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Červenec
a Srpen 2012

Prázdninové dvojčíslo
11. srpna
Koncert DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Vavřinecká pouť 11. srpna

Koncert v kostele sv. Vavřince
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Výtisk zdarma
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sobota 11.08.2012 Staroměstská ulice
Celodenní stánkový prodej, pouťové atrakce
10:00
10:00
12:00
14:00
18:00
18:00

h Mše svatá v kostele sv. Vavřince
h Březovská desítka
h Plzeňští heligonkáři
h Vesnická čtyřka
h Alabalabamba
h Pavel Svoboda (varhany) a Iva Kramperová (housle)
koncert v kostele sv. Vavřince
21:00 h Děda Mládek Illegal Band
22:00 h Ohňostroj
Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci …

Vážení čtenáři. Po roce se vám do rukou
		d o s t á v á o p ě t l e t n í d v o j č í s l o n a š e h o
		zpravodaje pro měsíce červenec a srpen. 	
Další zpravodaj najdete ve svých stránkách 	
proto až 01.09.2012.
Krátkým ohlédnutím bych se rád vrátil do měsíce června, který byl pro život
v Chodově měsícem velmi bohatým. V první
řadě byla dne 31.05.2012 dokončena výstavba nové sportovní haly. V průběhu června
proběhla veškerá předávací a kolaudační
řízení. Během letních měsíců bude v hale
probíhat zkušební provoz všech technologií
a proto bude ještě pro veřejnost uzavřena.
Pro obyvatele ulice Tyršova a jejího okolí
je jistě příznivou zprávou, že mohou od července užívat parkoviště u sportovní haly.
Hala samotná bude slavnostně otevřena
08. září 2012. Této, pro Chodov jistě důležité události bude věnováno více prostoru
v zářijovém zpravodaji.
1. června se také veřejnosti letos poprvé
otevřel kostel sv. Vavřince v rámci celonárodní akce Noci kostelů. Velmi mě těší,
že zájem o tuto naši kulturní památku byl
velký a mohu slíbit, že i v příštím roce připravíme tuto akci znovu. Rád bych, aby se
kromě věže otevřela a zpřístupnila i další
zajímavá místa našeho kostela.
Další červnovou událostí byl 12. ročník
Krimifestu, který Vám, obyvatelům Chodova, připravil letos hodně zajímavých akcí.
Již tradičně bylo připraveno mnoho zajímavých filmů v našem kině, promítání na
Staroměstské ulici, výstava Jana Antonína Pacáka a mnoho další užitečných akcí.
Osobně si přeji, aby návštěvnost všech akcí
pořádaných v rámci Krimifestu byla tak bohatá, jako tomu bylo na koncertu Spirituál
Kvintetu v závěru festivalu. Letos poprvé
byl tento festival také doplněn i Evropským
svátkem hudby. Chtěl bych zde poděkovat
všem vystupujícím za skvělé výkony a zvláště si poděkování zaslouží žáci chodovské
Základní umělecké školy a jejich učitelé.
V nadcházejících letních měsících bych
rád všechny Chodováky pozval na tradiční Vavřineckou pouť, která se bude konat
11. srpna 2012 v prostorách Staroměstské
ulice. Letos bude tato pouť doplněna o jednu

velmi významnou událost. Hornický spolek
Solles nechal za podpory Nadace Landek
Ostrava vyrobit dřevěnou sochu sv. Barbory.
Tato socha bude 11.08.2012 ve 13:00 slavnostně věnována chodovskému kostelu, kde
bude i trvale umístěna. Na slavnostní ceremoniál jste všichni srdečně zváni.
Závěrem Vám, vážení čtenáři, přeji klidné a příjemné prožití léta, které nám jistě
přinese spoustu slunečných dní. Všem, kdo
vyrážíte na dovolenou, přeji její příjemné
prožití a dostatek odpočinku. Chodovským
školákům přeji krásné prázdniny, plné dobrodružství, skvělých zážitků a hlavně jim
přeji načerpání hodně sil, aby v září opět
mohli zasednout do školních lavic a pustit
se do dalšího studia.
Příjemné prožití léta Vám všem a v září
na shledanou.

Patrik Pizinger, místostarosta

Koncert Spirituál Kvintet

Organizace školního roku
2012/2013  

Období školního vyučování ve školním
roce 2012/2013 začne ve všech základních
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na
25. a 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny
22. prosince 2012 a skončí 2. ledna 2013.
Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
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Zprávy z radnice
podle sídla školy stanoveny takto:
18. 2. – 24. 2. 2013
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

		

Mgr. Ivana Sarkányová

Parkoviště v Okružní ulici

V areálu bývalého autobazaru v Okružní
ulici za III. ZŠ bude v průběhu léta vybudováno částečně oplocené parkoviště
s kapacitou 54 automobilů, které bude
sloužit přednostně pro předplatitele.
Cena za parkovací místo bude stanovena
Radou města Chodova a neměla by přesáhnout částku 6 000,- Kč za rok včetně
DPH. Investorem a provozovatelem parkoviště bude společnost Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.. Předběžné požadavky na rezervaci parkovacího
místa (jméno, kontaktní údaje) můžete
zasílat již nyní na e-mail chotes@chotes.cz.

Karlovarská Veteran Rallye
Týden před poutí, 4. srpna, bude přibližně od 9:30 Chodovem projíždět
Karlovarská Veteran Rallye. Plechové
dědečky můžete obdivovat na jejich kontrolním stanovišti, které bude umístěno
na náměstí Staroměstské ulice.

Rudolf Pocklan, jednatel CHOTES s.r.o.
					

Červen v Chodově obrazem

Evropský svátek hudby – Hudba hradní stráže

Den otevřených dveří IZS

Evropský svátek hudby – Jan Polák

Noc kostelů
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012

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

V ul. Palackého v nočních hodinách nalezla
hlídka MP na zemi ležící osobu, která měla
odřeniny v obličeji. Jednalo se o 35letého
muže, který byl v silně podnapilém stavu
a při následné komunikaci se strážníky je začal vulgárně napadat a svým jednáním budil
veřejné pohoršení a hlasitým křikem rušil
noční klid. Na výzvy strážníků nereagoval
a snažil se hlídku uchopit za oděv. Na místě
bylo rozhodnuto o převozu na Protialkoholní záchytnou stanici a vzhledem k aktivnímu
odporu osoby bylo nutno přistoupit i k použití donucovacích prostředků.
Pracovníci CHOTES na služebně MP oznámili neoprávněný výlep reklamních letáků na
lampy veřejného osvětlení v celém regionu
města. Strážníci provedli fotodokumentaci protiprávního stavu a snažili se ustanovit
původce výlepu z prezentačního textu na letácích. Zjištěné informace v rámci provedeného
šetření následně formou postoupení věci předali do správního řízení.
V rámci součinnosti s hlídkou policie ČR
spolupracovali strážníci při zajištění podezřelých osob z poškození několika vchodových
dveří v ul. U Porcelánky. Jeden z podezřelých
se dokonce při poškození skel zranil na ruce
a musela mu být strážníky poskytnuta první
pomoc.
V brzkých ranních hodinách byla hlídka
MP požádána v rámci součinnosti policií ČR
o asistenci při zajištění místa s nálezem mrtvého 78letého muže v ul. Říjnová, který pravděpodobně vypadl z okna ve 4. p. panelového
domu. Věc nyní šetří policie ČR.
Na služebnu Městské policie se dostavil návštěvník letního filmového představení, které se konalo v rámci Krimifestu na pěší zóně
ul. Staroměstská a předal strážníkům nález
svazku klíčů a mikinu s kapucí. Nepozorného
diváka žádáme o převzetí ztracených věcí na
služebně MP.
Strážníci prováděli součinnostní prověrku regionu s příslušníky policie ČR po asi
20letém muži, který si vyčíhal okamžik, kdy
v nočních hodinách končil svou jízdu řidič autobusové přepravy a na autobusovém nádraží

po vystoupení z autobusu mu v nestřežené
chvíli vytrhl z ruky tašku s tržbou a z místa
utekl. Věc nadále šetří policie ČR.

Víte, že…

K poslednímu dni měsíce května bylo
v rámci Blokového čištění města odtaženo
150 vozidel. Jde o sestupnou tendenci proti
minulým létům a věříme, že se i v příštím
roce podaří samotným řidičům tuto nepříjemnou hranici nadále snižovat zvýšenou pozorností ke stávajícímu dopravnímu značení.
Středisko prevence kriminality při Městské
policii přeje všem chodovským občanům co
nejpříjemněji strávenou dovolenou a dětem
krásné prázdniny a nezapomínejte na zásady
bezpečnosti při hrách, při pobytu u vody, při
pozornosti nad svým majetkem a při pohybu
na silnici.
		 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Opakovaně porušoval vykázání
ze společného obydlí
Z maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání je podezřelý 33letý muž z Chodova. Policisté proti muži zahájili úkony
trestního řízení. Na začátku května vykázali 33letého muže ze společného obydlí na
10 dní. Podezřelý se nesměl zdržovat na společné adrese a 50 m od vchodu do domu. Také
mu bylo zakázáno jakkoli navazovat kontakt
s ohroženou osobou (manželkou).
Téhož dne, kdy ho policisté vykázali, se několikrát pokusil ženu zkontaktovat. Dožadoval se vstupu do bytu, to se mu však nepovedlo. Následně oslovil manželku venku na
veřejném prostranství a vyhrožoval ji ublížením na zdraví. Po příjezdu policejní hlídky,
žena odešla domů a muž byl upozorněn, že se
musí vyvarovat kontaktu s ohroženou osobou
i mimo obydlí ze kterého byl vykázán. Přes
všechna upozornění přišel večer téhož dne
k bytu, ze kterého byl vykázán a opět se dožadoval vstupu do bytu. Přivolaná policejní
hlídka našla muže v jednom z pater panelového domu, kde se muž schovával a zajistila
ho. Muž byl převezen na záchytnou stanici k
vystřízlivění. O několik dní se situace opakovala. Vykázaný muž byl dcerou vpuštěn

