6

Červen 2012

Noc kostelů

1.6. 201 2

Krimifest 13.-17.6.2012

Rock Chodov 30.6. 201 2

Zpravodaj
města
Chodova
foto: Ivana Sarkányová

Výtisk zdarma

Placená inzerce

Zprávy z radnice
Vážení spoluobčané,

zejména v posledních měsících tohoto
roku jsme na celostátní úrovni svědky
postupného rozkrývání korupce, která
zasahuje nejen obce, kraje, ale bohužel
i samotný zákonodárný sbor stejně jako
vládu této republiky. Podle informací
v médiích se však stále jedná o pouhou
špičku ledovce, jehož podstatná část
hmoty (rozuměj špíny) je stále skrytá pod
vodní hladinou; hradba mlčení nejen politiků ale i orgánů, jejichž povinností je
takovou společensky velmi nebezpečnou
činnost rozkrývat a řešit podle zákona,
zdá se je neproniknutelná, bez naděje na
to, že poměry v této těžce zkoušené zemi
se v dohledné době podstatně zlepší. Zaleží proto na každém z nás, zda tento stav
přijímáme jako standard, byť nás zjevně
ekonomicky zatěžuje a vyčerpává, nebo
budeme s těmito nešvary bojovat zákonnými prostředky, abychom zabránili scénáři, který známe z jihu Evropy.
Pocity rytíře don Quijote de la Mancha
bojujícího s větrnými mlýny lze vyjádřit
naše desetileté úsilí o záchranu energetického zařízení, jehož prostřednictvím je
do našich domovů přiváděno teplo a teplá
voda. Když jsme v roce 2002 v orgánech
města usoudili, že stávající způsob provozování rozvodného tepelného zařízení
prostřednictvím soukromého provozovatele je pro město ekonomicky nevýhodné,
netušili jsme, že po deseti letech snahy
nebudeme v podstatě ani o krok dále, že
soukromý provozovatel bude dále pro
město Chodov stěžejní technické zařízení provozovat za nájemné ve výši celých
100,- Kč ročně (čtete správně – jednosto korun českých) a že bude za dodávku
tepla účtovat koncovým odběratelům
cenu, která nemá oporu v nákupní ceně,
ani v nákladech na provoz rozvodného
zařízení. Toto dědictví z první poloviny
devadesátých let je pro nás všechny stále větší koulí na noze, která nás všechny
nejen ekonomicky vyčerpává, ale vedení
města přidělává stále větší vrásky na čele,
když technický stav energetického zařízení se rok od roku zhoršuje, aniž by bylo
síly tento stav změnit.

Když byla v prosinci roku 2002 dána
společnosti MARSERVIS s.r.o. z důvodu
uvedeného ve smlouvě výpověď z nájmu
rozvodného tepelného zařízení, nepředpokládali jsme, že spor o vyklizení, respektive
o neplatnost nájemní smlouvy se potáhne
až do března 2010, kdy ve prospěch města rozhodl odvolací soud - Krajský soud
v Plzni, který nájemní smlouvu z prosince
1993 označil za absolutně neplatnou. Tento dílčí úspěch, který měl být pro Energetický regulační úřad zákonným titulem
pro zrušení licence stávajícímu provozovateli tepelného rozvodného zařízení, se
zcela minul účinkem, když regulační úřad
sice licenci po několikaměsíčním váhání
zrušil, aby následně po třech měsících své
předchozí rozhodnutí o zrušení licence
též sám zrušil. Pokud Vám to připomíná
jednu slavnou českou pohádku, tak nejste
daleko od pravdy, bohužel v případě našeho energetického zařízení se jedná o realitu. Energetický regulační úřad v prosinci
2010 za velmi nestandardních okolností
ve svém právním hodnocení otočil o 180°
a přijal účelovou obranu stávajícího provozovatele, že podstatná část rozvodného
tepelného zařízení již není ve vlastnictví
města Chodova, ale je majetkem jeho a že
z toho důvodu není možné licence zrušit.
Představte si tu absurditu situace, když
někomu pronajmete chatu a nájemce Vám
za několik roků oznámí, že chata Vám již
nepatří, protože nájemce ji vymaloval a
okolo posekal trávu. Pokud Vám to připadá legrační, tak to bohužel legrace není,
protože přesně v takové právní situaci se
nacházíme. Aby bylo možné dosáhnout
zrušení licence, budeme muset v soudním
řízení nejprve prokazovat, že celé rozvodné zařízení je stále majetkem města Chodova a že na nájemce vlastnicky, v rámci
dnes již od počátku zrušeného nájemního
vztahu, nepřešel ani jeden kohout nebo
kus trubky. Bude-li i tento spor trvat dalších deset roků, můžeme se s rozvodným
tepelným zařízením rozloučit, protože
bude-li nám vůbec někdy vráceno, bude
zřejmě ve stavu, který nebude umožňovat
jeho další provozování. Bohužel ani tato
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Zprávy z radnice
argumentace není dostačující k tomu, aby
se ledy na Energetickém regulačním úřadě hnuly.
Současný stav je takový, že proti Energetickému regulačnímu úřadu jsme podali
žalobu u správního soudu v Brně, iniciovali jsme podání trestního oznámení na
neznámého pachatele směřující proti kejklům ve státní správě, podali jsme několik žalob na provozovatele energetického
zařízení a několika žalobám čelíme. Jak
dlouho budou uvedená soudní řízení trvat
a s jakým výsledkem nelze v tomto okamžiku předpovědět. Pravda je, že stávající
provozovatel energetického zařízení, který nemá statut nájemce a nesplňuje proto
několik zákonných podmínek pro držení
licence pro provozování energetického
zařízení, již nemá žádného zaměstnance,

kdo a odkud jej řídí není známo, když společnost již před několika roky přemístila
své sídlo do Prahy, jeho vlastnická struktura je stejně záhadná jako bermudský
trojúhelník.
Kdy budeme pány ve svém vlastním
domě a budeme s nově vybraným provozovatelem spolupracovat na sestavení
ceny za dodávku tepla a vody a kdy budeme mít jistotu, že o tento strategický
majetek je dobře postaráno, nevíme, co je
však jisté, vyvineme ještě větší úsilí o to,
abychom mohli občanům našeho města zajistit stálou dodávku tepla a TUV za
přijatelnou cenu. Podpořte nás v tomto
úsilí, nezůstávejte vůči nešvarům ve státní
správě a v justici neteční, jde o naši společnou budoucnost..
Ing. Josef Hora, starosta

Interiér kostela

Vnitřní prostory kostela sv. Vavřince se otevřely po odstranění novodobých prosklených příček, které oddělovaly hlavní loď kostela od tzv. malé kaple. Hornický spolek
Solles Chodov, spolu s několika členy SDH Chodov, se do této náročné práce pustil se
souhlasem Národního památkového ústavu a města Chodov. Důvodem pro demontáž
těchto příček byl záměr postupně prostory kostela upravit do původní podoby. Odstraněním příček se interiér kostela pohledově změnil a navíc došlo ke zpřístupnění části,
která nebyla běžně dostupná. Z prostor, které se takto otevřely, museli brigádníci vyklidit také množství nepotřebného materiálu a vyřazeného inventáře, nastřádaného
zde předchozím majitelem této kulturní památky. Již pouhým úklidem dostal tento
prostor kostela naprosto jiný rozměr a věříme, že se Městu Chodov podaří získat v letošním roce dotační prostředky na celkovou renovaci interiéru kostela.
Připomínáme, že kostel sv. Vavřince bude dne 1. června 2012 přístupný široké veřejnosti v době od 16:00 do 23:00 v rámci akce Noc kostelů, o které zpravodaj přinesl
informaci v květnovém vydání.
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

Před odstraněním příček

Po odstranění příček
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

Zprávy z radnice
Multifunkční hřiště
Stará Chodovská

Evropský svátek hudby 2012

Město Chodov v polovině měsíce června dokončí ve Staré Chodovské výstavbu víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem.
Z celkových nákladů 2,7 mil. Kč se na
tento projekt podařilo získat dotaci ve
výši 1,8 mil. Kč z osy IV. LEADER, Programu rozvoje venkova ČR na období 20072013. Slavnostní otevření hřiště, včetně
sportovního turnaje, proběhne v sobotu
16. června. Hřiště je veřejně přístupné a
může být využíváno pro basketbal, volejbal, malou kopanou, tenis a florbal.
Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru

Evropský svátek hudby se letos uskuteční jako přehlídka amatérských kapel
z Chodova a partnerského města Oelsnitz
/ Erzgebirge. Akce proběhne na náměstí
v pátek 15. června 2012 od 14:00 hodin.
Město Chodov získalo na tento projekt
dotaci z Fondu malých projektů Cíle 3.
Díky tomu budou pořízeny mobilní toalety a lavičky, které budou sloužit při
pořádání dalších kulturních akcí v našem
městě. Podrobný program naleznete na
plakátovacích plochách a ve speciálním
letáku ve vašich schránkách.
Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru

Sportovní hala

Stavební práce na sportovní hale finišují. Stavba bude dokončena do konce května,
v červnu budou probíhat kolaudační řízení. Slavnostní otevření je plánováno na září,
termín bude upřesněn v dalším vydání zpravodaje.
Ing. Zdeněk Gaudek, vedoucí odboru
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Bezpečnost ve městě
Středisko prevence		
kriminality			
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

Při projednávání přestupku v ul. Husova strážníci komunikovali s 32letým mužem, který byl velmi arogantní a pro své
uklidnění si zapálil cigaretu. V okamžiku
ukončení řízení a po odevzdání osobních
dokladů muž ještě nedokouřenou cigaretu
odhodil na zem a chtěl z místa odejít. Tím
se samozřejmě přímo před strážníky dopustil dalšího přestupku, který byl nucen
s hlídkou opět projednat. Ten den si asi
bude pamatovat ještě dlouho.
Díky tomu, že ještě ne všichni lidé jsou
nevšímaví ke svému okolí, se podařilo
uchránit před způsobenou škodou zcizený majetek, kdy lidé upozornili policii
na skupinku osob, která vnikla do areálu
firmy v obci Vintířov a odnášela postupně
kovové armatury s úmyslem je odcizit. Na
místo neprodleně vyrazila hlídka městské policie a Policie ČR, kdy skupinka při
zjištění, že lidé zavolali policii, z místa
okamžitě prchla a nakradený materiál na
místě raději zanechala.
S příchodem hezkého počasí se opět
začíná rozmáhat i nešvar bezdomovců
a podezřelých individuí, která si otevřou
krabicové víno či jiný alkohol a popíjejí
je různě na veřejných místech, která jsou
OZVM č.4/2008 vyhrazena jako zakázané
pro konzumaci alkoholu. Jedná se zejména o místa pěších zón či před nákupními
středisky. Strážníci objíždějí vytipované
lokality a tyto spoluobčany na platnou vyhlášku s důrazem upozorní.
Od počátku dubna běží v regionu města tradiční každoroční blokové čištění
parkovacích ploch. I přes upozornění
v tištěných médií, zveřejněnému rozpisu
harmonogramu čištění, rozmístěnému
dopravnímu značení i vylepování letáků
o čištění v dané ulici na vchody domů bylo
k uzávěrce zpravodaje bohužel odtaženo
městskou policií 136 vozidel.
Na telefonické upozornění občanů z ulice
ČSM strážníci několikrát zajišťovali nález
odhozených injekčních stříkaček v parku

před kulturním střediskem.
Při kontrolní činnosti v ulici Hrnčířská
služební hlídka zaznamenala pohyb vozidla směřující na panelovou cestu za kolejemi ve směru k lesíku. Při následné kontrole osádky vozidla bylo zjištěno, že jde
o osoby ze Sokolova, které chtěly v regionu města vyložit odpad. Důrazně jim bylo
vysvětleno, že černé skládky se v našem
městě zakládat nebudou.

