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K věci …  
 Vážení čtenáři. Léto se dostalo ke své-

mu závěru a pro naše školáky začíná nový 
školní rok. Věřím, že jste všichni prožili 
klidnou a pohodovou dovolenou a musím 
říci, že letos si sluníčko za svou práci bě-
hem prázdnin zaslouží opravdu pochvalu. 

Pro mne osobně byla v létě významná 
možnost účastnit se 29. Chodauer Tage 
– setkání rodáků z Chodova, konané                   
15. července v německém Waldsasse-
nu. Toto setkání bylo významné v tom, 
že jsme měli po dlouhé době možnost se 
zúčastnit a pohovořit si v opravdu přátel-
ské atmosféře s lidmi, kteří v Chodově žili, 
pracovali a v minulosti jej museli opustit. 
Příspěvkem města Chodova k tomuto 
setkání byla instalace výstavy fotografií 
Chodova a několika trojrozměrných ex-
ponátů na radnici ve Waldsassenu. Spo-
lupráce s touto radnicí je dnes ve velmi 
příjemné rovině a domluvili jsme se, že 
povýšíme v budoucnu tuto spolupráci na 
partnerství obou měst.  Jako další krok 
bychom rádi uspořádali setkání rodáků 
přímo v Chodově na podzim tohoto roku. 

Jedním z výstupů tohoto setkání bude 
i brožura, která dnešní generaci obyvatel 
seznámí se společnou historií obou měst, 
sahající hluboko do středověku. 

Život v našem městě se během prázd-
nin sice možná zpomalil, ale nezastavil se 
úplně. V tomto období probíhalo několik 
akcí. V první řadě byla opravena přístu-
pová cesta k poliklinice, takže příjezd 
k této důležité instituci bude zase dů-
stojný. Dále probíhaly stavební práce na 
připravovaném residenčním parkovišti 
v Okružní ulici (bývalý autobazar). Zde, 
v souladu se zpracovaným projektem 
a požadavky dopravních inženýrů, došlo 
k úpravám asfaltové plochy, osazení lamp 
veřejného osvětlení, osazení obrubníků 
apod. Zájemci o placené a tím tedy rezer-
vované parkovací místo se mohou obra-
cet na Chodovské technicko – ekologické 
služby s.r.o. (chotes@chotes.cz). Se zpro-
vozněním parkoviště se počítá ve čtvrtém 
kvartálu tohoto roku. Pro mnohé majitele 
garáží ve Vančurově ulici je jistě přínos-
né dokončení a regulace odvodnění horní 
části areálu garáží v této lokalitě. 

A nyní k nejvýznamnější události pro 
měsíc září. V sobotu 08. září bude ve 
12:00 hodin slavnostně otevřena a uvede-
na do provozu naše nová sportovní hala. 
Na tuto událost jste všichni srdečně zvá-
ni. Přijďte se podívat na nový chodovský 
sportovní svatostánek. Během dne bu-
dete mít možnost se nejenom podívat do 
haly samotné, ale je připraveno exhibiční 
sportovní utkání a autogramiáda s čes-
kými olympioniky. Věřím, že to bude pro 
všechny návštěvníky zajímavý den.  

Na závěr mi dovolte, abych všem popřál 
příjemné prožití měsíce září, se skrom-
ným přáním, aby nám sluníčko ještě 
chvíli vydrželo. A našim školákům přeji 
úspěšné vkročení do nového školního 
roku, ve kterém, jak věřím,  se jim všem 
bude dařit. 

Patrik Pizinger, místostarosta
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VOLBY 2012
Volby do zastupitelstev krajů
a volby do Senátu Parlamentu ČR
se budou konat ve dnech 12. a 13. října 2012.

 O organizaci těchto voleb ve městě Cho-
dov budeme podrobně informovat v říj-
novém vydání Zpravodaje. 

Voliči, který nebude moci volit ve svém 
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
je veden, vydá obecní úřad na jeho žádost 
voličský průkaz (zvlášť pro volby krajské, 
zvlášť pro senátní) ve lhůtách: písem-
ně do 5.10.2012, osobně do 10.10.2012, 
do 16:00 hod. Bližší informaci podá pí 
Jiroušková, kancelář evidence obyvatel 
MěÚ Chodov.

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

PETICE 
Petice za zrušení poplatku na úseku rychlostní 
komunikace R6 ve směru Karlovy Vary – Cheb. 

 Starostové obcí Jenišov, Nové Sedlo  a Loket 
jsou iniciátory v nadpisu uvedené petice. Tuto 
můžete svým podpisem podpořit také Vy, na 
třech  místech v Chodově: infocentrum, poda-
telna MěÚ a pokladna kina v KASSu.

Informace pro nepracující
seniory města Chodova  

Městský úřad Chodov, odbor sociálních 
věcí, oznamuje, že pořádá dne 18. září 
2012 zájezd na 36. ročník zahradnické-
ho veletrhu v Litoměřicích ZAHRADA 
ČECH 2012. V případě velkého zájmu 
mohou být vypraveny 2 autobusy.

Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 
150,- Kč a rodným číslem (pro vyřízení 
pojištění na cestu) budeme přijímat od 
5. do 11. září 2012, na odboru sociál-
ních věcí, u paní Mohrbachové (kancelář 
č.123), vždy od 7,30 do 15,00 hodin s po-
lední přestávkou  od 11,30 do 12,30 ho-
din. V pátek pouze do 11,00 hodin. 

Dále oznamujeme, že zahájení senior-
ských dnů bude 2. října 2012 v budově 
Městské knihovny v Chodově. Senioři, 
kteří mají zájem zúčastnit se sportovních 
akcí, které budou probíhat v měsíci říjnu, 
se mohou též přihlašovat od 5. 9. 2012. 
Jedná se o turnaj v minigolfu, který se 
uskuteční 4.10.2012, a turnaj v šipkách 
dne 16.10.2012.

Jednou z připravovaných akcí je také 
Beseda s námořníkem Jiřím Fran-
kem, který mnoho let pracoval na vel-
kých zámořských lodích. Beseda se koná 
dne 9. října 2012 v jídelně Domu s pečo-
vatelskou službou v Luční ul. 1050.

Podrobné informace získáte na odboru 
sociálních věcí osobně, či telefonicky na 
č. 352 352 114. 

    Dagmar Mohrbachová, OSV MÚ

       Pozvánka na Den pro  
       sociální služby

Vážení spoluobčané, zveme Vás na tradič-
ní, již 8. ročník prezentační akce, kterou pro 
Vás připravuje odbor sociálních věcí v rámci 
komunitního plánování sociálních služeb pod 
názvem Den pro sociální služby. Akce se usku-
teční dne 13. září v prostorách Staroměstské 
ulice od 11:00 do 16:00 hodin. 

Svoji činnost budou prezentovat poskytova-
telé sociálních služeb a služeb souvisejících. 
U jednotlivých stánků Vám ochotně podají 
informace o své práci DC Mateřídouška Cho-
dov, Člověk v tísni Sokolov, Pečovatelská služ-
ba Chodov, Klub důchodců Chodov, Útočiště 
Sokolov, Khamoro Chodov, Armáda spásy 
Karlovy Vary, Tyflocentrum Karlovy Vary, 
Zdraposo Sokolov, Středisko rané péče Plzeň, 
Farní Charita Chodov i Karlovy Vary.

Na pódiu v rámci doprovodného programu 
vystoupí klienti DC Mateřídouška, Khamoro 
a žáci Základní umělecké školy v Chodově. 
Rovněž se Vám představí folk-rocková skupi-
na Levoruký Eda. 

Těšíme se na Vaši účast.
  Daniela Pazderová
  OSV - komunitní plánování
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vy jídelny 3. ZŠ, která se v budoucnu stane 
sjednoceným pracovištěm pro všechny obo-
ry ZUŠ.

Všem studentům, žákům i zaměstnancům 
školy přeji úspěšné vykročení do nového 
školního roku a mnoho studijních úspěchů. 

Mgr. Libor Dočkal
ředitel ZŠ Chodov, Husova ulice:

Funkce ředitele školy se ujímám především 
s cílem přesvědčit rodiče dětí z Chodova 
i blízkého okolí, aby přihlásili své děti ke 
studiu právě k nám. 

Postupně chci zbavit naší školu všech bariér 
a to jak stavebních, tak i psychologických. Ně-
které stavební úpravy (nájezd u vchodu do ško-
ly, WC v přízemí školy) jsme již o prázdninách 
provedli a další připravujeme.

V průběhu školního roku připravujeme  něko-
lik „zážitkových dnů“ pro žáky naší školy, kte-
rých se mohou zúčastnit i jejich rodiče.  Ten prv-
ní proběhne již v září a pracovně jsem jej nazval 
„Vzpomínky na londýnskou olympiádu“.

Od listopadu opět zahájí svojí činnost ško-
lička pro předškoláky, v níž se mohou děti 
zábavnou formou seznámit s přátelským 
prostředím naší  školy a s jejími nároky.

Od šestého ročníku mají děti možnost 
učit se ve třídách s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy. Od dalšího školního roku 
(2013/2014) připravujeme i třídu s rozšíře-
nou výukou estetické výchovy.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme úspěšný školní rok.
Mgr. Ivana Sarkányová
vedoucí odboru školství, kultury a vnitřních věcí

Zeptali jsme se…                                                      
…nových ředitelů škol

Po konkursech, které byly Radou města 
Chodova vyhlášeny a v červnu uskutečněny 
na místa ředitelů dvou chodovských škol, 
byli na tato místa od 1. srpna 2012 jmeno-
váni noví ředitelé. Zeptali jsme se jich:

Jaké jsou Vaše nejbližší cíle, kterých byste 
chtěl(a) dosáhnout po nástupu na místo ředite-
le (ředitelky) školy? 

Jitka Kaprová, DiS. 
ředitelka Základní umělecké školy Chodov:

3. září začíná nový školní rok. Tak jako vět-
šina učitelů, žáků a zejména prvňáčků oče-
kává tento den s trochou nervozity a zároveň 
těšení, tak i já nastupuji na nové pracovní 
místo s podobnými pocity. Ačkoliv ve škol-
ství působím mnoho let, v podobné pozici 
jsem poprvé.

