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s Petrem Novotnym a Sandrou Pogodovou.

ˇ
16. kvetna
v 19:00 hodin

Děti dětem vernisáž výstavy prací 15.5. 2013 galerie U Vavřince
O pohár starosty města Chodova 24.5.2013 K ASS Chodov
Noc kostelů 24. 5. 2013

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

ZAHRADNICT VÍ
KUBÍN FRANTIŠEK Tel.: 724 525 574

Nejdecká 814, 357 35 Chodov u Karlových Varů
Nabídka pro jarní sezónu 2013
e
• okurky roubované - hadovky, nakladačky, polní
Rádi poradím
• rajčata - balkonová, keříčková, tyčková
a ošetřováním
ím
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á
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• papriky - polní, skleníkové
eleniny.

ostlin a z

r
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.
Rododendrony a azalky
Jehličnany a keře
Dále substráty, hnojiva, postřiky, granulovaný hnůj, rohosku, guano aj.

OTE VŘENO:
pondělí - neděle od 10.oo - 17.oo hod.
Těšíme se na návštěvu, Váš zahradník.
Placená inzerce
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Zprávy z radnice
K věci…

Po dlouhé a studené zimě, se k nám jaro
přiřítilo opravdu vysokou rychlostí. Tak jako
každý rok na jaře, tak i letos probíhá velký
jarní úklid města. S tím je spojené i blokové
čištění ulic a parkovišť. Připomínám řidičům,
aby byli trochu pozornější a sledovali dopravní značení ve své ulici. Předejde se tak zbytečným odtahům vozidel a zejména se celé
čištění zrychlí a uzavřené ulice a parkoviště
tak díky tomu budou moci o to rychleji zase
sloužit motoristům.
Letošní rok je významný pro naší kulturní památku – kostel sv. Vavřince. 7. května
roku 1733 umírá tehdejší chodovský šlechtic Franz Flamin von Plankenheim, který
byl největším finančním donátorem stavby
kostela. 9. května roku 1733 byl jako první pochován do krypty kostela, kde spočívá
dodnes. První mše v chodovském kostele se
pak konala 10. srpna roku 1733. Letos tomu
tedy bude 280 let od uplynutí těchto události. Připomínce památky Franze Flamina von
Plankenheim bude letos věnována Noc kostelů, jejíž program najdete dále ve zpravodaji,
případně v městském infocentru. V létě, během Vavřinecké pouti si připomeneme výročí první mše. Slavnostní mši bude 11.08.2013
celebrovat biskup plzeňský, Mons. František
Radkovský.
Již tradičně oslavíme v květnu několik svátků - 1. května to bude Svátek práce,
který se slaví jíž od roku 1890. Pro Chodov
významným dnem je 7. květen, den, v němž
roku 1945 vstoupila do Chodova americká
vojska a město osvobodila. Tyto události si
připomeneme letos od 16:00 hodin při pietním aktu v Městském parku. 8. květen je
dnem státního svátku - Den vítězství.
Jistě v květnu neopomeneme ani Den matek, svátek, který letos připadne na 12. květen. Naše maminky si určitě zaslouží, abychom jim poděkovali a dali jim třeba velkou
pusu a květinu.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji Vám
příjemné a sluncem zalité jaro a s těmi pracemi na zahrádkách to zase tolik nepřehánějte
a pamatujte, že odpočinek a čerpání sil po
dlouhé zimě jsou také potřeba.

Pozvánka
Vážení spoluobčané.
Zvu Vás  
na vzpomínkovou slavnost
při příležitosti 68. výročí
ukončení 2. světové války,
které proběhne
v úterý 7. května 2013.
Program:
16:00 hodin
zahájení pietního aktu u Památníku obětem
válek v Městském parku.
16:20 hodin
položení květin u pamětní desky, připomínající vstup amerických vojsk do Chodova
v roce 1945.
16:40 hodin
vzpomínkový akt u hrobu válečných zajatců
na městském hřbitově.
17:00 hodin
položení kytic u památníku věnovanému
místními občany květnovým událostem roku
1945 ve Staré Chodovské.
Sraz účastníků je v 15:50 hodin
před budovou obřadní síně MÚ Chodov.

