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K věci…
 
 Vážení spoluobčané,
v polovině měsíce března přijali členové  
Zastupitelstva města Chodova několik 
opatření ke zlepšení situace v oblasti veřej-
ného pořádku ve městě. Opatření jsou cel-
kem čtyři a jejich projednání při veřejném 
zasedání Zastupitelstva města Chodova  
a následnému přijetí předcházela řada jed-
nání. 

  Prvním z dokumentů bylo projednání  
a poté schválení obecně závazné vyhlášky 
(OZV) č. 1/2013 o požívání alkoholu a ji-
ných omamných a psychotropních látek na 
veřejných prostranstvích. Oproti původní 
vyhlášce došlo jednak k rozšíření  o další 
oblasti, ve kterých je dlouhodobě  zjišťo-
vána konzumace alkoholu na veřejných 
prostranstvích. Jsou to zejména oblasti, 
v nichž jsou provozovány tzv. zapomněn-
ky. Nově také OZV zahrnuje postižitelnost 
užívání omamných a psychotropních látek 
na veřejných prostranstvích.

  Umístění kamerového bodu, jako druhé 
opatření, je reakcí na opakované stížnosti 
občanů na porušování veřejného pořád-
ku v oblasti ulic Obránců míru, Osadní  
a náměstí ČSM. Tomuto kroku předcháze-
lo také projednání petice za účasti občanů 
na veřejném zasedání zastupitelstva v pro-
sinci loňského roku. Kromě přijetí usne-
sení k instalaci kamerového bodu byla 
přijata i rozpočtová změna ve výši 90 tisíc 
korun,  na nákup kamery a její montáž na 
věžový dům čp. 692.

  Nejvíce diskutovaným bodem bylo pro-
jednání návrhu Deklarace, která má být 
výrazem společenské odpovědnosti vůči 
veřejnosti reprezentované orgány samo-
správy a kterou se provozovatelé prostor, 
v nichž jsou umístěna  technická herní 
zařízení (povolená dle zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách),  zavazují k do-
držování dohodnutých pravidel. Je potře-
ba říci, že toto opatření je postaveno na 
principu dobrovolnosti, nejedná se tedy  

o normu, která by umožňovala sankční 
vymáhání. Aktuálně je ve městě Chodov 
29 heren a provozoven, v nichž je provo-
zováno téměř 200 těchto herních zařízení. 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi, 
aby do příštího zasedání zastupitelstva 
zajistil přípravu Deklarace, již projednané  
s provozovateli a majiteli herních zařízení 
tak, aby na zasedání zastupitelstva mohlo 
být její znění tímto nejvyšším městským 
orgánem schváleno.

Čtvrtým opatřením bylo projednání a ná-
sledně schválení rozšíření početního stavu 
Městské policie (MP) v Chodově o 2 stráž-
níky. Toto přijaté opatření přinese, kromě 
jiného, do ulic pěší dvoučlennou hlídku, 
která bude nasazována v časech a oblas-
tech, ve kterých se porušování veřejného 
pořádku dlouhodobě vyskytuje. Vzhledem 
k tomu, že na nové posty musí být vyhláše-
no výběrové řízení a že noví strážníci musí 
absolvovat kurz, můžeme při úspěšném 
absolvování všech potřebných kroků počí-
tat s nástupem nových strážníků městské 
policie od poloviny října letošního roku. 
Po tomto doplnění bude mít MP v Cho-
dově 17 strážníků + velitel, který současně 
vykonává také funkci vedoucího střediska 
prevence kriminality při MP.
  
Vážení spoluobčané, věřím, že všechna 
tato přijatá opatření přinesou předpoklá-
dané zlepšení v oblasti veřejného pořád-
ku. Je však potřeba říci, že do veřejného 
pořádku patří také uklizené chodníky, 
parky, hřiště a ulice a tady je stále velký 
prostor pro nás všechny, kteří tato veřejná 
prostranství užíváme, ale ne vždy se k nim 
slušně chováme. Množství poletujících 
papírků od všeho možného, igelitových 
sáčků, reklamních letáků a jiného smetí 
nesvědčí o hezkém vztahu k našemu měs-
tu. O exkrementech, které vždy po zimě 
„vyraší“ z ustupující sněhové přikrývky, 
je nutné se také zmínit. Psí hromádky by-
chom v kuchyních a obývácích majitelů 
čtyřnohých miláčků asi hledali marně…  

             S přáním hezčích jarních dnů
              Ing. Josef  Hora, starosta
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Sportovci roku 2012
 
   Město Chodov ocenilo již po devatenácté  
Nejlepší sportovce, trenéry a osobnost 
sportu. Hostem slavnostního večera byl 
několikanásobný mistr ČR a olympionik, 
krasobruslař Tomáš Verner, program do-
plnilo vystoupení ta neční skupiny Rytmus  
a úžasná bublinová show. 
Ocenění v jednotlivých kategoriích převzali:

 Mládež jednotlivci:        
boxer Petr Brodský, 
karatistka Žaneta Dognerová,  
šachistka Lenka Gárská, 
beachvolejbalistky  Gabriela Gergelyová              
a Martina Szepová, 
atletka Pavlína Kocurová, 
cyklisté Martin Kubík a Karel Macán, 
stolní tenista Tomáš Partyngl, 
fotbalista Jakub Rau
a atleti Tomáš Skála  a Jiří Stehno.                                   
 
Dospělí jednotlivci: 
karatista Miroslav Boguský, kickboxer   
Miloš Černý a stolní tenista Bc. Jan Kořínek.                       
Kolektivy mládež:                           
Družstvo starších žákyň ŠAK Chodov                                                   
Družstvo mladších žáků stolního tenisu TJ 
Batesta Chodov

Kolektivy dospělí:                                                
Družstvo „A“ muži stolní tenis  
                  TJ Batesta Chodov

Družstvo „A“ muži kopaná  
                 TJ Spartak Chodov
Družstvo futsalu Titanic Chodov                                                           

Trenéři
Gabriel Kalanyos - stolní tenis TJ Batesta 
Chodov,
Marie Kobernová – BVC Chodov, 
Boleslav Novák - Karate klub Chodov, 
Jaroslav Pinc – kopaná, Spartak Chodov,
Zuzana Šimková - oddíl Rytmus TJ Batesta 
Chodov

Osobnost sportu
Miloslav Žibřid – celoživotní přínos sportu 

 Mgr. Ivana Sarkányová, 
vedoucí odboru školství,  

kultury a vnitřních věcí

   Trenérka Marie Kobernová a  její svěřenkyně  
                                                               foto Jiří Kovařík

   Vyhlášení jednotlivci - mládež                   foto Jiří Kovařík
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Rozpis blokového čištění s termíny 1. část:

02.04. Út  Horní
03.04. St  Hrnčířská, Nádražní
04.04. Čt  Čs. odbojářů 
  (horní část od č.p.931 k č.p.928)
05.04. Pá  Čs. odbojářů 
  (dolní část od č.p.928 k č.p.1007)
06.04. So  parkoviště U Porcelánky 1012,  
  Havlíčkova, Bezručova
08.04. Po  Dvořákova, parkoviště 
  u bývalého tržiště
09.04. Út  U Porcelánky 
  (od Nádražní k č.p.867)
10.04. St  U Porcelánky (od č.p.867 k Luně)
11.04. Čt  U Porcelánky 
  (od porcelánky k TJ Spartak)
12.04. Pá  Tyršova, Dukelských hrdinů
13.04. So   Karlovarská vč. plac.parkoviště,  
  Nejdecká, Staroměstská (u Galerie)
15.04. Po  Lesní (horní část)  
16.04. Út   Lesní (dolní část), 
  Nerudova (propojka do Lesní)
17.04. St  Štěříkova louka, Západní 
18.04. Čt  Nerudova
19.04. Pá  Luční vč. č.p. 1101-1104  
20.04. So   komunikace u polikliniky, 
  komunikace u autobus. nádraží, 
  parkoviště a komunikace 
  u evangelického kostela
22.04. Po  Revoluční
23.04. Út  Školní, parkoviště u „Plzeňky“
24.04. St  Palackého
25.04. Čt   Smetanova
26.04. Pá   Tovární (velké parkoviště 
  a komunikace u skladů DZ)
29.04. Po   Tovární
30.04. Út  Vančurova, Krátká 
02.05. Čt   Osadní, Budovatelů,  
  ČSA, Obránců míru
03.05. Pá  Hlavní od PENNY 
  k ulici Boženy Němcové

      Pokračování  rozpisu  na  měsíc  květen 
bude  zveřejněno  v    příštím  vydání  Zpra-
vodaje.  Kompletní  rozpis  najdete  také  na 
www.chotes.cz a www.mestochodov.cz.

Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.

Blokové čištění
   V období od 2. 4. do 30. 5. 2013 proběh-
ne na území města tradiční blokové čištění 
komunikací, které se řídí schváleným tech-
nologickým  postupem  a  rozhodnutím  sil-
ničního  správního orgánu. Žádáme  řidiče, 
aby respektovali instalované dopravní zna-
čení a umožnili tak plynulý průběh prací.

Než si řeknete své „ano“
  Uzavřít manželství na území České 
republiky lze formou občanského nebo církev-
ního sňatku. 
   Manželství se uzavírá svobodným a úplným 
souhlasným prohlášením muže a ženy (snou-
benců), kteří spolu chtějí uzavřít manželství. 
  Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způ-
sobem v přítomnosti dvou svědků.  
   Snoubenci musí před uzavřením manželství 
předložit matričnímu úřadu potřebné přede-
psané doklady, jimiž prokazují právní způ-
sobilost k uzavření manželství (ten upravuje 
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu 
a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů) tak, 
aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou 
splněny všechny podmínky pro uzavření man-
želství stanovené tímto zákonem a zákonem 
č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších 
předpisů. 
  Rada města Chodova stanovuje každo-
ročně místo a dobu uzavírání manželství  
a také jejich řádné termíny. Termíny jsou 
zveřejněny na webu města v sekci Aktuality, 
formuláře v sekci Formuláře (část OŠKV).   
K zodpovězení dotazů je připravena matrikář-
ka Městského úřadu Chodov.  

Hana Smutná, matrikářka

     ilustrační foto
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          Středisko prevence   
    kriminality     
    Městské policie v Chodově
 

Střípky z činnosti MP Chodov

 V rámci prevenčních přednášek preven-
tisty při Městské policii v řadě mateřských  
a základních škol v regionu města se mimo 
jiné děti učí i řešit různé situace, které je v ži-
votě mohou potkat. Takovýto kontakt také 
může mnoho dětí zbavit i prvotního ostychu 
z uniformy, což se prokázalo u jednoho žáčka 
1. st. základní školy, který po návratu ze školy 
zjistil, že se nemůže dostat do vchodu domu 
v ul. Palackého a zvonky také nefungují, při-
tom na něho doma čekali rodiče. Malinký 
mudrlant si však uměl poradit a došel na slu-
žebnu městské policie, kde požádal strážníky 
o pomoc a ti mu vstup do domu zajistili a do-
provodili až ke dveřím bytu.