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012

5

6

Bezpečnost ve městě
do společného obydlí, kdy po výzvě ženy odmítl byt opustit. Následně byl před domem
kontaktován policejní hlídkou a bylo mu ve
stejný den sděleno podezření z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Opakovaného maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání a navíc ještě krádeže se podezřelý měl dopustit vůči své ženě
v Chodově na veřejném prostranství, kdy ji
v nočních hodinách odcizil kabelku, ze které
si vzal klíče od bytu a odešel tam. Policisté
muže zadrželi a převezli do cely předběžného zadržení. V současné době je již podezřelý
ve vazbě, kde čeká na soud.
Uvedeného jednání se dopustil i přesto,
že převzal usnesení Okresního soudu v Sokolově spočívající v povinnosti zdržet se vstupu
do společného obydlí a jeho bezprostředního
okolí ve vzdálenosti 100 m a dále se zdržet
setkání a navazování kontaktu s ohroženou
osobou.
Podezřelému nyní hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
		 nprap. Mgr. Kateřina Böhmová,
		 tisková mluvčí PČR

Souhrn událostí jednotky PO
V květnu byli chodovští hasiči povoláni
celkem k devíti událostem, z toho ke čtyřem
požárům - rozsáhlý požár seníku v Rovné,
požár obytné chaty v Nové Roli, požár výtahové kabiny v Novém Sedle a travnatý porost
v Chranišově.
Ostatní zásahy měly technický charakter.
Například nouzové otevření bytu v ulici Palackého v Chodově při záchraně nemohoucí
osoby, dále spolupráce s posádkou záchranné
služby při snesení „nadrozměrného“ pacienta z pátého patra v Husově ulici v Chodově.
Jednotka zasahovala u dvou dopravních nehod, z toho jeden čelní náraz osobního vozidla do telefonního sloupu a sloupu veřejného osvětlení v ulici Nejdecká. Druhá vážná
nehoda byla z kategorie kuriózních, došlo
ke zřícení dvacetitunového silničního válce
z prudkého srázu mezi Novým Sedlem a Královským Poříčím. Bohužel obě tyto nehody
si vyžádaly zranění. V jednom případě byla
jednotka vyslána k prověření lesního požáru
mezi Železným dvorem a Vřesovou, tento výjezd se zařadil mezi plané poplachy. V rámci
zvyšování odborné kvalifikace byli členové
jednotky včetně strážníků Městské policie

Chodov proškoleni v poskytování první pomoci. Zároveň byli z této velmi důležité činnosti přezkoušeni formou testů a praktického
zvládnutí čtyř velmi náročných zranění, které
velmi reálně simulovali členové oblastního
spolku Českého červeného kříže z Karlových
Varů. Úspěšným absolvováním přezkoušení
členové získali po čtyřech letech nové průkazy absolventa Základních norem zdravotnických znalostí. Také jsme byli v rámci výcviku
seznámeni s požárně bezpečnostními zařízeními v novém objektu Sportovní haly v Chodově. Další informace o zásahové činnosti
najdete na www.sdhchodov.cz

Informace SDH
Květen byl opět plný akcí a hlavně soutěží.
V průběhu května pokračovala preventivně
výchovná činnost pro studenty chodovské
Střední odborné školy ekonomické a gymnázia. Taktéž proběhla tradiční velká brigáda
a úklid zbrojnice. Nyní k výsledkům jednotlivých sportovních akcí. Na soutěži v nočních útocích v Toužimi obsadily naše ženy
pěkné 2. místo. V rámci krajské ligy mládeže soutěžili chodovští mládežníci v Útvině
a ve Skalné, kde shodně obsadili třetí místa.
Někteří zástupci chodovských dorostenců se
zúčastnili krajské soutěže v Požárním sportu
v Nové Roli, kde reprezentovali s výsledným
třetím místem pro sokolovský okres. Další velmi náročnou soutěží byl tzv. „Bahňák“
v Sokolově. Někteří naši mladí členové tuto
výjimečnou soutěž absolvovali a vítězstvím
bylo pro každého závod vůbec doběhnout do
cíle. Další postupovou soutěží bylo Okresní
kolo Hry Plamen mládeže v Krajkové. Naši
mladí hasiči si zajistili druhým postupovým
místem účast v krajském kole.

Okresní kolo Hry Plamen, Krajková - Josefov,
20. května 2012
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Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

Život ve městě
	            	
			
	           
		

DDM
Bludiště

Chodov

Děkujeme sponzorům

Asi už to bude tradice, ale přestože do konce května bylo počasí, za které by se ani léto
nemuselo stydět, 1. června, kdy děti slaví
svůj svátek, bylo opět chladno a deštivo. To
však neodradilo skoro 950 dětí se spoustou
dospělých od oslavy, kterou pro ně připravil Dům dětí a mládeže Bludiště.
Od rána přicházeli postupně ti nejmenší
z chodovských mateřinek a klienti z Denního stacionáře Mateřídouška, ty potom
vystřídaly děti docházející do družin a celé
odpoledne už bylo vyhrazeno veřejnosti.
Děti soutěžily na devíti stanovištích a ať už
byly více či méně úspěšné, všechny dostaly
za svou snahu koblížek, balíček sladkostí,
drobný dárek a zařádily si v nafouknutém
slonu. Většina dětí využila možnosti nechat si nazdobit obličej od pěti malířů a tak
kolem nás chodili Spidermani, Batmani,
kočičky i víly. Radost všem udělala i připravená vystoupení, kterými se představili
členové SDH Chodov, Městská policie Chodov, členové Kynologického klubu v Chodově, taneční skupina Rytmus pod vedením Zuzany Šimkové, kroužek historického
šermu Discordia Junior pod vedením pana
Vladimíra Votavy.
Opět bychom moc chtěli poděkovat externím zaměstnancům DDM a všem pomocníkům, kteří se na realizaci oslav podíleli. Bez
nich by se akce tohoto rozsahu neobešla,
stejně tak jako bez financování akce Městem Chodov a sponzory, kterými byli: KH
Cetto; Kranzle; Pokrývačství a klempířství
Šíp; RVS Chodov; Elektro FANY; ČSOB;
Odborový svaz Divize Těžba, Sokolovská
uhelná p.n.,a.s.; Pekosa Chodov, s.r.o.;
Autodoprava/servis Václav Kabourek; Autoškola Kateřina Hánová, Autoškola Miloš
Hána; Odborový svaz KOVO ZO Chodos
Chodov; Účetní firma Karel Matička; Chotes s.r.o.
Vedení DDM Chodov

Děkujeme externistům

Rádi na tomto místě poděkujeme svým
externím spolupracovníkům, bez kterých

by se chodovské děti asi nudily. Pro ty,
kteří nevědí co je to externista v DDM: Je
to nadšenec, který je ochoten při svém zaměstnání, ve svém volném čase, se věnovat
skupině dětí nebo mladých lidí a předávat
své zkušenosti, vést je, trénovat, jezdit na
závody či vystoupení. Zařizovat kostýmy,
choreografii, odměny, dopravu atd.
Jsme rádi, že tu záslužnou a mnohdy nedoceňovanou práci pro naše děti děláte.
Hezkou dovolenou přejí DDMáci

Konec prázdnin na diskárně

DDM Bludiště Chodov pořádá diskotéku
pro děti a mládež od 10 let.
Kde: Nautilus.
Kdy: pátek 31. srpna 2012 od 17 do 20 hodin
Vstupenky na místě: členové ZÚ 20 Kč,
ostatní 40 Kč.
Program: vystoupení taneční rokenrolové
skupiny DARLINGS. Tanec a soutěže. Pro
uklidnění rodičů: v prostoru „diskárny“ se
samozřejmě nekouří a neprodává se alkohol!

Kroužky v DDM Bludiště 2012/2013

Většinu potřebných informací najdete na
našich webových stránkách www.ddmchodov.cz.
Podívejte se, inspirujte se třeba ve fotogalerii. V zářijovém zpravodaji vyjde kompletní
přehled zájmových útvarů. Přijďte si nejlépe hned první týden nového školního roku
do kanceláře pro přihlášky, nebo si je stáhněte z webu a přineste již vyplněné.

Zakončení školního roku

SRPD při DDM Bludiště v Chodově za podpory Města Chodov a Karlovarského kraje v rámci projektu „Sdružujme se proti
nudě“ uspořádalo v úterý 26.6.2012 sportovní akci Zakončení školního roku na
stadionu ŠAK. Účast byla vysoká a všichni
rodiče i děti si společně toto zábavné odpoledne náramně užili. Závody proběhly ve
veselém, ale soutěžním duchu. Mezi odměny, kromě medailí, patřilo i závěrečné opékání buřtíků nad ohněm.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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Život ve městě
Večerníčky se budou konat v parku za knihovnou. V případě nepříznivého počasí se
přesuneme do podkroví knihovny
PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

Den dětí 1.6.2012

Městská knihovna Chodov

Staroměstská 39, Chodov , tel.: 352 352 255
e-mail: detske@knihovnachodov.cz

SOUTĚŽ PRÁZDNINOVÝ KAMÍNEK
01.07. – 07.09.

