání SLEVA!!! 
                                                                     - 4+1, Dukelských hrdinů za 930.000,-Kč 
                                                  -2+1, Nové Sedlo- rekonstruovaný za 390 tisíc Kč

Hledáme : 

REALITNÍ MAKLÉŘE 
 a asistenty

Nabízíme zvýhodněnou hypotéku  

- bez poplatků za zpracování 

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

www.chodovske-reality.cz

P ro n á j e m  b y t ů : 
2+1, ul.Hrnčířská v Chodově  za 5 500,-
2+KK, ul.Hrnčířská v Chodově za 5 500,-

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
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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.

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.

Stavební firma

Novostavby - Rekonstrukce - Zateplení
Dotace - Stavební dozor

tel.: 605 549 711www.tyller.cz

www.tyller.cz

Tyller.czTyller.cz

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
RYCHLÁ PŮJČKA
5.000 - 166.000 Kč
  pro důchodce, osoby na MD, 
  zaměstance atd.
  NOVÝ produkt pro OSVČ
tel.: 725 073 230 / e-mail: info.pujckykv@seznam.cz ww

w.
pr

of
ic

re
di

t.c
z

- 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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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
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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

Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

Po-Pá 8.30-12  13-17.30    So 8.30-11.30

prosím vystřihněte

ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

 

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
 Od ledna:  semena, postřiky, hnojiva pro sezónu 2012 
 Od března:  ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce 
 Od dubna:  sadbu okurek, rajčat, paprik, balkonových květin 
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie     Osadíme vaše truhlíky květinami 
 V l a s t n í  „ b i o “  j e  l e v n ě j š í  n e ž  z e  s u p e r m a r k e t u

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

FITNESS GYM
” LARRY”

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

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

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

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

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

TRAVESTI SHOW
Hvězdy z Prahy

KD Nová Role

15.6. 2012 od 20h.

Předprodej vstupenek: restaurace ,,U Petra"
stolová úprava, občerstvení zajištěno!

tel: 775087274 

Večer plný kostýmů,zábavy, 
domácích i zahraničních zpěvaček.

Pozor!!! změna termínu!!

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

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.
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