Po nezbytném seznámení se školní a souvi-
sející dokumentací a s chodem jednotlivých 
oborů ZUŠ, je potřebné pro bezchybné fun-
gování školy zajistit personální obsazení vy-
učovaných oborů pedagogy s odpovídajícím 
vzděláním, znalostmi a zkušenostmi.

Prvořadým cílem je však zklidnit atmosfé-
ru v pedagogickém sboru, vnést nový impuls 
pro tvůrčí činnost a vrátit chuť k tvořivé prá-
ci. Představuji si nalezení prostoru pro reali-
zaci nových nápadů a v neposlední řadě chci 
naslouchat požadavkům kolegů a delegovat 
na ně více pravomocí.

Následným krokem je prohloubení spolu-
práce s jednotlivými kulturními institucemi 
působícími na území města Chodova tak, aby 
nadále nedocházelo k termínovým kolizím 
a střetům při pořádání jednotlivých akcí.

K dlouhodobým cílům mohu zařadit pří-
pravu a následnou realizaci přestavby budo-
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  Středisko prevence   
  kriminality     
  Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov

V brzkých ranních hodinách se obyvate-
lé ul. Palackého obrátili prostřednictvím 
tísňového oznámení na linku 156 na Měst-
skou policii s oznámením, že se nějaká 
osoba snaží vloupat do sklepních prostor, 
při zákroku bylo pak na místě zjištěno, 
že se jedná o majitele sklepní kóje, který 
se pouze snaží dostat pro své kolo, které 
mu zde uzamkla firma provádějící v domě 
opravy. Přesto všímavým občanům děku-
jeme za projevenou ostražitost.

Ihned začátkem prázdnin bylo na slu-
žebnu Městské policie přineseno občany 
několik nálezů peněženek, osobních do-
kladů, platebních karet apod. Nepozorní 
majitelé v prázdninovém shonu při pří-
pravě na dovolenkový odjezd zapomínají 
doklady u bankomatů, na lavičkách i v ná-
kupních provozovnách. Své osobní věci 
a doklady s penězi si neustále kontrolujte. 
Nemusíte mít vždy to štěstí, že narazíte na 
poctivého nálezce jako v těchto případech. 

Vykutálený zlodějíček v ul. Dukelských 
hrdinů předvedl, že lidé se snaží odci-
zit opravdu cokoliv. Obyvatelé ulice si 
povšimli podezřelého jednání 50letého 
muže, který s igelitkami v rukou pro-
hraboval záhony květin před panelovým 
domem a v blízkém parku kde si lidé 
vypěstovali květinovou výzdobu a tento 
muž v nestřežené chvíli vytrhával květiny 
i s kořeny a ukrýval je do připravených 
igelitek. Vždy, když někdo prošel okolo, 
měl v druhé tašce připravený ptačí zob, 
který pohazoval po chodníku s tím, že 
jako krmí okolní ptactvo. Strážníci dotyč-
ného muže dopadli a následně byl nucen 
květiny zpětně zasadit a navíc obdržel 
blokovou pokutu.

V ul. Budovatelů se v nočních hodinách 
vydaly dvě ženy přímo na ulici řešit své 
osobní spory mezi sebou ve chvíli, kdy se 
potkaly při venčení psů. Slovní přestřel-
ka následně vyústila ve strkanici a zvýše-
ný křik, který vzbudil veřejné pohoršení 
okolních občanů vzhledem k vulgaritě 

výrazů účastnic a následně i v rušení noč-
ního klidu. Na služebně Městské policie se 
ihned rozdrnčely telefony a na místo vyra-
zila vyslaná hlídka, která na místě situaci 
uklidnila. V době zákroku se na místě již 
shromáždil i početný dav příbuzných obou 
aktérek a byl tedy nejvyšší čas ukončit 
hrozící eskalaci emocí.

Strážníci prováděli součinnostní zajiš-
tění míst událostí ve spolupráci s hlíd-
kou policie ČR při nálezu těla u dvou 
případů úmrtí v jeden den, což se nestá-
vá tak často. Jedno šetření se odehrávalo 
v ul. U Porcelánky a následně druhé šetře-
ní o několik hodin později v ul. Palackého. 
Případy si převzala policie ČR. 

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

První cesta do školy
Milí rodiče,   
Váš malý školák již poprvé vykročil na 

cestu do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, 
ale pak již dříve nebo později sám. Pomozte 
svému dítěti, aby tento krok v životě zvlád-
lo bez zbytečných problémů ve stávajících 
záludností silničního provozu. Vysvětlete 
dítěti hlavní zásady bezpečného chování 
v blízkosti silniční komunikace a využijte 
každé vhodné příležitosti (procházka, ná-
kup) k praktickému nácviku těchto zásad 
v silničním provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy 
a vysvětlete mu kudy má jít, kde má přechá-
zet a kde jsou nebezpečná místa.

I na Vás totiž záleží, aby následná samo-
statná cesta dítěte do školy nebyla jeho ces-
tou poslední…
    Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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Souhrn jednotky PO za duben 2012
V červnu byli chodovští hasiči povoláni 

celkem k 9 událostem. V tomto měsíci byl 
zaznamenán jediný požár plotu vedle ply-
nového pomníčku v obci Jenišov. Ostatní 
události byly technického charakteru. Slo-
žité zásahy byly celkem u tří dopravních 
nehod, které si vyžádaly vysoké materiální 
škody i těžká zranění. Jednotka zasaho-
vala spolu s karlovarskými profesionály u 
nehody osobního vozidla a motocyklu se 
zraněním v Mírové „na Cechu“. Velmi těž-
ká nehoda dvou osobních vozidel byla před 
obcí Černava. Zde museli hasiči ze tří jed-
notek (JSDH Chodov, JSDH Nejdek a HZS 
Sokolov) použít k vyproštění těžce zraněné-
ho řidiče hydraulické vyprošťovací zařízení, 
po vyproštění musela být zraněná osoba 
transportována vrtulníkem do FN Plzeň. 
Další velmi těžká nehoda osobního auto-
mobilu za Mírovou si vyžádala celkem tři 
těžce zraněné osoby, z toho dvě osoby mu-
seli hasiči ze dvou jednotek (JSDH Chodov 
a HZS Karlovy Vary) opět vyprostit pomo-
cí hydraulických vyprošťovacích nástrojů. 
Dále byl řešen únik plynu v ulici Palackého 
v Chodově, v jednom případě byl likvidován 
únik pohonných hmot po krádeži v ulici 
U Koupaliště v Chodově. Ve dvou případech 
jednotka provedla nouzové otevření dveří 
(bytu a výtahu), kde byly vysvobozeny dvě 
osoby. Jednotka také byla prověřena při me-
zinárodním cvičení MAAFEX 2012 v Teplé. 
V prostorách bývalého podniku Jitona ha-
siči celý víkend nacvičovali postupy záchra-
ny osob po účincích zemětřesení. Zejména 
vyprošťování a záchrana osob ze zřícených 
budov a závalů, vyhledávání pohřešovaných 
osob na vodní hladině, zajištění nouzového 
přežití obyvatel včetně evakuace, protipo-
vodňová opatření a mnoho dalších činností. 

Červenec byl velmi náročný, hasiči celkem 
zasahovali u 16 případů. Celkem jednotka 
zasahovala u tří požárů (les Třídomí, stře-
cha zámečku v Sedleci, les a dům Meziro-
lí). Ostatní zásahy měly technický charak-
ter. Dva úniky ropných produktů z vozidel 
(u OD Tesco v Chodově, kruhový objezd 
v Chranišově), 4 x odstranění nebezpečné-
ho stromu – Poděbradova, Lesní a Vintířov, 
dopravní nehoda dvou vozidel v Nejdecké 
ulici s lehkým zraněním, 4x nouzové ote-
vření dveří (byty Náměstí 9. května, Škol-

ní, výtah Revoluční). Jednotka absolvovala 
dvě prověřovací cvičení železniční nehoda 
v tunelu na trati Oloví-Rotava a cvičení 
v KH Cetto požár ve výrobní hale. Celkem 
k 1. srpnu 2012 jednotka absolvovala 75 zásahů. 

Další informace o zásahové činnosti jsou 
na webu www.sdhchodov.cz 

Informace SDH
Červen i červenec byl opět náročný s mnoha 
akcemi i soutěžemi. Červen byl jako každý 
rok ve znamení oslav Mezinárodního dne 
dětí. Jako vždy byla předváděna naše tech-
nika včetně velmi oblíbené pěny. Nyní výčet 
červnových akcí. Den dětí DDM Bludiště, 
Božičany na fotbalovém hřišti, Branný den 
ŠAK, Den otevřených dveří Městského zá-
chranného systému v rámci festivalu Kri-
mifest (zde patří velké poděkování našim 
hostům profesionálním hasičům z podniko-
vé jednotky HZS ČEZ a. s., KE a podniko-
vým profesionálům ze SU, právní nástupce, 
a. s.), oslava 135 let SDH Oloví, ukázka 
historické techniky naší ERENY ve Skalné 
- Den s hasiči, v Sokolově v rámci nejtěžší 
hasičské soutěže TFA a noci ohňostrojů.
Z červnových soutěží jen krátký přehled. 
Krajské kolo HRY PLAMEN mládeže Krás-
ná u Aše - 5. místo, Březová (SO) noční 
závod požárnické všestrannosti („braňák“) 
mládež - 2. místo, Hroznětín – Krajská liga 
ženy - 2. místo, Březová (KV) noční soutěž 
– Krajská liga ženy - 1. místo. Soutěž TFA 
Sokolov (tzv. nejtvrdší hasič přežívá) 
– Tomáš Weiss – 5. Místo, Jiří Szewieczek 
- 7. místo, Jan Havelka – 17. místo.

Červenec byl ve znamení organizace nej-
větší akce Mistrovství ČR HRY PLAMEN 
mládeže a dorostu v Sokolově. Někteří 
členové chodovského sboru byli v týmu 
hlavních organizátorů této v historii vůbec 
první akce v našich západních končinách. 
Koncem měsíce připravili vedoucí mláde-
že velmi krásný třídenní výlet do Německa 
pro družstvo mladých hasičů. Během víken-
du navštívili např. koupaliště ve Weidenu 
a mnoho dalších. V červenci naše ženy 
soutěžily v rámci Krajské ligy v Krásně 
– 3. místo a v Mnichově – 5. místo.
Všechny tyto akce by se neobešly bez pomoci 
našich podporovatelů, sponzorů a vedení měs-
ta Chodova, jímž patří velké poděkování.
      Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
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Městská knihovna Chodov

RODInKa – CO RÁDI JÍME a MLSÁME
čtvrtek 06.09. od 10:00 hodin  
Pásmo říkanek her a pohádek pro ro-

diče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 
PRO VEŘEJNOST.

