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Josefské trhy 16. 3. 2013 Staroměstská ulice
Vyhlášení nejlepších sportovců města 21. 3. 2013 K ASS Chodov
Jarní koncert žáků ZUŠ 26. 3. 2013 sál ZUŠ Chodov

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

M-PRAKTIK

Novinka!!!!!!
Rozšíření sortimentu o horizontální a vertikální žaluzie pro plastová okna:
žaluzie pro třídílné okno: 3x žaluzie IDS 18 (480x1180) s montáží...........1780,-Kč

sleva 20% 1480,- Kč

Chtěli by jste nové dveře bez bourání,
bez zmenšení průchodu
a pěkné zárubně?
Vše pomocí renovační technologie firmy WELLE.
Více dotazů a předvedení technologie WELLE na prodejně
svět klíčů a zámků

M-PRAKTIK

Karlovarská ul., Chodov
Tel. 775 262 263

Placená inzerce

Zprávy z radnice
K věci…

Vážení čtenáři. Zimu necháváme za sebou
a blížíme se k jarnímu období. S jarem souvisí také doba úklidu našeho města. Jako
každý rok bych chtěl i letos požádat o spolupráci zejména řidiče. Dubnový zpravodaj
Vám přinese rozpis úklidu v jednotlivých ulic.
Prosím, sledujte dopravní značení a informace od strážníků městské policie, předejdeme
tak zbytečným odtahům vozidel a zejména
urychlíme úklid města a tím i dobu, po kterou
budou jednotlivé ulice a parkoviště pro vozidla uzavřeny.
Na jaře se také rozjedou běžné práce spojené
s údržbou a opravami komunikací a chodníků
a také připravované investiční akce. Z akcí
schválených v rozpočtu města pro letošní rok
bych zmínil pokračování opravy páteřní cesty na městském hřbitově – od křížku dál. Po
této akci bude mít hřbitov kompletní kvalitní
chodník včetně veřejného osvětlení. Dále bylo
schváleno několik kompletních oprav komunikací, například v ulicích Jiráskova, Čapkova, Hrnčířská a Krátká. Měly by být rovněž
osazeny nové dětské herní prvky na sídlišti
„U koupaliště“. Schválený rozpočet města je
přístupný na internetových stránkách města,
kde najdete všechny schválené akce.
Je tomu rok, co jsem ve svém příspěvku informoval o vývoji situace okolo psího útulku.
Z plánovaného záměru vybudovat jakýsi velký, krajský útulek u Sokolova, sešlo. Osobně
to přičítám přílišnému nafouknutí celého záměru do rovin, které vylučují efektivní a zejména finančně příznivý provoz takto velkolepě pojatého zařízení. Město Chodov jde proto
v řešení situace zatoulaných zvířat vlastní cestou a připravilo projekt útulku v Chodově,
který bude umístěn ve Vančurově ulici hned
vedle čistírny odpadních vod. V současné
době se realizují veškeré nutné legislativní
kroky a se zahájením provozu počítáme na
podzim letošního roku.
Závěrem mi dovolte požádat o spolupráci.
Připravujeme změnu internetových stránek
města. A protože internetová prezentace má
sloužit zejména občanům Chodova a jeho
návštěvníkům, chtěl bych požádat o podněty
z Vaší strany. Pokud Vám na našich stránkách
něco chybí nebo naopak je tam něco zbytečné,

dejte mi vědět. Budu rád za každý podnět, jak
stránky připravit, aby se Vám, jejich uživatelům, co nejlépe procházely a mohli jste na
nich rychle a bez komplikací najít to, co hledáte. Své podněty můžete zaslat na:
místostarosta@mestochodov.cz.
Děkuji a těším se příště na shledanou.
Patrik Pizinger, místostarosta

Chodov obrazem:
    Masopust 2013

…děti bavil klaun Pepíno

…strážníkům se podařilo chytit medvěda

…smrtka se také přišla podívat
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Zprávy z radnice
Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově
vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent sociálních věcí

Předpokládaný nástup: dohodou, doba určitá.
Místo výkonu práce: město Chodov a region
města.
Pracovní místo bude dle platné legislativy
zařazeno do platové třídy: 9.
Platové podmínky: v rozpětí od 14220Kč
až 21390 Kč, osobní a zvláštní příplatek.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění
Podmínky pro přijetí:
vzdělání dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.
s maturitní zkouškou
samostatnost, zodpovědnost a dobré komunikační schopnosti
občanská a morální bezúhonnost
řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou je: zvláštní odborná způsobilost při
řízení o dávkách a službách sociální péče, praxe v oboru.
Bližší informace u paní Mgr. Evy Virtelové,
vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 352352121.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu a telefonické
spojení
– číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
– datum a podpis
K přihlášce budu přiloženy tyto doklady:
- profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená
kopie), u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydané domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením - úředně
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-

ném vzdělání.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí
uchazeč na adresu:
Městský úřad v Chodově
personální úsek
Komenského 1077
357 35 Chodov
nebo osobně do podatelny Městského úřadu
v Chodově nejpozději do 15.03.2012
Obálka označená „Výběrové řízení – zaměstnání“ nebude v podatelně otevřena.

Informace z Městského úřadu
Od 1. března 2013 dochází na odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Chodově z důvodu
odchodu vedoucí odboru paní Rabasové k následujícím personálním změnám:
Jiří Čepelák, Dis. - vedoucí odboru:
vydává stavební povolení, ohlášení a jiná
opatření pro stavby právnických osob zejména stavby s technologickými celky, budované
zvláštními technologiemi nebo architektonicky náročným řešením
kancelář č. 221
telefon č. 352352221
e-mail: cepelak@mestochodov.cz
Marie Rezková
referent územního řízení:
vydává územní rozhodnutí a územní souhlasy, odsouhlasuje geometrické plány, vydává
stanoviska k záměrům z hlediska souladu
s územním plánem
kancelář č. 223
telefon č. 352352228
e-mail: rezkova@mestochodov.cz
Dagmar Nedvědová
referent stavebního řízení:
vydává stavební povolení, ohlášení a jiná
opatření ke stavbám rodinných domů, provozoven v nich a stavbám plnící doplňkovou
funkci (garáže, kolny apod.)
kancelář č. 225
telefon č. 352352224
e-mail: nedvedova@mestochodov.cz
Kateřina Kašparová
-referent stavebního řízení
vydává stavební povolení, ohlášení a jiná
opatření k budovám bytovým, školským
či sportovním. Zejména k úpravám bytových
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jader, zateplení bytových domů
kancelář č. 226
telefon č. 352352225
e-mail: kasparova@mestochodov.cz
Pavlína Vrbová - referent stavebního řízení a doprava:
vydává stavební povolení a ohlášení či jiná
opatření ke stavbám pro rodinnou rekreaci,
řadové garáže a reklamy. Na úseku doprava
provádí povolení zvláštního užívání místní
komunikace – zábory, výkopy, vyhrazená parkovací stání apod.
kancelář č. 227
telefon č. 352352226
e-mail: vrbova@mestochodov.cz
Ing. Václav Rýdl - referent stavebního
řízení:
vydává stavební povolení, ohlášení nebo jiná
opatření pro technickou infrastrukturu, dále
pro stavby právnických osob, technologické
stavby
kancelář č. 228
telefon č. 352352227
e-mail: rydl@mestochodov.cz
Václava Rabasová - referent stavebního
řízení:
vydává stavební povolení, ohlášení nebo jiná
opatření pro stavby právnických osob s technologickým vybavením, zajišťuje spisovnu stavebního úřadu
kancelář č. 229
telefon č. 352352222
e-mail: rabasova@mestochodov.cz
U příležitosti odchodu do důchodu bych
chtěla paní Václavě Rabasové jménem svým
i jménem vedení města Chodova upřímně
poděkovat za téměř 20 let poctivé a obětavé
práce na stavebním úřadě. Do dalších let jí
přejeme hodně zdraví, radosti v kruhu rodiny a věříme, že i nadále bude ochotna přispět
radou a zkušenostmi nově jmenovanému vedoucímu a celému kolektivu odboru stavebního úřadu.
Ing. Marcela Kubicová, tajemnice úřadu

Žádosti o dotace - termín se blíží
Připomínáme, že do 31.03.2013 lze podat
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Chodova na volnočasové aktivity dětí a mlá-

deže v organizacích. Zásady pro poskytování
dotací v aktuální verzi, včetně Specifických
kritérií pro tuto oblast a také formulář žádosti
naleznete na webu města:
http://formulare.mestochodov.cz/ost/formulare/
S případnými dotazy se obracejte na paní
Klášterkovou, tel. 352 352 102.
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí

Dluhová poradna pokračuje
Odbor sociálních věcí informuje, že v budově MÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128, pokračuje paní Štěpánka Klimentová a její tým
v poskytování bezplatného dluhového poradenství. Dluhová poradna bude probíhat v termínech: 20.03.2013, 10.04.2013, 24.04.2013,
15.05.2013, 29.05.2013,  vždy od 13:00 do 16:00
hodin.
Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě.
Bližší informace o nabízené službě se dozvíte
na www.financni-poradna.estranky.cz.
PLÁNUJEME
BEZPLATNÝ
KURZ:
do 15.03.2013 se můžete na sociálním odboru
přihlásit na bezplatný kurz „Osobní a rodinné
finance v praxi“ v rozsahu 8 hodin. Dle zájmu
bude určen termín, kurz je možné pořádat
i o víkendu.
Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru
sociálních věcí

Dobročinný obchod
Útočiště, o.
Vážení občané města Chodova, chtěli bychom vás opět touto cestou pozvat k návštěvě
Dobročinného obchodu, kde si můžete výhodně zakoupit ošacení, vybavení do domácnosti
včetně nábytku, skla či porcelánu. V současné
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době máme veškeré zimní zboží za poloviční cenu a prodáváme také knihy po 10,- Kč
za kus.
V nabídce máme rovněž počítače HP Compaq dc 7700 Small Form Factor, Intel Core 2
Duo 2,40 GHz za 2.000,- Kč a monitory LCD
17“ LG za 950,- Kč.
Otevřeno máme od pondělí do pátku vždy
od 08.00 do 15.00 hod.
Chtěli bychom také touto cestou vyjádřit
vděčnost všem stálým i občasným zákazníkům našeho obchodu, kteří svým nákupem
podporují sociální práci Útočiště, o.s., stejně
jako všem dárcům zboží. Bez této podpory
by provoz nebyl možný. Děkujeme!
Odborná sociální poradna je v provozu
vždy v pondělí a středu 09.00 – 15.00 hod
(po domluvě je možný i jiný termín). Město
Chodov na letošní rok opět uvolnilo na podporu činnosti poradny finanční příspěvek.
Velmi si vážíme této podpory.
Kontakt
Adresa: Revoluční 1193, 357 35 Chodov
Telefon: 774 100 590, 774 100 591
E-mail: poradny@utociste.cz
Webové stránky: www.utociste.cz
Pracovníci Útočiště, o.s.