Že drzost zlodějíčků nezná hranic, se jistě 
přesvědčil již kde kdo z nás. Bohužel tuto 
zkušenost mají i zaměstnanci pekárny v ul. 
Hlavní, kteří často takové drobné zlodějíčky 
v noční době odhalí a vyhání ze svého dvora 
provozovny. Jedna z krádeží však šla až do 
takové míry, že několik bezdomovců cíleně 
popadlo v nestřežené chvíli plné přepravky 
pečiva a snažilo se s nimi prchnout do ul. 
ČSM. Událost byla ihned ohlášena strážní-
kům na tísňovou linku. Operátor kamero-
vého systému naváděl poté motorizovanou 
hlídku k zákroku při zadržení těchto osob, 
což se velmi rychle podařilo. 

Při hře mezi panelovými domy v ul. Boženy 
Němcové oznámil městské policii telefonicky 
z budky nezletilý školák, že nalezl odhozenou 
injekční stříkačku. V rámci prevenčních před-
nášek jsou děti ve školách poučeny o tom, jak 
si počínat při nálezu nebezpečné věci. Jsme 
rádi, že v tomto případě oznamovatel postu-
poval podle doporučeného postupu a nedo-
šlo k žádnému zranění při kontaktu s jehlou. 
Strážníci nebezpečný materiál zajistili.

Někteří lidé bez domova odmítají pomoc 
v oblasti začlenění do běžného života formou 
spolupráce s městem či neziskovou organiza-
cí, protože se po nich požadují některé povin-
nosti a zavedení řádu v jejich životě. Nejinak 

je tomu i u 20letého muže, který je v regionu 
města policejním hlídkám znám jako osoba, 
která sbírá odložený kovový materiál. Tento-
krát jej však již nebavilo hledat a tak si vy-
hlédl pěkný kus kovového zábradlí u vchodu 
do domu v ul. 1. máje, vytrhl jej a odnášel 
do sběrny, což samozřejmě neušlo obyvate-
lům domu a přivolali městskou policii, která 
muže při krádeži zadržela. 

Velmi nešťastné ráno se událo pro řidi-
če osobního vozu a chodce, kteří se střetli  
u benzinové stanice Sandra v ul. Horní. Cho-
dec, 33letý muž si stěžoval po kontaktu s vo-
zidlem na bolesti hlavy a ramene, na místo 
byla přivolána hlídka městské policie, která 
zajistila místo nehody a poskytla první po-
moc, dále vyrozuměla policii ČR a lékařskou 
službu.

Na patře domu v ul. ČSO byl nalezen spící 
bezdomovec. Obyvatelé domu přivolali stráž-
níky k vykázání muže, který zde vzbuzoval 
pohoršení. Při kontrole totožnosti muž od-
mítal sdělit své nacionále a neměl žádný do-
klad totožnosti. Muž byl tedy předveden na 
oddělení policie, kde se posléze zjistilo, že na 
muže je vydán příkaz k zatčení. Strážníci tedy 
dotyčnou osobu předali policistům k dalšímu 
opatření.

      …  a dál to znáte, samé botičky,   
               opilci, vraky, odchyt psů, 

                  blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Vážení řidiči motorových vozidel. Opět na-

stává jaro a na komunikaci se objeví mnoho 
cyklistů a motorkářů. Věnujte zvýšenou po-
zornost těmto účastníkům silničního provozu 
a dbejte na pravidlo bezpečného návratu ne-
jen pro Vás, ale i pro ně. Držte si odstup při 
předjíždění a respektujte pravidla přednosti 
v jízdě. 

Od 1. dubna rovněž řidiči mohou opět na-
zout letní pneumatiky.

Od dubna také opět začíná Blokové čištění 
v regionu města. Věnujte zvýšenou pozornost 
dopravnímu značení a vyznačené době plat-
nosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak 
případným nákladům za odtah vozidla. 

 Ladislav Staněk, velitel MP Chodov
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 Souhrn jednotky PO za únor 2013
Únor byl z pohledu zásahové činnosti velmi 

klidný, chodovští hasiči zasahovali celkem 
u 4 událostí. Nedošlo k žádnému požáru, 
všechny zásahy měly technický charakter. 
Nejzajímavější byl zásah při dopravní neho-
dě linkového autobusu v Lomnici. Naštěstí 
se nehoda obešla bez zranění, jednotka pro-
vedla standartní úkony při tomto typu zásahu  
a postarala se o likvidační práce. 

  V dalším případě byla řešena havárie vody 
ve výškové obytné budově v ulici Smetano-
va, dále jednotka ve dvou případech nouzově 
otevírala byty z důvodu nebezpečí z prodlení 
v ulicích Bezručova a U Porcelánky v Chodo-
vě. V rámci odborné přípravy byl výcvik čle-
nů zaměřen na nouzové otevírání uzavřených 
prostor novou metodou pomocí speciálních 
pazetů. Informace o činnosti najdete na na-
šem webu www.sdhchodov.cz.

Informace SDH únor 2013
Začátkem února se uskutečnil v Sokolově  

2. ročník halové soutěže mladých hasičů v 
běhu na 60m překážek. V této disciplíně 
reprezentovalo náš sbor 5 závodníků starší 
kategorie. V silné konkurenci obsadil Martin 
Děbnár pěkné 6. místo. Ostatní závodníci se 
umístili v první polovině startovního pole. 
Tradiční akce, kde nechyběli hasiči, byla vý-
pomoc při organizaci tradičního Masopustu. 
Taktéž probíhá preventivně výchovná čin-
nost ve spolupráci s velitelem MP Chodov 
Ladislavem Staňkem nejen pro žáky chodov-
ských škol, ale i pro všechny chodovské učite-
le a zaměstnance města.  

Hlavní únorovou akcí byl tradiční hasičský 
ples. Věřím, že se organizátorům tato vý-

znamná společenská akce vydařila a všichni 
přítomní se velmi dobře pobavili. K dobré 
náladě přispěla svým výkonem známá kape-
la „Alfa Sextet“ a moderátorka Míla Pólová. 
Pěkné vystoupení předvedl taneční pár Jan 
Onak a Klára Hosová, v pozdějších hodinách 
vystoupila s kreativním číslem známá cho-
dovská taneční skupina Rytmus pod vedením 
Zuzany Šimkové. Prvních šest cen v bohaté 
tombole věnovali firma Finebau, SDH Cho-
dov, RM Security Roman Meškán, restaurace 
Palírna, MBN Slouka-Slouková. Hlavní ce-
nou byl motorový skútr. Nechyběly tradiční 
tombolové klobásy, uzení kapři, obří kolá-
če a dorty místního pekaře, hasicí přístroje  
i hasící spreje, a mnoho další cen od sponzorů  
a podporovatelů chodovského hasičského 
sboru. Za pěkné ceny v bohaté hasičské tom-
bole děkujeme všem osloveným sponzorům. 

Partnery a dalšími sponzory plesu SDH 
Chodov byly: město Chodov, Bohemia Metal 
Produkt, Lincoln, Finebau, RM Security, KH 
Cetto, Pekosa Chodov, Epiag Lofida Chodov, 
Elektro Hele Plzeňka, MBN- J. Slouková, CK 
HOME TRAVEL, TIPO - ŠIMICE,  J&G Tu-
ristik, Restaurace Palírna, Truhlářství Kopec-
ký, SBD Rozvoj, Výstroj a výzbroj Počerny, 
MUDr. Maxová, Zlatnictví - Tomáš Vrbka, 
FOTO Kovařík, Elektrofoto Fany, Hammer 
Holding, J+M penzion, Květinka - p. Tylin-
gerová, PIZZA Sidonio,  Pož. prevence-p. 
Mychajliv, Pizzeria Andolini, Kadeřnictví 
Kopřivová, Kadeřnictví M. Vimrová, ALVA 
Computer, Porcelán p. Těžký, Autodílna S. 
Šimek, Salon Relax Chodov, Porcelán p. Sed-
láček, Bohemia Porcelán, Květinka - p. Šan-
derová, Porcelán p. Červenka, Drogerie-P. 
Pizinger, Sedlecký kaolín a.s., Úklid p.Lare-
sová, Gardena-p.Peřina, Pivovar Chodovar, 
Herna-Bar  U ŽÍLY, Studio zdraví, Zámečnic-
tví Mazur, Restaurace U Známých, Jaroslav 
Vykoupil, Salon Marcela, CHOTES Chodov, 
Trafika U Radky Vřesová, Proxima Gastro, 
Stavebniny - Hana Hubertová, SINBeauty 
K. Vary, Restaurace Sparta, Českomoravský 
beton - TBG, QUEENS CROWN, Ladies Fit-
ness, WD Computer, Porcelain Manufacture, 
WH Progres.

Za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz  

  DN autobusu, komunikace Lomnice-Vintířov,  
  4. února 2013



8

Zpravodaj města Chodova. Duben 2013

Život ve městě

Zpravodaj města Chodova. Duben 2013

Chodovský duatlon 
v neděli 14. dubna
  Registrace a vyhlášení na stadionu Olympi-
oniků /ŠAK/. Rozpis tratí, pravidla a vše po-
třebné, najdete na www.ddmchodov.cz. 
Těšíme se na vás.

1. Příměstský tábor s DDM Bludiště - LÉTO 2013
 O zábavu vašeho dítěte bude postaráno  
pedagogy volného času vždy od 8 do 16 hodin.
01.07. Keramika 
02.07. Koupání na Michalu
03.07. Minigolf a sportovní hry 
04.07. Robotika - Stavění a programování ro-
botů. Cena: 750,- Kč/členové ZÚ: 550,- Kč

2. Příměstský tábor s DDM Bludiště - LÉTO 2013
08.07. Mariánské Lázně
09.07. Děpoltovice
10.07. Koupání na Bílé vodě
11.07. Boží Dar – Ježíškova cesta
12.07. Sportovní den – ŠAK / Bílá voda
Cena: 950,- Kč / členové ZÚ: 750,- Kč
Přihlášky v kanceláři DDM Bludiště nebo na 
www.ddmchodov.cz.

Dopravní soutěž Chodov 
   15. dubna a 16. dubna 2013 se koná v DDM  
základní kolo dopravní soutěže. Zájemci  
z 5.- 8. ročníků se mohou hlásit u svých učitelů. 
Propozice na www.ddmchodov.cz.

Aprílová škola
   SRPD při DDM Bludiště Chodov pořádá  
za podpory Karlovarského kraje další akci ze 
seriálu Sdružujme se proti nudě! Ve dnech  
2.- 8.4. se bude opět vyučovat keramika  
a šikovné ruce v Aprílové škole. Děti, kte-
ré kroužky navštěvují, si v tyto dny mohou 
vzít s sebou na hodinu někoho z rodiny  
a předvést mu, jaké to je, být žákem ve škole. 
Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlavně se 
dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si zase 
odnesou svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze 
společného odpoledne.

DDM 
Bludiště Chodov

Čarodějné bloudění 
    DDM Bludiště Chodov opět pořádá           30. dubna  
2013 za podpory Města Chodov.
   Přijďte si 30. dubna od 17 hodin projít s Va-
šimi strašidly, čaroději a ježibabami soutěžní-
mi stanovišti v areálu zahrady u DDM. Pokud 
statečně splníte úklady čarodějnic, uvaříte 
kouzelný lektvar a prokážete ždibec odvahy, 
zaženete překonané útrapy u táboráku opeče-
ným buřtíkem. Nakonec nějakou tu čaroděj-
nici spálíme.
  Děti v kostýmu zdarma, ostatní 20,- Kč.  
S sebou: odvahu a v DDM předem vyzvednuté 
časové vstupenky.