VÝSTaVa a HLaSOVÁnÍ SOUTĚŽE
PIRÁTSKÉ LÉTO

10.-27.09.
V této době si můžete na dětském oddělení 

prohlédnout letní díla našich čtenářů a vy-
brat z nich ty nej. PRO VEŘEJNOST.

BURZa KnIH
pondělí 10.09. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně si budete moci nakoupit knihy 

za 1, 5, 10, nebo 20 Kč. PRO VEŘEJNOST.

VYHLÁšEnÍ VÍTĚZů POHLEDnICOVÉ 
SOUTĚŽE a PRÁZDnInOVÉHO KaMÍnKU

pondělí 17.09. od 16:00 hodin
slavnostně proběhne na dětském odd.  MěK.

BESEDa S KVĚTOU FIaLOVOU
středa 19.09. od 18:00 hodin
Návštěvníci se mohou těšit na autorské 

čtení s loutkami nebo fotografie a vyprá-
vění z cest, které pan Formánek podnikl. 
Beseda se koná v podkroví knihovny.

PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

SaLSa PÁRTY
středa 26.09. 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

BESEDa S CESTOVaTELEM DaVIDEM 
šVEJnOHOU

čtvrtek 27.09. od 18:00 hodin
Tentokrát se s námi podělí o zážitky 

ze své cesty po Ugandě. Beseda se koná 
v podkroví knihovny (www.svejnoha.cz).

PRO VEŘEJNOST. VSTUP ZDARMA

ČTVRTEČnÍ VÝTVaRnÉ DÍLnIČKY
od 14:00 do 17:00 hodin

• 07.05. Človíčkova dobrodružství
• 1406.09. Kamarádi z bambulí
• 13.09. Doplňky nejen pro školáky
• 20.09. Skřítkové a strašáci
• 27.09. Papíroví dráčci

Přijdou si na své nejen šikovné ruce, 
ale i ti, kteří hledají rady, nápady a inspi-
raci. Určno 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. 
• 03.09. Kouzelná píšťalka
• 10.09. Zlobivá Amélie!
• 17.09. Trochu jiné pohádky
• 24.09. Hlupýš

Tipy knihkupectví
Nora Robertsová – Nebezpečné útočiště
Iva Hüttnerová – kalendář 2013
Terry Pratchett – Šňupec
Bohumil Říha – Honzíkova cesta
Tip pro Vás: 
George R. R. Martin – Hra o trůny
– grafický román (komiksové zpracování)  
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
PODZIMnÍ PŘEDSTaVEnÍ:
ELÁn – THE BEST OF

24.10. od 20:00 Tipsport Aréna, Praha 7
KaREL GOTT TOUR 2012

12.11. od 19:00 KV Aréna, Karlovy Vary
DanIEL LanDa

30.11. od 19:00 Hotel Thermál, Karlovy Vary 
SEaL – SOUL 2 TOUR 

30.11. od 20:00 KV Aréna, Karlovy Vary
HURVÍnKOVa CESTa DO TRaMTÁRIE

23.09. od 14:00, 16:30 Divadlo Karlovy Vary
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  DDM Bludiště
  Chodov 

DEVaTERO ŘEMESEL,
anEB „VE VÍRU PODZIMnÍHO LISTÍ“

DDM Bludiště ve spolupráci s Květuší Be-
lanovou z DDM Ostrov, za finanční podpory 
Města Chodov pořádá kurz pro veřejnost. 

KDY:  v sobotu 8.9.2012 od 10 - 16 h   
KDE: v Městské galerii v DDM Bludiště
Děti s rodiči i bez nich. Maminky, uvařte si 

už v pátek a v sobotu můžete se svými dětmi 
v Domě dětí a mládeže Bludiště vyzkoušet 
několik technik, které vycházejí z tradiční 
řemeslné tvorby. Tatínkové, vaše zručnost 
bude více než vítána.

Stromy, stromky, keře, větve, listí, to všech-
no nás bude inspirovat. Použijeme zase různé 
materiály a to ještě nebude všechno.

Vaše výtvory (s Vaším svolením) budou ga-
lerii příští týden zdobit a v pátek 15.9. si je už 
odnesete domů.

VÝSTAVNÍ DNY:
10.-14.9.2012 od 10–12 a  14–17 hodin

DEn, KDY SVÍTÍ SVĚTLUšKY!
V Chodově proběhne již 10. ročník celo-

republikové sbírky sloužící k podpoře dětí 
a dospělých s těžkým zdravotním postižením. 
Právě vy jim můžete pomoci koupí upomín-
kového předmětu s logem Světlušky.

Děti z DDM Bludiště vloni vybraly do 
kasiček celkem 15.083,-Kč.

Váš příspěvek vhoďte do zapečetěné lucer-
ničky našich dobrovolníků, žáků chodovské 
školy a spolupracovníků Domů dětí a mláde-
že Bludiště. Potkáte je 11. září a budou vypa-
dat jako opravdové světlušky: dobrovolníci 
jsou oblečení do světluščích kostýmů s krov-
kami a tykadly a světluščího trička. 

Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých.

šKOLKa – CUP 2012
Turnaj v kopané pro chodovské mateřské 

školy, který pořádají DDM Bludiště v Chodo-
vě a TJ Spartak Chodov.

KDY: 11. 9. 2012 od 9:00 h (sraz do 8:45 h)
KDE: Stadion TJ Spartak Chodov
KDO: Předškolní třídy všech MŠ v Chodově 

– hoši i dívky

Přij í t  mohou celé třídy předškoláků 
– budou fandit a pro úplně všechny jsou 
připraveny doprovodné soutěže. Zváni jsou 
i rodiče dětí, kteří mohou své ratolesti po-
vzbuzovat. Hraje se venku na travnatém, 
nebo umělém povrchu.

Těšíme se na vaši účast!

CHODOVSKÉ REKORDY - 12. ROČnÍK
pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory 

Města Chodov
KDY: v úterý 18. září 2012
od 13:00 do 16:00 h
KDE: u DDM Bludiště
Přijďte překonat chodovské rekordy.
v netradičních disciplínách, které byly 

vytvořeny v minulých jedenácti letech. Pro 
každého rekordmana je připravena cena.

Na věku nezáleží!

MĚSTSKÁ GaLERIE CHODOV
se sídlem v DDM Bludiště připravuje na:

září: 
Devatero řemesel

Výstava a kurz řemeslných prací pro veřejnost
kurz:
sobota 8. 9.2012 od 10:00 do 16:00 hod
konání výstavy: 10.9.-14.9.2012

říjen:
p. Mrázek Výstava obrazů

vernisáž: sobota 6.10.2012 v 15:00 h
konání výstavy: 7. 10., 9. 10. a 11. 10. 2012

Podzimní burza dětských oděvů
prodej: 22.-23.10.2012
výdej zboží: 24. 10. 2012

listopad: 
Floder Karel Výstava olejů

vernisáž: 6. 11. 2012 v 15:00 hod
konání výstavy: 6.11.- 22.11.2012

prosinec:
andělské zvonění.
Prodejní výstava adventní
a vánoční výzdoby Míši Dyrcové

vernisáž: 25. 11.2012 v 15:00 hod
konání výstavy: 25.11.- 1.12.2012

Ivana Sarkányová
- Výstava fotografií „Dívám se...“

vernisáž: 4. 12. 2012 v 16:00 h
konání výstavy: 4.12.-20.12.2012
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nabídka ZÚ pro školní rok 
2012/2013
KaMaRÁDů JaKO SMETÍ,
naJDEš V KROUŽKU DOMU DĚTÍ.

 Rybáři (od 6 let; všechny dovednosti
a vědomosti potřebné k získání rybářské-
ho povolení)

Pohybové hry (od 3,5 let; forma zábav-
ných soutěží a her)

Pohybové hry (předškoláci; forma zá-
bavných soutěží a her)

Pohybové hry (od 1. třídy; soutěže, 
hry, všeobecný sportovní rozvoj)

Pohybové hry (2.–3. třída; soutěže, 
hry, všeobecný sportovní rozvoj, základy 
atletiky)

Pohybové hry (4.–5. třída; základy 
atletiky, příprava pro všechna sportovní 
odvětví)

Atletika (od 6. třídy; atletická příprava 
+ závody, soustředění)

Stolní tenis (9–10 let; trénink stolního 
tenisu, soutěže) 

Tenis (od 7 let; trénink tenisu)
Badminton (od 8 let; trénink badmin-

tonu)
Sportovní gymnastika (4–6 let;

pohybová průprava, základy gymnastiky, 
soutěže, pouze dívky)

Beachvolejbal (od 1. třídy; základy vo-
lejbalu, míčové hry, obratnost, beachvo-
lejbal) 

Kopaná (ročníky 1997 až 2007; trénin-
ky kopané, turnaje, zápasy)  

Florbal (od 9 let; tréninky florbalu, tur-
naje)

Florbalová přípravka (6-8 let; zákla-
dy florbalu, pohybový rozvoj)

Cyklistika (od 10 let; silniční i terénní 
cyklistika, atletická příprava, sauna, mí-
čové hry, posilovna) 

Box (od 9 let; tréninky boxu, posilovna, 
turnaje)

Karate (od 6 let; kata, kumite, turnaje)
Kyo kushin karate (od 5 let; tréninky, 

technické zkoušky, soustředění) 
Historický šerm  (od 6 let; nácvik se 

zbraněmi, tělesná zdatnost) 
Klub deskových her (od 6 let; Car-

cassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, 
Tik...tak…bum, atd.)