14660, je nás tedy opět o 154 méně.
Součástí evidence obyvatel je dle § 12 odst.
1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších
změn, zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Jestliže je údaj o místě trvalého pobytu
úředně zrušen, je místem trvalého pobytu
sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Na
adrese Chodov, Komenského 1077 (adresa
Městského úřadu Chodov) je úředně trvale
přihlášeno již 741 občanů (v roce 2003 bylo
těchto pouze 130).
Mgr. Ivana Sarkányová,
vedoucí odboru školství,
kultury a vnitřních věcí

Finanční úřad informuje

Výběr daňových přiznání za rok 2012
Finanční úřad pro Karlovarský kraj,
Územní pracoviště v Sokolově, upozorňuje
daňovou veřejnost na připravované úřední
hodiny na Městském úřadě v Chodově v souvislosti s výběrem daňových přiznání k dani
z příjmů fyzických osob za rok 2012.
Zaměstnanci Územního pracoviště v Sokolově budou sloužit úřední hodiny v zasedací
místnosti Městského úřadu v Chodově před
uplynutím zákonné lhůty takto:
Pondělí 25.03.2013 od 13:00 do 17:00 h
Středa 27.03.2013 od 13:00 do 17:00 h
Daňové veřejnosti budou na Městském
úřadě v Chodově k dispozici formuláře daňových přiznání. Daňová přiznání bude zde
možné podat za odborné asistence zaměstnanců ÚzP v Sokolově.
Ing. Libuše Kupilíková, ředitelka
Územního pracoviště v Sokolově

Dobročinný obchod, foto Útočiště, o. s.

Počet obyvatel
V agendě evidence obyvatel jsou evidována
přistěhování, odstěhování, narození a úmrtí
občanů města. Od roku 2009 stále stoupal
počet nových občánků města, ale v roce 2012
se tento počet propadl na 127 (73 děvčátek
a 54 chlapců), což je o 34 občánků méně než
v roce 2011.
K 01.01.2013 je evidováno 14506 obyvatel,
včetně 365 cizinců - k 01.01.2012 to bylo
Zpravodaj města Chodova. Březen 2013

Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
		
kriminality			
		
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
Že je třeba mít své děti pořád pod dozorem, se přesvědčila jedna žena v ul. Hlavní, která si odskočila z osobního vozidla
před domem jen pro něco domů a své děti
nechala ve vozidle i s klíčky v zapalování.
Starší chlapec si chtěl mezitím pustit rádio
a otočil klíčkem, kdy ve vozidle byla zařazena rychlost a vozidlo začalo při snaze
o nastartování skákat z vozovky na chodník. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale pro
matku dětí to bylo ponaučení na celý život.
Z úsměvné kategorie byl případ
telefonického oznámení, že do silničního provozu se hrdinně zapojila i labuť,
která v ul. U Porcelánky pochodovala
na hlavním silničním tahu mezi jedoucími
vozidly a směrovala ke kruhovému objezdu. Bohužel řidiči rychlejších vozů neměli
pro tohoto účastníka provozu příliš pochopení a hrozilo, že dojde k jeho rychlé eliminaci. Strážníci s osobním nasazením provedli odchyt zvířete a labuť byla převezena
na Bílou vodu. Za několik dní na to jsme
však řešili podobný případ, kdy do města
zase pro změnu zavítala srnka, kdy nejdříve způsobila rozruch před ulicí Tovární a
poté se nebezpečně proplétala kolem Luny
přes silnici. Za asistence strážníků a přivolaných hasičů pak naštěstí zamířila ke garážím do ul. Vančurova.
Častým oznámením občanů v těchto
dnech bývá žádost obyvatel panelových
domů o vykázání nějakého bezdomovce,
který přespává za výtahovou šachtou, ve
sklepních kójích či někde v mezipatře. Samozřejmě strážníci přijedou a situaci vyřeší, jenom žádáme správce domů i jednotlivé obyvatele, kteří mají samostatné bytové
jednotky ve vlastní správě, aby ve vlastním
zájmu zamykali vchody či se sami přesvědčili, koho si do domu vpouští.
O velikém štěstí v neštěstí mohl mluvit
50letý muž, kterému bylo odcizeno jeho
osobní vozidlo. Za několik dní na to, to-

tiž nějaký občan oznámil, že je majitelem
garáže v ul. Vančurova a nějaké vozidlo je
zaparkované přímo před vjezdem do jeho
garáže a žádal odtah vozidla. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že vozidlo je hlášeno jako odcizené a mohlo tak být vráceno
šťastnému majiteli.
Občas se v našich příspěvcích zmiňujeme i o poctivých nálezcích ztracených
osobních věcí, dokladů či dokonce peněz.
Nejinak tomu bylo i v tento čas, kdy nálezce nalezl v regionu města na zemi peněženku a vhodil jí do sběrné schránky
České pošty. Zaměstnanci se poté obrátili
na Městskou policii a ta lustrací zjistila
majitele, kterému byl nález předán. Tímto
poctivému nálezci děkujeme.
Že v silničním provozu máme být obzvláště opatrní a to zejména při přecházení vozovky, ví jistě již každé malé dítě, ale
dospělý člověk na to v denním shonu často
zapomene. Nešťastná událost se přihodila
76letému pánovi, který se při přecházení
přechodu pro chodce v obci Vintířov dostal do střetu s osobním vozidlem. Nehoda
se neobešla bez zranění a musel být převezen do nemocničního zařízení. Nehodu
poté šetřila policie ČR.

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

Víte, že…
Varujeme rodiče malých dětí, aby poučili své ratolesti o nebezpečí vstupu
na zamrzlé vodní plochy bez dozoru
dospělé osoby.
Dále žádáme řidiče při parkování
svých vozidel, zvláště v lokalitách ulic od
Zahradní po Konečnou, od Hlavní
po Příční a v lokalitě tzv. nová Husova, aby neparkovali své vozidla
před nájezdy na chodníky a dodržovali průjezdnost vozovek, kdy
pak nemůže najíždět k posypové
a úklidové činnosti sněhu a námrazy technika CHOTES.
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Bezpečnost ve městě
Souhrn jednotky PO za leden 2013
Leden byl z pohledu zásahové činnosti
poměrně klidný. Jednotka zasahovala celkem u 8 událostí. Letošní statistiku požárů zahájily požáry kontejnerů na odpad
v ulicích Husova a Příční. Zbývající zásahy
měly technický charakter. Celkem ve 3 případech byl likvidován únik provozních náplní z vozidel v ulicích Karlovarská, U Koupaliště a Tovární. V jednom případě byla
odstraňována krev z komunikace po těžkém
zranění osoby v Osadní ulici. Dále byl nouzově otevřen byt v Říjnové ulici z podezření na zranění uživatele, který naštěstí pouze „tvrdě“ spal. V závěru ledna byl hlášený
požár elektrického sloupku v Poděbradově
ulici, který byl nakonec překlasifikován
do kategorie technických pomocí. Bližší informace nejen o zásahové činnosti najdete
na našem webu www.sdhchodov.cz.
Dne 25. ledna si Městská policie Chodov
připomněla významné dvacetileté výročí od svého vzniku. V rámci dlouhodobé
vzájemné spolupráce byli kromě bývalých
i současných členů, velitelů MP, spolupracovníků, zástupců zřizovatele vedení města
Chodova, pozváni i zástupci Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje
a Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Pozvání za HZS přijali ředitel HZS Karlovarského kraje Ing. Václav Klemák a Ladislav
Zapf. Za vynikající dlouholetou spolupráci
převzali upomínkovou hvězdu. Za zásahovou jednotku SDH Chodov a městský
záchranný systém převzali upomínku velitel jednotky SDH Chodov Ing. Jiří Kiss a
Martina Svobodová. Při proslovech k dvacátému výročí od založení MP Chodov byla
zvýrazněna právě dlouholetá a perfektní
spolupráce městského záchranného systému, jehož složkami je MP Chodov a jednotka SDH Chodov.

Informace SDH leden 2013
Dne 26. ledna 2013 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Chodov. Akci
zahájil starosta sboru pan Ladislav Zapf
přečtením programu a přivítáním hostů i
členů našeho sboru. Pozvání přijali ředitel
Územního odboru Hasičského záchran-

ného sboru Karlovarského kraje plk. Ing.
Pavel Růžička a starosta města Chodova
Ing. Josef Hora. V průběhu výroční valné hromady byla přečtena zpráva starosty
o činnosti SDH Chodov za rok 2012, zpráva velitele zásahové jednotky, zhodnocení
činnosti kolektivu mladých hasičů i sportovních družstev mužů i žen, plán činnosti
na rok 2013, pravidla hospodaření a finanční rozpočet pro rok 2013. V příjemném sobotním odpoledni bylo také předáno několik významných ocenění členům
našeho sboru. Pět členů převzalo medaili
SH ČMS „Za věrnost 10 let“. Dále převzal
stužku k medaili SH ČMS „Za věrnost 40
let“, starosta města a dlouholetý člen SDH
Chodov, Ing. Josef Hora a stužky k medaili
SH ČMS „Za věrnost 50 let“ obdrželi Petr
Cerovský a Josef Sosnovec. Slavnostního
oceňování se ujal ředitel ÚO Sokolov plk.
Ing. Pavel Růžička, starosta SDH Chodov
pan Ladislav Zapf a velitel jednotky SDH
Chodov Ing. Jiří Kiss. Po ukončení Výroční
valné hromady bylo pro přítomné připraveno příjemné posezení.
V průběhu ledna stále pokračovala
sportovní příprava hlavně mládežnického družstva v tělocvičně na sezónu 2013.
Taktéž byla ve spolupráci s velitelem MP
Chodov v letošním roce zahájena preventivně výchovná činnost v prostorách
hasičské zbrojnice zaměřená žáky všech
školních a předškolních zařízení v Chodově. V lednu nás navštívili žáci posledních
ročníků ZŠ v ulici Komenského v Chodově.
Tento program byl během ledna rozšířen
i pro všechny zaměstnance Městského úřadu Chodov. Probíhala zde tradiční výuka
poskytování první pomoci, základy požární
ochrany, hasiva, praktické hašení požáru
pomocí ručních hasicích přístrojů, správné chování zaměřené na požáry a dopravní
nehody, rozbor poznatků z praktických zásahů, identifikace místa události, správné
oznamování na tísňové linky, seznámení
s integrovaným záchranným systémem
a ochranou obyvatelstva.
Za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz
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Život ve městě
zboží a Vy si doma vše v klidu můžete připravit. Ve dnech 18.–21.03. jen přineste
označené, oceněné oděvy i se seznamem.

DDM
			
			 Chodov
Bludiště

	         
Na indiánské stezce 2013…
ve Lhenicích

Drátované velikonoce

KDY: od neděle 30.06. do soboty 13.07.2013
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA za 14ti denní tábor: 4900,- Kč
Věk indiánů a indiánek: 6–9 let

Cesta do středu Země 2013
KDY: od 05.07. do 14.07.2013
KDE: Hotel Berghof – Nové Město - Jáchymov
CENA: 3800,- Kč
KDO: Děti 7-14 let
Bližší info o táborech najdete na našich
stránkách www.ddmchodov.cz.