Malování na hedvábí
   DDM Bludiště Chodov pořádá další kurz 
pro veřejnost ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, 
v rámci projektu evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj: Evropa investuje do ven-
kovských oblastí.
   Přijďte si vyzkoušet tuto techniku a užít si 
příjemný podvečer.
  KDY: čtvrtek 18.04.2013 od 17:00 hodin
  CENA: 150,- Kč
  S SEBOU: přezůvky
  Kurz je potřeba předem zarezervovat v kan-
celáři DDM (omezená kapacita, příprava  
materiálu).

Dětská jóga 
   DDM Bludiště nově otevírá cvičení jógy pro 
děti ve věku od 4 do 7 let, které bude probíhat 
každé úterý v 15:00-16:00 h. Školné 250,-Kč.

Přebory Chodova ve šplhu na tyči    
a skákání přes švihadlo
   V únoru pořádalo SRPD při DDM Bludiš-
tě dva přebory Chodova a to ve skákání přes 
švihadlo a ve šplhu na tyči. Obou akcí se 
dohromady zúčastnilo 176 dětí. Ve šplhu se 
na medailových pozicích umístili (vždy 1.-3.
místo): 1. ročník – Schönbauer M., Křepin-
ský V., Mlýnek D.; Škardová S., Dundrová 
P., Zigalová K.; 2. ročník -  Kriško I., Galla 
F., Šmíd D.; Kovaříková J., Mondříková V., 
Chodová N.; 3. ročník – Kolář J., Střelec 
P., Prokopič J.; Pešanová E., Dražovská S.,  
Gárská L.; 4. ročník – Sladký O., Mlýnek 
O., Cina M.; Schulzová D., Přibáňová V.,  
Šoupalová K.; 5. ročník – Krupička V., 
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Chvapil V., Stríž S.; Beková M., Vaňková K., 
Kotková V. Pořadí škol: 1. ZŠ Komenského, 
2. ZŠ Husova, 3. ZŠ Školní. Ve skákání přes 
švihadlo byli nejúspěšnější (vždy 1.-3.mís-
to): 1. ročník – Štěrba L., Dolejš M., Košek 
O.; Dundrová P., Hojková V., Škardová S.; 
2.+3. ročník – Cee D., Gareis R., Kratochvíl 
M.; Szitaiová N.,Burešová K., Christevová B.; 
4.+5. ročník – Bureš R., Mikeš F., Tesař D.; 
Latosinská N., Beková M., Šoupalová K.; 6.+7. 
ročník – Stark J., Chvapil J., Bajger S.; Garei-
sová N., Hrušková M., Jakubů V.; 8.+9. ročník 
– Hrůza R., Šedivec J., Beňák D.; Linhartová 
V., Englcová A., Kováčová S. Pořadí škol: 1. ZŠ 
Komenského, 2. ZŠ Školní, 3. ZŠ Husova. 

Městská  knihovna  Chodov

Poezie a jazz – Václav Hrabě
středa 3. 4. od 18:00
Návštěvníci se tentokrát mohou těšit na  
poezii Václava Hraběte. Tvorbu přednese 
Dalibor Chum, dramaturg poeticko-jazzo-
vých večerů Lev Havlíček. Básně se budou 
střídat s produkcí tria Jazz Apetit, které tvo-
ří kytarista Pavel Horych, baskytarista Dali-
bor Pelc a bubeník Ivan Pelc.

Rodinka – Hurá je tu jaro!
čtvrtek 4. 4. od 10:00 
Pásmo pohádek, říkanek a vyprávění.   
Pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Beseda Desatero I.
čtvrtek 4. 4. od 17:00 
Fascinující posvátný text „deseti slov“ Hos-
podinových, nečekané souvislosti jeho heb-
rejského originálu a jejich význam pro naši 
současnost. Další z cyklu besed s panem  
Tomášem Kábrtem.

Burza knih
pondělí 15. a 29.04. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně si budete moci nakoupit vyřazené 
knihy za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.

Záhady Tichomoří-beseda s Arnoštem Vašíčkem
pondělí 15. 4. od 18:00 
Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podiv-
né úkazy a paranormální jevy naznačují, že 
minulost naší planety je daleko tajemnější, 
než si vůbec dovedeme představit. Arnošt 
Vašíček uvede nejzajímavější objevy ze svých 

cest, tentokrát především z Velikonoční-
ho ostrova, Austrálie a řady tichomořských  
ostrovů.
  Čeká na Vás spousta zajímavých odhalení 
a výkladů na mnoho témat, jako jsou např.: 
Záhady světel Min Min, Hora smrti, Bytosti 
z hvězd, Zkáza Měsíčního města, Bohové bez 
úst…

BESEDA Desatero II
čtvrtek 18. 4. od 17:00 
Nejvyšší metou filozofie je dobro, Bible má ale 
vyšší - svatost. Jak ji můžeme prožívat i my  
a jak souvisí s naším sedmidenním rytmem 
života? Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Salsa párty
středa 24. 4. od 17:00 do 20:00 hodin
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hud-
by pro jednotlivce i páry. Každý může přijít 
podle svých časových možností. Společenský 
oděv není podmínkou.

Beseda Detoxikace – cesta ke zdraví
čtvrtek 25. 4. od 18:00
Beseda s výživovou poradkyní Romanou 
Dvořákovou ze studia Wellnessis z K. Varů.

Čtvrteční výtvarné dílničky
od 14:00 do 17:00 hodin

• 04.04. Jarní windowcolor
• 11.04.  Broučci a motýli
• 18.04.  Akvarel
• 25.04. Květiny z papíru  

 
Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé. 
 

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
každé pondělí od 16:00 hodin čtení  
z knihy

• 08.04.  Čertovské pohádky
• 15.04.   O hajném Robátkovi
• 22.04.  Vodnické pohádky
• 29.04.  Rumcajs
• 
Středeční soutěže od 16:00 do 17:00

VŠECHNY AKCE JSOU URČENY   
   PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.
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Tipy knihkupectví
Jackie Collins – Plavba za všechny prachy
Sabine Ebertová – Sen porodní báby 5
Agatha Christie – Cyankáli v šampaňském
Garfield bere vše - komiks  

Tip pro Vás:  Stále trvají 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

Základní  umělecká     
škola  Chodov

Pozvání na dubnové akce
08.04. 17:00
Pěvecké setkání žáků ZUŠ Chodov a ZUŠ 
Nová Role - sál ZUŠ Nová Role

09.04. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. V. Moiseevy a J. 
Severové - sál ZUŠ Chodov 

17.04. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. P. Samce
- sál ZUŠ Chodov 

18.04. 16:30
Třídní přehrávka p. uč. A. Boháčové
- sál ZUŠ Chodov 

Vernisáž výstavy „ABSOLVENTI 2013“
Úterý 16.04.2013 od 16:00 hodin
Městská galerie (DDM Chodov)
Výstava potrvá do 07.05.2013.

Zájezd do divadla Karlín
28.04. SRPŠ při ZUŠ Chodov pořádá pro 
žáky ZUŠ zájezd do Hudebního divadla Kar-
lín v Praze na muzikál „Noc na Karlštejně.“

Výsledky okresních kol Soutěže ZUŠ
Komorní hra s převahou smyčcových 
nástrojů (12.02.2013 - ZUŠ A. Dvořáka 
K. Vary): 
   III. kat. trio: Radek Maxa – klavír, Anežka 
Štulíková  - housle, Filip Khier – violoncello 
– 2. místo (Mgr. art. J. Severová)
Hra na elektronické klávesové nástro-
je (13.02.2013 - ZUŠ Chodov):
  II. kat. Lenka Gárská 1.místo s postupem 

(p.uč.M. Plitz, DiS.)
  III. kat. Pavel Gárský 2. místo (p. uč. M. 
Plitz, DiS.)
   V. kat. Barbora Brabcová 1.místo s postu-
pem na Krajské kolo ZUŠ A. Dvořáka K. Vary 
(p. uč. L. Smetanová)
Hra na akordeon  (26.02.2013 - ZUŠ 
Kraslice):
   I. kat. Pavel Soukup 2.místo
(p. uč. Z. Hranička) 
   III. kat. Jan Kapr 1. místo s postupem
(p. uč. Z. Hranička)
   I. kat. – komorní hra akordeonů
duo: Jan Kapr, Ondřej Rezek 1.místo s postu-
pem na Krajské kolo: ZUŠ Mariánské Lázně 
(p. uč. Z. Hranička)

  Blahopřejeme žákům a  jejich učitelům 
k pěkným výsledkům v soutěži a děkujeme 
za reprezentaci školy. 

Jitka Kaprová, DiS.  
ředitelka ZUŠ Chodov

ZŠ Husova ul.  

   Další měsíc je za námi a s ním opět plno 
akcí.
   Na začátku března se konalo okresní kolo 
v basketbalu. Naše škola byla zastoupena 
družstvem starších žáků. Po urputných bo-
jích v Kraslicích chlapci obsadili 5. místo. 
Gratulujeme.
  Také ve vědomostních soutěžích sklízí-
me úspěchy. V únoru se konalo v Sokolově 
okresní kolo Olympiády v ČJ, ve kterém 
naši školu reprezentovala Lucie Čmolíková 
z 9.A.
   V březnu jsme zase byli úspěšní v oblasti  
zeměpisné. V okresním kole Zeměpisné 
olympiády soutěžili Dominik Beránek z  8.A  
a Jaroslava Haurová ze 6.A. Děkujeme a dr-
žíme palce v dalších soutěžích. 
  Na 1. stupni úspěšně pokračuje Školička 
pro budoucí prvňáčky. Počet dětí, které 
dochází, se stále zvyšuje. Musíme pochvá-
lit rodiče za zodpovědný přístup k přípravě 
svého dítka na školu.
   Také školní družina chystá akci. Dne 5. dub-
na se uskuteční v prostorách školy „Noc s An-
dersenem“. Náplní bude noční dobrodružné 
hledání pokladu, plnění čtenářských úkolů  
a v neposlední řadě rozvíjení čtenářských 
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dovedností.
   Připomínáme rodičům žáků budou-
cích 6. ročníků otevření (ve školním roce 
2013/2014) třídy s rozšířenou výukou vý-
tvarných  technik. Výuka bude probíhat 
podle ŠVP ZŠ Chodov, Husova ulice. Žáci 
budou mít 4 hodiny výtvarných technik 
týdně.
   V případě zájmu se obracejte na ře-
ditelství ZŠ Chodov, Husova 788 (tel. 
352 352 390, 602 459 734). 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

ZŠ Komenského ul.
Taneční skupina    
ONE CREW CHODOV 
  
  Představujeme vám všem taneční skupinu 
ONE CREW CHODOV, která již druhým ro-
kem vystupuje pod hlavičkou ZŠ Komenského 
Chodov. Skupina trénuje dvakrát týdně pod 
dohledem paní učitelky M. Donátové a pana 
učitele L. Soukupa. Vedoucím skupiny je Ro-
man Jánský, který stojí za vlastní choreografií 
všech vystoupení. Dne 5. února pořádala ZŠ 
Husova tzv. „Zážitkový den“ a naši tanečníci 
byli pozváni v rámci doprovodného programu. 
Účastníci hasičského plesu v Mírové, který se 
konal 16. února, na ně také nezapomenou, je-
likož skupina zde předvedla originální číslo s 
názvem Oldies Party. Celá skupina by chtěla 
poděkovat zvláště paní Margitě Pocklanové za 
pomoc s přípravou nádherných kostýmů.
Zeměpisná olympiáda 2013

    Taneční skupina One Crew

   Na škole proběhlo školní kolo zeměpisné 
olympiády. Do dalšího, okresního kola po-
stupují: za 6. ročníky Nikola Exnerová; za  
7. ročníky Michal Vrábel a Tereza Zelenková;  
za 8. a 9.ročníky Radek Svoboda a Roman 
Lisner. Všem soutěžícím gratulujeme a po-
stupujícím přejeme hodně úspěchů při řeše-
ní dalších.