… a dál to znáte, samé botičky, opilci
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že

Dne 28.4.2012 se střelecké družstvo
Městské policie Chodov účastnilo významného tradičního mezinárodního
střeleckého turnaje policejních a vojenských složek, na kterém vzorně reprezentovalo své město i domovskou organizaci,
kdy střelci po urputném boji vystříleli
1. místo v družstvech i jednotlivcích. Ještě jednou gratulujeme.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Bezpečnost ve městě
Souhrn jednotky PO za duben 2012

V dubnu zasahovali chodovští hasiči celkem u devíti událostí. Z toho byly tři požáry, parapet v Jiráskově ulici při hře dětí
s podpalovačem, plastový kontejner v Husově ulici, odpad a tráva u rybníku Račák.
Ostatní události měly technický charakter.
Jednotka prověřila signál elektrické požární
signalizace v novém výrobním objektu Lincoln. Naštěstí nešlo o požár, ale o poruchu
na topném systému. Dále byla provedena ve
spolupráci s profesionály z Karlových Varů
a Sokolova záchrana zraněné osoby ze střechy starší haly Lincolnu. Další záchrana
osoby spočívala při vyproštění dítěte, které
mělo zaklíněnou ruku mezi podlahou výtahu a ocelovou příčkou výtahových dveří
ve Smetanově ulici v Chodově. Taktéž byly
likvidovány dva úniky provozních kapalin z vozidel v ulici U Koupaliště a Boženy
Němcové v Chodově. V rámci odborné přípravy byli členové jednotky prověřeni při simulované železniční dopravní nehodě v Mírové. Zde byla připravena srážka osobního
vozidla a drezíny, ve vozidle cestovalo pět
zraněných osob, které museli hasiči vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího
zařízení a poskytnout jim první pomoc.

ligy. Chodovští mládežníci vybojovali velmi
pěkné čtvrté místo, chodovské ženy byly
třetí, mužům se v tento den tolik nedařilo
s celkovým desátým místem. Souhrnné výsledky a informace je možné nalézt na www.
sdhchodov.cz. Preventivně výchovnou akci
navštívili chodovští hasiči v dětské vesničce
SOS v Karlových Varech-Doubí. Ve spolupráci s pořádajícím Krušnohorským spolkem jedné stopy zde byla předvedena naše
zásahová cisterna (tzv. jednička), v rámci
programu, kde nechyběly další složky IZS,
byla pro děti vyrobena hasební pěna. Další pravidelnou preventivní akci absolvovali studenti dvou tříd chodovské Obchodní
akademie a gymnázia přímo na zbrojnici.
V průběhu dubna také chodovští mládežníci
získali odznaky odborností Strojník, Strojník Junior a Preventista.

Pohár starosty - ženy, Chodov, 22. dubna 2012

Cvičení železniční DN, Mírová, 4. dubna 2012

Informace SDH duben 2012

Velmi významný úspěch zaznamenali naši
dospěláci. Družstvo žen zvítězilo v pohárové
soutěži V Kraslicích, kde předvedlo nejrychlejší požární útok. V ten samý den také zvítězilo družstvo mužů na hasičském fotbalovém turnaji v Rotavě. Hlavní dubnovou akcí
byl soutěžní víkend ve dnech 21. - 22. dubna
2012. Jednalo se o tradiční soutěže s názvem „O pohár starosty města Chodova“ dospělých i mládeže zařazené do Karlovarské

Děkujeme našemu sponzorovi panu Lubošovi Orlichovi – Pekosa Chodov, za hodnotné ceny pro děti i dospělé. Dále patří velké poděkování Mgr. Liborovi Dočkalovi za
zajištění zázemí sportovního stadionu ŠAK,
technické četě, členům SDH Chodov, Jiřce
Kertészové a Radce Ivánkové za zdravotní
dozor, Václavovi Turkovi a spol. za zajištění časomíry, Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a. s. za zajištění velkoobjemové
cisterny od kolegů profesionálních hasičů,
rozhodčím a pomocníkům za perfektní výkony a bezproblémový průběh soutěží. V
neposlední řadě děkujeme celému vedení
města Chodova za dlouhodobou podporu
při organizaci všech soutěží. Členům jednotky patří poděkování za náročnou a profesionálně odvedenou práci při přípravě
akcí a zásahové činnosti.
Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
www.sdhchodov.cz
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Život ve městě
DDM Bludiště Chodov
Chodov v rytmu tance aneb
„Všichni jsme děti planety Země“

DDM Chodov „BLUDIŠTĚ“ ve spolupráci s taneční skupinou „RYTMUS“ uspořádalo 19.5.2012 amatérskou multikulturní
přehlídku tanečních skupin a souborů působících při různých DDM z Karlovarského kraje
a dětského domova v Horním Slavkově.
V celém areálu DDM se to hemžilo pestrobarevnými tanečníky, kteří byli neustále
v pohybu. Tolik taneční hudby a stylů ve venkovním prostoru se v Chodově jen tak neuslyší a neuvidí. Byly tu k vidění břišní tance,
zumba, aerobik, step, moderní, orientální
tanec, break dance, show dance, street dance,
gypsy dance i rock and roll a mažoretky.
S přítomnými diváky a fanoušky to šilo,
jak se patří. Účast byla neuvěřitelně
vysoká. 360 účinkujících se předvedlo ve třech
věkových kategoriích: děti, junioři a mládež.
Tancovalo se na hřišti s umělým povrchem
u DDM Bludiště, které poskytlo pro akci
potřebné zázemí.
Tato, již druhá, přehlídka ještě předčila naše
očekávání a již teď se těšíme na další ročník.

Branný den

DDM Bludiště Chodov, Středisko prevence kriminality v Chodově a Sbor dobrovolných hasičů v Chodově pořádají na ŠAKu
pro děti ze 4. a 5. tříd chodovských ZŠ.
Kdy: 8.6.2012, zahájení v 9:00 hodin na
ŠAKu. Program: soutěže, velká detektivní hra, ukázka výbavy a výstroje městských
policistů a hasičů, střelba ze vzduchovky,
ukázka výcviku služebních psů, opékání vuřtů.
S sebou sportovní oděv a obuv, vuřty, chléb
a hořčici či kečup.

Mezinárodní den dětí

Celoměstskou oslavu pořádá DDM Bludiště
Chodov s podporou Města Chodov v pátek
1.6.2012.
Vstup: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit

vstupenku v kanceláři DDM Bludiště!
soutěže: 14:30–15:45 h
kulturní program: 15:45–16:15 h
soutěže: 		
16:15–17:30 h

Soutěž ke dni dětí

Oddíl TJ Batesta Chodov
a DDM Bludiště Chodov
pořádají soutěž ve sportovní gymnastice
Kdy: sobota 2. června 2012
Kde: Chodov, Smetanova ul., tělocvična G a OA
Časový program:
9:00-9:30 h prezentace závodníků
9:30 h
zahájení závodů
Vstupné pro veřejnost: symbolických 10,- Kč

Přebor Chodova ve střelbě ze vzduchové pušky

Přijďte si se svými dětmi, známými
a kamarády poměřit své umění.
Pořadatel: SRPD při DDM Bludiště
Chodov za podpory Města Chodov.
Kdy: sobota 9. června 2012
Zahájení soutěže: v 8:45 h registrace.
Kde: Stadion olympioniků / ŠAK.
V 9:00 h start prvních kategorií.
Kategorie: do 10 let, do 15 let, ostatní
hoši/muži a dívky/ženy zvlášť.
Pro nejlepší „vzduchostřelce“ budou připraveny drobné ceny.

„Sdružujme se proti nudě“
- Zakončení školního roku

Pořádá SRPD při DDM Bludiště v Chodově za podpory Města Chodov a Karlovarského kraje. Kdy: v úterý 26.6.2012
Zahájení: v 16:00 h na stadionu ŠAK.
Zakončení proběhne formou závodů rodičů
a jejich dětí. Všechny dvojice budou rozděleny do družstev, na vítěze budou čekat
odměny a medaile. Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, ale o šikovnost a hlavně
nadšení. Po ukončení závodů bude opět připraveno opékání buřtů s posezením u ohně.

Městská galerie Chodov v DDM
Bludiště pořádá výstavy

Je to hlína …
výrobky členů keramických kroužků
… stiskli jsme to
výstava fotografií členů kroužku MMI
Vernisáž v úterý 5.6.2012 od 16:00 h
Výstavní dny: út a čt od 9-12 a 14-17 hod

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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Ukončení výstavy 21.6.2012 pro žáky

Městská knihovna Chodov
Pohlednicová soutěž

01.06. – 07.09.
Léto klepe na dveře a s ním přichází i čas
letních prázdnin, dovolených a výletů. Zašlete
nám své pohledy z prázdninových cest, ty
nejzajímavější oceníme. Nezapomeňte připojit
svou zpáteční adresu či telefon.
Infocentrum Chodov
Staroměstská 39, 357 35 Chodov
Těšíme se na Vaše pozdravy!

RODINKA– Hrajeme si s Krtečkem

čtvrtek 07.06. 10:00
Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče
a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.
PRO VEŘEJNOST.

Velká čtenářská soutěž stále
probíhá do 15.06.

Celé třídy i jednotlivci mohou stále ještě
sbírat body za návštěvu knihovny, za registraci spolužáků a půjčování knih. Na
nejlepší třídu a jednotlivce čeká zajímavá
odměna. Bližší informace na dětském oddělení a na plakátech. PRO VEŘEJNOST.