Přivezte nám ze svých cest kamínek, který vás
něčím zaujal. Kamínky odevzdávejte s lístečkem se svým jménem na dětském oddělení do
7. září. PRO VEŘEJNOST.

SOUTĚŽ PIRÁTSKÉ LÉTO
01.07. – 07.09.

Nakreslete nebo napište, jak by vypadalo vaše
pirátské léto. Své práce odevzdávejte do 7. září
na dětském oddělení. Výstava a hlasování bude
probíhat od 10. do 27. září. PRO VEŘEJNOST.

Pohlednicová soutěž

Probíhá do 07.09.

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!

SALSA PÁRTY

Středa 11.07. a 15.08. od 17:00 do 20:00 h

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.

Prázdninová rodinka 

Čtvrtek 12.07. 10:00 h

Pásmo říkanek her a pohádek pro rodiče a
prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. PRO VEŘEJNOST.

VEČERNÍČKY V PARKU

od 30.07.-03.08. a 27.08. -31.08. od 17:30 h

Děti i dospělí se mohou těšit na čtení pohádek
a loutkové divadlo v podání našich knihovníků.

30.07. Křemílek a Vochomůrka
31.07. Pohádky o princeznách
01.08. Rákosníček
02.08. Hurvínek
03.08. Vodnické pohádky
27.08. Malá čarodějnice
28.08. Maková panenka
29.08. Čertovské pohádky
30.08. Včelí medvídci
31.08. Maxipes Fík

PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

Středa 15.08. od 13:00 do 17:00 h

Přijdou si na své nejen šikovné ruce, ale i ti,
kteří hledají rady, nápady a inspiraci. URČENO PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU VĚKU.
VSTUP ZDARMA.

KNIHOVNA V PARKU

Středa 29.08. od 10:00 do 18:00 h

Den plný her, pohádkových úkolů a pohádek
nejen pro školáky. Program najdete na plakátech. PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

Tipy knihkupectví

Iveta Toušlová a kol. – Toulavá kamera 14
Zdeněk Pohlreich – Šéf na Grilu II.
Halina Pawlowská – Až se mě dcera zeptá
John Flanagan – Bratrstvo (Vyděděnci),
Tip pro Vás
Velký výběr knih pro předškoláky a opakovací sešity na prázdniny pro školáky.
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
Staroměstská 55, Chodov, tel.: 352 352 260
e-mail: infocentrum@mestochodov.cz

STÁLE V PŘEDPRODEJI
OSTROVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
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

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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LOK ET SK É K U LT U R N Í L ÉT O
RUSALKA – 400 – 1000,- Kč
20.07. a 21.07. 21:00 Amfiteátr Loket

LÉTO S BOŽKOVEM – LOKET 2012 Amfiteátr Loket

IAN ANDERSON´S Jethro Tull 04.07. 21:00
ROBIN HOOD 06. a 07.07. 21:00
RUSALKA 20. a 21.07. 21:00

ČECHOMOR + filharmonie

13.07. 21:00 Amfiteátr Loket
SBB /Vítkovo kvarteto  28.07. 17:00
ŠKWOR 03.08.
JAROMÍR NOHAVICA 10.08. 21:00
ALKEHOL/HARLEJ 18.08. 20:00
ČECHOMOR + filharmonie 13.07. 21:00

Provozní doba MěK 1. -15.7. a 30.7.- 31.8. (*16.7. - 29.7. INVENTURA – ZAVŘENO)
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Život ve městě
učitelky zhodnotily pěkný pokrok u dětí.
Počátkem června se uskutečnila společná
akce 1. třídy naší školy a dvou tříd MŠ U Koupaliště. Děti navštívily hasičskou zbrojnici,
kde pro ně byla připravena krátká přednáška
všech záchranných složek a moc pěkná ukázka techniky. Děti také měly možnost vidět, jak
se hasí.
Celý rok byl plný akcí a ještě plnější na zážitky. Teď už je čas si odpočinout, pěkně si užít
prázdniny a v září zase nashledanou.
			
Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Komenského 273
Informace o zahájení
školního roku 2012/13

ZŠ Komenského zahájí školní rok 2012/13 v pondělí 3. září v 8:00 hodin pro žáky 2.-9. ročníku.
První školní den pro prvňáčky na naší škole začíná již tradičně v 10.00 hodin.
Mgr. Iveta Obdržálková, ZŘŠ

O pohár starosty města

Program odstartoval kvíz určený pro ředitele
škol a poté se rozběhl kolotoč soutěží pro žáky
1.-9. ročníků. Vědomostní a dovednostní disciplíny prokládala vystoupení vybraných zástupců jednotlivých škol. V konečném pořadí
jsme obsadili pěkné 2. místo a pro školu tak
získali finanční odměnu, která bude použita na
nákup didaktických pomůcek. Všichni soutěžící zaslouží velkou pochvalu za reprezentaci.
Hvězdárna Karlovy Vary
30. května 2012 si žáci 6. A mohli poprvé
prohlédnout nově zrekonstruovanou Hvězdárnu v Karlových Varech.
Ekodepon v Černošíně
Žáci 8. tříd navštívili 24.5.2012 firmu, která se zabývá ekologickou likvidací odpadu
na vlastní skládce. Ve školicím středisku vyškolený lektor seznámil žáky se systémem
správného nakládání s odpady, které vznikají
v domácnostech. V praktické části exkurze
si všichni prošli naučnou stezku odpadů. Při
zpáteční cestě jsme si udělali malou zastávku
v Chodové Plané a prohlédli si proslavenou restauraci Ve skále.
Sport
V tomto měsíci proběhl Pohár rozhlasu. Zde
si vedla naše družstva velmi dobře především
v kategorii starších. Kluci se probojovali do
Krajského finále a zde obsadili 3. místo, když
se vynikajícím výkonem ve skoku vysokém
prezentoval Jan Klášterka (171 cm)

Výborně si vedla i družstva žáků při plážovém volejbalu. Zde v konkurenci základních
a středních škol Sokolovska vybojovala naše
družstva 3. a 5. místo.
Vedení školy přeje všem žákům i vyučujícím
krásné prázdniny.
Více o životě na škole na: www.zschodov.cz
				
Miloš Volek

Socha sv. Barbory

Hornický spolek Solles Chodov, s využitím
dotace Nadace Landek Ostrava, nechal zhotovit sochu sv. Barbory, patronky horníků
(ovšem nejen horníků), jejíž socha v kostele
sv. Vavřince dosud schází. Dřevěnou sochu
před osazením na místo její trvalé expozice posvětí farář Římskokatolické farnosti Chodov,
P. Antonin Wasil.
Tento slavnostní akt, kterého se zúčastní
významní hosté, zástupci města a dalších hornických spolků, se uskuteční 11. srpna 2012 od
13:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
			
Jiří Milt, předseda spolku

Poděkování

Děkujeme paní učitelce Marešové a Martinovi za krásný týden u moře, který strávili
s třídou neposedných páťáků v Chorvatsku.
Naše děti se vrátili spokojené, opálené a plny
zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Výlet byl na rozloučenou, žáci odcházejí na
druhý stupeň a se svou oblíbenou učitelkou
se budou muset rozloučit.
Za rodiče a děti, manželé Urbanovi
Jménem rodičů vyjadřuji poděkování paní
učitelce Ireně Marešové za péči a starostlivost o naše děti na týdenním školním pobytu
v Chorvatsku.			
Králová Iva
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s mým
manželem panem Stanislavem Holinkou.
Za projevenou soustrast a květiny děkuje zarmoucená rodina.		
Gisela Holinková
Chtěli bychom poděkovat p. Jiřímu Vackovi
za jeho nadšení a nasazení při organizaci celé
akce ke dni otevření multifunkčního hřiště ve
Staré Chodovské. Za celou vesnici děkují
					
Mašterovi ml.

Vzpomínka

Dne 8.8.2012 to bude 10 let, co nás opustil
pan Vilém Kolčík. Za tichou vzpomínku děkují
manželka Růžena, dcera Dana a vnoučata Tomáš a Andrejka. Vzpomínáme stále.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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SPORTOVNÍ
HALA
Stavební práce na sportovní hale byly

ukončeny. V červnu proběhla všechna
tři kolaudační řízení a nyní je hala ve

zkušebním provozu. Slavnostní otevření spojené s veřejnými prohlídkami interiéru a exhibičními zápasy
v basketbalu a volejbalu se uskuteční
v sobotu 8. září 2012.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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25. 6. - 2.
2. 7. - 9.
9. 7. - 16.
16. 7. - 23.
25. 6. - 2.
2. 7. - 9.
9. 7. - 16.
16. 7. - 23.
25. 6. - 2.
2. 7. - 9.
9. 7. - 16.
16. 7. - 23.

Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova
Tovární (parkoviště u Slávie)
ČSO (na parkovišti)

U Porcelánky (u CHOTES)
Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
Stará Chodovská (u požární nádrže)
Stará Chodovská (u staré hospody)
Nádražní (u železničního přejezdu)
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Příční
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23. 7. - 30.
30. 7. - 6.
6. 8. - 13.
13. 8. - 20.

23.
30.
6.
13.

23. 7. - 30.
30. 7. - 6.
6. 8. - 13.
13. 8. - 20.

7.
8.
8.
8.

8.

8.

7.
8.

8.
8.

7.
8.

7.
8.
8.
8.

8.
8.

7.
8.

8. - 27.
8. - 3.
9. - 10.
9. - 17.