Patrik Pizinger, místostarosta

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Ing. Josef Hora
starosta
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Zprávy z radnice
Výběrové řízení

Město Chodov vyhlašuje výběrové řízení
na pozici strážníka, čekatele Městské
policie Chodov na dobu neurčitou.
Zařazení v 7. platové tarifní třídě.
1. Uchazečem o místo strážníka, čekatele
Městské policie Chodov, (dále jen „uchazeč“)
musí být dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii fyzická osoba, která:
1.1. je státním občanem České republiky,
1.2. je starší 21 let,
1.3. je zdravotně způsobilá (doloží čestným
prohlášením, viz. bod 3.5.),
1.4. je způsobilá k právním úkonům,
1.5. je bezúhonná (doloží výpisem z Rejstříku
trestů a čestným prohlášením, viz. bod 3.2.
a 3.3.),
1.6. je spolehlivá (doloží čestným prohlášením, viz. bod 3.3.),
1.7. ovládá jednací jazyk,
1.8. je držitelem řidičského oprávnění sk. „B“
1.9. má dokončené stř. vzdělání s maturitní
zkouškou
1.10. ovládá práci s počítačem (MS Windows,
Word, Excel, internet, …),
1.11. má dobré komunikační schopnosti
a zvládá stressové situace, je samostatná
a odpovědná.
2. Uchazeč podá písemnou přihlášku,
v níž uvede:
2.1. název pozice na níž se hlásí,
2.2. jméno, příjmení a titul,
2.3. datum a místo narození,
2.4. státní příslušnost,
2.5. místo trvalého pobytu, případně i korespondenční adresu, je-li odlišná,
2.6. datum a podpis uchazeče,
2.7. kontaktní telefon nebo emailovou adresu.
3. Uchazeč k přihlášce připojí:
3.1. životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
3.2. originál, nebo ověřenou kopii výpisu
z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři
měsíce (dle § 4a zákona 553/1991 Sb., o obecní policii),
3.3. čestné prohlášení ne starší než tři měsíce
(dle § 4a a § 4b zákona 553/1991 Sb., o obecní
policii),
3.4. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

3.5. čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (dle přílohy č. 3. vyhlášky 444/2008 Sb.,
o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní
policie).
4. Lhůta pro podání přihlášky: 10.05.2013
5. Nástup: 31.07.2013
6. Místo a způsob podání přihlášky:
v obálce zřetelně označené „Výběrové řízení na strážníka, čekatele MP“
6.1. osobně v podatelně Městského úřadu v
Chodově,
6.2. písemně na adresu: MÚ v Chodově, ul.
Komenského 1077, 357 35 Chodov nebo
Městská policie, ul. Husova 588, 357 35 Chodov
Uchazeči, kteří splní vypsané podmínky,
budou v prvním kole podrobeni prověrce
fyzické způsobilosti a ústním pohovorům.
Uchazeči, kteří postoupí do užšího výběru
druhého kola, budou podrobeni psychologickým testům.
Kontaktní osoba: Ladislav Staněk, velitel Městské policie Chodov, tel.: 335 352 160,
352 352 166, stanek@mestochodov.cz

Zájezdy pro nepracující seniory
města Chodova

Městský úřad Chodov, odbor sociálních
věcí, informuje nepracující seniory města
Chodova, že dne 22. května 2013 pořádá jednodenní zájezd. Navštívíme klášter
v Teplé. Po prohlídce historických interiérů
kláštera si prohlédneme zdejší park. Pak se
přesuneme do Lázní Kynžvart, kde se naobědváme a prohlédneme zámek Kynžvart
a přilehlý zámecký park. Na zpáteční cestě
se podle zájmu zastavíme ještě v Mariánských Lázních na procházku po kolonádě
a poslech zpívající fontány.
Přihlášky na zájezd přijímáme od 7. května.
Dále pořádáme dne 6. června 2013 zájezd
do Saska-SRN, navštívíme města Zwickau
a Schneeberg. Cestou se podíváme v Klingenthalu na skokanský můstek – Vogtland Arena
a u Mylau na největší cihlový most - Göltzschtalbrücke. Ve Zwickau navštívíme muzeum automobilů – August Horch, ve Schneebergu muzeum hornického lidového umění
a pozdně gotický kostel sv. Wolfganga.
Přihlášky na zájezd přijímáme od 23. května.
Přihlášky s poplatkem a rodným číslem

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Zprávy z radnice
(pro vyřízení pojištění na cestu) na oba
zájezdy přijímáme na odboru sociálních věcí,
v přízemí kancelář č.123, vždy od 8:00 do
15:00 hodin s polední přestávkou od 11:30
do 12:30 hodin. V pátek pouze do 11:00
hodin. Poplatek činí 150,- Kč/osobu.

Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Dluhová a finanční poradna   

Přijďte se zeptat i na Vaše možnosti v oblasti financování bydlení, pojištění osob,
spoření, investování... Aktuálně: v současné
době je na trhu hypoték veliký boj nejenom
o klienty nové, ale i klienty jiných bank-refinancování hypotéčních úvěrů. Reklama na
lákavé úroky osloví mnoho lidí. Ale věřte, že
nic není zadarmo. Proč se nejít poradit tam,
kde mají možnost porovnání a v první řadě
zájem o Vás? Prevence míň bolí a finanční
ztráty se nekonají.
Dne 25.05.2013 od 9:00 do 12:00 hodin
v jídelně DPS, Luční 1050, Chodov, pořádáme ve spolupráci s odborem sociálních věcí
seminář „Jak se v tom vyznat?“
Přihlásit se můžete do 22.05. na email
projekt@personalni.net. Další informace na
www.financni-poradna.estranky.cz.

Noc kostelů

Vloni poprvé se město Chodov připojilo
k mezinárodní akci Noc kostelů, v jejímž
rámci má veřejnost možnost nahlédnout do
kostelů trochu jinak než při běžné návštěvě.
Pozitivní ohlasy a značný zájem nás podpořily v úsilí při přípravě programu Noci kostelů 2013, na které se podílí město Chodov,
KASS Chodov s.r.o., Hornický spolek Solles
Chodov, Základní umělecká škola Chodov
a Infocentrum Chodov.
Program – pátek 24.05.2013:
16:00-22:00
výstava prací žáků ZUŠ
výstava artefaktů z depozitáře kostela
16:00-19:00
komentovaná prohlídka věže – POZOR:
zájemci, čtěte zvláštní odstavec na konci
16:15 komentovaná prohlídka kostela
17:00 komentovaná prohlídka kostela
18:00 komentovaná prohlídka kostela
20:00 vystoupení žáků ZUŠ
21:00 varhanní koncert – Jiří Dolanský
22:00 zavírání kostela
Žádáme návštěvníky, aby i v tento den do-

držovali návštěvní řád kostela.
Prohlídka věže:
Je nutné si předem vyzvednout rezervaci na konkrétní hodinu, tyto bude vydávat infocentrum od 2.5.2013. Prohlídka trvá
cca 30 minut, poslední skupina (vždy pouze
10 osob) odchází v 19:00 hod. Po vyčerpání
kapacity (vydání všech časovek) bude tato
informace zveřejněna na webu infocentra.

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

Franz Flamin von Plankenheim

Šlechtic, pán Dolního a Horního Chodova
na počátku 18. stol. Donátor výstavby kostela sv. Vavřince, která jej připravila o téměř
veškeré jmění a jehož vysvěcení se nedožil.
Zemřel 7. května 1733 ve věku 56 let a jeho
ostatky byly jako první uloženy v hrobce
(kryptě) téměř dokončeného kostela. První
mše svatá se v kostele sloužila 10. srpna téhož roku.

Oči dokořán

Dne 08.04.2013 se v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala slavnostní
vernisáž výstavy výtvarných prací z 11.
Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ
„Oči dokořán“.
Výtvarný obor ZUŠ Chodov reprezentovaly práce žáků II. stupně pod vedením pana
učitele Vladimíra Hrebeňáka, který se také
podílel na přípravě a realizaci samotné výstavy. Žákovské práce měly společné téma
– práce s linií (různé techniky zpracování).
Pozvání na slavnostní vernisáž přijal místostarosta Chodova pan Patrik Pizinger.