Burza knih v parku

pondělí 18.06. od 9:00 do 18:00 hodin
V parku za knihovnou si budete moci
nakoupit knihy za 1, 5, 10, 20 nebo 50 Kč.
Velký výběr časopisů ZDARMA. V případě
nepříznivého počasí se burza bude konat
v čítárně. PRO VEŘEJNOST.

Vyhlášení vítězů Velké čtenářské
soutěže

pondělí 25.06. od 16:00 hodin
slavnostně proběhne na dětském oddělení MěK

SALSA PÁRTY

středa 27.06. od 17:00 do 20:00 hodin
Taneční večer v rytmu latinskoamerické
hudby pro jednotlivce i páry. Každý může
přijít podle svých časových možností.
Společenský oděv není podmínkou.
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

ČTVRTEČNÍ VÝTVARNÉ DÍLNIČKY
od 14:00 do 17:00 hodin
• 07.06. Papírové květiny

• 14.06. Veselé květináče
• 21.06. Veselá zvířátka
Přijdou si na své nejen šikovné ruce,
ale i ti, kteří hledají rady, nápady a inspiraci. URČENO PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU
VĚKU. VSTUP ZDARMA.

KNIŽNÍ HRÁTKY ANEB HURÁ DO POHÁDKY

• 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.
• 04.06. Kniha plná pohádek
• 11.06. Hurvínkův rok
• 18.06. Cestování po světě
• 25.06. Mach a Šebestová na prázdninách

Tipy knihkupectví

Danielle Steelová – Dědictví krve
Táňa Keleová – Vasilková – Dva životy
Josef Haslinger - Jáchymov
Petr Šabach – Máslem dolů
Tip pro Vás:
Velký výběr albumů a památníčků pro miminka
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

NOVÉ VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
ROCK CHODOV 2012 – 180,- Kč

sobota 30.06. 14:00 Restaurace Oáza (Koupák)

OSTROVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
David Koller, T4 – 250,- kč

pátek 22.06. 19:00 Ostrov – Zámecký park

TOMÁŠ KLUS – 300,- Kč

pátek 27.07. 19:00 Ostrov – Zámecký park

TATA BOJS, ZAJÍC COMPANY – 250,- Kč
pátek 31.08. 19:00 Ostrov – Zámecký park

MANDRAGE, GOODFELLAS – 250,- Kč
pátek 21.09. 19:00 Ostrov – Zámecký park

OSTROVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
RUSALKA – 400 – 1000,- Kč
pátek 20.07. 21:00 Amfiteátr Loket

RUSALKA – 400 – 1000,- Kč

sobota 21.07. 21:00 Amfiteátr Loket
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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Gymnazium a Obchodni
akademie Chodov
Zeměpisná olympiáda

O tom, že v naší škole máme několik slibných zeměpis milujících talentů,
to víme již dlouhou dobu. Nyní se o tom
mohli přesvědčit i soupeři našich žáků,
kteří se utkali v Krajském kole zeměpisné
olympiády. Tato se konala dne 18. dubna
v Sokolově. Za naše „barvy“ bojovali Ruda Juhas
(G4) a Matěj Korych (G7). Ruda opět nezklamal a znovu byl tím, kdo si domů vezl vavříny
za 3. místo. Jen veliká škoda, že se mu nepovedlo zopakovat stejný kousek jako v loňském
roce, kdy si zajistil postup do celostátního kola.
Matěj obsadil 5. místo, které je také velmi
pěkným umístěním v takové konkurenci. Oběma chlapcům ještě jednou gratulujeme. Poděkování samozřejmě patří i p. uč. Mgr. Stanislavu Srbovi za přípravu na tuto soutěž.

Agora – cestou do parlamentu

Po velikonočních prázdninách, dne 10. 4.
2012, se vydali zástupci naší školy na debatní
soutěž do Chebu. Byla to naše vůbec první
účast v této soutěži. Věděli jsme již dopředu, že
uspět v tomto klání nebude nic lehkého. Přesto
se našel tým odvážných, který se vydal vstříc
novým zkušenostem.
Soutěžní los však nebyl příliš šťastný.
Postavili se nám soupeři v podobě účastníků
z Gymnázia v Karlových Varech a Sokolově.
I když se studenti snažili ze všech sil,
debatní schopnosti na silné soupeře nestačily.
Za reprezentaci děkujeme: Denise Virtelové,
Lukáši Feckovi, Danu Landovi, Tondovi
Mülheimovi, Romaně Thürnerové (EL2), Aleši
Vodenkovi, Káje Tvrdíkové, Sáře Sladké, Pavlu
Vaškovi (G7) a pí uč. Mgr. Arnoštce Fedorkové,
která přípravám věnovala mnoho času.

Středoškolská odborná činnost

Dne 18. 4. se v Chebu konalo Krajské kolo
středoškolské odborné činnosti. Naší školu
reprezentoval trojlístek ve složení:
Verča Bečvářová, Anička Vartášová (obě
EL3) a Pavel Vašek (G7). Úspěch v tomto
kole si vysloužili svou prací popisující uvedení nového výrobku na trh. Výrobkem byl
orientační systém pro nevidomé ve městě.
Práce na tomto projektu vynesla našim studentům překrásné 2. místo! Moc gratulujeme
a též děkujeme pí uč. Ing. Evě Temňákové,

která měla celou tuto akci na starosti.
Olympijský vítěz		
Kdo z vás se někdy setkal s olympijským vítězem, vítězem Stanleyova poháru a mistrem světa? Naši studenti by
jistě vehementně přikyvovali, neb měli
možnost setkat se s Jiřím Šlégrem. Ten
navštívil naši školu v rámci projektu, který by měl bojovat proti obezitě u dětí.
Vyslechli jsme si mnoho úsměvných příhod,
položili několik dotazů a nakonec si naši
studenti zahráli proti p. Šlégrovi florbalové
utkání – Guma vyhrál :D.

Matematická olympiáda

V Sokolově se dne 10. 4. konalo okresní
kolo Matematické olympiády. Naši školu reprezentovaly dva matematické mozky
– Eliška Švehláková a Matěj Fencl. Eliška
nakonec obsadila 6. – 8. příčku. Matějovo neohrožené tažení za zlatem nepřekazil
žádný příklad, se kterým by si nevěděl rady
… a my se tak můžeme pyšnit! Máme krále
matematiky! Matějovi k 1. místu blahopřejeme. Dík patří i panu učiteli Mgr. Albínu
Očkayovi za přípravu našich soutěžících.
Takto tedy vypadal měsíc duben u nás ve
škole. V součastné době jsou již v plném
proudu maturity a tak nezbývá, než držet
palce všem našim studentům, aby na konci
pomyslného tunelu viděli bílé světýlko v podobě maturitního vysvědčení.
Jitka Čmoková

ZŠ praktická a speciální
Škola nemusí být problém

V ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov realizujeme od února tohoto roku nový grantový
projekt s názvem „Škola nemusí být problém“.
Projekt jsme zacílili do čtyř oblastí - klíčových aktivit. Klíčovou aktivitou č. 1 je rozvoj
čtenářské, informační a finanční gramotnosti žáků naší školy. S touto oblastí souvisí
klíčová aktivita č. 3, ve které se vzdělávají
pedagogičtí pracovníci, aby získali potřebné kompetence. Klíčovou aktivitou č. 2 je
rozšířená péče o předškolní děti docházející
do přípravných tříd naší školy a vzdělávání
dětí ze sociokulturně znevýhodněného pro-
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středí již od tří let. V přípravných třídách
jsme zařadili do výuky elementární základy
angličtiny, rozvoj motorických dovedností, smyslového vnímání a ovládání PC. Děti
od tří let se spolu se svými rodiči zúčastňují
výuky zaměřené na rozvoj řeči, motoriky,
pozornosti a smyslového vnímání. Čtvrtou
klíčovou aktivitou se snažíme alespoň částečně řešit obrovský nárůst řečových poruch
u dětí předškolního a mladšího školního
věku. Ve škole jsme zřídili místo logopedické a speciálně pedagogické péče. V projektu
jsou zapojeny dvě logopedky, které se věnují předškolákům v přípravné třídě a dětem
prvního stupně a psycholog, který na základě diagnostiky doporučuje potřebné nápravy pro žáky tak, aby se eliminovaly nebo
minimalizovaly jejich vzdělávací potíže.
Partnery projektu jsou Základní škola
Chodov, Komenského 273, která je zapojena
v klíčových aktivitách č. 3 a 4 a společnost
Člověk v tísni, o. p. s. zapojená do klíčové
aktivity č. 2.
Mgr. Eva Teturová, koordinátorka projektu

		
		

ZŠ Komenského informuje
Výuka tělesné výchovy
v náhradních prostorech

Děkuji vedení OA a G Chodov za pronájem tělecvičny, vedení 2. ZŠ a DDM Bludiště
za bezúplatné poskytnutí tělocvičny a dalších prostor k výuce tělesné výchovy v tomto
školním roce. Z důvodu výstavby nové sportovní haly, kterou naše škola k výuce vyžívá,
jsme museli přistoupit k náhradnímu řešení. V příštím školním roce se výuka vrátí
zpět do sportovní haly.
Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy

Výjezdový projektový týden

Na polovinu června chystají třídy naší školy
výjezdový projektový týden. Většina tříd vyjede do Vanůvku u Telče, další pak do Bečova a Blatné. Součástí tohoto týdne je, mimo
jiné, poznávání okolí, výlety, exkurze do
zámků, hradů, muzeí a elektrárny Temelín.

Futsalisté mezi sedmi nejlepším v ČR

Družstvo žáků naší školy prošlo postupnými
koly až k branám finále futsalové ligy. Tam
nás zastavily porážky s celkovým vítězem
Příbramí a třetím ve finálovém zápase - Teplicemi. Celkově tak patří naší škole 5.-7. mís-

to v ČR. Složení družstva: Snovák, Klášterka, Jiroušek, Boči, Janovský, Rau, Macák.

Coca cola Školský pohár

Také na velkém fotbalu se naší škole dařilo a prošla sítem předkol, kvalifikací až do druhého kola. Nad naše síly byli
až soupeři z Rakovníka a Postoloprt.

Mc Donalds cup 2011/2012

V okresním kole, konaném v Sokolově, se žáci
mladší kategorie „A“ 1.-3. třída umístili na 5.
místě. Jejich starší kamarádi v kategorii „B“
4.-5. třída obsadili 2. místo a vybojovali si
tak postup do krajského kola. Gratulujeme.