20. 8. - 27.
27. 8. - 3.
3. 9. - 10.
10. 9. - 17.

20. 8. - 27.
27. 8. - 3.
3. 9. - 10.
10. 9. - 17.

20. 8. - 27.
27. 8. - 3.
3. 9. - 10.
10. 9. - 17.

20.
27.
3.
10.

20. 8. - 27.
27. 8. - 3.
3. 9. - 10.
10. 9. - 17.

9.

8.
9.
9.

9.
9.

9.

8.

9.
9.
9.

8.

8.
9.
9.
9.

9.

8.
9.
9.

17. 9. - 24. 9.
24. 9. - 1.10.
1.10. - 8.10.
8.10. - 15.10.
-

17. 9. - 24. 9.
24. 9. - 1.10.
1.10. - 8.10.
8.10. - 15.10.

17. 9. - 24. 9.
24. 9. - 1.10.
1.10. - 8.10.
8.10. - 15.10.

17. 9. - 24. 9.
24. 9. - 1.10.
1.10. - 8.10.
8.10. - 15.10.

17. 9. - 24. 9.
24. 9. - 1.10.
1.10. - 8.10.
8.10. - 15.10.

15.10. - 22.10.
22.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.

15.10. - 22.10.
22.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.

15.10. - 22.10.
22.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.

15.10. - 22.10.
22.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.

15.10. - 22.10.
22.10. - 29.10.
29.10. - 5.11.
5.11. - 12.11.



Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

5. kontejner:

4. kontejner:

3. kontejner:

6. - 2.
7. - 9.
7. - 16.
7. - 23.

25.
2.
9.
16.

Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)
Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)

2. kontejner:

25. 6. - 2.
2. 7. - 9.
9. 7. - 16.
16. 7. - 23.

Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky (parkoviště u fi. Jirkovský)
Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u Speciální školy)
Poděbradova (u č.p.701)

1. kontejner:


Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – II. pololetí 2012



12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.
-

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.

12.11. - 19.11.
19.11. - 26.11.
26.11. - 3.12.
3.12. - 10.12.

10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.

10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.

10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.

10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.

10.12. - 17.12.
17.12. - 24.12.
24.12. - 31.12.
31.12. - 7. 1.

12
Život ve městě

Kino

Horké novinky

SVATÁ
ČTVEŘICE

Premiéra romantické
české komedie
čtvrtek 23. 8. v 17:00
a 19:30 h, pátek 24.
8. v 17:00 a 19:30 h,
sobota 25. 8. v 19:30 h,
neděle 26. 8. v 19:30 h
Přístupné od 12 let.

PREMIÉRA AKČNÍHO SCIFI THRILLERU USA
pátek 17. 8. v 19:30 h, sobota 18. 8. v 17:00 h a 19:30 h,
neděle 19. 8. v 17:00 a 19:30 h
PŘÍSTUPNÉ, ČESKY MLUVENO.

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
pátek
hod.,
sobota11.
9.4.
neděle
pátek 8.4.
10. 8.vv17
17:00
h, sobota
8. va 17:00
h a10.4.
19:30vh,15 hod.
MÁMA
MARŤANY
neděle 12.MEZI
8. v 17:00
h a 19:30 3D /88/
PREMIÉRA
komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu
TEMNÝ animované
RYTÍŘ POVSTAL
na
záchranu
svékrimi
maminky.
Premiéra
akčního
thrilleru Divoké
USA. dobrodružství ve formátu 3D.
Legenda končí, finální díl trilogie o Batmanovi od Christofera Nolana.

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

čtvrtek
14.4.
a pátek
v 17 hhod.,
úterý 28.
8. a středa
29.15.4.
8. v 19:30
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.

PAŘMENI /97/
RIO
3Dkomedie Velké Británie.
Premiéra

PREMIÉRA
animované
dobrodružné
komediekteří
USA.
Bláznivá komedie
o ženichovi
a třech svědcích,
se Zpohodlnělý
vydají na cestupapoušek
do austral-z
malého
města Minnesoty
ského vnitrozemí
na svatbu. vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Přístupné
od 12 přístupný,
let, titulky. Vstupné
Kč vstupné 140 Kč.
Film
je mládeži
mluveno95česky,

úterý
19.30
hod. a 19:30 h
čtvrtek26.4.
30. 8.avstředa
17:00 a27.4.
19:30vh,17.00
páteka31.
8. v 17:00

KRÁLOVA
ŘEČREVOLUTION
/118/
LET’S DANCE:
3D

Vystrašená
země potřebuje
pravéhodramatu
vůdce, USA.
vystrašený člověk potřebuPremiéra hudebního
romantického
jeVepravého
čtvrtém přítele.
pokračování uvidíme, jak se Emily zamiluje do jistého Seana, vedoucího taneční skupiny pouličních gangů, který se snaží vyhrát taneční soutěž.
Přístupné od 12 let, titulky.

Zpravodaj
města
Chodova.
ČerKvěten
venec a2011
Srpen 2012
Zpravodaj
města
Chodova.
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Kino Červenec a Srpen 2012
středa 1. 8. v 19:30 h, čtvrtek 2. 8. v 19:30 h

čtvrtek 9. 8. v 17:00 h

Repríza dobrodružného fantasy USA.

Repríza akční dobrodružné scifi USA.

Přístupné, česky mluveno.

Přístupné, česky mluveno.

SNĚHURKA A LOVEC /126/

Moderní variace na známou pohádku. Skvělá fantasy která už tu
roky nebyla. Zrcadlo, zrcadlo, tak už mi řekni, kdo je v zemi zdejší,
nejkrásnější. Tak to se dozvíte u nás v biásku.

čtvrtek 2. 8. v 17:00 h, pátek 3. 8. v 19:30 h

IRON SKY /93/

Premiéra scifi komedie Finsko, Německo.

V roce 1945 odešli nacisté na měsíc. V roce 2018 se vrací. Film má premiéru
na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Na letošním Berlinale
vyvolal vlnu nadšení.

AVENGERS 3D /142/

Vydatná a vyvážená komiksová týmovka, která využívá sešlosti
soběstačných superhrdinů. Ideální letní mix hlášek, svižných dialogů
a trikových atrakcí. Mise splněna.

čtvrtek 9. 8. a pátek 10. 8. v 19:30 h

POSLEDNÍ VÝKŘIK /90/

Premiéra detektivního hororu ČR.

Pátrání po pachateli sériových vražd v malém městečku. Hrají Iveta
Bartošová, Miro Šmajda a Dana Morávková.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 15 let. Vstupné 85 Kč

sobota 4. 8. v 19:30 h, neděle 5. 8. v 17:00 h

pátek 10. 8. v 17:00 h, sobota 11. 8. v 17:00 h
a 19:30 h, neděle 12. 8. v 17:00 h a 19:30 h

PROMÉTHEUS 3D /124/

Repríza akční scifi USA.

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

Premiéra akčního krimi thrilleru USA.

Ve vesmíru něco může slyšet váš křik.
Nejlepší scifi film v poslední době.

Legenda končí, finální díl trilogie o Batmanovi od Christofera Nolana.

Přístupné, titulky.

Přístupné, titulky.

pátek 3. 8. v 17:00 h, sobota 4. 8. v 17:00 h

MUŽI V ČERNÉM 3D /104/

Repríza akční scifi komedie USA.

Jsou zpátky v čase. Muži v černém jsou oddechová zábava plynoucí s
lehkostí a poučenou naivitou záměrné nostalgie.

Přístupné, česky mluveno.

sobota 11. 8. a neděle 12. 8. v 15:00 h

MADAGASKAR 3 3D /82/

Repríza animáku USA.

Aby se dostali domů, byli ochotni hodně riskovat. Například letěli
letadlem řízeném tučnáky. Dobrá zpráva je, že díky fenomenálnímu
úspěchu předchozích dílů, se vrací známá zvířecí partička na plátno
našeho biásku.

Přístupné, česky mluveno.

sobota 4. 8. a neděle 5. 8. v 15:00 h

pondělí 13. 8. v 19:30 h

Repríza animáku USA.

Premiéra dramatu ČR.

DOBA LEDOVÁ: ZEMĚ V POHYBU 3D /94/

Do kin se vrací po třech letech oblíbená mamutí rodinka Mannyho,
Ellie a jejich teenegerské dcerunky Broskvičky, lenochod Sid
a potřeštěný krysoveverčák Scratt.

KONFIDENT /108/

Příběh vychází ze skutečného příběhu z dob okupace Československa
vojsky Varšavské smlouvy. Hrají Jiří Mádl, Ondřej Vetchý.

Přístupné, česky mluveno.

Přístupné od 12 let.

sobota 4. 8. a v neděli 5. 8. v 19:30 h

úterý 14. 8., středa 15. 8. ,
čtvrtek 16. 8. v 17:00 19:30 h

Repríza české komedie.

Premiéra fantasy hororu USA.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL /113/

ABRAHÁM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 3D

Přístupné od 12 let.

Ve dne prezident, v noci lovec. Matka prezidenta byla zavražděna
nadpřirozenou bytostí. Abrahám se pouští do boje,
aby zničil upíry i jejich spojence.

pondělí 6. 8. v 19:30 h

pátek 17. 8. v 17:00 a 19:30 h, sobota 18. 8. v 17:00 h
a 19:30 h, neděle 19. 8. v 17:00 a 19:30 h

Premiéra hudebního dramatu ČR.

Premiéra akčního scifi thrilleru USA.

Přichází líbající pokračování, tentokrát s ďáblem v názvu.