Jitka Kaprová, ředitelka ZUŠ Chodov

Vystavené práce žáků ZUŠ Chodov

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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Zprávy z radnice
50 let ZŠ Školní ul.
Den otevřených dveří
Ve dnech 27. a 28.03. proběhla nejdůležitější akce k připomenutí 50. výročí od
začátku výuky na škole. V hlavních budovách se konal Den otevřených dveří.
Jeho středeční část byla určena pro bývalé
i současné zaměstnance a pozvané hosty.
Na naše pozvánky i výzvy k účasti odpovědělo poměrně dost bývalých zaměstnanců
a k naší radosti i ti, kteří na škole pracovali i před padesáti lety. Slavnostní části
zahájené ve středu v 15:30 hodin předcházelo mnoho dní příprav. Uspořádali jsme
totiž pro hosty výstavu dětských prací na I.
i II. stupni. Byly zde k vidění nejen výtvarné práce a výrobky z hodin praktických
činností, ale také různé projektové práce
z hodin jazyků, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, vlastivědy a dalších předmětů. Vše bylo doplněno výstavou sešitů
dětí a učebnic, ze kterých se žáci dnes učí.
Ani to nebylo vše. Na výstavních panelech
byly umístěny fotografie mapující historii školy až po současnost. Mnozí hosté
se na nich našli. Na velké promítací ploše běžela nepřetržitě prezentace různých
prostor školy určená především těm, kteří
nemohli projít celý areál. Samotnou akci
zahájili roztomilým vystoupením prvňáčci, následoval uvítací projev ředitele školy,
pak přišlo na řadu další dětské vystoupení
a projev pana starosty, který poděkoval všem zaměstnancům školy za dosavadní práci pro školu a předal řediteli školy a jeho zástupkyni kytice
a děkovný dopis jako výraz poděkování za
péči o školu. Závěrečný blok dětských vystoupení přinesl rytmické a taneční prvky
a zpěv. Na úplný závěr si všichni přítomní
připili na další úspěšnou činnost školy a
zároveň si připomněli i Den učitelů. Pak již
následovalo prohlížení výstav a vzájemné
povídání při výborném občerstvení, které zajistil p. Sedlák z firmy Proxima
Gastro. Atmosféra byla skvělá, výstavy
se líbily, výzdoba a třídy v obou pavilonech rovněž. Sešli se bývalí kolegové, kteří se třeba již několik let neviděli
a tak bylo nač vzpomínat a o čem povídat.
A protože hostů se dostavilo opravdu dost,
bylo ve škole rušno téměř jak o přestávkách,

když jsou zde žáci. Na památku obdržel každý host tužku s potiskem, brožurku o škole,
kterou jsme sami vyrobili a kalendář, který
jsme sestavili z fotografií z činnosti školy
a dětských prací. Ve škole pak zůstane na
připomenutí této akce pamětní list s podpisy zúčastněných hostů.
Druhý den byla škola otevřená pro veřejnost. Byli jsme velmi příjemně překvapeni zájmem veřejnosti o prohlídku výstav
a školy. Služby složené z učitelů provedly
po škole spoustu návštěvníků a jejich reakce na výstavy a ostatní výzdobu byly velice
pozitivní. Přišli rodiče a prarodiče s dětmi, ale také řada bývalých žáků i z dob již
dost dávných. Máme z toho velkou radost
a to i proto, že práce vyučujících při přípravě výstav a přípravě dětí na vystoupení
nebyla zbytečná. Vše to přispělo k dobré reprezentaci školy. Určitě si všichni za
svoji námahu zaslouží poděkování. Zároveň děkujeme všem, kteří si našli čas
a přišli se do školy podívat. Mohli se na
vlastní oči přesvědčit, že se škola především uvnitř hodně změnila a že se jejich
děti učí v příjemném prostředí. V trochu
zmenšené podobě jsme ponechali výstavní
exponáty i na den třídních schůzek, kdy si
je mohli prohlédnout další zájemci z řad
rodičů. Fotografie ze dne otevřených dveří
a další informace najdete na webu:
www.zs2chodov.cz

Mgr. Milan Kovářík,
ředitel školy

Hosté na dnu otevřených dveří
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Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
		
kriminality			
		
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
To, že by si měli lidé chránit své osobní věci
a peníze je známá věc. Zvýšenou pozornost
pak věnujte těmto skutečnostem i při výběru z bankomatu. Přesvědčil se o tom i starší
muž, který navíc v podnapilém stavu, se snažil vybrat finanční hotovost na Staroměstské
ulici z místního bankomatu. Této skutečnost
využily dvě osoby, které se snažily naoko s výběrem muži pomoci, ale přitom mu sahaly do
kapes. Naštěstí tuto situaci zachytil operátor
dozorčí služby Městské policie na Městském
kamerovém systému a na místo vyslal hlídku.