Ze sportu 1. stupně
   26. února se konala další sportovní sou-
těž, tentokrát ve šplhu na tyči. Již tradičně 
byly naše děti velmi úspěšné a jako škola 
jsme opět obsadili 1. místo. Z prvňáčků nám 
udělali radost Marek Schönbauer prvním 
a Daniel Mlýnek třetím místem. Z holčiček 
skončila Petra Dundrová na druhém a Karo-
lína Zigalová na třetím místě. Filip Galla ze 
2.A obsadil 2. místo. Třetí ročníky výborně 
reprezentovala Elena Pešanová 1. místem 
a Lenka Gárská 3. místem. Žáci 4. ročníků 
ovládli téměř všechny stupně vítězů v obou 
kategoriích. Z chlapců byl nejlepší Ondra 
Sladký, kterému patří 1. místo a jako dru-
hý skončil Ondra Mlýnek. Děvčata obsadila 
všechny tři stupně v pořadí: 1. místo Dani-
ela Schulzová, 2. místo Vendula Přibáňová 
a 3. místo Karolína Šoupalová. Z páťáků byl 
nejúspěšnější Vítek Krupička, který vyšpl-
hal ze všech chlapců nejrychleji a Sam Stríž, 
který skončil třetí. Z děvčat byla nejúspěš-
nější Míša Beková, které patřilo také krásné  
1. místo.

Okresní kolo konverzační soutěže  
v angličtině 
    Dne 13.2.2013 se v Sokolově konalo okres-
ní kolo konverzační soutěže v anglickém  
jazyce. Naše škola vyslala k tomuto klání dvě 
vítězky školního kola - Veroniku Adamov-
skou ze třídy 7.B a Kateřinu Rodovou z 9.A. 
Obě děvčata čekalo náročné utkání s těmi 
nejlepšími angličtináři v okrese. Veronice se 
i přes velmi solidní výkon nepodařilo umís-
tit „na bedně“, nicméně Kateřina velmi tvr-
dě zabojovala a ve velké konkurenci se doká-
zala prosadit. Skončila na třetím místě a tím 
pádem postupuje do krajského kola, které se 
koná 25.03.2013 v Karlových Varech. 
Více informací ze života školy   
na www.zschodov.cz

Za pedagogický sbor M. Volek
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    Přípravná třída

Přípravné třídy v Chodově
    Při ZŠ praktické a ZŠ speciální v Chodově 
pracují již devátým rokem přípravné třídy 
pro děti, které mají nějaký sociální hendi-
kep. Výuka dětí v přípravné třídě je zaměře-
na na systematickou přípravu předškoláků 
pro vstup do 1. ročníku základní školy. Je-
jím cílem je předcházet případné školní ne-
úspěšnosti. Vzdělávací program v příprav-
né třídě kopíruje školní vyučování. Děti si 
zvykají na školní režim a školní prostředí, 
ale do vyučování jsou častěji zařazeny rela-
xační chvilky a delší přestávky. 

   V učebním plánu přípravné třídy je nej-
víc zastoupena rozumová výchova, která se 
dále člení na jazykovou a řečovou výchovu, 
matematické představy, psaní a věcné uče-
ní. Po dvou hodinách týdně je zastoupena 
hudební, výtvarná, pracovní a tělesná vý-
chova. V odpoledních hodinách děti navště-
vují školní družinu. V rámci projektu ESF 
„Škola nemusí být problém“, který škola re-
alizuje, se nám podařilo rozšířit vzdělávací 
program přípravných tříd o další aktivity.  
V nadstavbových vyučovacích hodinách 
dále rozvíjíme kognitivní funkce dětí po-
mocí výukových programů a programů pro 
interaktivní tabule. Děti si tak kromě osob-
nostního rozvoje osvojují potřebné kompe-
tence pro práci s IT technologiemi. Zařadili 
jsme také hravou výuku anglického jazyka 
a intenzivní rozvoj hrubé i jemné motori-
ky. Každé pondělí se dětem věnuje zkušená 

logopedka, která provádí individuální ná-
pravu řeči a úpravu výslovnosti. 
   Po celou dobu existence přípravných tříd 
úzce spolupracujeme s pedagogicko psycho-
logickou poradnou v Karlových Varech. 130 
malých žáčků odcházelo od nás do základ-
ních škol s popisem, co zvládají, nebo na co 
je třeba se ještě zaměřit, aby se jim dařilo 
úspěšně zahájit povinné školní vzdělávání. 

Mgr. I. Jurnečková

Gymnáz ium   
a  obchodní   
akademie   
Chodov

Únorové a březnové snažení
   Měsíc únor se stal již minulostí a březen 
se překlopil do druhé poloviny. A tak jsme 
tu se zprávami, abyste i vy, čtenáři, věděli, 
jak si tu společně žijeme .

Maturitní ples
   Dne 15. února nastal den D pro třídy OA4 
a EL4. Studenti těchto tříd si v námořnic-
kých oblečcích dopluli až pro šerpy, které 
z nich učinily pravé maturanty. Celý večer 
byl pojat v námořnickém stylu a tak nesměl 
chybět ani Pepek námořník, ten se stal pa-
tronem našich dvou maturitních tříd, dále 
pak nekonečná záplava modrých balónků, 
modrých světel a v neposlední řadě pruho-
vaná trička, jež nám předvedly třídy v půl-
nočním překvapení. Maturantům přejeme, 
aby jejich loď nesmetla velká vlna a dopluli 
do pomyslného přístavu bez potřeby zá-
chranného kruhu.

Olympiáda v anglickém jazyce
   15. únor byl velkým dnem také pro Ivana 
Režného. Ivan se vypravil na Olympiádu 
v anglickém jazyce, a protože je vzorným  
a šikovným studentem, nevrátil se s prázd-
nou. Zisk 2. místa v kategorii středních škol 
je velmi krásným počinem. A když k tomu 
ještě přidáme postup do krajského kola, 
nezbude nic jiného, než zvolat: Vivat, Iva-
ne, vivat!

MDŽ tak trošku jinak
   O nekonečném humoru našich studentů 
jsme se mohli přesvědčit několikrát. Výjim-
kou nebyl ani Mezinárodní den žen. Dívky 
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třídy G4 potěšily všechny dámy na školní 
půdě, když odrecitovaly srdcervoucí bás-
ničku a každou z nás potěšily ručně vyro-
beným karafiátem. 
    Chlapci ze třídy G6 nechtěli zůstat po-
zadu a na 8. březen si také připravili jednu 
parádičku. Prohledali skříně svých milých 
maminek, sestřiček, babiček, tetiček a při-
nesli si ty nejlepší kousky, v nichž poté roz-
dávali úsměvy a také namalované karafiáty 
všem dámám, které potkali.
   Chlapcům z G6 a dívkách z G4 moc děku-
jeme za zpříjemnění našeho svátku.

The Chemistry Gallery
   Vybrat správnou výstavu tak, aby něco 
„řekla“ studentům, je vždy těžký oříšek. 
Ale povedlo se. Prestižní pražská galerie 
současného mladého umění Chemistry se 
představuje v sokolovském klášterním kos-
tele sv. Ant. Paduánského jedinečnou vý-
stavou Alchymie. Se třídami G3 a G4 jsme 
tak mohli obdivovat díla mladých českých  
a slovenských umělců do 35 let. A bylo 
skutečně co obdivovat - náměty, rozměry 
děl, barvy, smysl pro detail, expresivitu i 
snivost. Výstava se líbila a to byl hlavní 
cíl.

Recitační soutěž
   Jak lvové bijem o mříže, jako lvové v kle-
ci jatí….tak pokud vám naběhla husí kůže 
při vzpomínce na školní recitaci, pak věř-
te, že i mně běhala husí kůže po těle při 
poslechu některých textů na recitační sou-
těži v Sokolově. Výkony vystupujících byly 
naprosto ohromující. Velkým potěšením 
byla umístění Marušky Rozsypalové, kte-
rá se umístila na 3. místě a Kačky Švédové, 
jež obsadila v další kategorii také 3. místo  
a postoupila do oblastního kola. 
   Za reprezentaci děkujeme také Natálce 
Rybárové a Verunce Hegenbartové. 
     Nebylo toho málo, co se v únoru a 
březnu odehrálo…a to ještě nejsme u 
konce. Známe termíny maturitních zkou-
šek, chystáme se na soutěž Středoškolské 
odborné činnosti, soutěžíme s portálem 
Seznam.cz a v neposlední řadě nás čeká 
projektový den v rámci Dne vody … ale o 
tom až příště

Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Jiří Jun - Záznamy přítomnosti
   Chodovský výtvarník Jiří Jun zreali- 
zoval svoji další autorskou výstavu, tento-
krát v Horácké galerii v Novém Městě na 
Moravě. Tato potrvá do 28.04.2013. Je to, 
jak se říká, trochu z ruky, ale podívat se 
můžete na webu: www.horackagalerie.cz.

Poděkování
 Chtěla bych touto cestou poděkovat  
zaměstnancům rehabilitačního střediska 
Chodov, v ul. 1. máje, za vzorný přístup 
ke klientům, dodržování časového limitu, 
vzornému cvičení, vysvětlení i komunika-
ci.  I když to bolí, tak tam rádi chodíme.  
Za spokojenou klientelu děkuje 

Markéta Jehlíková, 
Dům s pečovatelskou službou Chodov 

Bílá paní v Dolním městě  
Chodově
   V Dolním Chodově u Lokte stál dříve, na 
místě porcelánky, jednoduchý, jednopa-
trový zámeček, pozdější sklářská huť. Až 
později zde vznikla porcelánka. V tomto zá-
mečku tehdy bydlela jedna vdova, na mís-
tě bývalého pivovaru Littmitzer Brauers, 
a tento byt jí město Loket dobrosrdečně 
zapůjčilo,  když ona s jejím mužem přišla 
o celý majetek. Onoho dne šla ke svému 
švagrovi Janovi, který bydlel proti škole, 
a ten jí dal džbánek piva. Když se ohlédla 
k zámečku, uviděla náhle v arkýřích svého 
okna stát bílou ženu. Ach Bože!, volala, já 
mám celé moje prádlo na půdě a ta osoba 
mi ho chce určitě ukrást! Přiběhla domů, 
její děti plakaly, ona vzala své nejmladší do 
náruče a spěchala po schodech nahoru. Na 
půdě však zůstala stát a nemohla se hnout,  
protože uviděla bílou ženu se zkříženýma 
rukama a vedle ní byla hromada zlata, na 
kterém byla položena role pergamenu. Mís-
to aby si nabrala zlato, tak utíkala ke svému 
švagrovi s prosbou, aby jí pomohl to zlato 
odnést, ale když se vrátila, všechno zmi-
zelo. I když už tam později sklárna stála, 
žádný dělník nešel večer na dílnu a dokon-
ce i nyní při pouhé myšlence na bílou paní 
všem lidem ve městě naskakuje husí kůže.
  Z německého Erzgebirge Muzeum. Legen-
dy z Jáchymovského kraje. 