Digitální fotografie (od 14 let; prá-

ce s fotoaparátem, grafikou, výjezdy za 
focením)

Dívčí klub (10-15 let; výtvarné a deko-
rační práce s různým materiálem - hedvá-
bí, pedig, keramika)

Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné
a dekorační práce s různým materiálem)

Keramika (od 8 let; základy práce 
s keramickou hlínou a glazurami, tvorba 
z ruky) 

Řemesla (pro mládež a dospělé; výtvar-
né a dekorační práce s různými materiály)

Ochránci přírody – Ještěrky 
(od 1.třídy; ochrana přírody, čištění bu-
dek, výlety, ornitologické exkurze)

Rytmus (5–12 let; disko, street dance, 
taneční sestavy a vystoupení)

Rokenrol (9–11 let; nácvik pro vystou-
pení a soutěže)

Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let; cvi-
čení s říkankami a písničkami pro prcky 
s rodiči)

Anglický jazyk (od 5 let a dospělí; nové 
i pokračovací kurzy) 

Německý jazyk (1.–3. třída, dospělí)
Logopedie
(od 6 let, náprava výslovnosti)
Pilates, Cvičení s míči
(kurzy pro dospělé)

Přihlášky je  možno vyzvednout 
v  kanceláři  DDM nebo kdykoliv  na

www.ddmchodov.cz 
Telefon: 352 352 280-1
Mobil:  731 151 82

50 let školy
Zš VE šKOLnÍ ULICI, ZnÁMĚJšÍ JaKO 
„DVOJKa“, JE SKUTEČnĚ 50 LET.

3. září 1962 se poprvé otevřely dveře nově 
vybudované školy. Zatím jenom v jednom 
pavilonu. V roce 1963 se přidal další pavilon 
s učebnami a také pavilon dílen, školní jídelny 
a od 1. ledna 1964 ještě tělocvična. Vybavení 
školy se shánělo velmi těžce. Nábytek i pomůc-
ky byly předány ze školy v Komenského ulici 
a také ze školy z dnes již neexistující obce 
Smolnice. Nového vybavení bylo velmi málo. 
Prudký rozvoj města znamenal stále narůs-
tající počet žáků a kapacita školy byla brzy 
překročena. Největší počet žáků na škole byl 
869 v roce 1972. Počet kolem 850 se udržo-
val několik let. To však byla již naprosto ne-
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Bohuš Eliáš s Tomášem Rosickým

únosná situace a v Chodově došlo k výstavbě 
další školy. Od devadesátých let docházelo 
naopak k prudkému poklesu počtu žáků. 
Dnes je na škole asi 360 dětí v 16 třídách. 
Část prostor je pronajata ZUŠ Chodov a jiná 
část ZŠ speciální a praktické Chodov. Areál 
je tedy dobře využit. Vedení školy se snaží 
o vytvoření co nejpříjemnějšího pracovního 
prostředí. Dnes najdete ve třídách jen mo-
derní stavitelný nábytek, moderní techniku 
a pomůcky, škola má kvalitní zázemí pro 
sportovní činnost a čisté a upravené prostory. 
Pedagogický sbor se snaží co nejlépe nejen na-
učit, ale také vychovávat a být žákovi partne-
rem. Prostě chceme normální základní školu, 
ve které se děti budou cítit dobře a se kterou 
bude rodičovská veřejnost spokojena.

Prvním ředitelem školy byl pan Jiří Troup. Po 
něm přišel v roce 1975 pan Jiří Lukeš a od roku 
1978 pan Miloslav Liška. V roce 1990 byl po 
konkurzním řízení jmenován ředitelem školy 
pan Milan Kovářík, který funkci vykonává do-
dnes. Za 50 let se vystřídalo hodně pedagogů 
i provozních zaměstnanců. Někteří zůstávají 
škole věrni po celou dobu své práce. Také mezi 
současnými zaměstnanci je řada těch, kteří 
pracují na škole již více než třicet let.

Více se o škole dozvíte na webu :
www.zs2chodov.cz, kde si můžete prohléd-

nout i prezentaci prostor školy, nebo při 
osobní návštěvě ve škole. V zimních měsících 
(termín zveřejníme) uspořádáme výstavu 
dětských prací v prostorách školy spojenou 
s prohlídkou míst určených pro výuku. Zve-
me všechny Chodováky k návštěvě, zvláště 
pak Vy, co jste zde v šedesátých letech začali 
chodit do školy, přijďte zavzpomínat.
        Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

školní hřiště
HŘIšTĚ U 2. Zš DOSTaLO nOVÝ UMĚLÝ POVRCH

Na počátku prázdnin byla provedena 
rozsáhlá rekonstrukce víceúčelového hřiš-
tě s výměnou umělého povrchu a ochran-
ných sítí. Hřiště bylo v provozu s velikou 
zátěží již deset let a oprava byla nutná. 
Celkové náklady na výměnu se blíží jed-
nomu milionu korun, o které se podělilo 
město Chodov a 2. ZŠ Chodov. Opravené 
hřiště je příspěvkem k 50. výročí otevření 
školy. Věřím, že uživatelé hřiště si budou 
nového stavu vážit, nebudou ničit zařízení 
hřiště, aby toto mohlo co nejlépe sloužit 

nejen škole, ale i veřejnosti. Připomínám, 
že je nutné se řídit Provozním řádem 
a že hřiště je pro veřejnost otevřeno pouze 
za přítomnosti správce. Jinak je vstup na 
hřiště zakázán a hřiště bude pod dohle-
dem Městské policie Chodov. Všichni, 
co chtějí sportovat a ne ničit, jsou na 
hřišti vítáni.
      Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Úspěch žáků 2. Zš
 Vyhlášení vítězů Velké čtenářské soutě-

že proběhlo v pondělí 25. 6. 2012 v měst-
ské knihovně.

Této soutěže se muselo zúčastnit co nej-
více dětí ze třídy, pravidelně navštěvovat 
knihovnu a odpovědět na soutěžní otázku.

11 dětí ze třídy 4.B všechny tyto poža-
davky splnilo a po zásluze vyhrálo.

Jména vítězů: Kříž Filip (v jednotliv-
cích pěkné 3. místo), Gyaraki Jiří, Vilk 
Jiří, Pauer Erik, Marček Jan, Kovářík Jan, 
Olach Marek, Ryšánek Michal, Slepčik 
Jan, Hricková Viktorie, Veselý Jan.
     Iveta Krásná, třídní učitelka

Poděkování
Po utkání české a polské reprezentace jsem 

pořádal malé Euro v malé kopané ve městě 
Lodž pro děti z dětských domovů. Děti byly 
nadšené, vyhrály všechny!!!! Dres repre-
zentace, kopačáky, sladkosti... Hlavně byly 
nadšené z fotek Petra Jiráčka, hokejistů HC 
Energie Karlovy Vary a kopačáků od dětí 
z dětských domovů z Čech. Chtěl bych tímto 
poděkovat Petrovi Jiráčkovi, ČMFS a firmě 
Finebau jednatele Leona Netušila. Bez těch-
to subjektů bych turnaj nemohl uspořádat. 
Všem moc děkuji.
       Bohuš Eliáš
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Socha sv. Barbory 
V den pouti sv. Vavřince 

byla ve stejnojmenném cho-
dovském kostele vysvěcena 
a umístěna socha sv. Barbo-

ry, za účasti představitelů města Cho-
dov, řady zástupců hornických sdru-
žení a spolků, ale i mnoho Chodováků.
Sochu nechal zhotovit Hornický spolek 
Solles Chodov, s využitím podpory Na-
dace Landek Ostrava a Městu Chodov ji 
zapůjčil k výzdobě interiéru kostela. Na 
realizaci této dřevěné plastiky se po-
díleli svěřenci Věznice Horní Slavkov 
a jejímu vedení patří dík za vstřícnost 
a podporu. 

Zdař Bůh!
    Jiří Milt, předseda HS Solles 

Rock Chodov 12 – díky
30.06.2012 se uskutečnil  další  roč-

ník festivalu Rock Chodov.  Předsta-
vi lo se tradičně 10 hudebních spolků 
v pořadí  At  The Tree,  Kluci  z  marme-
lády,  Sui  Mate,  Orchestra,  Munchies, 
Tortharry,  Hentai  Corporation,  Mar-
racash Orchestra (D),  Mörkhimmel 
a Le Bain De Maid.  Každá z  kapel  si 
zde našla své publikum, které se sešlo 
snad j iž  tradičně v počtu 300.

Rádi  bychom poděkovali  všem, kteří 
tuto akci  podpořil i  i  v  době nazývané 
„f inanční  krizí“ .  Na prvním místě se 
samozřejmě umísti lo Město Chodov! 
Dále patří  velké díky f irmě Chotes, 
t iskárně Leben a restauraci  Oáza.

Vážíme si  také pomoci  dalších,  kteří 
přispěli  f inanční  či  j inou pomocí  – f ir-
my Domino,  JM restaurant,  ChemFutu-
re,  MD Level ,  Kovošrot  Vintířov,  Wes-
tona s.  r .  o. ,  Sova,  Humdrum boardwear 
a pan Roman Voborník.

Obyvatelé okolních domů byli opět to-
lerantní, takže poděkování patří i jim.

Doufáme, že Rock Chodov 12 nebyl po-
slední a třeba se sejdeme zase za rok.
      Martin Buchtel, za organizátory festivalu

            Hroši Chodov
            nábor dětí

Turistický oddíl mládeže, TOM 6110 – Hro-
ši Chodov přijme do svého oddílu děti od 
5 do 14 let. Oddíl byl založen v roce 1974 a od 
té doby jím prošly stovky dětí, které se uči-
ly poznávat přírodu a dějiny naší země. Po 
několikaleté odmlce připravujeme pro děti 
pravidelné týdenní schůzky, víkendové akce 
a letní tábory. Datum první schůzky bude 
upřesněn na www.hrosi.info, tam také nalez-
nete pozvánky na naše další akce.

1x týdně – schůzky v domečku
– termín bude upřesněn.
1x měsíčně – Hroší stezka
– sobotní výlety pro celou rodinu.
1x léto a zima
– extrémní vandr pro zdatné jedince.
31.12. – silvestrovský bivak
a první výlet v novém roce.