Ilustrační foto
V ul. Osadní si obyvatelka domu povšimla během dopoledne rozrušeného 39letého
muže, který křičel ve vchodě do domu a zřejmě se s někým hádal. Poté rozbil ve vzteku
skleněnou vstupní výplň dveří do domu a pak
se pohyboval poblíž domu. Tento svědek přivolal strážníky, kteří poté muže zadrželi.
V podvečer při parkování svého vozidla si
muž v ul. Žižkova povšiml pomalu jedoucího
vozidla Ford Mondeo, které náhle narazilo
do dalšího zaparkovaného vozidla. Na místě
zjistil, že ve vozidle nikdo nesedí a vozidlo
bylo zřejmě špatně zajištěné proti pohybu při
zaparkování. Případ oznámil na Městskou
policii, která vyrozuměla majitele vozidel
a policii ČR.
Na služebnu Městské policie se dostavil
19letý mladík, který přivedl psa, kterého
údajně nalezl opuštěného u restaurace Sparta a žádal o umístění nalezence do útulku.
Strážníci následně prověřili informace mla-

díka a zjistili, že tento muž již podobného
psa vlastnil, proto provedla prověrku v místě
jeho bydliště, kde bylo následně zjištěno, že
se nejedná o nalezeného psa, ale že se mladík
již rozhodl o psa dále nestarat, protože pes
již povyrostl a je s ním moc práce, proto psa
odvedl na služebnu, kde si vymyslel údaje o
nálezu a psa se chtěl zbavit.
O poctivých nálezcích osobních věcí či peněženek občas informujeme a děláme to rádi,
protože tím vyjadřujeme i díky za jejich všímavost a poctivost. Nejinak tomu bylo i u
bankomatu v nákupním středisku TESCO,
kde muž nalezl zapomenutou 2000 Kč bankovku a odevzdal jí na služebně Městské policie jako nález. Další byl muž, který nalezl
u nákupního střediska Penny Market ztracenou peněženku s doklady a finanční hotovostí a také jí odevzdal na Městskou policii.
Zároveň důrazně žádáme nakupující, aby si
hlídali své osobní věci a peníze i když nakládají nákup do vozidla.
Lidé v okolí ul. ČSM přivolali hlídku Městské policie k ležícímu muži, který prý leží
u zaparkovaných vozidel a sténá. V takových
chvílích žádáme veřejnost, aby se alespoň
volající přesvědčil, co se ležícímu stalo, zda
má zachované životní funkce, popř. poskytnout první pomoc. Přesto jsme samozřejmě
na místo vyjeli, kdy bylo zjištěno, že se jedná
o 40letého muže, který je v silně podnapilém
stavu a strážníci jej převezli na Protialkoholní záchytnou stanic z důvodu odeznění
intoxikace alkoholem a ochrany jeho života
a zdraví.

Víte, že…

Od dubna stále probíhá Blokové čištění v regionu města. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení a vyznačené době platnosti
v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak případným nákladům za odtah vozidla. Do současné
doby bylo bohužel již odtaženo 28 vozidel.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Ilustrační foto
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Bezpečnost ve městě
Souhrn jednotky PO za březen 2013
V březnu zasahovali chodovští hasiči celkem
u 14 událostí. V pěti případech jednalo o požáry (Vintířov-chata, byt K. Vary – St. Role,
kontejner Vančurova ul. Chodov, podkrovní byt Vítězná K. Vary, komín - Tatrovice).
Statistiku rozšířila dopravní nehoda osobního vozidla s únikem náplní, bez zranění ve
Vintířově. Další zásahy měly technický charakter. V pěti případech jednotka prováděla
nouzové otevření uzavřených prostorů z důvodu nebezpečí z prodlení. Dvakrát jednotka
vysvobodila celkem 7 osob ze zaseklé kabiny
výtahu (i zdravotníky záchranné služby s pacientem v ulici U koupaliště). Další nouzová
otevření se týkala dveří bytů, v jednom případě šlo o nutné podání léků dítěti v ulici 9.
května v Chodově. Ve druhém byl na žádost
PČR otevřen byt v Jenišově, bohužel byla
uvnitř nalezena již zesnulá osoba. Poslední
zásah se týkal otevření bytu z důvodu podezření požáru bytu v ulici Rooseweltova v
Chodově. Byl byt „pouze“ zakouřen od připálených potravin. Jednou byl likvidován únik
nafty po krádeži pohonných hmot z vozidel
v Okružní ulici v Chodově. Ve dvou případech
jednotka řešila plané poplachy prověřené po
spuštění elektrické požární signalizace (EPS
sportovní hala a spisovna MÚ Chodov).