Přeložil a do češtiny vložil Frank Nykl





Kino 15Horké novinky

Zpravodaj města Chodova. Duben 2013
Zpravodaj města Chodova. Květen  2011

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ

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

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

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

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

 

3D

3D

pátek 26. 4. v 17 h
sobota 27. 4. 

neděle 28. 4. v 15 h

Premiéra
animované komedie
Jižní Afrika

Přístupné,
česky mluveno.
Vstupné 135 Kč

Premiéra / dobrodružný, fantasy / usa
pátek 5. 4., sobota 6. 4. a neděle 7. 4. v 17 h

PřístuPný, česky mluveno. vstuPné 130 kč.

A OBŘIA OBŘI

pátek 5. 4., sobota 6. 4. a neděle 7. 4. v 19.30 h
HOSTITEL /125/
Premiéra / Sci-fi, thriller / USA
Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. Takzvané Duše pře-
bírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho tělo a zdánlivě beze změny žijí jejich ži-
voty. Každý člověk se stane pro Duši pouhou schránkou a hostitelem. Hlavní hrdinkou 
filmu je Melanie, mladá dívka, která patří mezi zbývající „divoké“ lidi…. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 11. 4., pátek 12. 4. v 19:30 h, sobota 13. 4. v 17 a 19:30 h, neděle 14. 4. v 17 h
JURSKÝ PARK 3D /127/
Premiéra / Sci-fi, dobrodružný / USA
Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. se pokusí skupina  
ambiciózních vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými  
zvířaty na vzdáleném liduprázdném ostrově...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 155 Kč

sobota 27. 4. v 19:30 h, neděle 28. 4. v 17 a 19:30 h, pondělí 29. 4. v 19:30 h
LESNÍ DUCH /90/
Premiéra / Horor / USA
V dlouho očekávaném remakeu kultovního hororu z roku 1981 se pět  
mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když  
objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony žijící v okolí  
a začne krvavý boj o přežití.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč



středa 10. 4. v 19:30 h
GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE /113/
Premiéra /  Akční, krimi, thriller / USA
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 85 Kč

neděle 14. 4. a pondělí 15. 4. v 19:30 h
MARTIN A VENUŠE /102/
Romantická komedie / Česko
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 105 Kč

pondělí 1. 4., v 19:30  h
BABOVŘESKY /120/
Komedie / ČR
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.
Přístupné. Vstupné 105 Kč

sobota 13. 4.  a neděle 14. 4. v 15 h
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE /90/
Animovaný / Česko
Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně! 
Král Rudolf v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc 
poklad nejcennější - Svatováclavskou korunu.
Přístupné. Vstupné 115 Kč

pátek 8. 4. a  úterý 9. 4. 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. Mezitím se z nich ale 
stali chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení čarodějnic.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 11. 4., pátek 12. 4. v 19:30 h,
sobota 13. 4. v 17 a 19:30 h, neděle 14. 4. v 17 h
JURSKÝ PARK 3D /127/
Premiéra / Sci-fi, dobrodružný / USA
Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. se pokusí skupina ambiciózních 
vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty na vzdáleném lidu-
prázdném ostrově...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 155 Kč

čtvrtek 4. 4.  v 19:00 h
ZMÝLENÁ PLATÍ
Divadelní představení

sobota 20. 4. a neděle 21. 4. v 15  h
HLEDÁ SE NEMO 3D /101/
Animovaný / USA
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

Neděle 21. 4. v 19:30 h
BABOVŘESKY /120/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

úterý 2. 4. a středa 3. 4. v 19:30 h
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI /105/
Akční, krimi, thriller / USA
Bruce Willis se vrací jako John McClane, „lidový“ hrdina, který díky svým 
schopnostem nakonec vždycky přežije všechno a všechny ...
Přístupný, titulky. Vstupné 130 Kč

pátek 5. 4., sobota 6. 4. a neděle 7. 4. v 17 h
JACK A OBŘI 3D /114/
Premiéra / dobrodružný, fantasy / USA
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od 
hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých 
staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území, o která v minulosti přišli. 
Mladý Jack (Nicholas Hoult) se jim v tom snaží zabránit a je tak přinucen vybo-
jovat nejtěžší bitvu svého života. 
Přístupný, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 18. 4. a pátek 19. 4. v 17 h
JACK A OBŘI 3D /114/
Premiéra / dobrodružný, fantasy / USA
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od 
hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých 
staletích vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území, o která v minulosti přišli. 
Mladý Jack (Nicholas Hoult) se jim v tom snaží zabránit... 
Přístupný, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
čtvrtek 18. 4., pátek 19. 4. a sobota 20. 4. v 19:30 h
NEVĚDOMÍ /124/
Premiéra / Sci-fi, dobrodružní, fantasy / USA
Jacka (Tom Cruise), kterého na Zemi baví především hledání 
artefaktů zanikající lidské civilizace, vyvedou z každodenní rutiny 
dvě události. Tou první je nouzové přistání vesmírné lodi. Následně 
je Jack zajat ilegální armádou operující pod zemským povrchem ... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

sobota 20. 4. a neděle 21. 4. v 17  h
MOCNÝ VLÁDCE OZ 3D /125/
Dobrodružný, fantasy / USA
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). Oscar se nechtěně 
zaplete do velikých problémů, kterým čelí země Oz... 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

pátek 5. 4., sobota 6. 4. a neděle 7. 4. v 19.30 h
HOSTITEL /125/
Premiéra / Sci-fi, thriller / USA
Po úspěšné invazi teď Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. Takzvané 
Duše přebírají kontrolu nad myslí člověka, používají jeho tělo a zdánlivě beze 
změny žijí jejich životy. Každý člověk se stane pro Duši pouhou schránkou a 
hostitelem. Hlavní hrdinkou filmu je Melanie, mladá dívka, která patří mezi 
zbývající „divoké“ lidi a která se bezhlavě zamiluje do kluka jménem Jared…. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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úterý 16. 4. a středa 17. 4. v 19:30 h
G. I. JOE 2: ODVETA 3D /120/
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

sobota 6. 4. a neděle 7. 4. v 15 h
CROODSOVI 3D /90/
Animovaný, komedie / USA 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na 
světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. 
Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a drží 
se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

čtvrtek 11. 4. a pátek 12. 4. v 17 h
NÁDHERNÉ BYTOSTI
Drama / USA
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 95 Kč



15. týden 2013
09.04. úterý a 11.04. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 12.04. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 
Záznam z divadelního představení pro školy (premiéra)

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Záznam z vystoupení žáků G&OA

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

14. týden 2013
02.04. úterý, 04.04. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 05.04. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinou měsíce března (premiéra)

BÍLÁ NEMOC
Záznam z divadelního představení (premiéra) 

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

16. týden 2013
16.04. úterý a 18.04. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 19.04. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce dubna (premiéra)

O ŠEVCI KUBOVI
Záznam z divadelního představení pro nejmenší (premiéra)

TV ZÁPAD
 zprávy ze západu Čech (premiéra)

17. týden 2013
23.04. úterý a 25.04. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 26.04. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

PO ŠKOLE – CHODOVŠTÍ SKAUTI
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

ROCKPARÁDA
Rocková hitparáda (premiéra) 

NENÍ DRAK JAKO DRAK 
Záznam z divadelního představení pro děti (premiéra)

TV ZÁPAD 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

Pořady TV studia Chodov 
také www.kasschodov.cz 
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KinoDuben 2013
pondělí 22. 4. v 19:30 h
MARTIN A VENUŠE /102/
Romantická komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč

čtvtek 25. 4. v 17 h
MARTIN A VENUŠE /102/
Romantická komedie / Česko
Přístupné. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 25. 4. a pátek 26. 4. v 19:30 h, sobota 27. 4. v 17 h
PÁD BÍLÉHO DOMU
Premiéra / akční, thriller / USA
Bílý dům dobyli teroristé. Prezident je jim vydán na milost. Amerika 
čelí největší hrozbě ve své historii. A existuje jen jeden člověk, který 
ji může zachránit.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 26. 4. v 17 h, sobota 27. 4. a neděle 28. 4. v 15 h
ZAMBEZIA 3D /83/
Premiéra / Animovaný, komedie / Jižní Afrika
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou 
výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem 
prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Jeho otec se 
ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na 
přepadení Zambezie...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 27. 4. v 19:30 h, neděle 28. 4. v 17 a 19:30 h, pondělí 
29. 4. v 19:30 h
LESNÍ DUCH /90/
Premiéra / Horor / USA
V dlouho očekávaném remakeu kultovního hororu z roku 1981 se 
pět mladých přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v le-
sích. Když objeví Knihu mrtvých, nevědomky probudí spící démony 
žijící v okolí a začne krvavý boj o přežití.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč
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úterý 23. 4. a středa 24. 4. v 19:30 h
BABOVŘESKY /120/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč

úterý 30. 4. v 19:30 h
BABOVŘESKY /120/
Komedie / ČR
Přístupné. Vstupné 105 Kč
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Duben 2013

Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Poezie v obrazech  29.03.-03.05.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
výstava Jindry Husárikové 
Podvečer se starostou  02.04.   Tel.studio Chodov  KASS Chodov
Přímý přenos TV pořadu  18:00

Aprílová škola  02.-08.04.  DDM Bludiště  SRPD  při DDM 
Chodov
Poezie a jazz  03.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
verše Václava Hraběte  18:00

Výtvarná dílnička  04.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Jarní windowcolor  14:00 - 17:00
Zmýlená platí  04.04.  KASS – málá scéna  MěK Chodov
divadelní komedie  19:00
Rodinka:  04.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Hurá je tu jaro  10:00
Desatero I  04.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Tomášem Kábrtem  17:00

Prodejní trhy levného textilu  08.-09.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  08.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy Čertovské pohádky  17:00 
Třídní přehrávka   09.04.  ZUŠ - koncertní sál  ZUŠ Chodov
p. uč. V. Moiseevy a J. Severové  17:00
Výtvarná dílnička  11.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Broučci a molýli  14:00 - 17:00

Jarní setkání seniorů S.U. a.s.  12:04.  KASS – spol. sál  S.U. a.s.
  14:00
Hledání jara  13.04.  Hřebeny  ČSOP Chodov
Otevírání studánek

Prodejní trhy levného textilu  15.-16.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00

Burza knih  15.04.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00-18:00
Knižní hrátky aneb hurá do pohádky   15.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy O hajném Robátkovi  16:00

Záhady Tichomoří  15.4.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Arnoštem Vašíčkem  18:00