Den Země

Při příležitosti Dne Země naše škola pořádala akci, do které se zapojili žáci 9. a 5. ročníku. Na úvod byli žáci 5. ročníků seznámeni
s tímto svátkem, jeho historií a významem,
poté se po třídách a skupinkách zúčastňovali programu, který pro ně byl připraven
jejich staršími spolužáky v prostorách přízemí školy. Na celkem jedenácti stanovištích
si mohli vyzkoušet své znalosti, dovednosti a zručnost. Akce se zdařila a poděkování
patří všem, kteří ji připravili. Výtěžek z akce
540 Kč byl předán Záchranné stanici Drosera na Bublavě. www.drosera.bublava.cz

Exkurze do Terezína

Žáci 9. ročníku se zúčastnili exkurze do
památníku Terezín – města, které za II.
světové války sloužilo jako sběrné ghetto
pro Židy nejen z Protektorátu Čechy a Morava, ale i ze Slovenska, Maďarska, Dánska a mnoha jiných evropských zemí.

Poděkování

Panu Janu Kaminskému za věnování
sportovního náčiní škole. Více o životě školy slovem i fotografiemi na www.zschodov
Miloš Volek

Proč se rojí včely ?

Rojení včel je přirozenou vlastností včel. Je to způsob jejich rozmnožování a tím i zachování druhu.
Při rojení vylétá z úlu stará matka s doprovodem dělnic a trubců. Dá se zjednodušeně
říci, že z jednoho včelstva tak vzniknou dvě.
Stává se, že z úlu vylétne rojů více (to v pří-

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

11

12

Život ve městě
padě, že vylíhlá mladá matka nestačila zlikvidovat včas další líhnoucí se matky). Roj
se povětšině usadí poblíž mateřského úlu
a včely – pátračky hledají vhodné místo
k trvalému pobytu. Někdy to trvá dlouho.
Mnozí chodováci si určitě vzpomenou na silný roj, který se usadil na rohu střechy prvního věžáku v Poděbradově ulici. Vystavěl tam
6 velkých plástů a roj tam zůstal určitě 2 měsíce.
Je třeba se bát rojů? Mračno hučících včel
vypadá hrozivě, ale pokud zachováme klid,
včely nebodají. Včely totiž před vylétnutím z úlu nasají zásoby na cestu do nového
domova. Svého času byl v tisku publikován článek, popisující následující případ.
Nákladní auto vjelo do rojících se včel. Protože bylo horko, byla okna v kabině otevřená. Část roje proletěla kabinou. Řidič sjel
do příkopu a společně se závozníkem utekl
do lesa. Hlídce SNB bylo divné, že v kabině auta zůstaly klíče v zapalování, doklady
i peníze řidiče. Jen osádka dlouho chyběla.
Sbírání rojů má také svá specifika, fígle
a samozřejmě zvědavce. V této souvislosti
musím poznamenat, že právě při sbírání rojů
je evidováno nejvíce úrazů při včelaření. Pokud se roj usadí na příhodném místě, nízko
na větvi stromu, je to jednoduché. Horší už
je, když je roj vysoko na stromě. Ale i na takové situace mají včelaři své fígle, které někdy
hraničí se „včelařskou latinou“. Jeden takový
případ mi vyprávěl včelař ze Staré Chodovské.
Roj se mu usadil vysoko na bříze, tak vysoký žebřík neměl a tak zašel domů pro pistoli
(to jsem mu ještě věřil, bylo krátce po válce a
zbraní bylo všude dost) vystřelil po roji a ten
mu prý sám vlétl do připraveného „rojáku“.
Snad bych měl závěrem podotknout, že rojení
včelstev je pro včelaře jevem nežádoucím, protože snižuje medné výnosy včelstva. Z těchto
důvodů se rojení potlačuje.
Antonín Surý, včelař

Pozvánka

Svaz postižených civilizačními chorobami zve své členy i ostatní obyvatele města Chodova na zámek Mirošov a Dobřív u
Rokycan. Zájezd se koná dne 12.9.2012.
Příspěvek na dopravu činí 200 Kč.
Vstupné do zámku je 60 Kč a pro seniory je
to 40 Kč. Přihlášky se budou přijímat dne
27.6.2012 od 10:00 do 11:00 hodin v hale
domu s pečovatelskou službou v Luční ulici.

Současně bude vybírán příspěvek na dopravu
a vstupné do zámku. Dále potřebujeme znát
vaše rodné číslo a bydliště a to z důvodu pojištění. Odjezd autobusu je v 7:00 hodin z autobusového nádraží v Chodově.
V. Podhorská, ZO SPCCH

HS Solles
Chodov po roce

			

Hornický spolek Solles Chodov byl zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR
13.5.2011. V průběhu roku své existence
se spolek stal nejen spoluorganizátorem
15. Setkání hornických měst a obcí ČR, které se uskutečnilo v září 2011 v Chodově, ale
také aktivním účastníkem společenského
života ve městě. Momentálně spolek usiluje o doplnění výzdoby kostela sv. Vavřince o sochu sv. Barbory, patronky horníků
(na tento počin se podařilo získat dotaci
od Nadace Landek). Členové spolku budou
o kostel pečovat dlouhodobě, ve spolupráci
s Městem Chodov. Jedním z cílů spolku je
také seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem. Prvním
počinem v tomto směru byly besedy člena spolku, Ing. Kociána, s žáky 9. ročníků
chodovských základních škol o hornictví
na Chodovsku. Předseda, spolu se členem
Patrikem Pizingerem, se v únoru zúčastnili
přijetí zástupců hornických spolků místopředsedou Senátu Parlamentu ČR, MUDr.
Přemyslem Sobotkou. Řady členů se rozrůstají a všichni se podle svých možností budou
na činnosti spolku i dále podílet. Ke konci dubna měl HS Solles Chodov 20 členů.
Zdař Bůh!
Jiří Milt, předseda HS Solles Chodov

Vzpomínka

Dne 28. června to bude 5 smutných let,
co nás opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček Josef Moder. Za tichou vzpomínku děkují manželka, synové s rodinou
a vnoučata, stále vzpomínáme.

V červnu uplyne 5 let, co nás opustil náš
drahý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Bohumil Zeman. Stále vzpomíná rodina, manželka Maruška a synové Bohumil,
Jiří a Radek.

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

Kino

Horké novinky

čtvrtek 14. 6. a pátek 15. 6. v 17:00 h
sobota 16. 6. v 15:00 a 17:00 h
neděle 17. 6. v 15:00 h

PREMIÉRA ANIMOVANÉ KOMEDIE USA
Naši oblíbení hrdinové se tentokrát stanou
nejlovenější zvěří v Evropě. Aby ze sebe setřásli
hledáček a dostali se zpátky do New Yorku,
začnou se Marty, Alex, Gloria a Melman vydávat
za členy cirkusu.

Přístupné, česky mluveno.
Vstupné 160 Kč

DOBA
LEDOVÁ 4
ZEMĚ V POHYBU 3D
PREMIÉRA ANIMOVANÉ KOMEDIE USA.

čtvrtek 28. 6 a pátek 29. 6. v 17:00 h, sobota 30. 6. v 15:00 a 17:00 h
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 160 Kč

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek 7. 6. v 17:00 h, pátek 8. 6. v 19:30 h, sobota 9. 6. v 17:00 h
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KRÁLOVA
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akčnípravého
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Po 10 letech se na plátna kin vrací skvělá komedie.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
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Kino Červen 2012
pátek 1. 6. v 17:00 h, sobota 2. 6. v 19:30
a neděle 3. 6. v 17:00 h

středa 13. 6. v 19:30 h

Premiéra dobrodružného akční fantasy USA.

Drama, krimi, thriller USA.

SNĚHURKA A LOVEC /126/

Premiéra dobrodružného 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

OBHÁJCE /118/

Pokud máte rádi soudní krimithrillery, tak Obhájce je ta správná
volba pro návštěvu kina.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč

sobota 2. 6. a neděle 3. 6. v 15:00 h

čtvrtek 14. 6. a pátek 15. 6. v 17:00 h, sobota 16. 6.
v 15:00 a 17:00 h a neděle 17. 6. v 15:00 h

Repríza animovaného rodinného filmu V. Británie.

Premiéra animované komedie USA.

PIRÁTI 3D /88/

Přístupné. Vstupné 150 Kč

MADAGASKAR 3 3D /92/

Naši oblíbení hrdinové se tentokrát stanou nejlovenější zvěří v Evropě. Aby
ze sebe setřásli hledáček a dostali se zpátky do New Yorku, začnou se Marty,
Alex, Gloria a Melman vydávat za členy cirkusu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 160 Kč

pátek 1. 6. v 19:30 h, sobota 2. 6. v 17:00 h,
neděle 3. 6. v 19:30 h

čtvrtek 14. 6. v 19:30 h

Repríza české komedie.

Příběh o bývalém policistovi, který byl za krádež diamantu zavřen do vězení,
ze kterého se mu podaří uprchnout. Aby dokázal svoji nevinnu vleze na římsu
hotelu kde ze sebe dělá člověka, který chce spáchat sebevraždu.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL /113/

Volné pokračování úspěšné komedie Líbáš jako bůh M. Poledňákové.
Ve filmu opět uvidíte J. Bartošku, O. Kaisera, E. Holubovou a další.

Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

PRCI, PRCI, PRCIČKY - ŠKOLNÍ SRAZ /113/

Repríza romantické komedie USA.

Prcičky jsou nejlepší komedií poslední doby, takže návštěvu našeho
biásku můžeme jen doporučit. Litovat určitě nebudete.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč
pátek 15. 6. v 19:30 h

HODINU NEVÍŠ /95/

Krimi thriller ČR.

Případ nemocničního heparinového vraha. Film z něhož mrazí a po
němž budete mít neodkladnou potřebu vyběhnout ven z kina a s rukou
na tlukoucím srdci vychutnávat, že jste na živu.

Přístupné od 12 let. Vstupné 50 Kč
pátek 15. 6. ve 22:00 h

středa 6. 6. v 19:30 h

96 HODIN /93/

TITANIC 3D /194/

Repríza romantického dramatu USA.

Tatanic je po všech stránkách dokonalý. Film je snímkem, nabytý láskou,
humorem, emocemi, dramatičností, autentičností. Podpořený překrásnou
hudbou a hereckými výkony.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Akční krimi thriller Francie.

Čas odplaty nadešel. Stručné, jasné, svižné, poutavé a stylově zábavné.
Bývalý agent tajné služby jde zachraňovat svou dceru unesenou albánskými obchodníky s bílím masem. Letos 11. 10. bude premiéra
2. dílu s názvem Odplata.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 7. 6. v 17:00 h, pátek 8. 6. v 19:30 h,
sobota 9. 6. v 17:00 h a neděle 10. 6. v 19:30 h

sobota 16. 6. v 19:30 h

Premiéra akční scifi USA.