Turnaj ve florbalu
Pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory Města Chodov v sobotu 16. března
od 8:00 hodin v tělocvičně 2. ZŠ Chodov.
Nejpozději do čtvrtka 14. března přihlašujte tříčlenná družstva v kanceláři DDM.
Přihlásit se mohou chlapecká, dívčí
i smíšená družstva v těchto kategoriích:
1. – 3. třída
4. – 6. třída
7. – 9. třída
Pro zařazení do kategorie je určující
třída, do které chodí nejstarší člen družstva.
Pravidla a hrací doba bude upřesněna
před zahájením turnaje.
Nejlepší týmy budou oceněny.

BURZA jarního a letního dětského
oblečení, obuvi, hraček
a sportovního vybavení  
Pondělí, úterý 25.a 26.03.2013
prodej 10-17 h
Středa 27.03.2013
výdej + vyúčtování 10-16 h
Přijímáme pouze dětské - čisté, zachovalé zboží. Přijďte se včas (nejlépe hned zítra) domluvit do kanceláře DDM, přidělíme
Vám kód, lepíky a arch k zapsání vašeho

DDM Bludiště Chodov pořádá další kurz
pro veřejnost ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO,
v rámci projektu EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOSKÝCH
OBLASTÍ.
Přijďte
si
vyzkoušet
tuto
techniku a užít si příjemný podvečer.
KDY: čtvrtek 14.03.2013 od 17:00 hodin
CENA: 150,- Kč
S SEBOU: přezůvky, vyfouknutá vajíčka
Paličkování
DDM Bludiště Chodov nabízí paním i dámám, které to již umí, možnost pravidelných schůzek při paličkování.

Městská galerie Chodov
se sídlem v DDM Bludiště připravuje
na duben: „Absolventi 2013“
ZUŠ Chodov
vernisáž: 16.04.2013 v 16:00 hodin
termín výstavy: 16.04.-02.05.2013
květen:
„Děti a svět kolem nich“
I. stupeň ZŠ Komenského
vernisáž: 14.05.2013 v 16:00 hodin
termín výstavy: 14.05.-30.05.2013
červen:
„Zbloudilá keramika a nalezení fotografové“  DDM Bludiště
vernisáž: 04.06.2013 v 16:00 hodin
termín výstavy: 04.06.-20.06.2013
září:
„Devatero řemesel“ - Výstava a kurz
řemeslných prací pro veřejnost
kurz: sobota od 10:00 do 16:00 h
říjen:
Podzimní burza dětských oděvů
listopad:
Prodejní výstava adventní výzdoby
M. Dyrcové a patchworku M. Fišerové
vernisáž: 17.11.2013 v 15:00 hodin
konání výstavy: 16.11.- 22.11.2013
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Život ve městě
Mě s t sk á knihovna Cho dov
Březen měsíc čtenářů

od 1. do 31.03.
V rámci celorepublikové akce – březen – měsíc čtenářů, jsme pro vás přichystali řadu akcí
a čtenářských výhod.
Miniškolení na PC
Objednávky školení osobně na dospělém
oddělení knihovny nebo na tel.: 352 352 254.
Registrace nových čtenářů na rok zdarma Noví čtenáři si mohou nechat na oddělení pro dospělé nebo pro děti vystavit průkaz
a vyzkoušet si služby knihovny na rok zdarma.
Amnestie na upomínky
Během tohoto období můžete na jakékoliv
oddělení knihovny vrátit bez poplatku za
upomínku knihy, které máte doma i třeba několik let. Knihy je možné vrátit i anonymně.

Čajová překvapení aneb „Raritní čaje
a vylomeniny z celého světa“

středa 06.03. od 17:00
Další degustace čajů s Ing. Zdeňkem Nepustilem.

Rodinka – Narozeninová párty

čtvrtek 07.03. od 10:00
Tentokrát na Rodince oslavíme její páté narozeniny. Maminky s dětmi od 2 do šesti let
se mohou těšit na pohádky, říkanky a různé
hry. Děti mohou přijít v kostýmech.

Beseda - Proroci a my aneb Slyšte slovo
Hospodinovo, sodomští náčelníci!
čtvrtek 07.03. od 17:00
Vztah Boha a jeho proroků k mocným tohoto světa. Mimořádné nekonformní duchovní
osobnosti stavějící se do cesty násilí a nesvobodě. Další z cyklu besed s panem Tomášem
Kábrtem.

i méně známých spisovatelů. Ledacos zůstalo skryto, ale to, co šlo poodhalit, představuje kniha Utajené životy slavných Čechů.
Na životech těchto mužů vám ukáže, že ani
v předchozích dvou stoletích se nevyplácelo
vymykat se průměru – a právě o tom se dozvíte z jednotlivých příběhů.

Trénování paměti

čtvrtek 14.03. od 17:00
V rámci Národního týdne trénování paměti
si můžete přijít vyzkoušet různá cvičení pro
svou paměť.

Listování - Láska a tělo

čtvrtek 21.03. od 18:00
Divadelní představení z cyklu Listování. Herci Lukáš Hejlík a Lenka Janíková vám tentokrát představí knihu Arnošta Lustiga Láska
a tělo.

Výstava a hlasování soutěže
Velikonoční vajíčko

od 27.03. do 11.04.
Bude probíhat na dětském oddělení.

Socialistické Československo

středa 27.03. od 18:00
Přednáška historika Mgr. Jana Nedvěda, který představí nejdůležitější milníky totalitní
nadvlády komunistické strany. Z hlediska
regionálního se pak přednáška dotýká i problémů pohraničí. Zároveň je doplněna o prezentaci s dobovými fotografiemi.

Beseda - Bože můj, proč jsi mě opustil?

čtvrtek 28.03. od 17:00
Neznámé souvislosti a překvapivé poselství
tajemného, tři tisíce let starého Žalmu 22.,
který ze Starého zákona citoval Ježíš, když
umíral na kříži. Velikonoce do hloubky. Další
z cyklu besed s panem Tomášem Kábrtem.

Burza knih

Čtvrteční výtvarné dílničky

Utajené životy slavných Čechů

•
•
•
•

pondělí 11. a 25.03. od 9:00 do 18:00
hodin
V čítárně si budete moci nakoupit vyřazené
knihy za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.
středa 13.03. od 18:00
Spisovatelka Martina Bittnerová návštěvníky
seznámí se zajímavostmi ze života známých

od 14:00 do 17:00 hodin

07.03. Jarní tvoření
14.03. Velikonoční dekorace
21.03. Módní doplňky
28.03. Záložky do knih
Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé.
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Knižní hrátky aneb hurá do pohádky

každé pondělí od 16:00 hodin čtení
z knihy
•
•
•
•

04.03.  Vydrýsek
11.03.   Slovo má Hurvínek
18.03.  Mokré pohádky
25.03.  Včelí medvídci
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Tipy knihkupectví

Jonathan Littel – Laskavé bohyně
Martina Cole - Bestie
Jo Nesbo – Netopýr
Monster high 4 – Příšerná parta je zpět
Tip pro Vás: Mega výprodeje, slevy až 98%
Otevřeno: Po-Pá 10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov - knihkupectví
Staroměstská 55, tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Velké slevy regionálních titulů:
Velká turistická encyklopedie 99 Kč

Z ákladní umělec ká 	 
š kola Cho dov
Pozvání na březnové akce

Koncertní sál ZUŠ,
p. uč. J. Hraničková.

pořadem

Výsledky školního kola Soutěže ZUŠ

Hra na akordeon, hra na elektrické klávesové
nástroje, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ze dne 23.01.2013.
Do okresního kola Soutěže ZUŠ v Kraslicích
postupují (26.02.2013):
Hra na akordeon
I. kat. Soukup Pavel - p. uč. Z. Hranička
III. kat. Kapr Jan - p. uč. Z. Hranička
Komorní hra akordeonů
I. kat. Kapr Jan, Rezek Ondřej
Do okresního kola Soutěže ZUŠ v Chodově
postupují (13.02.2013):
hra na elektronické klávesové nástroje
II. kat. Gárská Lenka - p. uč. M.Plitz
III. kat. Gárský Pavel - p. uč. M. Plitz
V. kat. Brabcová Barbora p. uč. L. Smetanová
Do okresního kola Soutěže ZUŠ v ZUŠ
A. Dvořáka K.Vary postupují (12.02.2013):
komorní hra s převahou smyčcových
nástrojů
III. kat. trio: Štulíková Anežka – housle,
Maxa Radek – klavír, Khier Filip – violoncello - p. uč. Mgr. art. J. Severová
Jitka Kaprová, DiS. ředitelka ZUŠ Chodov

12.03. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. J. Hrebeňákové
- sál ZUŠ Chodov.

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov

19.03. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. V. Moiseevy
a J. Severové - sál ZUŠ Chodov.

Únor našima očima

21.03. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. E. Bartůška
a J. Drechslerové - sál ZUŠ Chodov.
25.03. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. M. Plitze
a O. Hanouska - sál ZUŠ Chodov.
29.03. 19:00
Koncert žákovských kapel p. uč. Bartůška
a M. Doležala - restaurace Bernard Nová Role.

Jarní koncert žáků ZUŠ

Úterý 26.03.2013 od 17:00 hodin

provází

Život na naší škole byl v měsíci únoru velmi
rušný. Čekaly nás dvě velké akce, na které
jsme se všichni moc těšili, ale pojďme na to
pěkně postupně .
Školní akademie Dlouho očekávané datum 5. února přineslo všemi očekávanou akci
– Školní akademii, kterou jsme uspořádali
po obrovském úspěchu této akce z loňského
roku. A tak bylo k vidění nejen volné pokračování Sněhurky, několik skvělých tanečních
a pěveckých čísel, ale také k nám zavítaly
skutečné hvězdy hudebního nebe: Helena
Vondráčková, Karel Gott a rocková babička
Tina Tuner, jež naše diváky pěkně rozparádila. Prošli jsme se napříč dějinami a dozvěděli
se nejen to, co skrývaly šatníky v jednotlivých
časových obdobích, ale také to, jak probíhaly
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Život ve městě
námluvy. Vskutku velmi poučné. Na tuto akci
byli pozváni i představitelé naší partnerské
školy, kteří odjížděli se širokými úsměvy na
tváři a se slovy chvály. Děkujeme všem našim
studentům a učitelům, kteří se do příprav
a realizace zapojili.
    Maturitní ples. Ještě neutichly emoce
z naší Akademie a již jsme se hrnuli vstříc
další skvělé akci – Maturitní ples třídy G8,
který se konal dne 8. února. Celý večer byl
senzační. Myslím, že všichni, kdo byli přítomni, mi dají za pravdu. Chtěli bychom
našim maturantům poděkovat za náramný
večer plný tance a zábavy. Více o plese se
můžete dočíst v příspěvku našeho studenta –
maturanta Pavla Vaška.
    Přípravné kurzy. Každou středu u nás
ve škole probíhají přípravné kurzy, do kterých docházejí naši budoucí studenti. Učí
se taktice při vyplňování testů u přijímacích
zkoušek, zkoušejí si různé testové úlohy
a také poznávají své budoucí spolužáky.
Pokud jste se rozhodli pro studium na naší
škole, neváhejte využít této nabídky a přijďte
se připravit k přijímačkám. Kurzy probíhají
zvlášť pro studenty primy gymnázia a pro
uchazeče o studium na střední škole. Kurzy
jsou bezplatné! V tomto měsíci nás čeká ještě
jeden maturitní ples tříd OA4 a EL4, navrátí
se nám studenti z lyžařského kurzu, uskuteční se recitační soutěž ale o tom až příště.