Absolventi 2013  16.04.-07.05.  Městská galerie  DDM Chodov
Vernisáž výstavy
Třídní přehrávka   17.04.  ZUŠ - koncertní sál  ZUŠ Chodov
p. uč. P. Samce  17:00

Výtvarná dílnička  18.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Akvarel  14:00 - 17:00
Třídní přehrávka   18.04.  ZUŠ - koncertní sál  ZUŠ Chodov
p. uč. A. Boháčové  16:30

Řemeslo má zlaté dno  18.04.  DDM Bludiště  DDM Chodov
Malování na hedvábí  17:00
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Duben 2013

Basketbal KP muži  13.04.  Sportovní hala  Spartak Chodov 
Chodov – Karlovy Vary C      basketbal 

Chodovský duatlon  14.04.  Stadion ŠAK  DDM a ŠAK Chodov
  10:00       

Dopravní soutěž I. část  15.04.  DDM Bludiště  DDM Chodov
  08:00-14:00

Dopravní soutěž II. část  16.04.  hřiště II. ZŠ  DDM Chodov

Kinderiada  17.04.  Stadion ŠAK  ŠAK Chodov 
Atletické závody pro 2.-5. třídy ZŠ  10:00
   
Pohár starosty města Chodova  20.04.  Stadion ŠAK  JSDH Chodov
Dospělí -100 m překážek, požární útok  09:00 

Pohár starosty města Chodova  21.04.  Stadion ŠAK  JSDH Chodov
Mládež -štafeta CTIF, požární útok  09:00

Kozí vrchy  21.04.  Loket – porcelánka  TJ Plamen Chodov
Závod horských kol do vrchu  11:00

Atletika pro Chodov  23.04.  Stadion ŠAK  ŠAK Chodov
Atletické závody pro děti a mládež  15:30

Giro Chodov  28.04.  Stará Chodovská  TJ Plamen Chodov
Silniční cyklistický závod  08:30      

Sport

Desatero II  18.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Beseda s Tomášem Kábrtem  17:00

Prodejní trhy levného textilu  22.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky  22.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
čtení z knihy Vodnické pohádky  16:00

Prodej značkové obuvi  23.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
Žďár

Salsa párty  24.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  17:00

Výtvarná dílnička  25.04.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Květiny z papíru  14:00 - 17:00

Detoxikace – cesta ke zdraví  25.04.  MěK – podkroví  MěK Chodov
  18:00

Den Země  27.04.  klubovna ČSOP  ČSOP Chodov

Burza knih  29.04.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09:00-18:00

Čarodejnický jarmark  30.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
  08:00-22:00

Čarodějné bloudění  30.04.  DDM Bludiště  DDM Chodov
  17:00

Hudba v parku  30.04.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
  17:00 -22:00
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BC WITTE Chodov

2. liga žen
   Před závěrečným kolem soutěže figuruje tým 
BVC Witte Chodov na skvělém druhém místě 
za rezervou prvoligového Tatranu Střešovice, 
když se v posledních zápasech v Chabařovicích 
podařilo překonat herní krizi posledních dní  
a na severočeské půdě dvakrát zvítězit. Vzhledem 
k tomu, že Střešovice nemohou dle regulí postou-
pit do stejné soutěže s „A“ týmem, je zde stále 
ještě naděje na postup do kvalifikace o první ligu. 
Chodovské volejbalistky ovšem v posledním kole 
musí získat s Děčínem alespoň čtyři body, aby 
svou pozici udržely. Jak všechno dopadne se však 
dozvíme až v příštím čísle zpravodaje. 
Krajský přebor žen
   „B“ tým žen, složený z kadetek a juniorek, bo-
juje poprvé mezi dospělými a pro Karlovarský 
kraj svou účastí zachraňuje soutěž, která by se 
bez našich nadějí vůbec neodehrála. Soutěž i tak 
vypadá jako přebor Chodova, protože dalším 
z účastníků je „áčko“ žen Spartaku a jediným 
mimochodovským týmem je družstvo Aše. Po 
úvodní nervozitě z prvního chodovského derby 
se naše dívky neztrácejí a jsou svým dospělým 
kolegyním více než vyrovnaným soupeřem.
1. liga kadetek
   Kadetky BVC nakonec uhájily prvoligovou 
příslušnost a s přehledem vyhrály skupinu  
o udržení, v které podlehly svým soupeřkám 
pouze v jediném utkání, když se musely obejít 
bez své kapitánky A.-M. Lauermannové, kterou 
si vyžádaly do důležitých zápasů v závěru sezóny 
trenéři „A“ týmu žen.
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

BVC Chodov barevný minivolejbal
   V lednu se odehrálo již 4. kolo krajské ligy 
barevného minivolejbalu. Protože jsme celý 
měsíc poctivě trénovali, tak jsme se nebáli,  
a naopak jsme se moc a moc těšili.
   V hojném počtu děti nastoupily v červené barvě 
a ukázaly, co umí. V prvních 6 místech se hned 
pětkrát objevilo družstvo BVC Chodov: 
  1. Smutná Terezka + Hovorková Hanka
  2. Šoupalová Karolína + Gárská Lenka
  4. Aubrechtová Dominika + Kosířová Sára
  5. Šepák Jan + Gárský Pavel
  6. Husáková Jana + Přibilová Jiřina
Také obě medaile za hvězdy turnaje si nakonec 
odnesli chodovští – stali se jimi Pavel Gárský za 
chlapce a Lenka Gárská za děvčata. 

  Všem červeným reprezentantům moc děkujeme 
a přejeme, aby se jim dařilo i v dalších turnajích.
   V neděli jsme nastoupili do oranžové barvy. 
I tam už máme své stálé zastoupení a s rados-
tí jsme gratulovali děvčatům, která vybojovala 
zlatou a bronzovou medaili – Lenka Gárská, Ka-
rolína Šoupalová, Káťa Zapfová a Radka Veselá.
   Velkou radost nám udělaly Eliška Erbenová  
a Klárka Saxová, které díky poctivému tréninku 
stále zvyšují svou výkonnost a pomalu, ale jistě 
se blíží medailovým pozicím. Hvězdou turnaje 
se stala Radka Veselá. 
  A co nás čeká. V březnu proběhne finálová 
krajská liga, kde se mají možnost naši minivo-
lejbalisti nominovat na oblastní kolo České re-
publiky, které se bude konat již 25. a 26. května 
v Jablonci nad Nisou. Toto krajské kolo bude 
poprvé organizovat a řídit náš chodovský oddíl. 
Celému oddílu přejeme, aby se dětem zadařilo a 
vybojovaly si co nejvíc postupových míst. 
   Reportáž z této významné sportovní soutěže 
si budete moci přečíst v květnovém zpravodaji.

Trenéři

   Radost kadetek BVC Witte Chodov

Pája Gárský, Hanka Hovorková, Terezka Smutná, 
Lenka Gárská, Karolína Coupalová
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FK Stará Chodovská
Ples sportovců FK Stará Chodovská
   Dovoluji si informovat širokou veřejnost 
o dění v našem fotbalovém klubu. Dne 
23.02.2013 pořádal náš klub v prostorách 
místního Kassu tradiční a velmi oblíbený  
a navštěvovaný Ples sportovců FK Stará Cho-
dovská. V tomto okamžiku a na tomto místě 
již můžu hodnotit ten letošní ples za opět vy-
dařený i dle hodnocení zúčastněných a spo-
kojených osob. K dobré zábavě a tanci opět 
přispěla skupina Griff a celý večer moderova-
ný Romanou Polákovou podtrhly svým vystou-
pením taneční páry z D-Teamu Karlovy Vary  
a Rytmus Crew Chodov Z. Šimkové. Jako pře-
kvapení a novinka pro hosty byl připraven ve 
spolupráci s vedením Kassu a firmou Proxima 
Gastro Caribic Coctail Bar, který byl umístěn 
ve vyhřívaných stanech propojený s hlavním 
sálem a nabízel hostům lákavé míchané drinky 
a coctaily. Nechyběla ani bohatá lukrativní tom-
bola, kde jako hlavní cena byl motorový skůtr  
o obsahu 50ccm věnovaný firmou Finebau - Leon 
Netušil a spousty dalších lákavých cen. Proto 
bych rád ještě jednou na tomto místě poděkoval 
všem sponzorům, podnikatelům, živnostníkům 
za jejich přízeň a ochotu nám vyjít vstříc při za-
jištění té letošní tomboly. Vážíme si toho a jsme 
rádi za vaši podporu. Děkujeme!!
Výsledky zápasů
   Máme za sebou zimní část přípravy našeho 
mužstva, která probíhala v tělocvičnách společně 
s neoblíbenou přípravou venku v mrazivém pro-
středí a také se naše mužstvo zůčastnilo zimního 
turnaje hraného od ledna a pořádaného Baní-
kem Královské Poříčí na jejich umělé trávě. Naše 
mužstvo se v něm umístilo na pěkném 2. místě 
s bilancí 5x vítězství, 2x prohra. Zde přináším vý-
sledky jednotlivých zápasů: FK St. Chodovská – 
D.Krajková  8:5, FK St. Ch. – Lomnice“B“ 5:3, FK 
St. Ch. – Horní Slavkov „B“ 5:4, FK St. Ch. – For-
tuna Sokolov 1:6, FK St. Ch. – K. Poříčí (dorost) 
5:1, FK St. Ch. - O. Březová „A“ 0:1, FK St. Ch. –  
K. Poříčí „B“ 3:2. V rámci zimní přípravy jsme 
sehráli mezinárodní přátelské utkání s němec-
kým mužstvem, které nám nevyšlo a skončilo 
naší prohrou FK St. Chodovská – Vartenfels 
(SRN) 0:5. 
Rozpis domácích mistrovských zápasů
06.04.2013 sobota 11:00
FK St. Chodovská – Sokol Kačerov
14.04.2013 neděle 15:00 
Sp. Chodov „B“*FK St. Chodovská. (derby)!!!

20.04. 2013 sobota 11:00 
FK St. Chodovská – SK Kraslice“B“
04.05.2013 sobota 11:00 
FK St. Chodovská – Sp. Horní Slavkov „B“
11.05.2013 sobota 11:00
FK St. Chodovská – Lomnice „B“
25.05.2013 sobota 11:00 
FK St. Chodovská – B. Bukovany
08.06.2013 sobota 11:00
FK St. Chodovská – FK Jindřichovice 
(ukončení sezóny)
    Tímto si vás dovoluji pozvat na všechny naše 
utkání a na točené pivko s dobrou opečenou 
klobásou a jiné občerstvení, ale hlavně na dob-
rý vesnický fotbal v podání našeho mužstva.

Za FK Stará Chodovská Jaroslav Franče

TJ Plamen Chodov           
cyklistika
   TJ Plamen Chodov zve širokou  
veřejnost na dubnové cyklistické závody.