Akční krimi komedie USA.

PROMÉTHEUS 3D

Přístupné, titulky. Vstupné 165 Kč

MISTROVSKÝ PLÁN /104/

Film ve stylu Dannyho parťáci, kde si vedle sebe zahrají
Ben Stiller a Eddie Murphy.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč

čtvrtek 7. 6. v 19:30 h, pátek 8. 6. v 17:00 h, sobota
9. 6. v 19:30 h, neděle 10. 6. v 17:00 h

sobota 16. 6. ve 22:00 h

Premiéra rodinné komedie ČR.

Inspirováno skutečnou událostí. S. J. Russel se proslavil mnoha
útěky z vězení, které realizoval vždy v pátek 13. Vydával se za
soudce, lékaře, údržbáře. V hlavní roli J. Carrey.

TADY HLÍDÁM JÁ /110/

Komedie o tom, jak vám zvíře změní život k lepšímu.

Přístupné. Vstupné 110 Kč

I LOVE YOU PHILLIP MORIS /94/

Krimi komedie USA a Francie.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč

pondělí 11. 6. v 19:30 h, úterý 12. 6. v 19:30 h

neděle 17. 6. v 19:30 h

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ VEČER KRIMIFESTU.

BITEVNÍ LOĎ /113/

ve 20:30 h promítání filmu

Akcí napěchovaná podívaná inspirovaná Transformery.

Thriller USA.

Repríza akční scifi USA.

Přístupné, titulky. Vstupné 95 Kč

MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY /158/

D. Craig v novém zpracování švédského thrilleru Steiga Larssona.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 50 Kč
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FESTIVALOVÝ TÝDEN

Ve vesmíru může někdo slyšet váš křik. R. Scott stvořil další vyjímečný svět,
v němž vás napínavé pátrání po kořenech civilizace na planetě Zemi zavede
až do neprobádaných koutů vesmíru. A kde je záhadný kufřík?

KRIMIFEST

pondělí 4. 6., úterý 5. 6. v 19:30 h

MUŽ NA HRANĚ /112/

Krimi thriller USA.

FESTIVALOVÝ TÝDEN

Zemřeš smíchy z pirátů. Banda bodrých smolařských pirátů křižuje sedm
moří v dobrodružství hodném barona Prášila.

Červen 2012

Kino

pondělí 18. 6., úterý 19. 6. a středa 20. 6. v 19:30 h

středa 27. 6. v 19:30 h

Premiéra akčního thrilleru Francie a USA.

Repríza dobrodružné fantasy USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

ÚTĚK Z MS-01 /95/

Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Mimo zemi,
uprostřed hlubokého vesmíru.

HNĚV TITÁNŮ 3D /99/

Ryzí akčňák s jasně vyprofilovaným dobrem a zlem, skvělými efekty
a popcornovou zábavou.

čtvrtek 21. 6. v 17:00 a 19:30 h, pátek 22. 6. v 19:30 h,
sobota 23. 6. a neděle 24. 6. v 17:00 h

čtvrtek 28. 6 a pátek 29. 6. v 17:00 h,
sobota 30. 6. v 15:00 a 17:00 h

Premiéra romantické komedie USA.

Premiéra animované komedie USA.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 160 Kč

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE

Pohled do života pěti párů, které se připravují na rodičovství.

pátek 22. 6. v 17:00 h, sobota 23. 6. a neděle 24. 6. v 19:30 h

OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA

Komedie ČR.

Povedená komedie natočená podle známého
televizního seriálu Novy.

Přístupné. Vstupné 95 Kč

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D /94/

Pokračování snímku Doba ledová zavádí diváka do doby před 200 miliony lety.

čtvrtek 28. 6. v 19:30 h, pátek 29. 6. v 19:30 h,
sobota 30. 6. v 19:30 h

MUŽI V ČERNÉM 3 3D /104/

Premiéra akční scifi komedie USA.

Jsou zpátky...v čase. Agenti J (Will Smith) a K (Tomy Lee Jones) - jsou
zpět. Po 10 letech se na plátna kin vrací skvělá komedie.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

pondělí 25. 6. a úterý 26. 6. v 19:30 h

TEMNÉ STÍNY /113/

Premiéra misteriózního thrilleru USA.

V roce 1752 vypluli Joshua a Noami Collinsovi, aby začali nový život v
Americe. Ale ani oceán jim nepomůže v tom, aby unikly záhadnému prokletí.
V hlavní roli uvidíte Johnny Deppa.

Od 1. 7. 2012 si náš biásek bere dovolenou
a těšíme se na Vás zase 1. 8. 2012.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Zadáno Divadelní představení pro 4. a 5. třídy ZŠ
pro Legenda Pohádky bratří Grimmů
školy Pouliční divadlo Viktora Braunreitera Karlovy Vary
Vstupné 10 Kč

14. 6. čtvrtek

8:00 h 4. a 5. tř. II. a III. ZŠ
9:30 h 4. a 5. tř. I. ZŠ, SpecŠ a Stac.

23. týden 2012

25. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

DIÁŘ

DIÁŘ

5. 6. úterý a 7. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 8. 6. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

19. 6. úterý, 21. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 22. 6. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

souhrn událostí za měsíc únor (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

TV ZÁPAD

KRAJSKÉ KOLO TANEČNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
taneční soutěž (premiéra)

TV ZÁPAD

zprávy ze západu Čech (premiéra)

zprávy ze západu Čech (premiéra)

TÝDEN V KRAJI

TÝDEN V KRAJI

24. týden 2012

26. týden 2012

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

DIÁŘ

DIÁŘ

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

12. 6. úterý, 14. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00 a 15. 6. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

26. 6. úterý a 28. 6. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 29. 6. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

JAZZOVÉ JARO

ROCKPARÁDA

TV ZÁPAD

TV ZÁPAD

TÝDEN V KRAJI

TÝDEN V KRAJI

rocková hitparáda

záznam z koncertu (premiéra)

zprávy ze západu Čech (premiéra)

zprávy ze západu Čech (premiéra)
zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)

Zpravodaj města Chodova. Červen 2012

Červen 2012
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Velká čtenářská soutěž

probíhá do
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
15.06.
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
17-23:00 h		
Infocentrum, KASS
Stezka odvahy
01.06.	Lesopark Chodov	Junák Chodov
18:00 h
Pohlednicová soutěž
01.06. –
Infocentrum Chodov
Infocentrum
07.09.
Pohádkové putování
02.06.
Fara –
Veselá školička
15:00 h
Staroměstská 38
u berušek
Taneční dopoledne
03.06.	KASS – Malá scéna
ZUŠ Chodov
10:30 h
Předání maturitních vysvědčení
04.06.	Galerie u Vavřince
ZŠ Chodov
studentům GaOA Chodov
16:00 h
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky 04.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
čtení z knihy Kniha plná pohádek
17:00 h
Postupové zkoušky žáků ZUŠ	
04.-07.06.
ZUŠ Chodov
ZUŠ Chodov
„Je to hlína...“ (keramika)
„Stiskli jsme to...“ (fotografie)
Středeční soutěže
Rodinka – „Hrajeme si
s Krtečkem“
Výtvarná dílnička
„Papírové květiny“
Kluci a holky z naší školky
Absolventský koncert žáků
pí. uč. J. Hrebeňákové
Branný den pro děti ze 4. a 5. tříd
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Knižní hrátky aneb ...
čtení z knihy Hurvínkův rok

05.06.
Městská galerie
DDM Chodov
16:00 h
(DDM Bludiště)
06.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16-17:00 h
07.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
10:00 h
07.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
14-17:00 h
07.06.	KASS – Malá scéna
Mateřská škola
15:00 h		
Chodov
07.06.
ZUŠ – koncertní sál
ZUŠ Chodov
17:00 h
08.06.
Stadion ŠAK	
DDM Chodov
9:00 h
11.-12.06.	KASS – společenský	KASS Chodov
10-17:00 h
sál
11.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
17:00 h

XII. ročník Krimifest 2012
Medical Zepter prezentační akce

13.-17.06.	KASS Chodov	KASS Chodov
13.06.	KASS – společenský	KASS Chodov
8:00 h
sál
Středeční soutěže
13.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16-17:00 h
Vernisáž výstavy ilustrací
13.06.	Galerie u Vavřince	KASS Chodov
Jana Antonína Pacáka
17:00 h
Třídní přehrávky p. uč. E. Bartůšek
13.06.	Restaurace Oáza
ZUŠ Chodov
(el. kytara),M. Doležal (baskytara)
17:00 h
Dětské divadelní představení
14.06.	KASS – Malá scéna	KASS Chodov
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera 8:00 h 9:30 h
Výtvarná dílnička
14.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
„Veselé květináče“
14-17:00 h
Třídní přehrávky –
14.06.
ZUŠ – koncertní sál
ZUŠ Chodov
pí. uč. A. Boháčová (zpěv)
16:30 h
Zpravodaj města Chodova. Červen 2012

Červen 2012
Co ?

Kdy ?

Evropský svátek hudby
Staroměstské letní kino
Varhanní koncert –
Jiří Dolanský
Spirituál kvintet –
koncert
Slavnostní večer Krimifestu
Burza knih v parku
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Knižní hrátky aneb ...
čtení z knihy Cestování po světě
Středeční soutěže
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Výtvarná dílnička
„Veselá zvířátka“
Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží
Vyhlášení vítězů
Velké čtenářské soutěže
Knižní hrátky aneb...
četba Mach a Šebestová na prázdninách
Středeční soutěže
Salsa párty
Poslední zvonění
Rock Chodov

Sport
WITTE CUP – turnaj

Kde ?

Kdo ?