Přístupné od 15 let, titulky.

PŘÍBĚH Z PERIFERIE /93/

Příběh vypráví o Radce a Honzovi, kteří vyrůstají na předměstí
a prožívají svůj první zamilovaný vztah.

THE AMAZING SPIDER - MAN 3D /137/

Přístupné od 12 let. Vstupné 85 Kč

Nový Spider - Man láká na technologickou vychytávku. Diváci uvidí svět
jeho očima. Snímek použije stejnou 3D technologiii jako Cameronův
Avatar. Nenechte si ujít skvělou podívanou u nás v biásku..

úterý 7. 8. a středa 8. 8. v 19:30 h

pondělí 20. 8. v 19:30 h

Premiéra akčního dramatu USA.

Premiéra hudebního dramatu ČR.

Přístupné od 12 let, titulky.

Přístupné od 12 let.

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY /95/

Dobrý plán je základem útěků. Moje letní prázdniny mohou být
bez obav. Vaše, pokud máte rádi Mexiko a pokud patří mezi vaše
oblíbené herce Mel Gibson.

Přístupné, česky mluveno.

DON´T – STOP /100/

Celovečerní debut R. Řeřichy o punku v době totality. Je Vám sedmnáct, něco vás nesnesitelně štve a chcete to dostat ven. Pamatujete ten pocit? Nebo ho prožíváte právě teď?

Zpravodaj města Chodova. Červen 2012

Zpravodaj města Chodova. Červenec a Srpen 2012

Červenec a Srpen 2012

Kino

úterý 21. 8. v 19:30 h, středa 22. 8. v 19:30 h

neděle 26. 8. v 17:00 a pondělí 27. 8. v 19:30 h

Premiéra akčního thrilleru USA.

Repríza české komedie.

BOURNEŮV ODKAZ

Čtvrté pokračování filmu se bude odehrávat předtím, než agenta Jasonona Bournea vylovili s amnézií z moře. Připravte se na nečekané.

Přístupné od 12 let, titulky.

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL /113/

Velice příjemná letní oddychovka s veselými hláškami a scénkami.

Přístupné od 12 let.

čtvrtek 23. 8. v 17:00 a 19:30 h, pátek 24. 8. v 17:00,
19:30 h, sobota 25. 8. v 19:30 h, neděle 26. 8. v 19:30 h

úterý 28. 8. a středa 29. 8. v 19:30 h

Premiéra romantické české komedie.

Premiéra komedie Velké Británie.

SVATÁ ČTVEŘICE

Tohle si od Viewega nepřečtete, to musíte vidět. Dva zdánlivě obyčejné
manželské páry středního věku spojuje víc než jen dlouholeté přátelství..

Přístupné od 12 let.

sobota 25. 8. v 17:00 h

TADY HLÍDÁM JÁ /110/

Repríza české komedie.

Skvělá letní komedie s L. Vaculíkem, V. Javorským a blondýnou Ivou
Pazderkovou. Hlavní postavou je osmiletá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejich ochráncem...

Přístupné. Vstupné 95 Kč

PAŘMENI /97/

Bláznivá komedie o ženichovi a třech svědcích, kteří se vydají na
cestu do australského vnitrozemí na svatbu.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
čtvrtek 30. 8. v 17:00 a 19:30 h,
pátek 31. 8. v 17:00 a 19:30 h

LET’S DANCE: REVOLUTION 3D

Premiéra hudebního romantického dramatu USA.

Ve čtvrtém pokračování uvidíme, jak se Emily zamiluje do jistého Seana, vedoucího taneční skupiny pouličních gangů, který se snaží vyhrát taneční soutěž..

Přístupné od 12 let, titulky.

Pozvánka

Koncert
v
kostele
sv.
Vavrince
sobota 11. 8. v 18:00 h, kostel sv. Vavřince
Pavel Svoboda
varhany

Iva Kramperová
housle

Zpravodaj města Chodova. Červenec a Srpen 2012

Červenec a Srpen 2012
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Pohlednicová soutěž

probíhá do
07.09.

Infocentrum
Chodov

MěK Chodov

Soutěž Prázdninový
kamínek

01.07. – 07.09.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Soutěž Pirátské léto
01.07. – 07.09.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
						
Prázdninové středeční
soutěže

04.07.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

11.07.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Salsa párty

11.07.
17-20:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Prázdninová rodinka –
„Z pohádky do pohádky“            	

12.07.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Křemílek a Vochomůrka

30.07.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Pohádky o princeznách

31.07.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

01.08.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Rákosníček

01.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Hurvínek

02.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Vodnické pohádky

03.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

08.08.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Staroměstská ul. 	
a okolí

KASS Chodov

VAVŘINECKÁ POUŤ
11.08.
		

Zpravodaj města Chodova. Červenec a Srpen 2012

Červenec a Srpen 2012
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Letní výtvarná dílnička

15.08.
13-17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Salsa párty

15.08.
17-20:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

15.08.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

22.08.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Malá čarodějnice

27.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Maková panenka

28.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Knihovna v parku aneb
pohádkové rozloučení s prázdninami

29.08.
10-18:00

Městský park

MěK Chodov

Prázdninové středeční
soutěže

29.08.
15-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Čertovské pohádky

29.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Včelí medvídci
                  
Večerníčky v parku
Maxipes Fík

30.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

31.08.
17:30

Městský park

MěK Chodov

28.-29.07.

BVC – kurty		BVC Chodov

Sport
Český pohár mužů a žen
Chodov

Lážo Plážo Chodov 2012
11.-12.08.
BVC – kurty		BVC Chodov
- beach					

Zpravodaj města Chodova. Červenec a Srpen 2012
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Sport
BVC WITTE Chodov

Zlato, třikrát stříbro a bronz v Gala Cupu
juniorek s podpisem Gabriely Gergelyové.  

aplaus.
Ještě dodejme, že turnaje se zúčastnil coby
hráč Martin David, který nedávno působil
v našem klubu, z kvalifikace však se svým partnerem D. Lencem nepostoupili.
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php
		
Zdeněk Malich, BVC WITTE Chodov

Pohyb Dance Cup Praha 2012

Vyhlášení vítězů na Gala Cupu juniorek v Chodově

Zlato v Prostějově, stříbro v Chodově, Zlíně
a Děčíně, bronz ve Střešovicích, takto vypadá sezóna plážové volejbalistky BVC WITTE
Chodov Gabriely Gergelyové. Zatímco bronz
získala se svou sestrou Štěpánkou, ostatní
medaile již s Patricií Missottenovou z VK Agel
Prostějov, která měla původně pokračovat
ve spolupráci s Šárkou Vodenkovou. Šárka
však bohužel onemocněla a sezóna pro ni předčasně skončila. Gabča, ač věkem ještě žákyně,
však svou klubovou kolegyni zastupuje skvěle,
uvidíme, zda nás letos ještě něčím překvapí.
Vedle Gabči se pravidelně mezi desítkou nejlepších objevují i další dvě chodovské dvojice:
Š. Gergelyová s K. Ančincovou a T. Randýsková
s M. Szepovou. Velké zlepšení je vidět u žákyň
Aniček Lauermannové a Přibylové, K. Vodákové, T. Červeňákové, Kristýny Vršecké a Konopáčové. Ty však na své lepší výsledky ještě čekají.
Byly jsme při tom!
Největší beachvolejbalová událost sezóny
u nás, kterou byl turnaj světové série FIVB
Beach Volleyball Swatch World Tour Patria
Direct Prague Open, konaný ve dnech 24.27. května na pražské Štvanici, se neobešel
bez naší účasti. Dostali jsme nabídku pomoci
spolupořádat tuto akci a tak odjížděla šestnáctičlenná skupina děvčat vedená M. Prášilovou, aby se zapojila coby podavačky míčů
a obsluha tabulí se skóre. Vidět nejlepší světové beachvolejbalisty na vlastní oči, se jen
tak každému nepovede. Největší zážitek si
však asi odváží skupinka šesti nejmenších,
jež v přestávce mezi zápasy o třetí místo
a finále předváděla před pětitisícovým kotlem,
co všechno již umí. Děvčata sklidila obrovský

Taneční skupina Rytmus se letos poprvé
zúčastnila taneční soutěže Pohyb Dance Cup
Praha 2012, ve které se přihlásila do street
show jak v juniorské tak v dospělé kategorii.
Junioři takovouto soutěží prošli poprvé a
hned si přivezli krásné 3. místo za vystoupení
Cool, přestože se původně jeli jen podívat na
úspěšné taneční školy. No a ti starší už zabodovali prvním místem. Jejich vystoupení Trollface nadchlo jak choreografií, tak vtipnými
kostýmy.
Jelikož skončila letošní sezóna a chystáme nové choreografie, budeme od září vybírat
nové tanečníky od 5-12 let. Přijďte hned na začátku září do DDM Bludiště.
Zuzana Šimková

TJ Spartak Chodov – kopaná

V měsíci červnu skončily fotbalové soutěže
ročníku 2011/2012. Je čas na bilancování.
Jak dopadla naše mužstva?
A mužstvo mužů
19. 5. Žlutice - Chodov 1:2,
branky: Bečvář Michal, Kočí.
Na žlutickém pažitu podalo naše mužstvo
dobrý výkon a zaslouženě zvítězilo.
26. 5. Chodov - Vintířov
2:2 branky: Kočí, Bečvář Radek.
V místním derby podalo naše mužstvo nej-