a rodin se upřely na osm tanečních párů,
vlnících se v rytmu cha-cha a jivu na choreografii taneční mistryně Šárky Horákové, za
jejíž nápadité taneční kreace patří velký dík.
Při slavnostní ceremoniálu jsme se s hlavou
vztyčenou vznášeli za doprovodu symfonické
sonáty. Nastal klid. Prošla pod našimi křídly,
jako nás ona chránila po celé čtyři roky svými, aby nám předala klíč od další etapy života
v podobě šerp, Paní Misaková, naše Sváťa,
není jen třídní učitelkou. Je hurikánem,maturitni odplavující bolest a smutek dne.
Děkujeme Vám za vše. Jako diamant jsme
na vrchol večera usadili půlnoční překvapení. Smích zaplavil celý sál. Pobřežní hlídka
zachránila lidský život; Beyoncé v podobě tří
Single Ladies navštívila Chodov; Nicki Minaj ukázala své obrovské pozadí; tři skupiny
soupeřily v epickém tanečním battlu; čas zbyl
i na všemi milovanou Pomádu a na samém
konci přijela na koloběžce v dívčím oblečku
naše Sváťa. Poděkování patří i sponzorům,
bez jejichž pomoci by se celá zlato-hnědá krása nemohla konat.

za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Maturitní ples s jiskrou slávy

Před osmi lety jsme stáli v kulatých brýlích,
s dětskou tváří přede dveřmi školy a netušili jsme, jakým způsobem se nám změní naše
životy. V průběhu let se životní cesty každého
z nás navzájem propletly. Brečeli jsme z radosti i smutku. Těšili se ze slávy druhého.
Prožívali jsme odchody lidí z našich srdcí, ale
i příchody těch nových.
Alejí životních událostí jsme kráčeli ruku
v ruce, avšak každá pouť má i svůj konec. Než
se dotkneme pomyslné betonové zdi, završující osmiletou, mnohdy i trnitou cestu, prožili
jsme společně nádhernou noc. Pod černými
mraky zimního večera, kdy se psal datum
8. 2. 2013, uspořádala třída G8 v KASSu Chodov velkolepý maturitní ples. Večerem provázel skvělý moderátor Nasty, který svým vtipem a umem zasadil do překrásné skládanky
bálu poslední díl. Světla zhasla, oči přátel

Přípitek na maturitním plese

Za svou osobu mohu říct, že jsem za osm let
pochopil jednu věc. Být rodinou neznamená
mít stejnou krev. Rodinu tvoří společné okamžiky, láska a vzájemná důvěra. Stali jsme se
rodinou a v tomto okamžiku se ocitáme na
opravdovém pokraji slávy.

Pavel Vašek

ZŠ Školní ul.

Den otevřených dveří

V návaznosti na články v předcházejících
číslech Zpravodaje chceme připomenout, že
v rámci oslav 50. výročí školy připravujeme
na 27. a 28. března 2013 Den otevřených
dveří. Na středu 27.03.2013 od 15:30 hodin
chceme pozvat všechny bývalé i současné

Zpravodaj města Chodova. Březen 2013

Život ve městě
zaměstnance na prohlídku školy, přátelské
posezení a popovídání si o současnosti i minulosti. Prosíme bývalé zaměstnance, kteří
mají kontakty na své kolegy, aby je o Dni otevřených dveří informovali a spolu s nimi nás
navštívili. Ideální bude, když svoji účast potvrdíte na telefon 352352290-2 do poloviny
března 2013.
Následující den bude škola od 10:00 hodin do 17:00 hodin otevřena pro veřejnost.
Bude možné si prohlédnout celý areál školy,
jednotlivé třídy, výstavku prací dětí na I. i II.
stupni ZŠ a vy, kteří jste chodili již před více
lety do školy jako žáci, zavzpomínejte na léta
školní docházky a určitě objevíte nejen svoji třídu, ale i místo, kde jste seděli, kde jste
sportovali, případně trávili přestávky. Budete
moci posoudit, co se změnilo a naopak zůstalo při starém. Těšíme se na vaši návštěvu

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Od hvězd k matematice

Pro zpestření výuky v rámci rozšíření
znalostí z přírodovědy navštívily 5.třídy
Planetárium v Ústí nad Labem.
Zde se žáci formou besedy a praktických
ukázek dozvěděli více o vesmíru, planetách
a sluneční soustavě. Zároveň tyto informace
a poznatky mohli použít i v hodinách pracov.činností a výtvarné výchovy.
Žáci se také zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda, kde si mohli porovnat
znalosti z matematiky a logického myšlení.
Z každé třídy postoupilo několik žáků do
okresního kola, ve kterém jim budeme držet
pěsti pro štěstí.

Učitelky 5. tříd

ZŠ Husova ul.

40. výročí školy - výstava
V rámci oslav 40. výročí školy
byla dne 26. února v galerii DDM zahájena
výstava představující naši školu v rozpětí uplynulých let s názvem „Tak šel čas…“.
Vernisáž výstavy byla zahájena v galerii
DDM vystoupením žáků školy a malým pohoštěním.
Na výstavě jsou k zhlédnutí jak fotografie
z historie i nedávné současnosti, tak výrobky
žáků a také poháry jako důkazy sportovních
úspěchů žáků naší školy.

Zážitkový den - Afrika

„Zážitkový den“ se vydařil. Celý 1. stupeň
se v tento den přenesl do Afriky. Ráno byla
pomyslná cesta na tento kontinent zahájena
besedou s novinářem René Nekudou. Celé
své vyprávění doprovázel mnoha fotografiemi a hudebními nahrávkami. Po skončení se jednotlivé ročníky přesunuly zpět do
svých tříd, kde následoval projekt „Afrika“.
Při něm děti vyráběly zvířata žijící v Africe,
shromáždily informace o tomto kontinentu
a zpracovaly je do zeměpisné mapy doprovázené vlastními ilustracemi.
Další zážitkový den je naplánován
na 12. duben. Námětem je „Náš regionměsto, kraj“.

Sport

Nezapomínáme také sportovat, jak je pro
naši školu typické. Přesvědčily nás o tom výsledky ve florbalu. Dívky z 1. stupně (Jará E.,
Jará I., Morová N., Vaňková K., Mikesková
T., Aubrechtová A., Prokopičová E .,Kotková V.) ve sportovní lize ZŠ úspěšně postoupily do krajského kola, kde obsadily krásné
2. místo a získaly potřebné body do soutěže.
Také 2. stupeň nezahálí. Zde děvčata (Červenková L., Svobodová B., Považajová K.,
Střelcová J., Gareisová N., Křížová E.) perfektně zabodovala v soutěži Orion florbal cup.
Vítězstvím v okresním kole si zajistila postup
do krajského kola. Zde získaly dívky 2. místo.
Oběma družstvům gratulujeme.

Třída s rozšířenou výukou	 
výtvarných technik

Oznamujeme rodičům žáků budoucích
6. ročníků otevření (ve školním roce
2013/2014) třídy s rozšířenou výukou výtvarných technik pod vedením výtvarnice
Mgr. Oxany Něseněnkové. Výuka bude probíhat podle ŠVP ZŠ Chodov, Husova ulice.
Žáci budou mít 4 hodiny výtvarných technik
týdně.
Obsahem bude výuka za použití netradičních výtvarných technik, výroba keramiky, fotografování a zpracování foto na PC,
výuka v netradičních prostorách, návštěva galerií, výstav a v neposlední řadě pořádání vlastních výstav.
V případě zájmu se obracejte na ředitelství
ZŠ Chodov, Husova 788
(tel. 352 352 390, 602 459 734).

Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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Život ve městě
Přihlášky do konce května 2013 osobně nebo
na e-mail: zs3chodov@seznam.cz.
Nabízíme k pronájmu budovu bývalé
školní jídelny. V případě zájmu se obracejte
na vedení školy. Tel. 352 352 390 ( Mgr. Libor
Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

to. Postup do krajského kola si vybojovaly i
mladé volejbalistky ze 6. tříd naší v soutěži
3+3. Poslední úspěch zaznamenalo družstvo 5. ročníku, které vybojovalo postup do
okresního finále a zde skončilo na krásném
4. místě. Skvěle si vedli i naši skokani přes
švihadlo, kteří přivedli naši školu k vítězství
mezi chodovskými školami .

Recitační soutěž

ZŠ Komenského ul.  
Poděkování

Žáci a učitelé ZŠ Komenského 273 děkují společnosti Nábytek Ideál za sponzorský
dar, který využijí při vyučování.

Dějepisná olympiáda Mladý historik 2013
- okresní kolo
Již na konci ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády „Mladý historik“, ve kterém nás reprezentovali 3 soutěžící. Žákyně
9.B Lenky Čalounové, která skvěle reprezentovala naši školu a obsadila nádherné 2. místo z celkového počtu 31 soutěžících. Podobný
výsledek v dějepisné soutěži jsme naposledy
zaznamenali v dobách mladého historika
Miloše Bělohlávka.

Výchovný koncert

Dne 15. února 2013 pořádala Základní
umělecká škola v KASSu Výchovný koncert
pro žáky chodovských škol. Dvacet vybraných žáků druhého stupně naší školy shlédlo
vystoupení souboru Musica Festiva di Praga,
Muzikanti měli pro děti připravený bohatý
program, společně popisovali vývoj hudby
od doby středověké až do současnosti. Jako
hudební doprovod zvolili díla nejslavnějších
představitelů daného období (G. F. Händel,
J. S. Bach, W. A. Mozart, A. L. Weber aj.)
i tvorbu méně známých autorů. Děkujeme
Základní umělecké škole i souboru Musica
Festiva di Praga za přínosný a velice příjemný kulturní zážitek.

Ze sportu

Žákům naší školy se dařilo i v dalších
soutěžích. Družstvo florbalistů 6.-7. třídy
se probojovalo až do krajského finále, kde
obsadilo 5. místo. Také šachisté naší školy
vybojovali v krajském finále v Teplé 4. mís-

Ve středu 13. února proběhla na naší škole další soutěž, a to v recitaci. Soutěžili žáci
v kategorii 3.-5. ročníků. Účast byla opět
veliká, a proto je vždy rozhodování o umístění soutěžících opravdu těžké.
První místa ve svých kategoriích obsadili:
Nikol Doležalová ze 3.B. a Martina Hubená
ze 4.B. Do okresního kola v Sokolově je doprovodí Radek Hegenbart a Sabina Veberová.
Věříme, že se ani v konkurenci žáků jiných
škol naše děti neztratí.
Více informací ze života školy na www.
zschodov.cz

za pedagogický sbor M. Volek

Poděkování
Děti z dětských domovů děkují chodovským firmám a občanům za vánoce.
Tímto chci poděkovat firmám Waltr GötzlE.W.G., Potraviny TIPO, Elektro Dvořák,
rodině Smolkových, P. Pojarovi a Monice
Zdanovcové.