15.06.
Staroměstská ulice	KASS Chodov
14-22:00 h
15.-17.06.
Staroměstská ulice	KASS Chodov
22:00 h
17.06.	Kostel sv. Vavřince	KASS Chodov
17:00 h
17.06.	Kostel sv. Vavřince	KASS Chodov
17:30 h
17.06.	KASS – Malá scéna	KASS Chodov
19:30 h
18.06.
Městský park
MěK Chodov
9-18:00 h
(u knihovny)
18.-19.06.	KASS – společenský	KASS Chodov
10-17:00 h
sál
18.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
17:00 h
20.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16-17:00 h
21.-22.06.	KASS – společenský	KASS Chodov
10-17:00 h
sál
21.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
14-17:00 h
24.-25.06.	KASS – společenský	KASS Chodov
10-17:00 h
sál
25.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16:00 h
25.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
17:00 h
27.06.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16-17:00 h
27.06.
MěK – podkroví
MěK Chodov
17-20:00 h
28.06.	KASS – společenský
chodovské ZŠ
16:00 h
sál
30.06.	Restaurace Oáza
p. Buchtel
14:00 h

01.06.
BVC – kurty
BVC Chodov
pro školy: 1.-3. třída
Regionální mistrovství
02.-03.06.
BVC – kurty
BVC Chodov
ČR ABV ČVS – II. kolo – beach
Soutěž ke dni dětí
02.06.	Tělocvična G a OA	
DDM Chodov
ve sportovní gymnastice
9:00 h
WITTE CUP – turnaj
04.06.
BVC – kurty
BVC Chodov
pro školy – beach
Přebor Chodova ve střelbě
09.06.
Stadion ŠAK	
DDM Chodov
ze vzduchové pušky
8:45 h			
GALA CUP ČPC
09.-10.06.
BVC – kurty
BVC Chodov
JUNIOREK CHODOV
Poznej město Chodov
13.06.
Chodov a okolí
turisté TJ Spartak
			
Chodov
Kolo pro rodinu
13.06.	Areál Bílé vody	TJ Plamen		
17:00 h
Zpravodaj města Chodova. Červen 2012

18

Sport
KARATE KLUB GORENJE CHODOV

Žanetka Dognerová v Hrádku nejlepší
Kolona osmi automobilu vezla Gorenjáky
na sobotní turnaj do Hrádku u Rokycan. Na
III. kolo Ligy žáků a boj o POHÁR STAROSTY HRÁDKU, na který se sjelo na 80 borců
z 11 oddílů z několika regionů republiky.
Družstvo Gorenjáků čítalona 16 borců
od bílého po zelený pás.
V kategorii Kata mladší žákyně 7-6. kyu (to
je žlutý a zelený pás) zvítězila Žanetka Dognerová, druhou příčku obsadila Anička Lojdová
a třetí příčku vybojovala Verča Jakubů.
Kata starší žákyně 8. kyu (bílé pásy vyhrála
Nela Bambousková. V kategorii Kata mladší
žáci 8. kyu získal Pavel Bubelini třetí
místo a Patrik Bazoni obsadil bodovanou
pátou příčku.
Kumite (sportovní zápas) začali nejlehčí
borci. V kategorii mladší žáci do 30 kg si naši
začátečníci vedli velmi dobře. Syn našeho
bývalého a velmi úspěšného reprezentanta
Jiřího Kisse, který je v současné době jedním
z trenérů našeho klubu, Jakub Kiss získal stříbrnou medaili. Bronz si odnesl Patrik Bazoni
a 4.místo získal jeho bratr Matyáš Bazoni.
Ve váze +41 kg mladší žáci si bronz
odnesl Vítek Krupička a starší žák ve váze
-52 kg Lukáš Herák zaslouženě zvítězil.
Poté přišla na řadu děvčata. Žanetka
Dognerová vtrhla na zápasiště jak uragán
a doslova své soupeřky smetla z tatami.
Absolutní vítězství v Kumite -35 kg a v Kata
jí zajistilo celkové prvenství celého turnaje
a zisk Poháru starosty města Hrádek. Kategorii +41 kg mladší žákyně si rozebraly naše
borkyně: 1. místo Janička Nováková, 2. místo Anička Lojdová a 3. místo Verča Jakubů.
Zároveň s tímto turnajem probíhala v Praze
Velká Cena Prahy ČABK, které se zúčastnili
naši zkušení borci. Míra Boguský získal stříbro v kumite muži +75 kg, Míra Link obsadil
rovněž stříbrnou příčku v kumite muži -75 kg
a dorostenec Michal Galla získal bronz v kumite dorostenci -70 kg. Barbora Žemličková
ve finále kategorie ženy OPEN porazila svojí
oddílovou kolegyni Andrejku Lochschmidtovou a tak si každý odvezl domů medaili.
Celkem 5x zlato, 3x stříbro, 5x bronz a jedno 5. místo z Hrádku a 1x zlato, 3x stříbro
a 1x bronz z Prahy nás posunulo do čela tabulky

v celkovém bodování oddílů v našem regionu.
Zároveň si naši reprezentanti Miroslav Boguský a Miroslav Link svými výkony zajistili nominaci na Mistrovství světa, které
proběhne ve skotském Glasgow. Velký dík
za podporu a umožnění startu na takovýchto soutěžích patří firmám Gorenje, Vadu
Plus, Sokolovské uhelné a Městu Chodov.
Ludoslav Hronek, trenér

Gorenjáci v Hrádku

TJ Plamen Chodov
Pozvánka na závody

TJ Plamen Chodov zve širokou veřejnost
na červnové závody horských kol.
Kolo pro rodinu - středa 13.6.2012 od 17:00 h
Závod
rodinných
dvojic
na
jeden okruh okolo Bílé vody v délce 1,6
km. Startovné zdarma. Po skončení závodu opékaní vybojovaných buřtů.
Chodovský bike - neděle 17.6.2012 od 9:30 h
13. ročník závodu horských kol, zařazený
do poháru KVSC. Trať vede po travnatých
a štěrkových cestách ve střední obtížnosti
na Smolnickém kopci. Závod je určen pro
všechny věkové kategorie, délka tratí od
0,3 do 19,2 km. Konání závodů je podpořeno grantem Města Chodov. Více informací
na www.plamenchodov.wbs.cz
František Nádvorník, trenér

TJ Batesta Chodov
stolní tenis

Úspěchy i mezi jednotlivci
O víkendu, kdy duben střídal březen, se konaly hned 2 krajské turnaje. Ten první byl
v Ostrově, kde se 31.3. sešli hráči v kategorii dospělých na Velké ceně města Ostrova.

Sport
Na tento již vyhlášený turnaj s dlouholetou tradicí vyrazili 3 chodováci ve složení
Jan Kořínek, Pavel Kovačič a Jan Kožuškanič.
Všichni bez větších potíží postoupili
ze základních skupin do druhého stupně
soutěže. Zde jako první vypadl Jan Kožuškanič, který nestačil na jednoho domácího hráče
a skončil tak v osmifinále. Zbylí Pavel s Honzou pokračovali pavoukem až mezi 4 nejlepší. Zde bohužel Honza Kořínek neprošel
do finále přes dalšího ostrovského hráče
díky napínavé pětisetové bitvě a neproměněným 3 mečbolům. Skončil tak nakonec
na příjemném 3. místě. Ve finálové účasti
jej zdárně zastoupil ligový spoluhráč Pavel
Kovačič, který přemožitele Honzi sestřelil
3-0 a celý turnaj bez ztráty jediného setu vyhrál. Dalším úspěchem bylo 1. místo ve čtyřhře,
kde chodovští Kořínek s Kovačičem
nenašli přemožitele.
Druhou víkendovou akcí byl nedělní turnaj nadějí mladších žáků v Aši.
Zde nesměla chybět naše úspěšná „čtyřka“ Tomáš Partyngl, Petr Mora, Stanislav Hanzálek a Jakub Visinger.
Poslední jmenovaný vystrkoval své pingpongářské růžky již během posledních tréninků
a tentokrát je uplatnil i na turnaji v bojích
s krajskou konkurencí. Kuba zdevybojoval zlatou medaili a vyhrál tak svůj
první krajský turnaj v singlu. Nicméně neděle pro něj tímto neskončila. S karlovarským
Tesařem se mu podařilo vyhrát i čtyřhru
a s domácí Jánskou nenašel přemožitele ani
v mixu. Mezi další úspěchy patří 2. místo
ve čtyřhře pro Partyngla a Moru. Tomáš Partyngl tentokrát smolně prohrál již ve čtvrtfinále
a Petr Mora o kolo dříve. Mezi poraženými
v základních skupinách byl zcela výjimečně
Standa Hanzálek, ovšem satisfakcí byla pro
něj výhra v soutěži útěchy. K dosaženým výsledkům blahopřeji a děkuji za reprezentaci
oddílu stolního tenisu TJ Batesta Chodov.
Jan Kořínek, jednatel oddíl

Zlatý víkend Kickboxu Chodov

5. 5. bratři Adam a Venca Kavanovi bojovali
na mezinárodní Sap lize v Praze. Ani slovenští
reprezentanti nedokázali zastavit jejich vítězné tažení. Vašek vyhrál tradičně semikontakt
a lightkontakt starších žáků a vyzkoušel kategorii light juniorů do 74 kg, kde právě ve finále
narazil na slovenského reprezentanta. A ne-

vypadalo to s ním dobře proti staršímu zkušenějšímu soupeři. Ale jeden tvrdý úder, který
Slováka poslal k zemi, otočil zápas a soupeř
byl rád, že doboxoval. Adam zvítězil v semikontaktu a lightkontaktu juniorů do 84 kg,
kde v semifinále poslal svého soupeře do
nemocnice po tvrdém úderu na spánek.
Ve finále rovněž porazil reprezentanta Slovenska. Trenér Miloš Černý a Pavel Kubalak
v tu dobu bojovali na mezinárodním turnaji
Bohemia Open vKadani. V nejvíce obsazené kategorii light mužů do 80 kg se Pavel
Kubalak volným losem dostal do druhého kola
a dvěma vítěznými zápasy do finále. V této
kategorii se na vítězství musely vybojovat
4 zápasy. Nakonec pro Pavla zbyla jen
stříbrná medaile. Zlato vezl do Chodova
M.Černý a Pavel se zlata dočkal v semikontaktu mužů –80 kg.
Celková bilance 7 x 1. místo se dá srovnat
se zlatou érou chodovského kickboxu.
Díky kamarádu Kevinovi za pěkná trika
a městu Chodov za dlouholetou podporu.