Sport
horší výkon z celé jarní soutěže.
Soupeř byl lepší a fotbalovější.
3. 6. Chýše - Chodov 2:1,
branka: Bečvář Radek.
Nezasloužená porážka našeho mužstva. Vítěznou branku vstřelili hráči Chýše v 94 minutě
a po faulu na našeho hráče. Rozhodčí branku
uznal a pro protesty našich hráčů byli vyloučeni naši hráči Macák a Kočí a ti dostali trest 7 měsíců nesmí hrát mistrovská utkání.
9. 6. Chodov - Hvězda Cheb 3:1,
branky: Pechoušek, Slimy Larbi, Koranda.
Po dobrém výkonu mužstva zasloužené
vítězství.
16. 6. Nové Sedlo - Chodov 0:1,
branka: Bečvář Radek.
Důstojné rozloučení se sezonou 2011/2012.
23. 5. Rozlučka v semifinále Českého poháru,
OSS Lomnice - Sp. Chodov 2:1, branka: Smolka. Naše mužstvo se umístilo v uplynulém
ročníku 2011/2012 na pěkném třetím místě,
když v utkáních 17x vyhrálo, 5x remízovalo
a 8x prohrálo. Získalo krásných 56 bodů.
S tímto můžeme být naprosto spokojeni a sezonu hodnotit jako úspěšnou. Starosti nám
ovšem dělala disciplína jednotlivých hráčů.
Počet žlutých a červených karet, které hráči
v sezoně dostali, svědčí o malé disciplině mužstva.
B mužstvo – muži
20. 5. Chodov - Lomnice B 2:1,
27. 5. Chodov - D. Rychnov B 12:0,
2. 6. Krajková - Chodov 0:12,
10. 6. Chodov - Oloví 4:2.
Naše B mužstvo obsadilo 1. místo a stalo se
přeborníkem okresu.
Dorost
13. 5. Teplá - Chodov 1:5,
19. 5. Chodov - Toužim 11:0,
26. 5. Kynšperk - Chodov 4:2,
2. 6. Chodov - Cheb:0,
9. 6. Ostrov - Chodov 4:0,
16. 6. Chodov - Aš 8:1.
Naši dorostenci skončili soutěž uprostřed
tabulky.
Měsíc červenec je měsícem bez fotbalu. Jednotlivá družstva se budou svědomitě připravovat na novou sezonu 2012/2013. Děkujeme
Vám za přízeň, kterou jste projevili v právě
ukončené sezoně 2011/2012 a těšíme se s
Vámi na novou sezonu 2012/2013.
					
Alfons Skokan

TJ PLAMEN CHODOV
Pěkné počasí přilákalo
na závody horských kol
do Chodova nebývalý
počet závodníků.
V neděli 17. června se na start závodu horských kol „Chodovský bike 2012“
postavilo 115 závodníků a to je snad největší počet za posledních 20 let. Co nás,
jako pořadatele nejvíce potěšilo je ten
fakt, že 80 závodníků z celého startovního
pole byly děti a mládež do osmnácti let. Na
suchých a rychlých tratích za slunečného
počasí se v kategoriích od dětí do šesti let
až po veterány nad padesát let snažili
všichni podat co nejlepší výkon nejen pro
vítězství v tomto jednotlivém závodě, ale
také proto, že dobré umístění se přeměnilo ve vysoký počet bodů do dlouhodobé
soutěže v Karlovarském kraji, do Poháru
Karlovarského svazu cyklistiky. Závodilo
se v 17 věkových kategoriích na tratích od
0,3 až do 19,2 km a vítězové jednotlivých
kategorií přebrali z rukou předsedy TJ
Plamen Chodov zlaté, stříbrné a bronzové
medaile. Nejlepší umístění z chodovských
závodníků vybojoval V. Jirovec, který byl
3. v kategorii dětí 7-8 let, K. Macán 3.
místo v kategorii mladších žáků a A. Seild
byl těsně pod stupni vítězů v kategorii kad
etů čtvrtý.
Smutným zjištěním pro nás bylo to,
že například z Aše se závodu zúčastnilo
25 borců a z Chodova, kde se klání pořádalo se pouze 12 závodníků postavilo na
start. Je to škoda, zvláště proto, že závod
byl podpořen dotací města Chodova a
místní děti neplatily žádné startovné.
Máme za to, že se závod vydařil jak počtem účastníků, počasím, i dobrými výkony závodníků, ale také proto, že nedošlo
k žádnému úrazu. O to se svou měrou
zasloužil strážník městské policie, který
nám pomohl zabezpečit bezproblémový
průjezd kritickým místem u hotelu Nautilus. Rádi bychom touto cestou městské
policii poděkovali.
				
František Nádvorník
trenér mládeže
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Oblastní mistrovství jednotlivců

Kája Macán na trati

ŠAK Chodov
Úspěšná reprezentace o osobní rekord
Jiřího Stehna ve Slovinsku.
Naši junioři Tomáš Skála a Jiří Stehno reprezentovali Českou republiku na mezistátním juniorském utkání ve Slovinsku. Čeští
chlapci dokázali v utkání zvítězit. Cenné
body získali i zástupci ŠAKu Chodov. Jirka
Stehno zvítězil v prvním ze dvou běhů na
400 m překážek a utvořil si osobní rekord
časem 53,38 s. Škoda jen, že vítězný maďarský závodník Koroknai (53,14 s) běžel ve
druhém běhu. Při vzájemném souboji oba
mohli dosáhnou ještě lepšího času. Ve vrhu
koulí obsadil Tomáš Skála páté místo výkonem 16,14 m. Zůstal tak jen 5 cm za svým letošním nejlepším vrhem z Chodovské tretry.
Tomáš před Mistrovstvím České republiky
drží s přehledem druhé místo v tabulkách a
i on je tedy horkým želízkem v boji o cenné
kovy. Oba závodníci jsou svěřenci trenéra
Libora Dočkala.

Do Stříbra se o víkendu sjeli nejlepší atleti
západních Čech, aby zde změřili síly v bojích
o tituly Mistra ZČ. Výborně si vedli i atleti
ŠAKu Chodov, kteří vybojovaly deset titulů
a k nim přihodili téměř další desítku zbylých medailí. Nejúspěšnějším závodníkem
byl Michal Kudža, který se stal vítězem ve
vrhu koulí, hodu diskem a hodu kladivem.
Dva tituly si vybojovala Anna Hiclová. Ta
zvítězila v hodu diskem a kladivem. Mezi atletickými elévy si vybojoval dva tituly běžec
Adam Bauer, který vyhrál sprint na 60 m a
druhý trumf přidal v běhu na 600 m. Dalšími tituly se ozdobili výškař Jan Klášterka, koulařka Zuzana Kocurová a oštěpařka
Nikola Nemčeková. Stříbrné medaile pak
přidali: Bauer (míček), Kocurová (disk, kladivo), Hiclová (oštěp), Nemčeková (100 m
př.), bronzem se pak zatřpytili: Kortus (60
m), Nemčeková (60 m) a štafeta ml. žáků
4x60 m.

Víceboje přípravek

I letos se tradičních vícebjů přípravek zúčastnilo velké množství nejmladších atletů
.Za pěkného počasí se dařilo závodníkům i
pořadatelům a padaly skvělé výkony. Nejlepšími v závěrečném součtu byly mezi dívkami:
2001: Jarošová Kateřina (Union Cheb)
2002: Štěrbová Kateřina ( Ostrov)
2003:Suchanová Patricie ( M.Lázně)
2004: Herbanská Tereza ( Ostrov)
2005: Študlarová Zuzana (Union Cheb)
Mezi chlapci se z titulu nejlepšího vícebojaře mohli radovat :
2001: Kovářík Milan (Chodov)
2002: Bauer Adam ( Chodov)
2003. Otčenášek David (Sl. M. Lázně)
2004: Suchý Mário (Sokolov)
2005: Leupold Kevin (TRI KV)
Vedení ŠAK Chodov přeje všem svým
svěřencům a přátelům krásné a pohodové
prázdniny
Více ze života ŠAKu na www.sak-chodov.cz
Miloš Volek

SK BOX CHODOV
Poděkování

Jiří Stehno a Tomáš Skála

SK Box Chodov by chtělo poděkovat panu
Leonu Netušilovi za finanční pomoc, kterou
jsme využili na přátelské utkání boxu v polské Wroclawy. Děkujeme.
Patrik Hruška
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TJ BATESTA CHODOV  
ODDÍL
STOLNÍHO TENISU
    Finále úspěšné sezóny

Ve všech kategoriích se v letošní sezóně
podařilo nasbírat hned několik úspěchů.
Mezi ty poslední patří bezesporu úspěch
chodovského áčka (Jaroslav Plaček, Petr
Kovačič ml., Jan Kořínek, Pavel Kovačič),
které dotáhlo své úsilí až do finále play-off
ve 3. lize, kde bojovalo o jedinou postupovou příčku do 2. ligy. Bohužel narazilo na
houževnatého soupeře z Jirkova a doplatila
na jeho nestandardní domácí herní podmínky. Nicméně celkové 2. místo ve 3. lize
stolního tenisu je výbornou vizitkou. Dalším
úspěchem v kategorii dospělých bylo vítězství Pavla Kovačiče na turnaji mužů v Ostrově nad Ohří, 3. místem se blýskl Jan Kořínek
a společným úsilím vyhráli i v soutěži čtyřhry. Mezi dorostenci se začátkem dubna
ukázal veřejnosti v perfektní světle Jan Kožuškanič, který vyhrál DONIC CUP v Aši
a nechal tak za sebou veškerou krajskou dorosteneckou konkurenci. Ani naši nejmladší
nezklamali. Jakub Visinger a Tomáš Partyngl se probojovali na oblastní finále poháru
jednotlivců v kategorii mladších žáků, kde
jsou pouze 4 nejlepší z Plzeňského a Karlovarského kraje. Zde Tomáš potvrdil roli
jedničky a nositele čestného titulu sportovce
města Chodova a celý turnaj vyhrál. Jakub
měl smolný den, ale to nesnižuje celkový
úspěch z turnaje, neboť i 8. místo mezi nejlepšími hráči Plzeňského a Karlovarského
kraje je výborné umístění. Jak je již dobrým
zvykem, chtěl bych všem poděkovat za reprezentaci oddílu a popřát krásné a slunné
prázdniny. Sejdeme se opět v září.
Bc. Jan Kořínek