Děti z dětských domovů Karlovy Vary a
Horní Slavkov a Bohuš Eliáš

Ráda bych touto cestou poděkovala Panu
Miloši Tesařovi, který má obchod Akvaristika - chovatelské potřeby, za sponzorský dar
do tomboly na 3. farní ples v Sokolově, který
se konal 08.02.2013, i když to bylo pro jiné
město, byl ochotný něco pro tuto farnost
udělat. Musím mu také poděkovat za farnost
Chodov a to, když je Sbírka tří králů (tento
rok bohužel nebyla). vždy rád a ochotně přispěl peněžitými dary. Velmi si jeho pomoci
vážím, přeji mu v tomto roce pevné zdraví,
štěstí, spokojeností a hodně zákazníků.

Věra Červíková. U Porcelánky, Chodov
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Rozmístění kontejnerů pro zahrádkáře – 2013
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Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

V zahrádkářských osadách č. 10, 10a, 11, 14, 15 a 17 jsou v průběhu roku umístěny nádoby o objemu 1100 litrů (vývoz vždy v pondělí), v chovatelské osadě
č. 2 velkoobjemový kontejner ve vlastnictví osady. Vývoz a přemístění kontejnerů č. 1 a 2 je prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek, č. 3 jen v pondělí.

Vančurova (ZO č. 10 a 10a)
Karlovarská (ZO č. 11)
Poděbradova (ZO č. 14)
Horní (ZO č.15)
Stará Chodovská (ZO č. 17)

3. kontejner:

3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. -

11.
14.
18.
21.
25.
28.
1.
4.

Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po
Po - Čt
Čt - Po

Vančurova (ZO č. 5)
Karlovarská (ZO č. 13)
rybník Račák (nahoře)
rybník Račák (dole)
Pod Žel. dvorem (ZO č.16)
Stará Chodovská (mlýn)
Lesní (CHO č. 1)
Hrnčířská

2. kontejner:

11. 3. 14. 3. 18. 3. 21. 3. 25. 3. 28. 3. 1. 4. 4. 4. -

Poděbradova (ZO č. 2 nahoře)
Po - Čt
Poděbradova (ZO č. 2 dole u RS) Po - Čt
Žižkova (u ZO č. 12 u „Bahňáku“) Čt - Po
Žižkova (u ZO č. 7)
Po - Čt
Žižkova (u ZO č. 4)
Čt - Po
za hřbitovem (ZO č. 8)
Po - Čt
za hřbitovem (ZO č. 9)
Čt - Po
ČSO (ZO č. 6)
Po - Čt
ČSO (ZO č. 1)
Čt - Po

1. kontejner:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

Život ve městě
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Kino

Horké novinky

CROODSOVI 3D

SMRTONOSNa PAST

Premiéra
animovaného
filmu USA.

OPeT V AKCI
Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA

čtvrtek 14. 3., pátek 15. 3.,
sobota 16. 3. a neděle 17. 3. v 19:30 h

Přístupný, titulky. Vstupné 130 Kč.

h, Přístupné,
pátek 22. 3. v 17:00
:00 h česky mluveno.
sobota 23. 3. v 15
h Vstupné 155 Kč
neděle 24. 3. v 15:00

čtvrtek 21. 3. sobota 23. 3. a čtvrtek 28. 3. v 17 h

MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D /125/

Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA
Když se Oscar Diggs (James Franco), druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou
morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru (Mila Kunis), Evanoru (Rachel Weisz) a Glindu (Michelle Williams)...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
čtvrtek 21. 3. a pátek 22. 3. v 19:30 h

GAMBIT /89/

Premiéra / Krimi, komedie / USA
Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jednomu boháči, ale jeho plán postrádá
jednu část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Cameron Diaz).
Sám je jí natolik okouzlen, že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
čtvrtek 28. 3., pátek 29. 3., sobota 30. 3. a neděle 31. 3. v 19:30 h

G. I. JOE 2: ODVETA 3D /120/

Premiéra / Akční, Sci-Fi / USA, Kanada
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra, která
má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se ukáže ve chvíli,
kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí příslušníky této
jednotky za vlastizrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci.
Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč
Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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Kino

pátek 1. 3., sobota 2. 3.  a neděle 3. 3. v 17 h

úterý 12. 3. v 19:30 h

Premiéra / Animovaný / Česko

Akční, krimi, thriller / USA

Přístupné. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kčč

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE /90/

Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně!
Král Rudolf v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc
poklad nejcennější - Svatováclavskou korunu.

pátek 1. 3. a sobota 2. 3. v 19:30 h

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 3D

Akční, fantasy, horor / USA, Něměcko

S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se
setkáváme 15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

KONEČNÁ /107/

Z Las Vegas do mexické věznice se snaží FBI přepravit zločince Gabriela Corteze
(Eduardo Noriega). Při přepravě ho Gabrielův kartel vysvobodí a snaží se prchnout
do své domoviny. Šéf FBI John Bannister (Forest Whitaker) proto volá šerifovi
Rayovi Owensovi (Arnold Schwarzenegger), ke kterému se zločinec pomalu blíží..

středa 13. 3. v 19:30 h

MANIAK /93/

Krimi, horor, mysteriózní / USA

Film Maniak je Jackem Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném
Los Angeles. Maniak je novým zpracováním kultovního filmu, který je mnohými
označován za nejlepší thriller všech dob - intimní, obrazově odvážný, psychologicky
komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

sobota 2. 3.  a neděle 3. 3. v 15 h

čtvrtek 14. 3., pátek 15. 3. a sobota 16. 3. v 17 h

Animovaný, dobrodružný / Belgie

Premiéra / Komedie / USA

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D /93/

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se
ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai.

NA ŠROT

Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na
šrot se však nedoporučuje noc před největší zkouškou na medicíně.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 3. 3. a pondělí 4. 3.. v 19:30 h

čtvrtek 14. 3., pátek 15. 3., sobota 16. 3.
a neděle 17. 3. v 19:30 h

30 minut po půlnoci /157/
Drama, thriller / USA

SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI /105/

Thriller Zero Dark Thirty, Je kronikou desetiletého pátrání po vůdcovi
militantní islámské teroristické organizace Al - Kaidy, Usámu bin Ládinovi, který bývá spojovaný s mnohými krvavými útoky včetně 11. září...

Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA

úterý 5. 3. a středa 6. 3. v 19:30 h

sobota 16. 3. a neděle 17. 3. v 15  h

Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA

Premiéra / Animovaný / USA

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE /113/

Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský
rodák Mickey Cohen (Sean Penn). Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě,
včetně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituce či nelegálního sázení.

Přístupný, titulky. Vstupné 105 Kč

Bruce Willis se vrací jako John McClane, „lidový“ hrdina, který díky svým
schopnostem nakonec vždycky přežije všechno a všechny ...

Přístupný, titulky. Vstupné 130 Kč

HLEDÁ SE NEMO 3D

V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém
bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 7. 3., pátek 8. 3. a sobota 9. 3. v 19:30 h

neděle 17. 3.. v 17 h a pondělí 18. 3. v 19:30 h

Premiéra / Romantická komedie / Česko

Drama / USA

MARTIN A VENUŠE /102/

Martin je většinu času v práci, snaží se zabezpečit rodinu,
na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula se stará o děti
a chod domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe.

Přístupné. Vstupné 120 Kč

NÁDHERNÉ BYTOSTI

Ethan žije v malém městečku v Jižní Karolíně. Tráví tu nudný stereotypní život do
té doby, než se sem přestěhuje zvláštní dívka Lena. Ethan se do ní zamiluje, a jak
už to tak bývá, ona jeho city opětuje. Vše ale není takto jednoduché. Lena je totiž
něco jako čarodějka a její moc se má naplno projevit v den jejích 16. narozenin

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 8. 3. a sobota 9. 3. v 17 h

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO /98/

Komedie / USA

Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle
Berry, Naomi Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo
Gerard Butler.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 19. 3. v 19:30 h

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D /164/

Fantasy / USA, Nový Zéland

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy se
odehrávají ve Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje cestu
hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

sobota 9. 3. a neděle 10. 3. v 15 h

středa 20. 3. v 19:30 h

Animovaný, rodinný / Španělsko

Akční, western / USA

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho
odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije daleko od
svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největší senzací.

NESPOUTANÝ DJANGO /165/

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před
vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč

neděle 10. 3. v 17 h a 19:30 h, pondělí 11. 3., v 19:30 h

čtvrtek 21. 3. sobota 23. 3. a čtvrtek 28. 3. v 17 h

Komedie / ČR

Premiéra / Dobrodružný, fantasy / USA

Přístupné. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

BABOVŘESKY /120/

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.

MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D /125/

Když se Oscar Diggs (James Franco), druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou
morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země Oz, myslí si, že
vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři čarodějky: Theodoru
(Mila Kunis), Evanoru (Rachel Weisz) a Glindu (Michelle Williams).
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Kino Březen 2013
čtvrtek 21. 3. a pátek 22. 3. v 19:30 h

středa 27. 3.  v 19:30 h

Premiéra / Krimi, komedie / USA

Drama / USA

GAMBIT /89/

LET /138/

Harry Dean (Colin Firth) se chystá ukrást obraz jednomu boháči,
ale jeho plán postrádá jednu část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Cameron Diaz). Sám je jí natolik okouzlen,
že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 22. 3. v 17 h, sobota 23. 3. a neděle 24. 3. v 15 h

CROODSOVI 3D /90/

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na
světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

sobota 23. 3. v 19:30 h a neděle 24. 3. v 17 h

Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto se
nestal hrdinou, ale psancem. Neuvěřitelnému příběhu dominuje Denzel Washington v roli, jež ho pasovala mezi favority oscarového klání za rok 2012.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
čtvrtek 28. 3., pátek 29. 3., sobota 30. 3.
a neděle 31. 3. v 19:30 h

G. I. JOE 2: ODVETA 3D /120/

Premiéra / Akční, Sci-Fi / USA, Kanada

Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra,
která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se
ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny označí
příslušníky této jednotky za vlastizrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci.

Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

NIC NÁS NEROZDĚLÍ  /113/

sobota 30. 3. v 15 h

Film je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder
ničivé vlny tsunami v Indickém oceánu. Manželé Henry, Maria a jejich tři synové
se rozhodli strávit poklidné Vánoce v Thajsku a těší se na několik dnů prožitých v
tropickém ráji. Rodinná idylka ale náhle a nečekaně skončí dva dny po Štědrém
dnu, když jihovýchodní pobřeží Asie zasáhne vlna tsunami.

Premiéra / Animovaný, komedie / USA

neděle 24. 3. v 19:30 h, pátek 29. 3. v 17 h

Komedie ČR.

Premiéra / Drama, thriller / USA, Španělsko

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

CARMEN 3D

Muzikál, drama / Česko

Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik s Lucií Bílou v titulní roli
patří mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho filmového záznamu se
ujal režisér a kameraman F. A. Brabec, který muzikál natočil s pomocí
divácky atraktivní technologie 3D.