KICKBOX CHODOV

ŠAK Chodov

Maxištafeta
Tradiční a ojedinělý závod – běh na
24 hodin je opět tady. ŠAK Chodov jej
nachystal na pátek 29. června.
Od 17 hodin se pustí opět příchozí do
ukrajování kilometrů na atletické dráze
štafetovým způsobem. Štafeta se zastaví až po 24 hodinách to jest v sobotu 30.
6. v 17 hodin. Přijďte i vy podpořit během
či fanděním tento ojedinělý závod, podpořený dotací města Chodov. Pro nejlepší vytrvalce jsou připraveny odměny.
Chodovské víceboje přípravek
V úterý 5. června pořádá ŠAK Chodov
ve spolupráci s DDM Bludiště závody přípravek v atletickém víceboji. Závody jsou
připraveny pro děti narozené 2001 a mladší. Každý závodník absolvuje sprint, hod
míčkem, skok do dálky a běh na 300 m.
ZÁVODY JSOU PODPOŘENY DOTACÍ
města Chodov a obce Vintířov. Pro všechny zúčastněné je připravena odměna.
Chodovská tretra 2012
Největší atletická akce v Karlovarském kraji.
Atletický mítink Chodovská tretra jako každý
rok přilákal do Chodova i letos řadu špičkových závodníků nejen z Karlovarského kraje.
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Závod finančně podpořený městem Chodov
přišel zhlédnout i starosta Ing. Hora, který
se rád ujal i předávání cen některým z vítězů.
Děkujeme všem závodníkům za skvělé výkony a divákům za výbornou diváckou kulisu.
Výsledky a fotografie na stránkách
www.sak-chodov.cz

Chodovská družstva úspěšná
Za chladného počasí se v sobotu 12. května konaly soutěže družstev žactva, dorostu
a juniorů Sdružení západočeská atletika.
ŠAK Chodov vyslal do soutěže družstva žákyň, žáků a dorostenců. Družstva byla posílena i hostujícími závodníky. Nejlépe se
podle očekávání vedlo družstvu žákyň, přesto překvapilo drtivé vítězství nad družstvem
Škody Plzeň v tomto prvním kole. Největší
zásluhu měla Nikola Nemčeková a Pavlína
Kocurová, (Nemčeková zvítězila v oštěpu
výborným výkonem 36,64 m (v tuto chvíli třetí příčka v tabulkách v ČR), Pavlína
Kocurová (koule - výborný výkon 12,29 m v tuto chvíli druhá příčka v tabulkách v ČR).
Družstvo dorostenců skončilo na druhém
a žáků na třetím místě.
Vedení ŠAK Chodov

dojde k jeho posílení, což
zajistit poklidný střed tabulky.

by

mělo

VELTATEA CUP
V sobotu 21. 4. hostil náš oddíl již VI. ročník VeltaTea cupu hraného jako krajský
přebor mládeže v rapidu. Téměř 40 hráčů se utkalo v třech věkových kategoriích
o právo účasti na MČR. Naši hráči sice zlatou medaili nakonec nezískali, přesto znovu prokázali, že patří mezi krajskou špičku
a postupně se tak posouváme do pozice nejúspěšnějšího oddílu. Zisk 6 medailí z 9 je
toho důkazem. Stříbrné medaile vybojovali
Petr Čaloun (největší překvapení turnaje
H14), Tadeáš Čabala (H12) a Pavel Gárský
(skvělý výkon v H10). Bronzové medaile přidali Patrik Frai (H14), Michael Srba (H12)
a Stanislav Srba (H10). Navíc Lenka Gárská
se stala nejúspěšnější šachistkou turnaje.
V turnaji, který finančně podpořili sponzoři VeltaPluas EU a město Chodov,
si Čaloun a Gárský uhráli 3. VT.
Blahopřejeme. Více informaci včetně
fotogalerie najdete na www.sachychodov.cz

Stříbrní, zleva P.Gárský, P.Čaloun a T.Čabala

Nikola Nemčeková (uprostřed)

TJ Spartak Chodov
šachy

Liga zachráněna
Náš mladý tým i přes velkou marodku v závěrečných kolech udržel ligovou příslušnost
pro příští sezónu, když obsadil konečné
9. místo v 1. České lize mládeže. Na rozdíl od soupeřů náš tým v nadcházející sezóně neopustí žádný hráč a naopak

Lenka Gárská pátá na MČR	
V dalekých Malenovicích, posazených
do krásné přírody Beskyd se o víkendu 12.5-13.5. uskutečnilo MČR dětí do
8 let. V kategorii osmiletých dívek náš
oddíl reprezentovala Lenka Gárská.
Na své první velké akci se Lenka neztratila
a vybojovala krásné páté místo se ztrátou
půl bodíku na bronz. Chodov má dalšího
hráče, který se může ve své kategorii rovnat
s republikovou špičkou. Blahopřejeme.
Marcel Vlasák
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Program na ČERVEN
A muži
3. 6. 15:00 Chýše - Chodov v Chýši
9. 6. 17:00 Chodov - Cheb v Chodově
16. 6. 17:00 N. Sedlo - Chodov v N. Sedle
B muži
2. 6. 17:00 Krajková - Chodov v Krajkové
10. 6. 15:00 Chodov - Oloví v Chodově
Dorost
2. 6. 10:00 Chodov - Cheb v Chodově
9. 6. 10:00 Ostrov - Chodov v Ostrově
16. 6. 10:00 Chodov - Aš v Chodově
Zveme všechny příznivce chodovského
fotbalu na utkání našich mužstev.
Ing. Alfons Skokan

Lenka druhá zprava

TJ Spartak Chodov
KOPANÁ

Měsíc duben byl pro naše mužstva
úspěšným měsícem.

A  mužstvo
21. 4. Bukovany - Chodov 0:4,
branky: Kočí 2x, Ploc, Macák.
Jasné vítězství proti slabému soupeři.
28. 4. Chodov - Dolní Rychnov 3:2,
branky: Poborský, Kočí, Macák	 
Proti slabému soupeři jsme podali matný
výkon a vítězství jsme dosáhli v 87 minutě
z pokutového kopu.
5. 5. Královské Poříčí - Chodov 5:1,
branka: Kočí.	 
Spravedlivá porážka po ostudném výkonu
našeho mužstva.
12. 5. Chodov - Františkovy Lázně 4:1,
branky:
Bečvář
Radek,
Bečvář Michal, Macák, Pechoušek.
Přesvědčivé vítězství nad mladým a snaživým soupeřem.
Další úspěch dosáhlo A mužstvo v českém
poháru, kde již postoupilo do semifinále.
Sokol Teplá - Chodov 0:3,
branky: Koranda, Pechoušek, Bečvář Radek.
Jasná výhra proti slabému soupeři.
III. kolo ČP: D. Žandov - Chodov 1:5,
branky: Bečvář Michal 2x, Ploc, Šteg, Kočí.
Povinné vítězství se slabým soupeřem.
B mužstvo
22. 4. Chodov - Březová 1:0
28. 4 Kacéřov - Chodov 1:6
6. 5. Chodov - Kraslice 11:0
12. 5. St. Sedlo - Chodov 2:6

BVC WITTE Chodov

Soustředění v Itálii (27.4.-6.5. Lignano)

Tradičně v „čarodějnickém“ termínu jsme
odjížděli na tradiční italské soustředění
a zahájili tak novou beachvolejbalovou
sezónu. Jako obvykle trénujeme v několika výkonnostních skupinách. Ti nejlepší
si zatrénovali s českou juniorskou dívčí
reprezentací, kterou vede Míra Horáček,
s nímž spolupracujeme více než pět let.
Míra se nakonec při rotaci trenérů ukázal
i u těch, co dělají teprve svoje první pískové krůčky a tak bylo o motivaci postaráno.
Počasí vyšlo skvěle a tak jsme odtrénovali
co bylo třeba a díky vzdálenosti apartmánů
od hřiště přidali denně šestnáct kilometrů
pěšky navíc, za což bychom při stodvanácti kilometrech dostali svého času odznáček
Českého klubu turistů.
Za přístup k tréninkům patří všem velký
dík, největší dík patří našim kuchařinkám
Ivě Husákové a Janě Přibylové, které se
skvěle staraly o šedesát hladovců, včetně
dívčí i chlapecké juniorské reprezentace.
Soustředění skončilo. Věřme, že ho-
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diny poctivě odpracované
budou vidět i na turnajích!

v

přípravě

Juniorky rozjely své soutěže
Zatímco ženy vstoupí do kolotoče republikových soutěží až 19. května v Čelákovicích, juniorky BVC WITTE si jely 13. května
vyzkoušet, jak se připravily do nadcházející
sezóny a test to byl úspěšný. Ve Střešovicích, kde se konalo druhé kolo Gala CUPu
juniorek, za velmi chladného počasí, které zařídili ledoví muži, zastavila spanilou
jízdu sester Gergelyových až v semifinále
dvojice Klimešová-Kolderová, kterým Gabča se Štěpánkou podlehly 1:2 (-18, 21, -15).
V souboji o třetí příčku v další bitvě porazily
plzeňské Valkovou-Forejtovou 2:1 (-12, 20, 14).
Celkové umístění:
1. Třešňáková-Pilátová,
2. Klimešová-Kolderová,
3. sestry Gergelyovy...
7. Randýsková-Szepová,
9.Kotrbová-Missottenová,
13. Červenková-Vodáková
Pozvánka
Chcete vidět naše děvčata v akci?
9.-10. června Gala CUP ČP JUNIOREK
21.-24. června MČR žactva v beachvolejbale
Chodov 2012
Přijďte zafandit!
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

CATR spol. s. r. o.

Probíhá soutěž o nejsympatičtější obrázek
z akce Čarodějnického malování.
Od 1. 6. 2012 na našich webových stránkách, v anketě o nejsympatičtější obrázek,
můžete svým hlasem rozhodnout o šťastném majiteli nejsympatičtější fotografie,
kterému nabídneme po dobu 2 měsíců zcela zdarma balíček Ekonom 12D (rozšířená
nabídka kabelové televize a datová služba
Optimal 12), v hodnotě 1 780,- Kč. Uzávěrka hlasování je 30. 6. 2012. Úplné podmínky soutěže naleznete na našich webových
stránkách: www.catr.cz
Návštěva našich webových stránek se Vám
vyplatí, i pokud se naší soutěže nezúčastníte. Naleznete zde totiž podrobné informace
o naší nové nabídce kombinovaných balíčků či slevách pro nové klienty.
Stále totiž můžete výrazně ušetřit i Vy!
Nabízíme Vám internet s rychlostí 10
Mbps/10 Mbps již od 280 Kč/měsíc! Pevné
připojení pomocí optické sítě. Garantovaná
rychlost a připojení bez agregace. Profesionální instalace a aktivační poplatek v rámci této akce ZDARMA! O kvalitě připojení
se můžete přesvědčit v rámci garantované
zkušební doby.
Bližší informace se jako vždy dozvíte
na naší provozovně:
CATR spol. s r. o., Staroměstská 377,
Chodov (tel: 352 665 298).