   Hofman Petr, vedoucí
hrosi@hrosi.info
tel. 776 074 172

Festival Rock Chodov 2012

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

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

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

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

 

pondělí 10. 9., úterý 11. 9. a středa 12. 9 v 19:30 h  
Méďa /106/ 
Premiéra komedie USa.
Příběh komedie se točí okolo nezvyklého vztahu dospělého muže a jeho oživlého 
medvídka na spaní.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

pátek 14. 9. v 19:30 h, sobota 15. 9. v 17:00 h 
TaK Fajn /90/
Premiéra oddechové hudební komedie Slovenska.
Komedie o nepodařené dovolené ve třech v Chorvatsku. Hrají M. Labuda, Z. nori-
sová. Hudba skupiny Elán. 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 20. 9. a pátek 21. 9. v 17:00 a 19:30 h,
sobota 22. 9. a neděle 23. 9. v 17:00 h
BaSTaRdi 3
Monumentální česká trilogie s monumentálním hlavním hrdinou jde do fi-
nále. jak si snaživý producent, herec a režisér Tomáš Magnusek napotřetí 
poradí s lumpy ve školních lavicích?
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

Postradatelni
2

Premiéra akčního filmu uSa
čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. v 20:00 h, sobota 8. 9. a neděle 9. 9. v 17:00 h

PříStuPné od 12 let, titulky. VStuPné 115 kč.

pátek 14. 9. v 17:00, 
sobota 15. 9. v 15:00 h, 
neděle 16. 9.v 15:00
a 17:00 h

Premiéra
animovaného
filmu USA.

Přístupné,
česky mluveno.
Vstupné 135 Kč
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sobota 8. 9. a neděle 9. 9. v 19:30 h
BEZ KaLHOT /110/
Premiéra komedie USa.
Oddechovka pro celou rodinu. děti ale raději nechte doma, homo-
foby taky, protože v kině by zřejmě mohli dostat infarkt.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

pondělí 3. 9., úterý 4. 9. a středa 5. 9. v 19:30 h
TOTaL RECaLL /121/
Premiéra akčního sci-fi thrilleru USa.
Film je akční thriller o realitě a vzpomínkách, opět inspirovaný známou 
povídkou “We Can Remeber it For You Wholesale” od Philipa K. dicka.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. v 17:00 h
TEMnÝ RYTÍŘ POVSTaL /164/
Repríza akčního scifi thrilleru USa.
Temný rytíř povstal je film, který musíte vidět. Batman je 
superstar, Batman je idol. Film je jedním z nejdůležitějších 
filmů tohoto desetiletí.
Přístupné, titulky. Vstupné. 95 Kč

sobota 1. 9. v 19:30 h
LÍBÁš JaKO ďÁBEL /113/
Repríza české komedie.
Oddechová letní komedie. E. Holubová jako Bohuna opět perfektní, 
stejně  tak j. Bartoška jako Karel. Sváděcí taneček n. Boudové a j. 
Langmajera nemá chybu.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

neděle 2. 9. v 15:00 h.
MaDaGaSKaR 3 3D /92/
Repríza dobrodružné animované komedie USa.
Film je velmi příjemným překvapením filmové letní nabídky. 3d 
dobrodružství plné akce na zemi i ve vzduchu, prošpikované humorem. 
Opravdu to stojí za to, vyrazit s dětmi k nám do biásku.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 6. 9. a pátek 7. 9. v 20:00 h, sobota 8. 9.
a neděle 9. 9. v 17:00 h
POSTRaDaTELnÍ 2
Premiéra akčního filmu USa.
Pokračování akčního hitu. na začátku příběhu je Tool zavražděn a “postra-
datelní” se společně vydávají Toola pomstít. Skvělá partička v čele se 
S. Stallonem dále s j. Stathamem, B. Willisem a a. Schwarzeneggerem.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 1. 9. v 15:00 h
DOBa LEDOVÁ 4 - ZEMĚ V POHYBU 3D /94/
Repríza animáku USa.
nejoblíbenější zvířecí partička je zpět. Veverka je nepřekonatelná. 
Vtipné, zábavné, 3d na úrovni. Prostě zábava pro celou rodinu.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pondělí 10. 9., úterý 11. 9. a středa 12. 9 v 19:30 h
MÉďa /106/
Premiéra komedie USa.
Příběh komedie se točí okolo nezvyklého vztahu dospělého muže 
a jeho oživlého medvídka na spaní.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

sobota 1. 9. v 17:00 h, neděle 2. 9. v 17:00 a 19:30 h
LET´S DanCE: REVOLUTIOn 3D /93/
Repríza tanečního filmu 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.  Vstupné 155 Kč

čtvrtek 13. 9. v 17:00 a 19:30 h
PIRaňa 3D /83/
Premiéra hororu USa.
Pořád je něco ve vodě.  Hororový hit pokračuje.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

pátek 14. 9. v 19:30 h, sobota 15. 9. v 17:00 h
TaK FaJn /90/
Premiéra oddechové hudební komedie Slovenska.
Komedie o nepodařené dovolené ve třech v Chorvatsku. Hrají 
M. Labuda, Z. norisová. Hudba skupiny Elán.
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

pondělí 17. 9. a úterý 18. 9. v 19:30 h
THE aMaZInG SPIDER-Man 3D /137/
Repríza akční fantasy USa.
Spiderman v novém. Technicky zase o chlup dál. ale hlavně 
příběh a jeho motivy jsou barvitější hlubší a pestřejší než 
v předchozích variantách.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pátek 14. 9. v 17:00, sobota 15. 9. v 15:00 h,
neděle 16. 9. v 15:00 a 17:00 h
REBELKa 3D /100/
Premiéra animovaného filmu USa.
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku 
vyprávějí legendy o velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. jednou 
takovou legendou je i příběh odvážné princezny Meridy, která se 
vzepře tradici a vezme osud do svých rukou.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 20. 9. a pátek 21. 9. v 17:00 a 19:30 h, 
sobota 22. 9. a neděle 23. 9. v 17:00 h
BaSTaRDI 3
Premiéra dramatu ČR.
Monumentální česká trilogie s monumentálním hlavním hrdinou jde 
do finále. jak si snaživý producent, herec a režisér Tomáš Magnusek 
napotřetí poradí s lumpy ve školních lavicích?
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

sobota 15. 9. a neděle 16. 9. v 19:30 h
COSMOPOLIS /108/
Premiéra dramatu Kanada, Francie.
jak daleko je moc daleko? Vynikající, často černá komedie 
(kdepak drama) v nonsenovském duchu se skvostnou digitální 
kamerou. Zatím film roku. Hraje R. Pattison.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

středa 19. 9. v 19:30 h
SVaTÁ ČTVEŘICE /78/
Repríza komedie ČR.
nudíte se v posteli? inspiraci můžete čerpat u režiséra j. Hřebejka a 
scénáristy M. Viewega. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které 
se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky originálním 
způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova.
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč
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36. týden 2012
4. 9. úterý a 6. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00,  7. 9. pátek od 18:00

CHOdOVSKé VTEŘinY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
diÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KinOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině
REPORTÁŽ Z VaVŘinECKé POUTi
souhrn událostí za měsíc srpen  (premiéra)

ROXETTE REViVaLi 
záznam  koncertu z Krimifestu 2011 (premiéra) 

TV ZÁPad 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

37. týden 2012
11. 9. úterý a 13.9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 9. pátek od 18:00

CHOdOVSKé VTEŘinY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
diÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KinOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině

BOOGER
záznam  koncertu z Krimifestu 2011 (premiéra)

TV ZÁPad 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

38. týden 2012
18. 9. úterý a 20. 9. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 9. pátek od 18:00

CHOdOVSKé VTEŘinY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
diÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KinOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině

BOnEY M REViVaL
záznam  koncertu z Vavřinecké pouti 2011 (premiéra)

TV ZÁPad 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

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

CHOdOVSKé VTEŘinY
život v Chodově očima kamery (premiéra)
diÁŘ
přehled událostí nadcházejícího týdne (premiéra)
KinOMiX
o aktuálních novinkách v našem kině

ROCKPaRÁda 
rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPad 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

Kino Září 2012

pondělí 24. 9. a úterý 25. 9. v 19:30 h
POLSKI FILM /113/
Premiéra české komedie.
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, josef 
Polášek a Marek daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na bez-
starostná léta studií na brněnské jaMU. Tak krásně šáhlý film v naší 
kinematografii chyběl.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč

středa 26. 9. v 19:30 h
TEMnÝ RYTÍŘ POVSTaL /164/
Tak hutný, těžký, depresivní a zároveň vypilovaný film jste nikdy 
neviděli. navzdory závěrečnému klopýtnutí je Temný rytíř povstal 
nejen důstojným, ale ba přímo vynikajícím završením velkolepé trilogie, 
která posunula hranice komiksu zase o něco dál.
Přístupné, titulky. Vstupné 95 Kč

sobota 22. 9. a neděle 23. 9. v 15:00 h
DOBa LEDOVÁ: ZEMĚ V POHYBU 3D /94/
Repríza animáku USa.
nejoblíbenější zvířecí partička je zpět. Vtipné, zábavné,
3d na úrovni. Prostě zábava pro celou rodinu.
Přístupné, česky mluveno.Vstupné 135  Kč

sobota 22. 9.  a neděle 23. 9. v 19:30 h
SVaTÁ ČTVEŘICE /78/
nudíte se v posteli? inspiraci můžete čerpat u režiséra j. Hřebejka a scénáristy 
M. Viewega. Ti spolu stvořili příběh o dvou párech, které se rozhodly  vyřešit 
ubíjející stereotyp manželské erotiky originálním způsobem. To vše v exotick-
ém prostředí karibského ostrova.
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 27. 9. v 17:00 h
LET´S´DanCE: REVOLUTIOn 3D /93/
Repríza tanečního filmu USa.
Skvělá hudba, vynikající taneční výkony a láska.
na to vše Vás zveme k nám do biásku.
Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

sobota 29. 9. a neděle 30. 9. v 15:00 h
nORMan a DUCHOVÉ 3D
Premiéra animované  komedie USa.
nová animovaná komedie vypráví o normanovi
Klukovi, který dokáže mluvit s duchy a zombie.
Přístupné,česky mluveno.Vstupné: 145 Kč