KARATE KLUB
GORENJE CHODOV

Úspěšné ukončení sezóny

Začátkem května se naši zúčastnili mezinárodního turnaje ve Slovinské Postojně.
Zde startovalo na 500 borců z celé Evropy. Naši borci si v kategorii kumite tým, ve
složení, Boguský Miroslav, Link Miroslav,
Kundrát Petr ml., po velmi těžkých bojích
vybojovali pěkné druhé místo. Hned týden
na to 26.5.2012 probíhala jedna z velkých

mezinárodních soutěží v ČR. Grad Prix Ústí
nad Labem. Zde startovalo opět několik borců z našeho oddílu.
Janičce Novákové v kumite ml. žákyně
+ 35 kg se nedařilo a přes soupeřky v druhém kole se vůbec nedostala. Rovněž Jiří
Šejba v boji o bronz ve st. žácích – 52 kg
neuspěl.
Zato Andreje Lochschmidtové se dařilo
a v kat. juniorky – 68 kg zvítězila.
Miroslav Boguský si z kateg. muži – 84 kg
odnesl stříbro. Součastně probíhala akce
na oslavu DDM v Chebu (Bambiriáda),
kde jsme předvedli ukázky našeho sportu.
Výčet akcí pokračuje účastí Miroslava Boguského a Miroslava Linky na ME ve skotském Glasgow, kde naši borci obsadili čtvrtá
místa ve svých kategoriích. No a na závěr
se v Chodově 2.6.2012 konal Pohár ke dni
Dětí a Mládeže. Tohoto turnaje se zúčastnilo
na 89 závodníků z 15 oddílů ČR.
Kateg kata ml. žáci 8-7 kyu:
Chod Daniel 1. místo, Pavel Bubelini 2. místo, ml.žákyně Žaneta Dognerová 1.místo,
st.žákyně 6. kyu a výše Jakubů Veronika 2.
místo, Nela Bambousková 3. místo.
Kata ml. žákyně od 6. kyu
Jana Nováková 1. místo
Anna Lojdová 2. místo.
Kata tým ml. žáci/žákyně ve složení Lojdová, Nováková, Dognerová si děvčata došla
pro zlato.
Mladší žáci Bubelini Pavel, Bubelini Marek
a Kiss Jakub získali stříbro a ml. žáci. Vyčichlo, Čabala a Lukeš si vybojovali bronz.
St. žáci/žákyně Jakubů, Bambousková,
Chod si z kata tým odnesli také bronz a junioři Šejba, Galla a Lochschmidtová získali
v kata týmech stříbro.
Další žeň medailí přišla ve sportovní zápase Kumite: ml. žákyně – 35 kg Žaneta Dognerová 1. místo, ml. žákyně + 35 kg Lojdová
Anna 1. místo, Nováková Jana 2. místo, ml.
žáci - 35 kg Vyčichlo Lukáš 3. místo, ml. žáci
+ 35 kg Čabala Tadeáš 2. místo, Krupička
Vítek 3. místo, st. žákyně + 50 kg, Jakubů
Veronika 1. místo, st. žáci + 60 kg Bazoni
Tomáš 2. místo, Duriš Dušan 3. místo, st.
žáci – 45 kg Skopec Radek 1. místo, st. žáci
– 52 kg Šejba Jiří 1. místo, dorostenci – 57
kg Galla Michal 1. místo, juniorky + 59 kg
Lochschmidtová Andrea 1. místo.
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Z Chodova mohlo jet 12 dětí – už to je velký
úspěch, vzhledem k tomu, že v oddíle máme
celkem 25 členů, 4 volejbalistky se zúčastnili žlutého minivolejbalu – děti narozené
07/2003 a mladší, 6 volejbalistek a volejbalistů se zúčastnilo oranžového minivolejbalu
– děti narozené 07/2002 a mladší.

Gorenjáci na Poháru ke Dni dětí a mládeže

Ziskem 11 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových medailí získal K. K. Gorenje pohár
pro nejúspěšnější oddíl turnaje a pohár
pro nejlepšího bojovníka turnaje se ziskem
3 zlatých medailích si odnesla naše Žaneta
Dognerová. Co dodat! Hezké prázdniny a po
prázdninách hurá do nových soutěží.
Hronek Ludoslav, trenér K. K. Gorenje

TJ SPARTAK CHODOV - ŠACHY
Lukáš v Crailsheimu

Po třech letech se FM Lukáš Vlasák vrátil
do německého Crailsheimu a opět se mu na
mezinárodní scéně dařilo. Nejúspěšnější
český hráč v turnaji, hraném v ďábelském
tempu 7 kol ve čtyřech dnech, obsadil konečné 8 místo a vyhrál kategorii do 20 let.
Lukáš tak navázal na povedené vystoupení
na MČR mužů. Na obou turnajích svým výkonem pokořil hranici 2300 a připsal celkem 29 ELO bodů.
Poděkování za individuální podporu patří
Městu Chodov.

Patrik dovezl bronz

Minivýprava chodovských šachistů zavítala 2. června do Plané, kde sehrála rapidový
turnaj. Nejvíce se dařilo Patriku Fraiovi, který vybojoval bronzovou medaili. O vítězství
jej připravila až porážka v posledním kole.
Marcel Vlasák

MINIVOLEJBAL CHODOV

OBLASTNÍ KOLO MINIVOLEJBALU

V sobotu 9.6. ráno ve 4:30 h se naše
nejmenší volejbalová elita vydala na velkou
cestu do Jablonce nad Nisou, kde měli odehrát svůj 1. opravdu významný turnaj – oblastní kolo minivolejbalu. V pěti barvách tam
soutěžilo přes 700 dětí, což z této akce dělá
největší akci barevného minivolejbalu v ČR.
Nejlepší se nominují na mistrovství ČR.

Výprava na turnaj do Jablonce nad Nisou

Naše ambice nebyly nijak velké – většina
dětí začala s prvními volejbalovými krůčky
až v listopadu 2011, tedy proti jiným klubům, kde jim děti začínají hrát už i v předškolním věku, naši toho měli odtrénováno
velmi málo, chtěli jsme tedy hlavně, aby děti
viděli, jak takováto akce vypadá, aby si to
prostě vyzkoušeli na vlastní kůži.
O to větší překvapení bylo, když jsme v neděli, po vyhlášení výsledků zjistili, že na mistrovství ČR se nominovali všichni – takže
všech 12 volejbalistů a volejbalistek postupuje a už se těší na další pořádnou volejbalovou akci v září 2012.
Nejlépe si vedli naši žluťáskové – Bára
Klánová a Jana Husáková, které vybojovaly celkové 3. místo, což bylo naprosto úžasné. Dále naši oranžoví - Hana Hovorková
a Tereza Smutná, které si vybojovaly celkové
4. místo. Gratulujeme.
Celkové výsledky ostatních reprezentantů
ještě neznáme – budou dodány na webové
stránky později, tak alespoň jejich místa
na jednotlivých hřištích – žluťáskové Karolína Šoupalová a Káťa Zapfová vybojovali
1. místo, Jiřina Přibilová (přesto, že je žluťásek, tak bojovala v těžší kategorii oranžových) s Dominikou Aubrechtovou vybojovali
4. místo, Honza Šepák a Pavel Gárský vybojovali 2. místo, Míša Kárníková a Lenka
Gárská (věkem také žluťásek, ale bojovala
za větší) uhráli také 2. místo.
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Placená inzerce
Děti byli skvělé, přes různé těžkosti, které se zákonitě na takových velkých akcích vyskytnou, vše zvládli a překonali.
Všem moc a moc gratulujeme. Tým trenérů

TURNAJ ŠKOL V BAREVNÉM
MINIVOLEJBALE
Dne 13.6.2012 se odehrál turnaj škol, kterého se zúčastnili třetí ročníky z 1. a 2. ZŠ.
Klání se účastnilo 64 dětí, které se s nadšením pustili do této krásné hry. Soutěžilo se
o medaile pro tři nejlepší dvojice a o cenu,
která byla vyhlášena pro nejlepší třídu. Počasí nám sice nepřálo, ale děti si užili. To,
že si všechny děti mohli odnést nějakou
pozornost obzvláště děkujeme hlavní trenérce – paní Marii Kobernové a panu Volemanovi.
Medaile získali:
1. místo Dominika Aubrechtová + Hanka
Hovorková
2. místo Ernst Petr + Cafourek Miloš
3. místo Ondřej Sladký + Pavel Gárský
V soutěží tříd zvítězila 3.A 1.ZŠ

Provoz hřišť o prázdninách
Přehled provozních dob najdete na

www.mestochodov.cz

Termín uzávěrky
dalšího čísla
18.8.2012

CATR SPOL. S R.O.
Máte doma šikovného školáka či školačku nebo pilnou vnučku či vnoučka, kteří ze
školy přinesli vysvědčení se samými jedničkami nebo prospěli s vyznamenáním?
Za celoroční píli u nás budete odměněni
všichni!
Pokud jste naším zákazníkem a využíváte naše datové služby ať samostatně nebo
v balíčku s TV, doneste nám do 31. 7. 2012
na naši provozovnu originál jejich vysvědčení se samými jedničkami nebo s vyznamenáním. Od okamžiku jeho doručení
Vám na 2 měsíce zcela zdarma navýšíme
rychlost Vašeho stávajícího tarifu o 100 %
(*maximálně však 100 Mbps/100 Mbps)!
V případě, že uvažujete o našich službách,
platí tato nabídka i pro Vás!
Rychlost uvedená v našich cenících u služby, kterou si vyberete, bude navýšena také
o 100 % na 2 měsíce zcela zdarma (*maximálně však 100 Mbps/100 Mbps)!
Práce i zábava na počítači se tak urychlí
a Vám zbude spousta času na společnou
zábavu!
Nejen našim zákazníkům přejeme krásné
a pohodově prožité prázdniny.
Bližší informace se jako vždy dozvíte na
naší provozovně: CATR spol. s r.o.,
Staroměstská 377, Chodov
(tel: 352 665 298).