Kozí vrchy - neděle 21.04.2013 od 11:00 h
   Závod na horských kolech do vrchu v Lokti 
u bývalé porcelánky Thun zařazený do Pohá-
ru Karlovarského svazu cyklistiky v MTB. Pro 
všechny věkové kategorie, tratě 1,5 až 5 km.
Giro Chodov, kritérium Stará Chodovská 
- neděle 28.04.2013 od 8:30 h
   První z pěti měřených tréninků na silničních 
kolech v rámci seriálu Giro Chodov. Pojede se 
na 1,5 km uzavřeném okruhu ve Staré Chodov-
ské. Kategorie od starších žáků (žákyň) po ve-
terány.
   Všechny závody jsou pořádány s podporou 
Města Chodov. Více informací a propozice na 
www.plamenchodov.wbs.cz

TJ Plamen Chodov - florbal
Zimní turnaj ve florbalu, Chodov 2013
   Dne 23.02. se konal ve Vintířovské hale za 
přispění města Chodova první ročník flor-
balového turnaje žáků 5.-9. tříd, který pořá-
dal nový oddíl  TJ Plamen Chodov - florbal. 
Do turnaje se přihlásilo celkem 6 družstev,  
z toho dvě byla 
   Z Chodova, družstvo TJ Plamen a DDM 
Bludiště. Po urputných, ale jednoznačných 
zápasech ve skupinách se do finálového zá-
pasu probojovaly oba chodovské týmy. Zá-
pas o první místo byl plný zvratů, ale s při-
bývajícím časem družstvu DDM Bludiště  
docházely síly.
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   Zápas skončil jednoznačným vítězstvím 
družstva TJ Plamen v poměru 8:4. Všichni 
zúčastnění si odnesli hodnotné ceny a dobrý 
pocit ze hry.
   Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento 
turnaj zorganizovat a těšíme se na další roč-
ník. Doufáme, že se tento mladý, ale stále po-
pulárnější sport, stane pevnou  součástí spor-
tovního dění v našem městě.

Radek Buchtel
florbalový trenér mládeže 

 
 
TJ Batesta Chodov           
stolní tenis
   Sezóna se nám pomalu blíží   
do finále, neboť březen odstartoval poslední 
dva hrací víkendy mistrovských utkání. A muž-
stvo hrající 3. ligu se po loňském výborném 2. 
místě letos potýká s personálními problémy, 
kdy ti nejlepší přestoupili do německých týmů. 
Liga se tak spíše hraje sporadicky, ovšem na- 
děje umírá poslední. Zbraně naši borci nesložili 
a celou soutěž tak odehrají se vztyčenou hlavou. 
B mužstvo v divizi poskytuje možnost si zahrát 
naší mládeži, kteří se s těžkou konkurencí tepr-
ve seznamují. C mužstvo v krajském přeboru  
1. třídy si vede ze všech týmů ve svých soutě-
žích nejlépe. Před koncem statečně drží 1. pozici  
a tím tak postupovou příčku do divize. Naše 
mládež bojuje s krajskou konkurencí na bodova-
cích turnajích. Posledním krásným výsledkem 
bylo 1. místo Jakuba Visingera, který nenašel 
na turnaji mladších žáků v Aši přemožitele. Nej-
důležitějším turnajem byly jako každým rokem 
krajské přebory, zde byl Jakub Visinger v kate-
gorii ml. žáků 5. a Tomáš Partyngl jako nováček 
mezi staršími žáky 3. Krajské přebory starších 
žáků absolvovali i Visinger (5. místo), Mora  
a Fassel (osmifinále). Dalším pěkným výsled-
kem bylo 1. místo Natálie Morové, která se 
blýskla ve čtyřhře s Jánskou z Aše. Jánská 
poté doplnila i našeho Visingera ve smíšené 
čtyřhře, kdy opět vybojovali 1. místo. V jed-
notlivcích skončila Natálie Morová celkově  
4. a Martina Hubená 10. Další pěknou vizitkou 
chodovského stolního tenisu je účast na MČR 
v Teplicích odchovance Františka Plačka, který 
v jednotlivcích skončil mezi 32 nejlepšími v ČR 
a ve čtyřhře se Štěpánkem (hrající extraligu za 
Králův Dvůr) vybojoval stříbro. 

Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu 
www.batestachodov.cz

Karate klub Gorenje Chodov
Pohár mládeže ČABK Praha
   V sobotu 16. března pěkně mrzlo, sluníčko 
svítilo tak hurá do Prahy, výprava Gorenjá-
ků se vydala na Pohár Mládeže České Asoci-
ace Budo Karate.
   V kategorii KATA mladší žáci 8.-7. kyu  
3. místem mile překvapil Patrik Bazoni. 
Lukáš Hérák v KATA st. žáci zelené a fialo-
vé pásy získal stříbro. Děvčatům se v Kata 
dařilo střídavě. Janička Nováková získala 
stříbro, Anička Lojdová bronz a Veroni-
ka Jakubů odešla s bramborovou medailí.  
Je pravdou, že v kategorii Kumite (volný zá-
pas) dosahují naši borci podstatně větších 
úspěchů. Posuďte sami.
    Mladší žáci 6-8 let bílé a žluté pásy Mar-
tin Lukeš 1. místo, Bazoni Matyáš 2. místo.
    Ml. žáci 9-10 let bílé a žluté pásy Vyčichlo 
Lukáš 1. místo, Chod Daniel 2. místo.
   Ml. žákyně 6-8 let zelené až černé pásy 
Dognerová Žaneta 1. místo a o kategorii 
výše 9-10 let 2. místo.
Ml. žákyně 11-12 let zelené až černé pásy 
Lojdová Anna 2. místo, Nováková Jana 3. 
místo.
   Chlapci 13-14 let zelené až černé pásy Lu-
káš Hérák 1. místo, dorostenec Michal Galla 
zvítězil ve váze –65 kg a zkusil to v junio-
rech +70 kg, kde se mu také dařilo a získal 
zasloužené zlato.
   V juniorkách –60 kg bodovala Andrejka 
Lochschmidtová a získala také zlato.
   Všichni vítězové se nominovali na Mis-
trovství Evropy, které se bude konat v říjnu 
v Anglickém Sheffieldu.

Ludoslav Hronek
trenér

   Karate klub Gorenje Chodov
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TJ Spartak Chodov - kopaná
   Měsíc březen, kdy by měla vrcholit přípra-
va na mistrovské soutěže, nebyl pro naše 
„A“ mužstvo mužů příznivým měsícem. 
Byly špatné podmínky pro tréninkovou čin-
nost, sehráli jsme málo přípravných utkání, 
hráče provázela zranění a to vše nepříznivě 
ovlivnilo závěr přípravy.
    Odehráli jsme pouze dvě turnajová utká-
ní, shodou okolností s týmž soupeřem Jis-
krou  Nejdek a obě utkání jsme prohráli.
   V prvém 1:4, když branku vstřelil Kaňok.
   Druhé jsme prohráli 2:4, když naše bran-
ky vstřelili Macák Petr a Vilingr.
Program  A  mužů na  duben
06.04. 16:30  Ostrov – Chodov
13.04. 16:30  Chodov - M. Lázně
17.04. 17:00  Chodov - Citice
20.04. 10:30  Aš – Chodov
27.04. 17:00  Chodov – Chyše
   Zveme všechny fotbalové fanoušky do 
našeho fotbalového stánku, aby podpořili 
naše hráče v těžkých jarních utkáních.

Ing. Alfons  Skokan

ŠAK Chodov
Tak opět zlaté blýskání  Tomáše Skály 
Velmi dobře si vedl na halovém šampionátu 
juniorů Tomáš Skála.. Nenechal nikoho na 
pochybách a ukázal, kdo je králem koulař-
ského kruhu i v letošní sezóně. Ve skvělém 
výkonu 17,36 m odskočil všem soupeřům  
o více než   1,5 m a vybojoval titul Mistra ČR.

   
Ve stínu zlaté medaile v halovém mistrovství 
Tomáše Skály určitě nezůstane ani stříbrná 
medaile z Mistrovství České republiky Pavly 
Kocurové. Pavle se podařilo v Jablonci poslat    
3 kg náčiní na značku 12,65 a to ji stačilo na 

    Tomáš Skála

druhou příčku a stříbrnou medaili. Za vítěz-
kou zaostala o 35 cm .
Atletika pro Chodov 
   Zahajovací závody na dráze v Karlovarském 
kraji a náborová soutěž pro děti a mládež 
z Chodova a Vintířova, podpořená finančními 
granty Města Chodova a obce Vintířov.
    Datum a místo: úterý 23. dubna od 15:30 
hodin, Sportovní areál Klubu olympioniků 
v Chodově.
   Startovné: závodníci z Chodova a z Vintířo-
va neplatí, ostatní 30,- Kč za disciplínu.
   Přihlášky: závodníci z Chodova a z Vintířo-
va (veřejnost) na místě-nejpozději do 15:00 h 
  Ostatní: elektronicky na webové stránce 
ČAS - nejpozději do pondělí 22.04. do 19:00 h
   Upozornění: v kategorii předžactva (2002 a 
mladší) mohou startovat pouze děti z Chodo-
va a z Vintířova!!!
   Kategorie a disciplíny: 
předžactvo: starší - (2002–2003), mladší 
- (2004 – 2005), mini – (2006 a mladší) - 
pouze běh na 60 m, hod míčkem (2 pokusy 
za sebou)
mladší žactvo (2001-2000) a starší žactvo 
(1999–98) – 60 m, 150 m, 300 m,  500 m,    
1000 m, koule, disk
dorost, junioři, dospělí (1997 a starší)- 60 m, 
150 m, 300 m, 500 m, 1000 m, koule, disk – 
bez nároku na odměnu
Informace: Mgr. Libor Dočkal 
 tel. 602 459 734,  
e-mail: atletikachodov@seznam.cz 
www.sakchodov.cz        
 
KČT Chodov
Putování okolím Chodova
  KČT Chodov zve na pochod, který se bude 
konat ve dnech 26.-28.4. v Chodově. Start 
bude na I. ZŠ Dukelských hrdinů, v pátek 
26.04. od 15 do 20.hodin., v sobotu start od 
6 do 10 hodin a v neděli dětská trasa od 8 do 
10 hodin. Je to jediný pochod v Karlovar-
ském kraji v rámci akce Deset pochodů IVV, 
proto letošní rok čekáme velkou účast. Tra-
sy povedou směrem: Loket - Svatošské ská-
ly - Královská stezka - Lovecká stezka, tyto 
stezky jsou dost neznámé mezi turisty. Bude 
k dispozici i OTO Chodov, záznamník, razít-
ka IVV, možná i nějaký puchýř, nové zážitky  
a možnost si protáhnout tělo. Na setkání se 
těší KČT Chodov.           
    Růžena Štěpánková