Termín uzávěrky
červnového čísla
18.6.2012

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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www.chodovske-reality.cz ChCete prodat byt či dům volejte:

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

MOBIL

ITY

AKTUÁ

REALITY

Pronájmy:

2+1, ul. Hrnčířská , Chodov za 5 500,- + EE
1+1, Nové Sedlo, zařízený, za 6000,-+EE
u pronájmu je vždy podmínkou
složení KAUCE
Na našich stránkách
ové
REALITNÍ KOMORY R

A:
LNí NABÍDK

CHODOV: 3+1, ul.Žižkova, 72 m2, balkón, nové radiátory, za 535.000,-Kč EXTRA TIP!!
0+1, 9.května za 375 tisíc
2+1, PALACKÉHO za 545 tisíc 3+1, Tovární za 685 tisíc
3+1, DUKELSKÝCH HRDINŮ za 648 tisíc
4+1, Dukelských hrdinů za 930 tisíc
NOVÉ SEDLO: 1+1, za 255 tisíc 2+1+ balkón, po rekonstrukci za 395 tisíc 4+1, za 550 tisíc
2+1 , Nové Sedlo, ul.Masarykova za 555.000,-Kč garáž na Sklárně

•
•

•

•

•

•

Rodinné domy: Dům v Chranišově 6+1, za 1 499 000,-

Dům ve Staré Chodovské za 2 990 000,-

www.chodovske-reality.cz

U Porcelánky 266, CHODOV
e-mail: chodovske-reality@seznam.cz

•

Dům v Novém Sedle - Jalový Dvůr za 2 990 000,-

si můžete prohlédnout kompletní nabídku našich nemovitostí.

Hle dám e rea litn í ma klé ře,

tip aře a as ist ent y!
Vý bor né odm ěny !

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

• kopírování klíčů

v LOKTI u kolejí
E
CHLPOBOČKA
NĚ a RY

www.kovomatik.cz
• zámky, fabky
LEV
• zahradní a ruční nářadí
TEL.: 777 682 634
• spojovací materiál
I
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
NOVĚ V PRODEJ
• barvy, interiérové barvy, barvy ve spreji
• profi lepidla
• lepidla patex - znáte z TV

A
AUTOKOSMETIK

ráj zahrádkářů POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

23

24

Placená inzerce

PRODÁM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ 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.

Stavební firma
Tyller.cz Tyller.cz

www.tyller.cz

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

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

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

Jana Gajdošová 606 256 112
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

SUPER CENY ŽALUZIÍ

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

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

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

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

SLEVA

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

„NA KRUHÁČI“
Vedle restaurace Patriot, Rooseveltova ul.

M.MAXOVÁ – E.WIEDERMANOVÁ
Provozní doba:
Dámské:
Po-Pá 8 -17.00 hod bez objednání
Pánské:
Po-Pá 8-11.30 hod 13-17.00 hod bez objednání

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

CHODOV

608 536 981

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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-

TR

Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
ZNALECKÉ POSUDKY
DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, OSOB,
POVINNÉ RUČENÍ
- OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
- VÝKUP BYTŮ
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE
ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH
KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100%
GARANCI JEJICH FINANCÍ.
V RÁMCI PROVIZE JAKO JEDINÁ MÍSTNÍ RK
NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU KUPNÍ
CENY A VŠECHNY SMLOUVY JSOU
PODLOŽENY PRÁVNÍM SERVISEM.

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

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

AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686
Na Cechu 110, Mírová u Chodova

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

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

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

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

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

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


Nabízím svatební jízdu na koni
v dámském sedle včetně doprovodu.
V ceně je zahrnut základní kurz
jízdy v dámském sedle.
Doprava v Chodově zdarma.
Možnost zapůjčení dámského sedla
na vlastního koně.
Kontakt: 732 300 027
Email: krausovamonika@email.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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První životní pojištění
speciálně PRO ženy
S pojištěním PRO ŽENY získáte nanční pomoc v případě:
• závažného onemocnění nebo ženské operace
• těhotenských, porodních nebo poporodních komplikací
• závažného postižení narozeného dítěte
Kromě dalších výhod Vám pojištění Rytmus nabízí:
• o čtvrtinu levnější úrazové pojištění oproti mužům
• přátelské podmínky pro pojistné události v těhotenství
• možnost pojistit své děti na Vaší smlouvě

S vámi od A do Z

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

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE
informace a přihlášky :
BARVY
po-pá: 9.00-11.00 15.00-17.00

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

LAKY

PO - PÁ 8:00 - 16:30 hodin

chodov

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

barvy
laky

chodov

Nově otevřeno!

ředidla
lepidla, tmely
nářadí
příslušenství

Husova 1056, Chodov (zadní strana OC TIPO)
Tel: 606 122 794

bl.chodov@seznam.cz

Jiráskova 789, Chodov

BARVY
LAKY nabídka
Pro firmy
individuální
a dovozy zboží ZDARMA.
Chodov
Kontakt: Karel Hampl 739 017 412
karlovyvary@tekotechnology.cz
Zdarma zpětný odběr použitých
náplní k ekologické likvidaci.
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.

www.BL-CHODOV.cz

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

www.barvy-laky-chodov.cz

Tel: 602 001 002

Dukelských hrdinů 1126, Chodov
obchodkv@tekotechnology.cz
733 531 322
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AUTOSERVIS KRAUS
Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00
Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov
tel.: 775 931 797
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

PRODEJ SPOJOVACÍHO

PRODEJ SPOJOVACÍHO
MATERIÁLU
MATERIÁLU

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

Po - Pá: 7:00 - 17:00

So: 8:00 - 13:00

NAD DVOREM 1 - SACHRŮV DVŮR
360 05 Karlovy Vary

Tel: 353 560 303,

E-mail: obchod@boltkv.cz, Skype: boltkv

www.boltkv.cz

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.

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

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYC H L O S E R V I S
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

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

inz_119x190_KASS_Sestava 1 17.4.2012 11:31 Stránka 1
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ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání
777 100 918
sova@cmail.cz

areál HARMONIE
NOVÝ
SALON RELAX

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

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

ZLATNICKÁ DÍLNA
Chodov
Tel. 723
Nabídka
Opravy a výroba šperků
Prodej zlatých a stříbrných šperků
Výkup zlata a stříbra

075 930

Ceník
Opravy řetízků od 50 kč
Opravy prstenů od 70 kč
Čištění, leštění 1 ks 15 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

’

mob.: 607 276 954
603 786 056
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30

Prodám
rodinný dvougenerační dům

v ulici Nerudova, řadová zástavba,
po celkové rekonstrukci
třikrát koupelna, třikrát WC, vnitřní krb,
parkovací místo 40m2 ,
garáž v domě 3,5x11 m,
velká zahrada, pergola s krbem
tel.: 728 821 787

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Kom e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE - ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY
ROZVOZ AŽ DO DOMU - KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
nu
ní me
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA
poled od
již
č
79,- K
MOŽNOST P OŘÁDÁNÍ RAUTŮ
REZERVACE A OBJEDNÁVKY NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012

PROVOZNÍ DOBA

PO - ČT 11.00 - 22.00
PÁTEK 11.00 - 24.00
SOBOTA 12.00 - 24.00
NEDĚLE 12.00 - 22.00
těšíme se na vás .
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dámské a pánské

Kadeřnictví

Casanova

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

Prodám rodinný dům 6+2
Chodov, Husova ul.
Po částečné rekonstrukci, napojení
na IS, septik, sklep, velká půda, zast.
plocha 80 m2, celková 261 m2.
Dům se nachází v klidné lokalitě
na okraji města.
Vhodné i k podnikání!

Cena 1

690 000 Kč

Tel. 720 118 635

Hledáte nové uplatnění?
T Začněte se učit cizí jazyk !!
NÍ POZDĚ ZAČÍ

NIKDY NE JAZYK!!!
SE UČIT CIZÍ

Potřebujete zlepšit
jazykové znalosti do školy, práce nebo si
chcete zvýšit šanci na získání vysněného zaměstnání?
Začněte se učit anglicky, německy či francouzsky!
Nabízím individuální výuku, výuku ve dvojicích či v malých
skupinách dle vašich časových možností
v dopoledních, odpoledních či večerních
hodinách.

letos v létě
Začněte jivřž ených kurzech
Bc. Lucie Veselská IČ: 88209890
v nově oteskvělé ceny!!
Tel: +420602756655, lekce.jazyku@seznam.cz
za
Pro bližší informace kontaktujte:

w w w.lekce -jaz yku.webnode.c z

Stará Chodovská 47
357 35 Chodov
Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

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

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

KONTAKT: 777

Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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Pronajmu pěkný byt

I.kat. levně a dlouhodobě
v Kraslicích
Dům je nově zateplen a v bytě jsou nová
plastová okna, parkování před domem,
internet, kabelová televize, pěkné bydlení.
K dispozici byty 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
Info:

608 22 22 00, 777 86 20 06

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

mob.: 606 852 893

www.proficredit.cz

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
Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
Zábaly na celulitidu
Masáž lávovými kameny ,,Hot stones ,,
Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Thajská olejová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
japonská masáž shiatsu

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

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

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

+420 775 20 30 90
info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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Placená inzerce

Hotel Nautilus
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
Po d ě b ra d ova 3 5 5 , te l. 3 5 2 6 6 8 1 5 2 , mob.602 415 551, 602 157 319
V í c e n a w w w. i m b r e a l . c z
Bližší informace na tel. 604 202 967

Nabízíme k prodeji v Chodově a okolí:
Byt 2+1 s lodžií, ul. Čapkova
595 000 Kč
Byt 2+1, nám. 9. Května
585 000 Kč
Byt 3+kk s lodžií, ul. Jiráskova
715 000Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul.Hlavní
499 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul. Dukel. hrdinů 645 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul. Revoluční
695 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, ul. U Koupaliště 835 000 Kč

tel.: 721 657 791
o
t
ís
m
Zde je Váš inzerát...
zpravodaj@kasschodov.cz
pro
Zpravodaj města Chodova. Čer ven 2012
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Championi skórují hned 4krát
Championi skórují hned 4krát

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

ŠKODA Roomster Champion

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA.
ŠKODA
Roomster
Roomster Champion
u VásChampion
zaboduje především
dynamickým čtyrválcovým turbomotorem
Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu ŠKODA.
s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou
Roomster Champion u Vás zaboduje především
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc
dynamickým čtyrválcovým turbomotorem
pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní
s nízkou spotřebou, extra výbavou a jedinečnou
BONUS. Bližší informace u Vašeho obchodníka
cenou vozu, která podtrhuje celou nabídku. Navíc
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.
pro věrné zákazníky máme připraven exkluzivní
BONUS.
Bližší informace
u Vašeho
obchodníka
Váš autorizovaný
prodejce
vozů ŠKODA:
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 000.
AUTO SAEL s.r.o.
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská
140 prodejce
Truhlářská
Váš
autorizovaný
vozů14
ŠKODA:
357 35 Chodov
350 02 Cheb
AUTO SAEL s.r.o.
AUTO SAEL s.r.o.
Tel.: 352 666 987
Tel.: 354 431 551
Karlovarská 140
Truhlářská 14
www.sael.cz
www.sael.cz
357 35 Chodov
350 02 Cheb
Tel.: 352 666 987
Tel.: 354 431 551
www.sael.cz
www.sael.cz
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Zpravodaj města Chodova
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e-mail: zpravodaj@kasschodov.cz
www.kasschodov.cz
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