Požár podkrovního bytu a střechy obytného
domu, Vítězná, Karlovy Vary, 26. března 2013.

chodovských škol, ale i učitelům. V rámci
spolupráce chodovských záchranných složek proběhlo společné školení strážníků
MP a policistů PČR věnované společným
zásahům (DN, požáry, zásahy na nebezpečné látky, vyhledávání pohřešovaných osob
a další typové činnosti složek IZS atd.).
Začátkem března se několik členů družstva
starších žáků zúčastnilo zkoušek odborností. Odznak se podařilo získat hned dvěma členům. Martin Děbnár se může pyšnit
odznakem preventisty PO. Ladislav Paštéka prokázal znalosti v náročnější zkoušce
a získal tak už třetí odznak, tentokrát cvičitele. Ke konci března se družstvo starších
žáků postavilo na start prvního srovnávacího a velkou konkurencí obsazeného halového závodu v Toužimi. Do programu
závodu byla zařazena disciplína štafeta
4x40 m, zkrácená štafeta CTIF, uzlová
štafeta a štafeta dvojic. Družstvo si ve
všech částech závodu vedlo dobře a obsadilo pěkné 2. místo. Koncem března se
v nové sportovní hale uskutečnil první
ročník neoficiálního turnaje v sálové kopané pro městské záchranné složky. Sešli se
zástupci čtyř týmů, a to tým chodovských
hasičů, dva týmy oddělení PČR a kombinovaný tým MP Chodov a Nové Sedlo doplněný některými členy chodovských hasičů.
Ve velmi přátelské atmosféře probíhaly
vzájemné zápasy o délce 2x10 min. Výkony všech hráčů byly velmi kvalitní a nebylo
třeba ani rozhodčího, protože byli všichni
korektní a ukáznění. Nešlo o vítězství, ale
o utužení fyzické kondice a hlavně o prohloubení spolupráce i kamarádství lidí,
kteří se starají o naší bezpečnost.

Proběhlo školení strojníků, velitelů, všech
držitelů kvalifikačního osvědčení obsluh přenosných motorových a rozbrušovacích pil.
Proběhl také výcvik při práci ve výškách a nad
volnou hloubkou zaměřený na sebezáchranu
a bezpečnost práce. Více na www.sdhchodov.cz.

Informace SDH únor 2013
Nadále pokračuje program ve spolupráci
s velitelem MP věnovaný preventivně výchovné činnosti nejen pro žáky a studenty

Družstvo hasičů na turnaji v sálové kopané, nová
sportovní hala, Chodov, 22. března 2013

Za SDH Chodov, Ing. Jiří Kiss
www.sdhchodov.cz
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Život ve městě
DDM
Bludiště Chodov
Májová diskárna

pro děti a mládež od 10 let! pořádá SRPD při
DDM Bludiště v Chodově za podpory Města
Chodov.

Kde: Nautilus
Kdy: 9. května 2013 od 17:00 do 20:00 h
Vstupenky předem v DDM, členové ZÚ 20 Kč,
ostatní 40 Kč.
Program: tanec a soutěže.
Pro uklidnění rodičů: v prostoru „diskárny“ se
samozřejmě nekouří ani neprodává alkohol!