Přístupné. Vstupné 135 Kč

CROODSOVI 3D /90/

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč
sobota 30. 3. v 17 h

BABOVŘESKY /120/

Přístupné. Vstupné 130 Kč
neděle 31. 3. v 15  h

HLEDÁ SE NEMO 3D

Premiéra / Animovaný / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pondělí 25. 3, a úterý 26. 3. v 19:30 h

neděle 31. 3. v 17 h

Premiéra / Horor, thriller / Kanada, Španělsko

Premiéra / Muzikál, romantický / V. Británie

MAMA /100/

Pět let Lucas vytrvale hledal malé neteře Lilly a Annabel, které po násilné matčině
smrti zmizely i s otcem neznámo kam. Jeho pátrání, hraničící s posedlostí,
narušuje i vztah s přítelkyní Annabel. Obě dívky se najatým pátračům podaří najít
v opuštěné chatě stojící uprostřed hlubokých lesů. Dívky jsou zubožené, sociálně
velmi zaostalé, ale naživu, což si nikdo neumí vysvětlit.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Pořady TV studia Chodov
www.kasschodov.cz

BÍDNÍCI /157/

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku,
netuší, že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zlozděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
12. týden 2013

19. 03. úterý a 21. 03. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 22. 03. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

život v Chodově očima kamery (premiéra)

10. týden 2013

05. 03. úterý, 7. 03. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 8. 03. pátek od 18:00

KINOMIX

o aktuálních novinkách v našem kině

CHODOVSKÉ VTEŘINY

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

KINOMIX

LAURA A JEJÍ TYGŘI

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

TV ZÁPAD

život v Chodově očima kamery (premiéra)

Souhrn událostí za druhou polovinou měsíce března (premiéra)
Záznam z koncertu (repríza)

o aktuálních novinkách v našem kině
Souhrn událostí za druhou polovinou měsíce února (premiéra)

NA TÝ LOUCE ZELENÝ

zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. týden 2013

Lidová opereta Járy Beneše (repríza)

26. 03. úterý a 28. 03. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 29. 03. pátek od 18:00

TV ZÁPAD

zprávy ze západu Čech (premiéra)

CHODOVSKÉ VTEŘINY

11. týden 2013

KINOMIX

život v Chodově očima kamery (premiéra)

12. 03. úterý a 14. 03. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 15. 03. pátek od 18:00

o aktuálních novinkách v našem kině

CHODOVSKÉ VTEŘINY

PO ŠKOLE – TANEČNÍ SKUPINA DARLINGS

KINOMIX

ROCKPARÁDA

život v Chodově očima kamery (premiéra)
o aktuálních novinkách v našem kině

TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
Rocková hitparáda (premiéra)

O PEJSKOVI A KOČIČCE II.

Koncert ZUŠ Chodov (premiéra)

Záznam z divadelního představení pro děti (premiéra)

TV ZÁPAD

TÝDEN V KRAJI

zprávy ze západu Čech (premiéra)

Zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
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Březen 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Miniškolení na PC

01.-31.3.

MěK – čítárna

MěK Chodov

Registrace nových čtenářů
na rok zdarma

01.-31.3.

Městská knihovna

MěK Chodov

Amnestie na upomínky

01.-10.3

Městská knihovna

Měk Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Vydrýsek

04.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Čajová překvapení aneb „Raritní
čaje a vylomeniny z celého světa“
Rodinka:
Narozeninová párty

06.03.
17:00
07.03.
10:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Jarní tvoření

07.03.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výroční schůze filatelistů

07.03.
16:00 - 18:00
07.03.
17:00

restaurace Bravo

KASS Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

Proroci a my aneb Slyšte slovo
Hospodinovo, Sodomští náčelníci
Burza knih

11.03
09:00-18:00

MěK- čítárna

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Slovo má Hurvínek

11.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka 	
p.uč.J.Hrebeňákové

12.03.
17:00

ZUŠ - koncertní sál

ZUŠ Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

13.-14.03.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Utajené životy slavných Čechů

13.03.
18:00
14.03.
14:00 - 17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

DDM Bludiště

DDM Chodov

Výtvarná dílnička
Velikonoční dekorace
Trénování paměti
Drátované Velikonoce
Řemeslo má zlaté dno

14.03.
17:00
14.03.
17:00

Josefské trhy
Velké regionální trhy

16.03.
08:00 - 18:00

Staroměstská ulice

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	

18.-19.03.
10:00-17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Mokré pohádky
Třídní přehrávka 	
p.uč. V Moieseevy a J. Severové

18.03.
MěK – dětské odd.
MěK Chodov
16:00				
19.03.
ZUŠ - koncertní sál
ZUŠ Chodov
17:00

Výtvarná dílnička
Módní doplňky
Třídní přehrávka 	
p.uč.E.Bartůška a J.Drechslerové

21.03.
14:00 - 17:00
21.03.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

ZUŠ - koncertní sál

ZUŠ Chodov
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Březen 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Listování – Láska a tělo

21.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Vyhlášení nejlepších sportovců 	
města za rok 2012

21.03.
18:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Vítání jara

23.03.

Klubovna u potůčku

Junák Chodov

Výroční členská schůze rybářů

KASS – společ. sál

MO ČRS Božířany

MěK- čítárna

MěK Chodov

Třídní přehrávka 	
p.uč.M.Plitze a O.Hanouska

24.03.
09:00
25.03
09:00-18:00
25.03.
17:00

ZUŠ - koncertní sál

ZUŠ Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Včelí medvídci

25.03.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Jarní burza dětských oděvů  	
               

25.-26.3. 	

DDM Bludiště 	

DDM Chodov

Jarní koncert žáků ZUŠ

26.03.

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního  zboží 	
Vernisáž výstavy
Jindra Husáriková

27.03.
10:00-17:00
27.03.
17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Socialistické Československo 	
přednáška Mgr. J. Nedvěda 	

27.03.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Velikonoční vajíčko
výstava a hlasování soutěže

27.3.-11.4.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Záložky do knih
Bože můj, proč jsi mě opustil?
Beseda s T. Kábrtem

28.03.
14:00 - 17:00
28.03.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – podkroví

MěK Chodov

Burza knih

Sport

Březnový turnaj mládeže
v kopané

02.03.

Sportovní hala

Spartak Chodov

Volejbal II.liga žen
Chodov – Braník

09.03.
09:00  

Sportovní hala

BVC Witte Chodov

Volejbal I.liga kadetek
Chodov – Tábor

09.03
11:00

Sportovní hala

BVC Witte Chodov

Turnaj ve florbalu

16.03.
tělocvična ZŠ Školní
08:00		

SRPD při DDM
Chodov

Volejbal II.liga žen
Chodov – Děčín

23.03.
09:00

BVC Witte Chodov

Sportovní hala

Basketbal KP muži
23.03.
Sportovní hala
Chodov – Cheb			

Spartak Chodov
basketbal

Minivolejbal žákyň

BVC Witte Chodov

24.03.

Sportovní hala
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Sport
    

ŠAK Chodov

Jedenáct krajských halových 	
titulů pro atlety ŠAKu Chodova
a dalších 19 medailí k tomu.

V rozmezí šesti dnů cestovali do haly na
Strahově atleti ŠAKu Chodov dvakrát. V neděli 27. ledna se konal krajský přebor mladšího
a staršího žactva, v sobotu 2. února pak dorostu, juniorů a dospělých. Z obou akcí jsme se
vraceli spokojeni. V kategorii žactva naši atleti
získali hned devět titulů krajských přeborníků:
Kudža - koule, Kocurová - koule, Dojčar - koule,
Dojčar - 1000 m, Bauer - 60m, Bauer - 600 m,
Beková - 600 m, Stark - 60 m př., Olšan - 300 m
dále 10x druhé místo a 4x třetí místo.

neni atleti49.48 sekund pokořil poprvé ve své
kariéře padesátisekundovou hranici. Gratulujeme!
V závodě na 60 m pak zvítězil ve finále B náš
odchovanec Václav Zich (nyní DUKLA Praha)
v čase 6.88 sekund.

Jiří Zich vlevo

Výběrové řízení
ŠAK Chodov vypisuje výběrové řízení na funkci rozhodčí - obsluha cílové kamery. Požadavky:
technická zdatnost a chuť. Výhodou je časová flexibilita, osobní auto. Kvalitně zaškolíme, odměny dle pravidel klubu. Více informací na www.
sakchodov.cz.

Miloš Volek
Ocenění atleti ŠAK Chodov
Také dorostenci, junioři a dospělí vyrazili na své
oblastní mistrovství Západních Čech. Titul přeborníka ZČ vybojoval na trati 200 m Jirka Stehno,
koulařský titul přidal Tomáš Skála. Druhá místa
patřila Nikole Nemčekové nad překážkami, Lukáši Zichovi a Pavle Kocurové v kouli a Janu Bergovi ve skoku dalekém. Druhá místa patřila Nikole
Nemčekové nad krátkými překážkami, Lukáši Zichovi, Janu Bergovi v dálce juniorů a Pavle Kocurové v kouli. Velmi dobře se prezentoval i odchovanec chodovské atletiky Filip Litavský, závodící
v barvách SC K. Varů, který vybojoval dorostenecký titul v kouli.

Ve Vídni Jirka Stehno poprvé pod 50 s na 400 m
Atlet Jiří Stehno v pátek chyběl na valné hromadě klubu. Byl vyhlášen nejlepším atletem za
rok 2012 v kategorii juniorů (spolu s Tomášem
Skálou). A že si takové ocenění zaslouží a bude
usilovat o stejné hodnocení i v roce 2013, dal vědět
hned následující den.
Na halovém mítinku ve Vídni skončil ve svém
běhu na 400 m na druhém místě a časem oce-

Karate klub
Gorenje Chodov

Vstup do nového roku se vydařil
Poslední lednový víkend se v mrazivém
sobotním ránu vydala výprava borců z Karate
klubu Gorenje Chodov do Kdyně u Domažlic,
kde začalo první kolo ligy mládeže ve sportovním karate. Startovalo zde na 80 borců z 11 oddílů západočeského regionu od bílých po zelené
pásy.
V kategorii KATA ml. žáci 8. kyu (bílé pásy)
velmi mile překvapili naši benjamínci Bazoni Patrik porazil ve finále svého oddílového
kolegu Martina Lukeše a třetí místo ve stejné
kategorii vybojoval Radek Hegenbart a druhé
3. místo získal Bubelini Marek. O stupeň výše
(žluté pásy) si Daniel Chod vybojoval stříbro.
Ml. žákyně Žaneta Dognerová si v Kata vybojovala zlato a st. žákyně Anička Lojdová získala
v kata bronz. Jakubů Veronika vypadla v prvním kole a Nováková Jana skončila na 5. místě.
Bronz z Kata si odvezl také st. žák Lukáš Herák. Výše jmenovaný Bazoni Patrik také bodoval v kat. KUMITE ml. žáci –30 kg, kde obsadil

Sport
4. místo. V této kategorii zvítězil Danek Chod.
Bronzovou medaili získal ve váze -35 kg Lukáš
Vyčichlo a ml. žákyně Žanetka Dognerová suverénně zvítězila ve váze –35 kg. Pavel Bubelini
získal ve váze –45 kg stříbro a starší žák Lukáš
Herák si ve váze –52 kg došel pro zlato. Naše
starší děvčata Veronika Jakubů, Janička Nováková a Anička Lojdová bojovaly ve váze +50
kg. A zřejmě si zapomněly formu pod vánočním
stromečkem, Janička sice získala druhé místo,
ale s jejím výkonem trenér nebyl spokojen.
Hned druhý den na to se v Praze konal mezinárodní turnaj KESL CUP. Zde startovali borci
z Dánska a Polska. V kateg. Kata žákyně 12 let
získala Anička Lojdová 3. místo, Žanetka Dognerová a Janička Nováková skončily ve svých
kategoriích na čtvrtých příčkách. Rovněž v dorostencích 13-15 let získal bramborovou medaili Lukáš Herák. Stříbro si vybojoval v Kata
Masters +46 let Jiří Nosál.

k lepším výkonům a věřme, že se budou neustále zlepšovat.