M. Volek
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Catr spol. s r. o.
     Vážení obyvatelé města Chodova, 
vážení zákazníci, v dubnu máme pro 
všechny nové zákazníky připravenu akč-
ní nabídku – INTERNET 50/50Mbps za 
249,-Kč/měsíc!
Pro náročnější klienty, kterým by 
50/50Mbps nestačilo, z nabídky vybí-
ráme tarif 100/100Mbps za neuvěřitel-
ných 499,- Kč/měsíc!
To ještě není vše! Našim službám 100% 
věříme a tak Vám nabízíme v rámci tzv. 
- vyzkoušejte naše internetové připojení 
a pokud nebudete se službou na 100% 
spokojeni, máte právo do 14 dnů od data 
instalace bez udání důvodu odstoupit od 
smlouvy.
V případě, že uvažujete o odchodu od 
jiného operátora, nemusíte zaplatit 
ani o korunu navíc a přesto můžete na 
naši výjimečnou kampaň reagovat. Na 
základě předložení platné smlouvy s ji-
ným operátorem, Vám poskytneme naši 
službu po dobu výpovědní doby zdarma 
(max. 3 měsíce) tak, abyste mohli využí-
vat rychlý internet hned, ale neplatili za 
dvě služby souběžně!
Námi provozovaná vylepšená optická síť 
Vám umožní si skutečně užívat rychlost 
a spolehlivost připojení k internetu. Bu-
dete moci posílat a stahovat data stejně 
vysokou rychlostí a to bez jakéhokoliv 
omezení. A  to i v provozních špičkách, 
bez zpomalování agregací.
Nabídky jsou platné pro všechny nové 
zákazníky, kteří do 30.04.2013 podepí-
ší smlouvu s úvazkem na dva roky. Ceny 
jsou uváděny vč. DPH.
Pro velký zájem našich zákazníků si 
znovu dovolujeme uveřejnit informaci 
o zařazení všech dostupných digitálních 
multiplexů do povinné nabídky kabelo-
vé televize CATR! Pokud jste vlastníkem 
televizoru umožňujícího digitální pří-
jem programů (resp. vlastníte DVB-T 
set top box), jsou Vám již od 01.03.2013 
k dispozici v rámci povinné programové 
nabídky kabelové televize dostupné níže 
uvedené TV programy (ČT1, ČT2, ČT24, 
ČT sport, Nova, Prima Family, Barran-
dov, Nova Cinema, Prima Cool, Prima 
Love, Óčko, Telka TV, Prima Zoom, Šlá-

gr, Pohoda, ČT1 HD, Nova HD, Fanda, 
Smíchov a Inzert TV). Všechny progra-
my jsou v digitální kvalitě a co je pod-
statné, je zajištěn velmi kvalitní zdroj 
příjmu TV signálu pro všechny multi-
plexy. Znovu upozorňujeme, že nové 
programy naladíte na všech televizorech 
s DVB-T tunerem nebo DVB-T Set Top 
Boxech. Nově zařazené Multiplexy si 
můžete naladit na kanálech:
Multiplex 1        R6  (178 MHz), 
Multiplex 2        R7  (186 MHz),
Multiplex 3        R9  (202 MHz), 
Multiplex 4        R11 (218 MHz).
Pokud budete mít potíže s naladěním TV 
přijímače, kontaktujte naši provozovnu. 
V případě zájmu Vám zajistíme dodání 
a instalaci ověřeného DVB – T set top 
boxu.
V povinné nabídce kabelové analogové 
televize došlo k nahrazení TV kanálu 
Spektrum za nový filmový kanál Film-
Box.
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.

Termín uzávěrky
květnového čísla

 18.04.2013

MOBILITY

REALITY

PRONÁJEM: 

2+1, Karlovy Vary ul.Raisova  

CENA : 8000,-Kč + energie

www.chodovske-reality.cz

Působíme v oblasti prodeje realit již 14 rokem  
a proto vám můžeme nabídnout ty nejlepší služby,  
bez rizika  Volejte na tel. 777 11 33 44 - u nás získáte 
ZDARMA: kompletní servis (smlouvy, úschova peněz, znalecký posudek!!)

CHODOV: 2+1 ul.9. května za 420 tisíc Kč, 
3+1 ul. Příční po rozsáhlé rekonstrukci za 680.000,- Kč

NOVÉ SEDLO: 0+1 ul. Revoluční za 155 tisíc    •  1+1 za 260 tisíc, 
3+1 v cihlovém domě za 450 tisíc 

Bytový dům Nové Sedlo - Chranišov: 6 bytových jednotek za 895.000,- Kč 

CHCETE OPRAVDU RYCHLE A DOBŘE PRODAT NEBO PRONAJMOUT SVŮJ  BYT ČI DŮM?  
tel.: 777 11 33 44 

U Porcelánky 266, ChodovCHODOVSKÉ REALITY 

NAŠE TIPY
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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

Možnost zakoupení dárkových poukazů a permanentek.
Masáže je možné zakoupit i přes sociální fond Vřesová a společnost Bennefiti a Sante.

PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY BOŽÍČANY
Julie Kučírková        tel. 603 913 604

MASÁŽE BOŽÍČANY

Jana Krejnická - masérské služby
IČ: 88729061                 Tel.: 725 794 988

Masáž částečná -30 min. (záda, šíje) 155,- Kč
Masáž celková - 60 min.  255,- Kč
Masáž aroma částečná - 30 min. (záda, hruď) 155,- Kč
Masáž aroma částečná - 30 min. (hruď, hlava, ruce) 155,- Kč
Masáž aroma celková - 60 min. 255,- Kč
Masáž antistresová částečná - 40 min. (masáž a vyčištění obličeje) 175,- Kč
Reflexivní masáž plosky - 40 min. 155,- Kč
Anticelulidní masáž baňkou - 40 min. (nohy, boky + zábal) 155,- Kč
Anticelulidní masáž ruční a baňkou - 45 min. 185,- Kč
(nohy, boky, břicho + zábal)
Masáž lávovými kameny částečná - 40 min. 175,- Kč
Masáž lávovými kameny celková - 60 min. 355,- Kč
Masáž medová - 45 min. 205,- Kč
Čoko masáž částečná - 30 min. 205,- Kč
Čoko masáž celková - 55 min. (peeling, masáž, zábal) 355,- Kč
Rašelinové zábaly jednorázové - 1 plát (lze kombinovat s masážemi) 60,- Kč
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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% 

Sluneční kolektory, fotovoltaické panely, 
tepelná čerpadla, kotle na pelety -poradenství, montáž, servis

ZDARMA analýza zdrojů  
tepla Vašeho domu.

Kontakt: 739 501 303
Ladislav Rada – obchodní zástupce

Prodám byt 2+1 
v osobním vlastnictví 
v ulici 9.května 756.

Byt je zrekonstruovaný:
nová kuchyňská linka se spotřebiči,nové 

jádro,rozvody elektriky, nové štuky a malba.

Cena: 419 000,-Kč,
při rychlém jednání sleva 399 000,-Kč.

Po-pá: 
od 10:00-16:00

Tovární 223
Chodov
Tel.: 728 352 209

Bazar nábytekBazar nábytek
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www.kovomatik.cz

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

 v prodeji 
cibule sazečka

LEVNĚ a RYCHLE

ráj pro zahrádkáře
• 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

TEL.: 777 682 634

 NEHTOVÉ STUDIO1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování v ceně 150 Kč
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Veronika Chmelenská 721 657 754
Zuzana Stará 774 931 705, 602 240 544

Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrylem, ruční malba, one strok
Prodej velmi kvalitní nehtové kosmetiky, doškolovací kurzy a kurzy nailartu

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč

Nově otevřeno
Solárium 1 min. 5 Kč
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mobil: 602 190 602

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE

informace a přihlášky:
po-pá: 9.00-11.00  15.00-17.00

w w w . a u t o s k o l a - s t a s t n y . c z

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 

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

jsme nositelem
certifikátu
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 AZ–ENERGIEs.r.o.

PLATÍTEZATEPLOMNOHO–ZNÁMEŘEŠENÍ
Provádíme:
 technicképoradenstvívoblastiúsporenergií
 dodávkuamontážregulačnítechnikynavstupydoobjektů
 dodávkuamontážrozdělovačůtopnýchnákladů
 rozúčtovánítopnýchnákladů
 rekonstrukcerozvodůplynu
 kamerovésystémyaelektroinstalace
 ostatníprácevoblastivytápění,plynu,vody,kanalizace

AZ – ENERGIE s.r.o. 
E. BENEŠE 181 

 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PSČ: 370 06 

Tel: 604 297 395 
         602 776 200 
  www.az-energie.cz 

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek



30 Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Duben 2013 Zpravodaj města Chodova. Duben 2013

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 :

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

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

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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné, 

známé i firemní zaměstnance.

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

mob.: 606 852 893RD 417
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Kuřice černé, červené, bílé  /nesou bílá vejce/ stáří:12-18 týd. cena: 120-180 Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd.  120-180 Kč     
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/     1-3 týd. 70-90 Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                 1-3 týd. 70-90 Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/     1-3 týd. 110-130 Kč
Husy bílé  1-3 týd. 140-160 Kč
Husy landenské   1-3 týd. 140-160 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13hod. Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 18.4.2013

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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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 )

R E Z E R V A C E  A  O B J E D N Á V K Y  
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE  
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI”  - TĚSTOVINY -   
 kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
rozvoz až do domu 
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ

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

NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

K   o p r av á m  p o u ž í v á m e  v ž d y  o r i g i n á l n í  n e b o  k v a l i t a t i v n ě  r o v n o c e n n é  n á h r a d n í  d í l y.

  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
  Příprava a odvoz vozů na STK a ME
  Klempířské a lakýrnické práce
  Opravy havarovaných vozidel
  Spolupráce s pojišťovnami
  Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
  Renovace autolaků
  Čištění interiérů Vašeho vozu
  Smluvní odtahová služba

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

       U nových vozidel v záruce zajišťujeme běžnou           
   údržbu a pravidelný servis, stejně jako autorizovaný 
servis, aniž byste ztratili záruku na Vaše vozidlo.

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)
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www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

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,,

Thajská olejová masážI  · ndická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)

Dornova metoda, Breussova masáž 
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
masáž z Mrtvého moře  ·  japonská masáž shiatsu

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka

Biolampa Solux
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Opravy a prodej
automatických praček a myček

+ bazar a výkup
Vám nabízí

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

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

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

Tel.: 774 544 731

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

-  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

-  ZNALECKÉ POSUDKY      
-  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

-  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

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

 
   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

TOP REALITY CHODOV s.r.o.

-  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
-  ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
-  VÝKUP BYTŮ  

Nabídka pro jarní sezónu 2013
• okurky roubované - hadovky, nakladačky, polní  
• rajčata - balkonová, keříčková, tyčková
• papriky - polní, skleníkové

sadbu  
cukety, celer, majoránka, brokolice, zelí, kapusta, kedlubny, salát, porek a mnoho dalších

Bohatý výběr balkonových květin, letniček, trvalek: 
surfinie, milion bels, verbeny, petunie, lobelky, plectrantus, afrikány, muškáty, voskovky, 
begonie, astry, hledíky a mnoho dalších

Ovocné stromky: 
jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskve, nektarinky, rybíz, angrešt, jeřáb, borůvky aj.

ZAHRADNICT VÍ

OTEVŘENO:
pondělí - neděle  od 10.oo - 17.oo hod.

Těšíme se na návštěvu, Váš zahradník.

KUBÍN FRANTIŠEK  Tel.: 724 525 574
Nejdecká 814, 357 35 Chodov u Karlových Varů

Dále substráty, hnojiva, postřiky, granulovaný hnůj, rohosku, guano aj.

 Rododendrony a azalky                         Jehličnany a keře

Rádi poradíme 

s pěstováním a ošetřováním 

rostlin a zeleniny.
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ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

Váš věk... 
...Vaše sleva 
Kvalita 
za nízkou cenu
Nejnižší 
ceny v okolí

Těšíme se na Vaší návštěvu na adrese: U Porcelánky 1017, Chodov 
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