čtvrtek 27. 9. v 19:30 h, pátek 28. 9. v 17:00 a 19:30, 
sobota 29. 9. v 19:30 h a neděle 30. 9. v 17:00 h
DIVOšI /130/
Premiéra krimi dramatu USa.
dva amatérští pěstitelé marihuany se rozhodnou zachránit společnou 
přítelkyni ze spárů mexické narkomafie. Režie Oliver Stone, hrají S. Hayek, 
U. Truman, j. Travolta.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 29. 9. v 17:00 h  a neděle 30. 9. v 19:30 h
LÍBÁš JaKO ďÁBEL /113/
Komedie ČR.
Bezvadná komedie na konec léta. E. Holubová jako Bohuna 
opět perfektní, stejně  tak j. Bartoška jako Karel. Sváděcí 
taneček n. Boudové a j. Langmajera nemá chybu.
Přístupné od 12 let. Vstupné 95 Kč
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Pohlednicová soutěž  probíhá do  Infocentrum  MěK Chodov
  07.09.  Chodov
Soutěž Prázdninový kamínek,  probíhá do  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
soutěž Pirátské léto  07.09.
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  03.09.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba z knihy Kouzelná píšťalka  17:00
Středeční soutěže  05.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00
Rodinka  06.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Co rádi jíme a mlsáme  10:00
Výtvarná dílnička  06.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Kamarádi z bambulí  14-17:00 
Den horníků a energetiků SU a.s. –  06.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
společenské odpoledne s hudbou  14-21:00
Zápis do kurzů Enigma  07.09.  2. Zš Chodov  Enigma škola 
 – škola jazyků Chodov  16-16:30    jazyků
Devatero řemesel aneb  08.09.  Městská galerie   DDM Chodov
„Ve víru podzimního listí“ - kurz  10-16:00   DDM Bludiště
SLaVnOSTnÍ OTEVŘEnÍ  08.09.  Sportovní hala  Město Chodov
SPORTOVnÍ HaLY  12:00
Prodejní trhy levného textilu  10.-11.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00
Devatero řemesel aneb  10.-14.09.  Městská galerie   DDM Chodov
„Ve víru podzimního listí“  10-12:00   DDM Bludiště
– vvýstavní dny  14-17:00

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  10.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Zlobivá amélie!  17:00 
Výstava soutěže  10.-27.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pirátské léto
Burza knih  10.09.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  9-18:00
Den pro sociální služby –  13.09.  Staroměstská ul.  Město Chodov 
– 8. ročník  11-16:00    odbor soc. věcí
Světluška  11.-12.09.  Chodov  DDM Chodov
10. ročník celorepublikové sbírky
školka Cup 2012 - turnaj v kopané  11.09.  stadion TJ Spartak  DDM Chodov
pro chodovské Mš  9:00    TJ Spartak Chodov
Středeční soutěže  12.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00
Výtvarná dílnička  13.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Doplňky nejen pro školáky  14-17:00 
Prodejní trhy levného textilu  15.-16.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00
Prodejní trhy levného textilu  17.-18.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00
Vyhlášení vítězů soutěží  17.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pohlednicová, Prázdninový kamínek  16:00
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Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  17.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
 četba Trochu jiné pohádky   17:00 
BESEDa   17.09.  MěK – podkroví  MěK Chodov
S KVĚTOU FIaLOVOU  18:00
Chodovské rekordy  18.09.   u DDM Bludiště  DDM Chodov
 – 12. ročník  13-16:00
Středeční soutěže  19.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00
Beseda s Josefem Formánkem  19.09.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  18:00
Výtvarná dílnička  20.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Skřítkové a strašáci  14-17:00 
První zasedání okrskových   20.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
volebních komisí  15:00
Ukliďme svět  22.09.  klubovna ČSOP  ČSOP Chodov
  9:00 sraz na klubovně
Chodovské posvícení  22.09.  okolí KaSS  KaSS Chodov
regionální trhy s doprovodnými akcemi  10-18:00 
Zahrádkářská výstava  22.09.  KaSS – spol. sál  KaSS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  24.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
četba Hlupýš  17:00 
Středeční soutěže  26.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  16-17:00
Salsa párty  26.09.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17-20:00
Prodejní trhy levného textilu  26.-27.09.  KaSS – společ. sál  KaSS Chodov
a spotřebního zboží  10-17:00
Výtvarná dílnička  27.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Papíroví dráčci  14-17:00 
Beseda s cestovatelem  27.09.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Davidem švejnohou  18:00

MČR ŽEnY CHODOV 2012   01.-02.09.  BVC – kurty  BVC Chodov
beach    (Spartak)
Obranářský závod  08.09.  kynologické cvičiště  ZKO č. 408
  9-17:00  Vančurova ul.
Chodovský bikemaraton –  09.09.  Poděbradova ul., Smolnický kopec,  TJ Plamen Chodov
otevřený závod horských kol  8:30 -17:00  Smolnická výsypka, sraz u nautilusu 
Oblastní mistrovství družstev  12.09.  šaK Chodov  šaK Chodov
mladšího žactva  16-19:00
atletika pro Chodov II.  17.09.  šaK Chodov  šaK Chodov

Okresní kolo v atletickém  19.-20.09.  šaK Chodov  šaK Chodov
čtyřboji družstev žactva Zš 
Výběrová soutěž pro MČR  22.-23.09.  kynologické cvičiště  ZKO č. 408
stopařů  9-17:00  Vančurova ul.   
Pochod na Svatošské skály  23.09.  Chodov – Loket  ČSOP Chodov
  8:00 sraz na vlak. nádr. 
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Martin Kubík druhý zprava

nÁBOR DO CYKLISTICKÉHO ODDÍLU
TJ PLaMEn CHODOV
Během září bude probíhat nábor do cyklistické-
ho oddílu TJ Plamen Chodov, který je zejména 
zaměřený na horskou cyklistiku (MTB). 
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři DDM Cho-
dov nebo na tel. 352 352 280-1, 731 151 827

František Nádvorník, trenér mládeže

KICKBOx CHODOV
Mistrovství České republiky

MČR 8.-9.6.2012 v Lovosicích bylo asi jedno 
z nejobsazenějších turnajů posledních let. Po-
řadatelé museli zvládnout přes 300 zápasů. Do 
bojů zasáhnul jako první trenér Kickboxu Cho-
dov M. Černý a „povinně“ vybojoval dvě krás-
né trofeje pro Mistra ČR v kat. lightkontaktu 
mužů do 35 let a nad 35 let do 84 kg. Adam Ka-
van nastupoval v lightkontaktu juniorů do 84 
kg a potvrdil své kvality a celkem snadno vybo-
joval třetí titul Mistra ČR a čtvrtý přidal v nové 
disciplíně kicklight junioři –84 kg. A právě tato 
disciplína byla osudná pro jeho bratra Vencu 
Kavana. Ten bohužel začínal zápasit nejdříve v 
kicklightu, kde jsou povoleny kopy do nohou. 
Po vítězném prvním zápase absolvoval těžký 
zápas v semifinále st. žáků se specialistou na 
tuto disciplínu a pro zranění nohy nedoboxo-
val a skončil na bronzovém stupínku. Zranění 
stehenního svalu bylo natolik bolestivé, že ne-
mohl nastoupit ani později k zápasům v light-
kontaktu, kde letos nenašel přemožitele ani na 
jednom turnaji včetně zahraničních! A to bylo 
veliké zklamání! Děkujeme panu L. Netušilovi 
za podporu.

KICKBOX CHODOV

Cyklistický oddíl 
TJ PLaMEn CHODOV
Martin Kubík bronzový na Mistrovství ČR

Na konci června se konalo v Púchově spo-
lečné Mistrovství České a Slovenské republiky 
v silniční cyklistice. Závodník Plamenu Chodov 
Martin Kubík, přestože závodí v kategorii Ju-
nior prvním rokem, dojel na skvělém 3. místě 
v závodě s hromadným startem. V časovce jed-
notlivců skončil na 15. místě (ve svém ročníku 
obsadil 5. místo). Na základě těchto výsledků 
byl nominován na etapové závody Světového 
poháru do Lucemburska a Polska s reprezen-
tací České republiky. Účast mu však byla zne-
možněna onemocněním, které mu také neu-
možnilo start na Mistrovství České republiky 
na dráze v Brně. Zde byla velká šance na dobré 
umístění zejména ve stíhacích disciplínách, na 
základě dosažených výsledků v Českém pohá-
ru ve stíhačce družstev na 4 km, kde družstvo 
s Martinem obsadilo 3. místo.

Pozvánka na Chodovský bikemaraton 
V neděli 9. září pořádá náš oddíl 7. ročník 

závodů horských kol Chodovský bikemaraton.
Registrace závodů 9. 9. od 8:30 h v areálu ho-

telu Nautilus (ukončení registrace 30 min. před 
startem kategorie) nebo předem e-mailem: 
bvaclavek@seznam.cz. Trasy závodu, v délkách 
0,3-56 km, jsou vedeny po štěrkových a lesních 
cestách ve střední obtížnosti okolo Bílé vody 
a na rekultivované Smolnické výsypce. Závod 
je určen pro všechny věkové kategorie. Podrob-
né informace na www.plamenchodov.wbs.cz Miloš Černý na 1. místě
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TJ SPaRTaK CHODOV - šaCHY
Open nové Město 2012

V rámci jediného šachového tábora pořáda-
ného v našem kraji se uskutečnil letos poprvé 
i mládežnický turnaj se zápočtem na LOK. Po 
velmi zdařilém výkonu si vítězství odvezl Zde-
něk Lipták z Baníku Sokolov před Patrikem 
Fraiem z pořádajícího ŠK Spartak Chodov. 
Rovnoměrné zastoupení oddílů na bedně po-
tvrdil třetím místem Richard Randák z ŠK Kar-
lovy Vary. Poděkování za podporu patří Karlo-
varskému kraji.

Hráči pořádajícího oddílu se neztratili ani 
v doprovodných turnajích, když Pavel Gárský 
s karlovarským Špičkou vyhráli turnaj v holan-
ďanech a Patrik Frai získal druhé stříbro v bles-
kovém šachu. Výsledky chodovských šachistů 
jsou příslibem před další ligovou sezónou.

Od září opět začínají tréninky, srdečně jsou 
zváni všichni zájemci o královskou hru. Bližší 
informace naleznete na www.sachychodov.cz.

Lukášova úspěšná série
Od počátku roku objíždí chodovský odchovanec 

jeden turnaj za druhým. Jeho série pokračovala 
na velmi dobře obsazeném turnaji OPEN Tepli-
ce 2012. Lukáš v nabité mezinárodní konkurenci 
130 hráčů obsadil dělené 13. místo a opět připsal 
pár bodíků na raiting. 