Ludoslav Hronek

TJ Plamen Chodov – cyklistika

Martin Kubík vyhlášen mezi nejlepšími
sportovci Sokolovska

Po roce opět proběhlo v Městském divadle
v Sokolově vyhlášení ankety “Nejúspěšnější
sportovec sokolovského okresu za rok 2012“.
Již potřetí zde nechyběl člen cyklistického oddílu TJ Plamen Chodov Martin Kubík, který
letošní sezónu začal přestupem do sportovního
centra mládeže Dukla Praha. Blahopřejeme!

Ocenění na Kesl Cupu
Ze svých prvních mezinárodních závodů si přivezl kromě 4. místa v kumite ml. žáci i cenné
zkušenosti Martin Lukeš. Žanetka Dognerová
zvítězila v kumite ml. žákyně 7-11 let, rovněž
ve st. žákyních 12-13 let získala Anička Lojdová
zlato, v téže kategorii prohrála Janička Nováková až v repasáži a těsně jí utekl bronz. Lukáš
Hérák si ve st. žácích –52 kg vybojoval pěkné
stříbro a dorostenec Míša Galla si z váhy –62 kg
odvezl bronz. Mezi ženami ve váze –63 kg narazila Andrejka Lochschmidtová na tvrdé soupeřky z Polska a vybojovala si zasloužený bronz.
V kateg. muži 18-39 let –75 kg získal Miroslav
Boguský 3. místo a i přes zranění, které v této
kategorii utržil si v kat. BRH vybojoval stříbro.
Nakonec startoval Petr Kundrát st. v kategerii
Masters +40 let (BRH), kde zvítězil. Je vidět,
že neúspěch v předešlé soutěži motivoval borce

Martin Kubík

BVC Chodov – minivolejbal

V loňském roce se náš oddíl minivolejbalu vydal do Sokolova na 1. turnaj KLM v této sezóně.
Moc jsme se těšili, protože jsme měli poprvé
hrát za červenou barvu, která je o mnoho náročnější než naše už známá oranžová.
No a jak jsme dopadli? Výsledky mluví za
vše – na prvních devíti místech se 6x objevilo
družstvo Chodova. SUPER!!!
Stříbrnou medaili si odnesly už známé favoritky – Hanka Hovorková a Terezka Smutná.
Bronz si odnesla dvojice Míša Kárníková a Bára
Klánová, hvězdičkou červeného minivolejbalu
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se stala naše nejmladší favoritka – Káťa Zapfová.
Krásnou hru předvedl Pája Gárský, z nováčků bychom rádi vyzvdihli Šárku Hammerlovou,
která, ač se k nám přidala teprve v září, odhlodlaně šla bojovat do této těžké kategorie a vedla si
velmi slušně.
Hned den na to se konala naše další premiéra – spolu se čtyřmi už znalými volejbalistkami
se KLM v oranžovém minivolejbale zúčastnilo
i sedm děvčat, které náš oddíl přišly posílit
v září. Všechna děvčata byla skvělá a hrála nad
očekávání velmi dobře. A výsledky? Naše ostřílené borkyně – Lenka Gárská a Karolína Šoupalová neprohráli ani jeden zápas a tak si zaslouženě
odnesli zlatou medaili. Káťa Zapfová s Radkou
Veselou si odnesli stříbrnou medaili, čímž se
Radka- jedna z těch nejnovějších, stala naším
největším překvapením. Hvězdičkou turnaje se
stala Kája Šoupalová.
O měsíc později proběhlo další kolo, kam jsme
opět jeli s velkými nadějemi na úspěch. Vzali
jsme sebou další nováčky – naši novou partu
chlapců. Každý zkušený volejbalista si vzal pod
ochranná křídla jednoho z nováčků, děvčata zůstala v osvědčených dvojicích. A výsledky:
V červeném minivolebale se sešlo úžasných
30 družstev a náš oddíl obsadil 9 příček z prvních
14. Vynikající výkon podala dvojice Kárníková
Míša a Klánová Bára, které vybojovaly stříbrnou
medaili. Baruška si odnesla i druhou medaili,
protože se zároveň stala hvězdou tohoto klání.

Lenka se stala hvězdou a tak si domů nesla medalile dvě.
Všem moc blahopřejeme.

Trenéři

Karolína Soupalová a Lenka Gárská

BVC Witte Chodov – VSK Baník Sokolov

BVC WITTE Chodov
2. liga žen

Míša Kárníková a Bára Klánová
V oranžovém minivolejbale se sešlo rekordních
36 družstev. Chodov sám přivezl 11 družstev šikovných dětí. Všechny se velmi snažily, všichni
se snažili „prodat“ to, co se naučili. 5 družstev
se vešlo do první poloviny. Nejúspěšnějšími byla
děvčata Šoupalová Karolína a Gárská Lenka.

Ženám BVC Witte Chodov se po domácích
vítězstvích se Střešovicemi v 23. a 24. kole
povedlo vyhoupnout do čela druholigové tabulky, tuto pozici vzápětí prohrami v Liberci
ztratily a propadly se v neuvěřitelně vyrovnané tabulce až na čtvrtou příčku. Povede se chodovským volejbalistkám splnit svůj postupový
sen? Staňte se naším sedmým hráčem v poli
a pomozte spolu s námi přepsat historii!!!

1. liga kadetek

Kadetky zaznamenaly po nevydařeném úvodu soutěže velký herní posun, nicméně na víc
než souboje o ligovou příslušnost to nestači-
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lo, v rozhodujícím zápase, v derby s Baníkem
Sokolov, pohrdly sedmibodovým náskokem
v koncovce čtvrtého setu a soupeř dokázal set
i zápas nakonec vyhrát a na úkor Chodova
postoupit do skupiny o postup do extraligy.
Díky bodům ze základní skupiny však mohou
chodovská děvčata dýchat poněkud lehčeji,
než jejich soupeřky a může tak hrát širší kádr
a získávat zkušenosti do dalších sezón.

Krajský přebor žákyň

„A“ družstvo žákyň v krajském přeboru
po třech odehraných kolech jasně vede tabulku. „B“ tým se stále zlepšuje a poprvé se probojoval z třetí do druhé skupiny.

Barevný minivolejbal

Nezahálejí ani naši benjamínci a ve svých
kategoriích předvádějí sympatické výkony.
Jen tak dál!
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php

Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

SAMURAI FIGHT CLUB	 
CHODOV

20.01.2013 se konalo V. kolo MČR Muay –
Thai v Praze. ShiDokan Czech Republic
reprezentovali za Samurai Fight Club Chodov
Pavel Pilný, který nastoupil ve váze -72 kg se
soupeřem z Muay Thai Sokol Mělník Matějem
Kubinou, nad kterým zvítězil i přes zdravotní
indispozici ve třech kolech na body 2:1. Václav
Kolář nastoupil ve váze -86 kg se soupeřem
z Atom Gym Plzeň Lukášem Tůmou, kdy při
své premiéře v ringu zvítězil ve 2 min. TKO,
kdy soupeře poslal k zemi po úderu kolenem
na hlavu.
Více na www.samurai-fight-club.cz

TJ Spartak Chodov - kopaná

Všechna družstva kopané Spartak Chodov
zahájila ihned po vánočních a novoročních
svátcích náročnou zimní přípravu. Příprava
probíhala ve školních tělocvičnách, v nové
sportovní hale, na hřištích s umělou trávou
i v okolí Chodova v terénu. Součástí přípravy byli i turnajová a přátelská utkání na
hřištích s umělou trávou.
A muži
A muži hrají zimní turnaj Baníku Sokolov.
Dosud sehráli v rámci turnaje tato utkání:
19.01. Chodov - Březová 1:4,
branka: Bečvář Michal
27.01. Chodov - Sokolov U 19 6:2,
branky: Kočí 2x, Vild, Macák, Vaněček,
Kaňok
02.02. Chodov - Kr. Poříčí 1:4,
branka: Vachník
06.02. Chodov – Steinmühle 4:0,
branky: Bečvář Michal, Kočí, Vild
10.02. Chodov - Lomnice 3:2,
branky: Kaňok 2x, Vachník
V turnaji sehrají naši hráči ještě dvě utkání.
03.03. Chodov - Nejdek ve 13:00 h, 10.03.
bude utkání o konečné pořadí v turnaji.
Dorost
Božíčany muži - Chodov dorost 3:5,
branky: Košťál, Zelený, Slimi,
Jesipčuk, Klášterka
D. Rychnov muži - Chodov dorost 1:4,
branky: Zelenka 2x, Frána, Grulda
Sokolov U 15 - Chodov dorost 3:2,
branky: Klášterka 2x
Program na březen
A muži
16.03. 15:00 h Chodov - Citice
23.03. 15:00 h H. Slavkov - Chodov
30.03. 16:00 h Chodov - Hvězda Cheb
Ostatní družstva rozehrají své mistrovské soutěže až v dubnu. Zveme Vás všechny
chodovské fandy na mistrovská utkání našich mužstev.

Ing. Alfons Skokan

Spartak Chodov - šachy

ŠK Spartak Chodov vévodí KP mládeže

V prosinci odstartoval letošní seriál čtyř
turnajů započítávaných do Krajského přeboru
mládeže 2012/13. Hráči jsou rozděleni do čtyř
kategorií U10, U12, U14 a U16. Již první turnaj
v Teplé naznačil ambice našeho klubu, když
jsme domů dovezli tři zlaté, jednu stříbrnou
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a jednu bronzovou medaili. Naprázdno jsme
tak vyšli pouze v kategorii U14.
Druhé klání v Novém Sedle jsme opět ozdobili cennými kovy, tentokrát jsme k jednomu
zlatu přidali dvě stříbra a tři bronzy. V průběžném pořadí jsme totálně ovládli kategorii
U12 a drželi tři první místa ze čtyř.
Třetí dějství KP v Karlových Varech již dávalo
tušit, že si s předstihem někteří naši šachisté
zajistí postup na podzimní Mistrovství Čech.
ŠK Spartak Chodov pobral jedno zlato, dvě
stříbra a dva bronzy. A kdo nás bude reprezentovat na Mistrovství Čech? Patrik Frai, který ze
druhého místa bude v Sokolově útočit na titul
krajského přeborníka v U16. Patrika dobře
doplňuje duo Jan Stuška a Petr Čaloun, kteří
svádí boj o konečné třetí místo. Stanislav Srba,
Pavel Gárský a Richard Randák, kteří dominují v kategorii U12 a mezi nimiž se rozhodne
o krajském přeborníkovi. Nakonec ještě Lenka Gárská, která v U10 dominuje mezi chlapci
a má velkou šanci na zisk titulu. ŠK Spartak
Chodov je aktuálně s pěti postupujícími nejúspěšnějším oddílem kraje.