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

• kopírování klíčů

HLE www.kovomatik.cz

a RYC
LEVNĚ

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

A

AUTOKOSMETIK

ráj zahrádkářů

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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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

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

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012

chodov

Jiráskova 789, Chodov

Tel: 602 001 002

Placená inzerce
BARVY LAKY

barvy

Chodov

laky
ředidla
lepidla, tmely
nářadí

chodov

Nově otevřeno!

příslušenství

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

bl.chodov@seznam.cz

www.BL-CHODOV.cz

chodov
www.barvy-laky-chodov.cz

CHODOV

DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
PÁNSKÉ HOLIČSTVÍ

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
vytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

„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

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

mob.: 606 852 893

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

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012

608 536 981

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

PO-SO 9:00-17:
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Placená inzerce
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

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

DÁMSKÉ KADEŘNICT VÍ

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

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

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
Jan Kaminský, Nerudova 1102, Chodov
tel.: 352 666 075, mobil: 602 404 089
www.zastupci-allianz.cz/jan.kaminsky, www.pojistkaprozeny.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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Placená inzerce

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!

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

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

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

Elektrárna Tisová
357 61 Březová

PROVOZNÍ DOBA:

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

Po - Pá 7.00 - 16.00
Sobota po dohodě

RYC H L O S E R V I S

FITNESS GYM

”LARRY”

otevírací doba:
PO-PÁ 9.00 - 12.00
14.00 - 21.00
SO-NE 14.00 - 19.00

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
Jednotlivé vstupné 40,- Kč

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

U N Á S J S T E V Ž DY V Í TÁ N I .
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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Květinářství Štěpánka

Nově:
na z Moravy
stáčená sudová ví
druhy
tradiční oblíbené
ita
al
kv
ná
zaruče
na
ce
á
nízk

Široký sortiment řezaných i hrnkových květin

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684

v obchodním areálu TIPO

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

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

KONTAKT: 777

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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TR

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

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.

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

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

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

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

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

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

NOVÁ VZORKOVÁ
PRODEJNA

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

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 venec a Srpen 2012
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Hodinový manžel – Domácí profík
Roman Eichacker

Práce všeho druhu
Zednické, zámečnické, malířské
a instalatérské práce, pokládání podlah,
montáž nábytku atd.
RomulusRoman@seznam.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

Slepičky p o u z e z našeho odchovu.
é
ks
- 170 Kč /
Ceny jsou konečn
Cena -139
.
dnů
né
tý
ěn
m
17
ne
2
a
–1
ek

Stáří slepič
Prodeje se uskuteční - ve středu 25. července 2012
Chodov - u klubu Luny - v 14.40 hod
Případné bližší informace tel: 728 605 840 728 165 166 415 740 719

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

SALON
SALON
MARIKA
MARIKA

kadeønictví, kosmetika,
pedikúra, manikúra

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

prodloužení 20%
AKCE léto vlasù
(pøevaz)
sleva
Kosmetika celková

Pedikúra 170 Kè

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

Kadeønictví dámské, pánské, dìtské

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

u
m é
aj sk
on ér
pr nik slo
a e
m kø

Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

645
T e l. 7 7 4 1 9 6

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 venec a Srpen 2012

PROVOZNÍ DOBA

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

Placená inzerce
dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029

Prodej bytu 2+1 55m2 s balkonem v OV.
Ulice Budovatelů, 7. patro s výtahem,
nově zrekonstruovaný - zděné jádro,
kuch.linka, topení, podhledy s osvětlením,
mnichovské omítky, dveře, plastová okna.
Příjemný výhled do okolí.

Cena 500.000,- Kč

Olga Vrtáčková, Loyd – reality, s. r. o., tel.:739 527 609, e-mail: olga@loyd.cz

Pronajmu pěkný byt

Odpočiňte si u nás:

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

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

MARTIN HEJNA

• VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
TEL.: 603 702 221
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
10 000 Kč + 10% DPH
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
www.oknadverehejna.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 2012
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ZLATNICKÁ DÍLNA
Nabídka + ceník
Opravy řetízků od 50 Kč
Opravy prstenů od 70 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč
Výkup Au + Ag, prodej šperků
Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov
nebo každé ÚT 14:00-17:00 h v kadeřnictví „MARCELA“
U porcelánky 849

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

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

ŘEZNICTVÍ
M+M
Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Lenka Macháčková

Velký výběr masa:
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.
Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa,
obložené mísy, možno i na objednávku.
Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile
OTEVŘENO:
Út - Pá 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 8.00 - 11.00

RYCHLÁ PŮJČKA
5.000 - 166.000 Kč

www.proficredit.cz
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pro důchodce, osoby na MD,
zaměstance atd.
NOVÝ produkt pro OSVČ
tel.: 725 073 230 / e-mail: info.pujckykv@seznam.cz

NEHTOVÉ STUDIO

1. MÁJE 629, CHODOV
i k nám
odpoèino Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, ruční malba, one strok
ut
NOVÁ MODELÁŽ 450 Kč
Veronika Chmelenská

DOPLNĚNÍ

350 Kč

Pøijïte

si k nám
odpoèino
u

t

721 657 754

PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Jana Gajdošová 606 256 112

AREÁL PENZIONU HARMONIE (býv. školka)

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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Milch Snack
krabice 10 ks ...

57,- Kč

TABLETY DO MYČKY

Školní 734, věžák vedle Slavie

89,- Kč

60 ks ...
(1KS 1,48 KČ!!!)

VENE
R
E
Č
E
C
K
A
!

C!

ADIDAS sprchový gel
pánský
... 52,- Kč

DOVOZ Z NĚMECKA, 100% KVALITA!
LEVNÁ DROGERIE, DĚTSKÁ KOSMETIKA
VELKÝ VÝBĚR CUKROVINEK A POCHUTIN
DIA VÝROBKY
MLÉČNÉ VÝROBKY, DEZERT Y
MARGARÍNY, MÁSLA, SALÁT Y
KRMIVO A POCHOUTKY PRO VAŠE ZVÍŘECÍ MILÁČKY

AUTOSERVIS KRAUS
Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00
Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov
tel.: 775 931 797
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

elektromotorù do 10 kW
(všechna napìtí i stejnosmìrné motory)
cívek a transformátorù
elektrického ruèního náøadí všech znaèek
elektrospotøebièù a el. strojù všech znaèek
provedení opravy je možné do 24 h

ELEKTROOPRAVNA PETR DUB
Nerudova 1110, Chodov
tel. 352 666 123, 723 294 180
e-mail: petr.dub.cz@seznam.cz

po, út, èt 8:00 - 13:00
14:00 - 16:00
pá 8:00 - 15:00
st zavøeno

Pronajmu pozemek
na zahrádky dlouhodobě.
Vstup ze silnice na Novou Roli.
Klidná lokalita,

MOBIL

ITY

www.chodovske-reality.cz
tel.: 777 11 33 44

2+1, Nové Sedlo - Masarykova ul. za 540 tisíc Kč
2+1, Nové Sedlo - Revoluční ul. za 395.000,-Kč
garáž Nové Sedlo - sklárna za 120.000,-Kč
pronájem 2+1 ul.Hrnčířská - Chodov za 5500,-/měs.
bytový dům se 3 byty Nové Sedlo za 550 tisíc Kč
bytový dům s 6 byty Nové Sedlo za 880 tisíc Kč
E
ÍC
V
Ě
T
Š
2+1, Chodov - Palackého ul. za 455 tisíc Kč
VŠE A JE A
N
2+1, Chodov - Čs.odb. za 555 tisíc Kč
NA JDETEke -realit y.cz
s
0+1, Chodov - 9.května za 375 tisíc Kč
odov
w w w.ch
Rodinný dům Chranišov 1.450.000,-Kč
Rodinný dům Loučky za 2 850 000,-Kč
NEJVYŠŠÍ KVALITA A NEJNIŽŠÍ PROVIZE - PRODÁME VÁM RYCHLE VAŠI NEMOVITOST
NEBO SI VYBERTE U NÁS NOVÉ BYDLENÍ Vaše Chodovké reality
REALITY

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

možnost odkoupení.
Tel. 602 791 513

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

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a Srpen 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
Truhlářská 14
Karlovarská 140
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

oomster_Champion_V2_CZ_DYN_II_9b115fda080a461b8f578b780522ef4a_indd 1
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