V Klatovech pak obhajoval loňský bronz. Pove-
dený turnaj bez jediné porážky vynesl Lukáše na 
konečné 5. místo s půl bodovou ztrátou na bednu. 

Krátce po trenérských povinnostech na tábo-
ře odjel do Pardubic, na největší šachový turnaj 
v ČR, s cílem usilovat o normu mezinárodního 

mistra. Ta mu unikla doslova prsty mezi, výborný 
výsledek značící rostoucí formu však Lukáše po 
9 měsících opět vrací mezi hráče 2300+ a na po-
zici nejlepšího hráče našeho kraje. Poděkování za 
podporu patří Městu Chodov.

    Marcel Vlasák

TJ SPaRTaK CHODOV - VOLEJBaL 
Dne 16.-17.6.2012 proběhl ve Slatiňanech
16. ročník MČR ve volejbale seniorek.

Zúčastnilo se celkem 13 oddílů. Družstvo  Cho-
dova ani letos neudělalo ostudu a svým výkonem 
obsadilo 8.místo. Toto umístění můžeme považo-
vat za úspěch, neboť turnaje se ve velké míře zú-
častňují družstva, která jsou velmi dobře sehraná 
a hrají stále kvalitní volejbal / např. II.NL /.

Složení družstva: Valentová Romana, Krásná 
Iveta, Kousalová Jana, Radová Dana, Hájková 
Šárka, Štruplová Dana, Najmanová Iveta.

Celkové umístění: 
1. Spartak Ústí n. Labem 
2. VK Rokycany 
3. VK Křenovice
4. ČZÚ Praha
5. TJ Baník Žacléř
6. Spartak Slatiňany
7. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
8. TJ Spartak Chodov
9. VSK Pardubice
10. TJ Sokol Olomouc - Nové Sady
11. TJ Tatran Střešovice
12. TJ Sokol Tesla Stráž n. Nisou
13. VSC Zlín
Hráčky Chodova děkují městu za finanční pří-

spěvek.
      Iveta Krásná 

KLUB ČESKÝCH TURISTů
Poslední puchýř Plzeň 2012

KČT - Karlovarská oblast pořádá autobusový 
zájezd na akci Poslední puchýř, který se bude 
konat v Plzni dne 17.11.2012 jako zakončení tu-
ristické sezóny. Autobus bude vypraven ze So-
kolova a bude zastavovat v Sokolově, Chodově, 
Lokti, Chebu. Cena je okolo 250 Kč na člena. Po 
příjezdu do Plzně se projde trasa. Večer se zú-
častníme puchýřovské zábavy a poté následuje 
návrat domů. Trasy jsou od 11 do 50 km. Každý 
půjde dle svých možností. Přihlášky potřebu-
jeme nejpozději do 15. 9. Veškeré informace 
R. Štěpánková tel. 720463845.

    Růžena Štěpánková

Patrik Frai první zleva
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FIGHT CLUB KYOKUSHIn CHODOV

Sezóna 2011-2012
Shrnutím této sezóny můžu konstatovat, že 

byla velmi úspěšná pro náš klub. Účast seni-
orů na soutěžích s mezinárodní účastí, kde 
se neztratili a předvedli výborné výsledky, 
ale i na domácích soutěžích - O pohár kraj-
ského ředitele PČR (kategorie  – 85 kg Jan 
Kratochvíl 2. místo, Petr Šturc 3. místo) 

Soutěž dětí, mládeže a juniorů  MČR v No-
vém Bydžově, kde ve většině kategoriích zís-
kali naši závodníci medaili (žáci 6-7 let Jana 
Petříková 1. místo, žáci 8-9 let Pavel Jelínek 
1. místo, žáci 10-11 let Petr Hauzr 2. místo, 
žáci 12-13 let Jan Řezníček 3. místo, junior-
ky Pavla Jehlíková 3. místo), ale i titul nej-
lepší bojovník turnaje Jana Petříková.

Dále úspěšně proběhly dvě klubové sou-
středění, které se konají již tradičně ve Vy-
soké Peci. Naši členové se zúčastnili i mezi-
národních soustředěních: Shidokan maraton 
v horách na Šumavě. Při příležitosti konce 
sezóny byli vyhlášeny jako TOP FIGHTER 
Fight club kyokushin Chodov 2011-2012 za 
výborné výsledky na MČR, ale i za píli, na-
sazení a odhodlání v celé sezóně v kategorii 
do 15 let (Jana Petříková a nad 15 let Pavla 
Jehlíková).

Věřím, že tyto úspěchy budou v další sezó-
ně překonány a tímto zvu všechny na nový 
nábor již pod novým názvem SAMURAI 
FIGHT CLUB CHODOV, který bude pro-
bíhat od září. Dále děkuji nejen za výsled-
ky, ale i za podporu všem členům, rodičům 
a přátelům našeho klubu a hlavně sponzo-
rům a podporovatelům bez kterých by to ne-
šlo (Truhlářství Petřík, Fitness Kama, město 
Chodov, Odborová organizace OS-PHGN 
divize těžba, Pension Sportka Vysoká Pec).

www.kyokushin-chodov.cz 
      Václav Kolář

SaMURaI  FIGHT  CLUB  CHODOV  pořádá  nový 
nábor v sezóně 2012-2013

Chcete-li jít cestou bojového umění, zkusit no-
vou formu fyzické aktivity, zvednout si sebevědo-
mí a naučit se bránit psychicky i fyzicky? Chcete 
se aktivně účastnit zápasů nebo cvičit pouze pro 
svojí kondici a dobrý pocit ?

Nabízíme trénink kyokushin karate, thai 
box a mix fight. 

Vysoké nároky na morálku tréninku stejně tak 
na fyzickou kondici vytvářejí vynikající možnost 
pro rozvoj osobnosti. Naším cílem je vychovávat 
ze studentů osobnosti výrazně asertivní,  nikoliv 
agresivní. Tréninky jsou rozděleny pro začáteč-
níky i pokročilé a jsou určeny pro muže, ženy 
a děti od 5 let).

www.kyokushin-chodov.cz, tel. 604965358
    Václav Kolář, vedoucí klubu

TJ SPaRTaK  CHODOV – KOPanÁ
Fotbalové prázdniny jsou u konce a znovu 

se roztáčí soutěžní ruleta krajského přeboru 
Karlovarského kraje, ve kterém je naše A muž-
stvo mužů zařazeno. Muži již v srpnu stačili ode-
hrát tři soutěžní utkání, ale do uzávěrky Zpravo-
daje na září odehráli pouze jediné: 11.08. Chodov 
- Žlutice 4:3, branky vstřelili : Vachník, Radek 
Bečvář, Šteg a Štěpán. Získali jsme první vítězství 
po velkém boji a značné dávce štěstí, když soupeři 
naprosto selhal brankář.
Program a mužů na září

01.09. 17:00 Cheb - Chodov v Chebu
08.09. 17:00 Chodov - Ostrov v Chodově
15.09. 15:00 M. Lázně - Chodov v M. Lázních
23.09. 16:30 Chodov - Aš v Chodově
29.09 16:30 Chýše - Chodov v Chýši

B muži
Rovněž B muži, kteří nadále hrají okresní pře-

bor zahájili podzimní kolo 19.08. Výsledky jejich 
srpnových utkání přineseme také až v říjnovém 
čísle. Program na září:

01.09. 17:00 Krajková - Chodov v Krajkové
09.09. 15:00 Chodov - H. Slavkov v Chodově
15.09 11:00 St. Chod. - Chodov ve St. Chodov.
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23.09. 15:00 Chodov - St. Sedlo v Chodově
29.09. 11:00 Bukovany - Chodov v Bukovanech
Všechny příznivce kopané zveme tímto na náš 

fotbalový stadion.
    Ing. Alfons Skokan

CaTR spol. s r.o.
Vážení zákazníci, 
rádi bychom Vás informovali, že TV Fanda můžete 

od  18.7.2012 v našich sítích zdarma sledovat  v rámci 
základní nabídky digitální televize IPTV, stačí si jen 
přeladit a území správných chlapů máte na dostřel! 

Během prázdnin jste se mohli seznámit s vítězka-
mi naší soutěže o nejsympatičtější fotografii z akce 
Čarodějnický jarmark. 1. místo získala Karolí-
na Kavalová, 2. Lenka Benešová a 3. Hana Ra-
basová. Vítězky získaly po dobu 1 měsíce zcela zdarma 
balíček služeb EKONOM 12D (Rozšířená nabídka ana-
logové kabelové televize a datová služba OPTIMAL 12) 
v hodnotě 890,- Kč a navíc od nás získaly dárkové balíč-
ky. Dárkové balíčky byly připraveny také pro 3 hlasující, 
které jsme uvedli na našem webu.

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

Na závěr je tu nabídka pro nové zákazníky. Zákazníci se 
mohou připojit, aniž by museli zaplatit jakýkoli připojo-
vací či akt. poplatek. Akce probíhá od 1.9.až do 31.12.2012! 
Využijte této výhodné a časově omezené nabídky. 
Bližší informace se dozvíte na našem webu www.catr.cz.
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší provozovně 
na adrese: Staroměstská 377, Chodov. A kontaktovat 
nás můžete samozřejmě také na tel.č.: 352 665 298.                                                         
                                                               Placená inzerce

TR Top-Reality Chodov
Renata Lengöová

DOKÁŽEME VÁM, ŽE I NEMOVITOSTMI 
LZE OBCHODOVAT 

SLUŠNĚ, ČESTNĚ A POCTIVĚ

 -  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
 -  ZNALECKÉ POSUDKY      
 -  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
 -  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
 -  POJIŠTĚNÍ MAJETKU, OSOB,  
    POVINNÉ RUČENÍ
 -  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
 -  VÝKUP BYTŮ

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH 
KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100% 
G A R A N C I  J E J I C H  F I N A N C Í .  
V RÁMCI PROVIZE JAKO JEDINÁ MÍSTNÍ RK 
NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU KUPNÍ 
CENY A VŠECHNY SMLOUVY JSOU 
PODLOŽENY PRÁVNÍM SERVISEM.

 
   gsm: 773 16 18 30                 e-mail: info@trchodov.cz                                Staroměstská 25, 357 35 Chodov
            774 73 05 18                 web: www.trchodov.cz                                    budova České spořitelny, 1.patro

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

TEL.: 777 682 634
www.kovomatik.cz

akce pro školáky
za klíč rozlišovač zdarma

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

POTŘEBY PRO ZAHRÁDKÁŘE

LEVNĚ a RYCHLE

ráj zahrádkářů

• kopírování klíčů
• zámky, fabky
• nejširší výběr pantů a kování
• zahradní a ruční nářadí
• spojovací materiál
• řezné kotouče, elektrody, mont. pěny
• barvy, interiérové barvy, barvy ve spreji
• profi lepidla, lepidla patex - znáte z TV
• nově v prodeji autokosmetika

Termín uzávěrky
říjnového čísla

 18.9.2012
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NOVÁ PRODEJNA 600m2

KOBERCE
PVC

VINYL
DŘEVO

LAMINÁT
POKLÁDKA

CHEBSKÁ ulice,
areál DVORANA, napro�  MOSERu
za Kaufl andem směr Cheb
tel.: 355.311.240
po - pá: 9 - 18, so: 9 - 12 h.
Parkoviště u prodejny.