Lenka Gárská, nejúspěšnější šachistka seriálu KP

V lize zatím pátí

V letošní sezóně se našemu týmu daří
v 1. České lize dorostu a to i přes fakt, že již
dvakrát byla základní sestava dotčena nemocí. Kluci hrají pěkné šachy a nebýt nešťastné
kontumace v zápase s Mostem kvůli absenci „supermladšího“ žáka, atakovali by nyní
stupně vítězů. Sezóna je dobře rozjetá a příští rok nám to určitě „cinkne“.
Reportáže si můžete přečíst na
www.sachychodov.cz.

Marcel Vlasák

Placená inzerce
Catr spol. s r. o.

Vážení obyvatelé města Chodova, vážení
zákazníci, skvělá zpráva pro všechny
zákazníky kabelové televize CATR!
V reakci na četné dotazy našich
klientů, jsme připravili nasazení všech
dostupných digitálních multiplexů (ČT1,
ČT2, ČT24, ČT sport, Nova, Prima Family, Barrandov, Nova Cinema, Prima
Cool, Prima Love, Óčko, Telka TV, Prima Zoom, Šlágr, Pohoda, ČT1 HD, Nova
HD, Fanda, Smíchov a Inzert TV) do povinné nabídky. Nové programy naladíte
na všech televizorech s DVB-T tunerem
nebo DVB-T Set Top Boxech.
Nově zařazené Multiplexy 3 a 4 si
můžete naladit na kanálech R9 a R11.
R6 (178 MHz) Multiplex 1, R7 (186
MHz) Multiplex 2, R9 (202 MHz) Multiplex 3, R11 (218 MHz) Multiplex
4. Pokud budete mít potíže s naladěním TV
přijímače, kontaktujte naši provozovnu.
Dále bychom Vás rádi informovali
změnách cen našich služeb. Jelikož došlo ke zvýšení DPH na 21%, byli jsme
nuceni promítnout tuto skutečnost do
cen našich služeb, a to s účinností od
1. 2. 2013.
Tímto se Vám předem omlouváme
za komplikace způsobené výše uvedenými nařízeními a prosíme Vás o úpravu
Vašich trvalých příkazů plateb dle aktuálního ceníku. V případě, že si nejste
jisti novou částkou, kontaktujte vedoucí
naší pobočky, která Vám tyto informace ráda podá. Aktuální stav Vašeho zákaznického účtu si můžete snadno sami
ověřit v sekci Zákaznické centrum, které
najdete na našich webových stránkách
www.catr.cz – přístupové údaje Vám
na vyžádání sdělíme na provozovně.
Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Bližší informace se dozvíte z našich
webových stránek www.catr.cz.
Navštívit nás můžete i osobně a to na
adrese naší provozovny:
Staroměstská 377, Chodov nebo nás
kontaktujte telefonicky na tel.č.:
352 665 298.
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Termín uzávěrky
dubnového čísla
18.03.2013

Zde je místo
át...
pro Váš inzer
tel.: 721 657 791

zpravodaj@kasschodov.cz    
Otevřeno Po - Pá 8 - 17 hodin
So 8 - 12 hodin
“POD SMEŤÁKEM”, (Smetanova 699)

• kopírování klíčů

www.kovomatik.cz

E
RYCHL TEL.: 777 682 634
VNĚ a

• zámky, fabky
LE
• 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
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CHODOVSKÉ REALITY www.chodovske-reality.cz

tel.: 777 11 33 44
U Porcelánky 266, Chodov
MOBIL
CHCETE OPRAVDU RYCHLE A DOBŘE PRODAT NEBO
ITY
PRONAJMOUT SVŮJ BYT ČI DŮM ?
Působíme v oblasti prodeje realit již 14 rokem a proto vám můžeme
nabídnout ty nejlepší služby, bez rizika!
REALITY
Volejte na tel. 777 11 33 44 u nás získáte ZDARMA
kompletní právní servis, úschova peněz, poplatky, znalecký posudek!!!
CHODOV: 1+1 ul. Jiráskova za 420 tisíc
0+1 ul.9.května za 355 tisíc
NOVÉ SEDLO: 2+1 ul.Masarykova za 390 tisíc, 3+1 ul.Revoluční za 295 tisíc
Nebo rodinný dům ve Starém Sedle u Sokolova, 160 m2 za 1.999.000
včetně zahrady a garáže s dílnou ??
Výhodné hypotéky s nejnižším úrokem a bez poplatků za zpracování a odhad!!
Jsme tu pro vás Chodovské reality

NAŠE TIPY:

Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
a
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Novink
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
masáž
Zábaly na celulitidu
oře Masáž lávovými kameny ,,Hot stones,,
z Mrt vého m
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

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

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

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

V novém roce nové bydlení
Prodám upravená cena + bonus
nadstandartní rodinný dům v Chodově
velikosti 5+1 v blízkosti Račího rybníčku

Velká zahrada, slunná terasa, venkovní bazén,
zimní zahrada, zahradní altán,
zastavěná plocha 145 m2
Více informací na wwww.prodejdomukarlovarsko.cz
kontaktní telefon: 728 942 663
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13h Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 12.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé
/nesou bílá vejce/

Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18 týd.

cena: 120-180 Kč

12-18 týd.

120-180 Kč
100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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Garaxis autopůjčovna Chodov
Nabízíme pronájem osobních vozů a dodávek

Bez účtování najetých kilometrů
Přistavení vozů na smluvené místo zdarma
Všechny vozy bez reklamních polepů
Dálniční známka na každém voze
Pojištění v celé EU
Možnost pronájmu dalšího příslušenství - navigace, autosedačky...

Autopůjčovna nabízí vozy značek BMW, Peugeot, Dacia, Renault, Škoda, Toyota,
Ford a Fiat.
Ceny již od 420,- Kč za den! Bez vratných záloh.

Kontakt: 702 065 780 pujcovna-aut@email.cz

www.autopujcovna-chodov.cz

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 .
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NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL
U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou
údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

K opravám používáme vždy originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní díly.
Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
Diagnostika vozidel všech značek
Specializace na vozy BMW
Výměny čelních skel a autoskel
Renovace předních
Příprava a odvoz vozů na STK a ME
světlometů
za 600 Kč
Klempířské a lakýrnické práce
(cena za pár)
Opravy havarovaných vozidel
Spolupráce s pojišťovnami
Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
Renovace autolaků
Čištění interiérů Vašeho vozu

Akce

PŘED

PO

NAŠIM CÍLEM JE POSKYTNOUT VÁM VŽDY 100% SERVIS, MAXIMÁLNÍ PÉČI A OSOBNÍ PŘÍSTUP!!!

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov

Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

Tel. 775 931 797
Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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1.3.2013 začíná ordinovat FINANČNÍ AMBULANCE.
Kde: v Chodově v budově nábytku Ideál Přijďte se podívat a popovídat si.
O čem: přece o zdavotním stavu Vašich finančnich smluv
zkontrolujeme:
-Váš hypoteční úvěr, stavební spoření
-stav a nastavení vašich pojistných smluv
zpracujeme: daňovou evidenci a účetnictví Vaše daňové přiznání
Úsporu Vašich financí zaručeně najdeme – někde stokoruny ročně, častěji
tisícikoruny měsíčně – jestli chcete vědět jak – přijďte.
Ordinujeme: Po, ČT od 13.00 do 17.00,
dále v dopoledních hodinách a dle potřeby
sjednáme i individuální schůzky.
telefon: p. Vlčková 777472239 nebo p. Gárská 776679917

Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

BOSCH • AUTODIAGNOSTIKA • VAG
• diagnostika motoru a elektroniky
• plnění a opravy klimatizací
• pravidelné servisní prohlídky,
výměny olejů
• opravy - motoru, brzdy, výfuky, řízení,
rozvod. řemeny, spojky, tlumiče,...
• tažná zařízení, autobaterie, pneuservis
• příprava, zajištění STK
• autoalarmy
• geometrie
• opravy čelních skel

Tel. 352 665 505 po - pá 8.00 - 17.00
Mírová čp 47 - rozcestí na Novou Roli

Prodejna Šárka
V areálu Tipo – za poštou nabízí:

Kosmetiku, stříbro, bižuterii,
svíčky, dárkové zboží
a vlasovou kosmetiku.
Otevřeno
Po – Pá 9-18 h So 9-12 h
Zboží i na objednávku – tel. 724 302 512
Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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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.
ks
Při prodeji slepiček - nová služba
- 170 Kč /
Cena -149 6 - 18 týdnů
výkup králičích kožek
–1
k
če
pi
sle
í
s
Stář
8 Kč/k
- cena 22-35 Kč/ks
tku snášky 17
v začá

Prodeje se uskuteční - v úterý 19. března 2013
Chodov – parkoviště naproti Klubu Luna – ve 14:40 h
Případné bližší informace tel: 728 605 840 728 165 166 415 740 719

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

OPRAVA

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

ČIŠTĚNÍ ČALOU
NĚNÉHO
NÁBYTKU A KO
BERCŮ
Čistím strojem Karcher na mokro.
Před návštěvou není třeba nic vyklízet.
Možnost odsátí vody ve vytopeném bytě.

Havlík Petr.
Tel. 602840723

CHODOV

·
·
·
·

Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

JAN FAST

geodetické služby

praček - myček - el. spotřebičů

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

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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NEHTOVÉ1.STUDIO
MÁJE 629, CHODOV
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ 450 Kč
Veronika Chmelenská
DOPLNĚNÍ
350 Kč
721 657 754

Nabídka + ceník
Opravy řetízků od 50 Kč
Opravy prstenů od 70 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč
Výkup Au + Ag, prodej šperků

PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Jana Gajdošová 606 256 112

Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov
nebo každé ÚT 14:00-17:00 h v kadeřnictví „MARCELA“
U porcelánky 849

TOP REALITY CHODOV s.r.o.

ZÁLEŽÍ NÁM NA SPOKOJENOSTI NAŠICH KLIENTŮ, A PROTO NABÍZÍME 100% GARANCI JEJICH FINANCÍ.
V RÁMCI JEDNÉ Z NEJNIŽŠÍCH PROVIZÍ V REGIONU NABÍZÍME ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVU KUPNÍ CENY A PRÁVNÍ SERVIS
R E N O M O V A N É
K A R L O V A R S K É
A D V O K Á T N Í
K A N C E L Á Ř E

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE
DOKÁŽEME VÁM, ŽE I
NEMOVITOSTMI LZE
OBCHODOVAT SLUŠNĚ,
ČESTNĚ A POCTIVĚ
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

- PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
- ZNALECKÉ POSUDKY
- DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
- OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
- ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
- VÝKUP BYTŮ

e-mail: info@trchodov.cz
web: www.trchodov.cz
Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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Ko m 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 nu
ní me
poled od
kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
již
rozvoz až do domu
č
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

ké

VÍ

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

11.00 - 22.00
11.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00

dle objednávek
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sova@cmail.cz
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Mgr. Jana Pflugerová
advokát

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás
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AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i dodávkov ých vozidlech:
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

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

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

jsme nositelem
certifikátu

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

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

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

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. Březen 2013

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA
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Opravy a prodej

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí

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

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

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. Březen 2013
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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

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

tel.: 776 616 029

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Zpravodaj města Chodova. Březen 2013
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