18% SL
EV

A

Sleva pla�  do 30. 9. 2012.

®

KK_OK_INZERAT_119_92_08_2012.indd   1 3.8.2012   12:56:00

Sportovní centrum VINTÍŘOV
Přijměte pozvánku do Sportovního centra ve Vintířově.
Pro příjemné a sportovní vyžití jsou k dispozici:

BOWLING | velký a malý SQUASH
STOLNÍ TENIS | FITNESS pro muže i ženy

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Informace a rezervace na telefonních číslech:

352 672 317 / 725 061 913 / 602 231 417
Bližší informace na www.vintirov.cz – odkaz Sportcentrum.
V celém objektu Sportovního centra platí přísný zákaz kouření!
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mobil: 602 190 602

Firma FE-DO (fekální doprava) 
                       Zdeněk Sič  

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

nabízí :
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PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÉHONÁBYTKU A KOBERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro. 
Před návštěvou není třeba nic vyklízet. 
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

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

mob.: 606 852 893RD 417

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

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

NOVÁ VZORKOVÁ

 PRODEJNA

CHODOV JAN FAST
geodetické služby

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

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

tel.: 352 676 041, 723 102 677
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Zábavná výuka pro dospělé i děti  na 2.ZŠ Chodov 
ANGLIČTINA  a  NĚMČINA od 17.září 2012 

 
¤¤ AKCE ¤¤ Pokud zaplatíte kurz při zápisu 
v hotovosti, odečteme vám ihned 250,-KČ   

 
ZÁPIS na 2.ZŠ v pátek 7.září 2012 

mezi 16-16.30 hod. 
 
 
 
 

diagnostika řídících jednotek, měření 
geometrie, výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd, opravy brzdových 
systémů, výměna tlumičů, spojek, nástřik 
podvozku a dutin, plnění klimatizací, 
výměna rozvodů, příprava a zajištění STK

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

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

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

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i  dodávkových vozidlech:

+420 775 20 30 90

info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz

Okamžité pøijetí do kurzu

bez èekací doby!

Øidièák „B“ i do 24 dní.

 U nás v cenì kurzu uèebnice,

  výukové CD, technika a zdravovìda.

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

Pøihlášky si vyzvednìte na „kruháèi“ v Chodovì.

Dukelských hrdinù 1126

Chodov 357 35

U Porcelánky 849 
(bývalý sekáč p. Žažové)

Tel.: 604 70 96 84

Dárkové poukázky

- společenské a svatební účesy
- střihy, barvy

D Á M S K É  K A D E Ř N I C T V Í

“MARCELA”
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PRODEJ SPOJOVACÍHO 
MATERIÁLU 

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

 
 

Po - Pá: 7:00 - 17:00      So: 8:00 - 13:00  
 

NAD DVOREM 1 - SACHRŮV DVŮR  
360 05 Karlovy Vary  

 Tel: 353 560 303,   E-mail: obchod@boltkv.cz,  Skype: boltkv 
www.boltkv.cz  

PRODEJ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

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

prosím vystřihněte

ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

 

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od září: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, jahodník, okrasné dřeviny 

Od října: ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu, umělé květiny 

Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky 
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží 

 Nově zařazeno: dárkové poukázky v různých cenových relacích

FITNESS GYM
” LARRY”

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

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

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

U  N Á S  J S T E  V Ž D Y  V Í T Á N I .
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Dluhy Vám nedají spát?  
Osobní bankrot je řešením.  
Bezplatná konzultace.  

Přijedeme až k Vám. 

Kompletní servis zpracování a podání,

znalecký posudek.

www.oddluzenikv.cz 

tel.č. 605857493

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI

p
. Ja

n
á
èe

k - 1
/4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067
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Prodám by t v osobním vlastnict ví 2+1 
v ulici 9. května 756, 7. patro, rekonstruovaný, 

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

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

Neopakovatelná nabídka 600 000,-
odhad z 12/2011 na 860t. Kč!! 

Rodinné důvody. Kontakt: 606 411 111.

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

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

Tel.: 774 544 731inz_119x92_KASS_Sestava 1  24.8.2012  8:54  Stránka 1
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Hodinový manžel – Domácí profík 
 

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

Roman Eichacker

RomulusRoman@seznam.cz
Tel. 774 196 645     

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

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

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

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

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

těšíme se na vás .

polední menu 

 již od

79,- Kč
MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

Prodej   slepiček 

Prodeje se uskuteční -  ve středu 5. září  2012
Chodov - u klubu Luny - v 14.40 hod

Případné bližší informace tel: 728 605 840   728 165 166  415 740 719    

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

Stáří slepiček –14 - 17 týdnů    Cena -159 - 170 Kč / ks Ceny jsou konečné 
a neměnné.

Slepičky  p o u z e   z našeho odchovu.
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

novinka:  obnova vlasu keratinem

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví
Casanova

tel.:  776 616 029

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

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

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

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

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

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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 

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

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

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

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

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

NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

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

PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Veronika Chmelenská
721 657 754

Jana Gajdošová 606 256 112

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

ZLATNICKÁ DÍLNA
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AUTOSERVIS KRAUS

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

Otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 18.00

AKCE 

NA MĚSÍC PROSINEC • oprava a údržba osobních a užitkových motorových vozidel VŠECH ZNAČEK
• specializace na vozy BMW
• diagnostika vozů všech značek
• příprava a odvoz vozů na STK
• montáže alarmů, centrálního zamykání, autorádií a AV systémů vysoké kvality
• výměny autoskel, tónování oken, klempířské a lakýrnické práce
• opravy klimatizací, jejich čištění a plnění
• renovace autolaků a čištění interiérů vozů
• montáž tažných zařízení

 SERVISNÍ PROHLÍDKA 

VAŠEHO VOZU ZDARMA!!!

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

Školní  734,  věžák vedle Slavie

AKCE !  

VŮNĚ DO MYČKY
                    29,- Kč

DĚTSKÝ SPRCH. GEL 
& ŠAMPON 2 v 1 
300ml ...            29,- Kč

2 HOLÍCÍ STROJKY + 
TĚLOVÉ MLÉKO (50ml) 
                    49,- KčDámská sada:
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www.chodovske-reality.cz
tel.: 777 11 33 44 . 777 70 44 77U Porcelánky 266, Chodov

CHODOVSKÉ REALITY 
EXTRA TIP: bytový dům Nové Sedlo-Chranišov za  895.000,-Kč (6bytů) 

Chodov:           1+1 ul.Revoluční za 440 tisíc Kč  
2+1 ul.Husova za 745 tisíc Kč 

2+1 ul.ČSo za 570 tisíc Kč 
3+1 ul.Rooseweltova za 650 tisíc Kč 

3+1 ul.Tovární za 655 tisíc Kč 
Nové Sedlo:     2+1 ul.Masarykova za 505 tisíc Kč 

2+1 ul.Revoluční za 380 tisícKč 
garáž na sklárně za 105 tisíc Kč 

Rodinný dům v Chranišově za 1.450.000,-Kč
PRO VELKOU POPTÁVKU HLEDÁME BYTY NA PRODEJ I K PRONÁJMU - nabídněte.  

Máme pro Vás kupce na počkání a denně evidujem nové a nové zájemce i o pronájmy!!!

MOBILITY

REALITY

VŠE A JEŠTĚ VÍCE 

NAJDETE NA 

www.chodovske-reality.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

VYŠÍVACÍ STUDIO LUDMILA MIKAČOVÁ
STROJOVÉ VÝŠIVKY A NÁŠIVKY

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
• Vyšívání na čepice •  

• Potisk textilu vyřez. motivy z kvalitních fólií firmy Siser •
Dále prodáváme:

• Trička a polokošile všech velikostí a dostupných barev •
• Čepice - vzory a barvy naleznete u nás v katalogu •

Kontakt: Ludmila Mikačová, Slovenská 1952, Sokolov
               email: mikacova@atlas.cz, telefon: 739 300 707

www.SuperVysivky.cz

Provozovna v půjčovně karnevalových kostýmů,
Slovenská 1952, Sokolov. Otevírací doba: po-pá 14.00-18.00

Vyberte si z našeho katalogu nebo vyrobíme výšivku
podle vašeho návrhu.

CHODOS CHODOV s.r.o. 
při jme do pracovního poměru: 
strojního konstruktéra - vzdělání VŠSE - fakulta strojní 
Požadujeme: velmi dobrou znalost NJ 
                    znalost AJ výhodou 
                    práce na PC (Auto CAd) 
                    praxe v oboru 
                    řidičský průkaz sk.B 
Nástupní plat dohodou dle praxe. 
Kontakt: Lišková Ilona - osobní odd., 
tel. 352619220, e-mail: i.liskova@chodos.cz 
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AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
357 35  Chodov
Tel.: 352 666 987
www.sael.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Máte vůz starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo 
výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, 
která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro 
Vás. Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena u Vašeho 
autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

A slevy máte v kapse

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Šeková knížka – Váš klíč k úsporám v servisu

SekovaKnizka_V2_CZ_DYN_ad217ac4101445f49d7d10c1da519401_indd   1 8/20/2012   2:00:10 PM
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