Pohárové taneční soutěže pro pozvané taneční skupiny z ČR i zahraničí v Praze 5  Stodůlkách. Zde nastoupili ve 2 kategoriích a uspěli.
V mládeži zabodovali 1. místem s vystoupením Great Team a z dětské kategorie si odvezli
3. místo jako Sprejeři. Pěkné!
Semifinále taneční soutěže Děti fitness v Chebu. Ve třech věkových kategoriích StreetDance se Rytmusáci opět umístili na prvních
místech. Odměnou jim byly zlaté poháry. Věková skupina juniorů se blýskla s choreografií
Ulice. A to nebylo všechno. Ještě tančilo naše
trio ve složení Hrušková, Klíčová a Matějková
a vytančilo si parádní 3. místo v boji o pohár.
Děkujeme!
Zuzka a Verča Šimkovy

Dekorace - nákupní taška

DDM Bludiště Chodov pořádá další kurz
pro veřejnost Řemeslo má zlaté dno, v rámci projektu evropského zemědělského fondu
pro rozvoj Evropa investuje do venkovských
oblastí.
Přijďte si vyzkoušet tuto techniku a užít si
příjemný podvečer.
Kdy: čtvrtek 16.05.2013 od 17:00 hodin
Cena: 150,- Kč
S sebou: přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kanceláři DDM (omezená kapacita, příprava materiálu).

Městská galerie Chodov se sídlem v DDM
Bludiště

Taneční skupina Rytmus

Děti chrání život

Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč
Pro děti je nutno si předem zakoupit vstupenku v kanceláři DDM Bludiště!
Soutěže: 14:30 – 15:45 hodin
Kulturní program: 15:45 – 16:15 hodin
Soutěže: 16:15 – 17:30 hodin

SRPD při DDM Bludiště za finanční podpory Karlovarského kraje pořádá v květnu 2013
další besedy. Cílem projektu je v rámci enviromentální výchovy dětem ZŠ přiblížit formou
přednášek spojených s prezentacemi, soutěžemi a kvízy péči o živé tvory i flóru. Návštěva
Ekocentra MDDM Ostrov je stěžejní pro blízký kontakt se zvířaty i rostlinami. Jen málo
dětí se umí správně postarat o zvíře a my jim
to názorně přiblížíme. A ukážeme jim, že péče
takto vynaložená se jim nesčetněkrát vrátí.
Všechny děti 4. ročníků všech základních škol
v Chodově i v Božičanech postupně opět vyjedou autobusem do Ekocentra MDDM v Ostrově. Zde se aktivně zúčastní prohlídky a diskuzí
s kvízem.

Rytmus

Děti šetří přírodu

připravuje na květen:
Děti a svět kolem nich
I. stupeň ZŠ Komenského
vernisáž: 14.05.2013 v 16:00 h
termín výstavy: Út a Čt 14.05.- 30.05.2013

Mezinárodní den dětí

DDM Bludiště Chodov s podporou Města
Chodov pořádá v pátek 31.05.2013 celoměstskou oslavu Mezinárodního dne dětí.

Taneční skupina Rytmus se 07.04.2013
zúčastnila HDC Street Dance Session 2013 -

SRPD při DDM Bludiště Chodov za finanční
podpory Karlovarského kraje pořádá v květ-
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Život ve městě
nu 2013 další besedy v rámci tohoto projektu
se zaměřením na 5. ročníky. Abychom šetřili
životní prostředí, musíme to naše děti naučit.
V pátém ročníku této akce opět přiblížíme dětem na konkrétních příkladech potřebu ohleduplného využívání přírody, způsoby třídění,
likvidace a ukládání odpadů formou přednášek lektorky ČSOP. Beseda má ukázat, kde
a jak končí naše konzumní využívání přírody.
Přednáška je spojena i s praktickou částí, při
které se děti pokusí vyrobit z odpadů ještě něco
užitečného nebo hezkého. Další den odjedou
2 třídy společně autobusem na skládku odpadů SATER (upozorňujeme na vhodné obutí!).

Výsledky dopravní soutěže
Konané dne 15. a 16. dubna 2013, hodnotily se písemné testy, zdravověda, cyklodráha
(každá škola 2 družstva po 4 soutěžících).
I. kategorie – 5. + 6. třída - max. věk 12 let
1. místo III. ZŠ
(Parth, Geupel, Křížová, Svobodová)
2. místo III. ZŠ
(Jírovec, Slavík, Považajová, Haurová)
3. místo I. ZŠ
(Hüttner, Dučínský, Prošková, Jancsovicsová)
II. kategorie – 7. + 8. třída
1. místo II. ZŠ
(Lhotková, Beňáková, Mol, Gibiec)
2. místo III. ZŠ
(Prelovský, Simon, Jakubů, Matějková)
3. místo III. ZŠ
(Frai, Sochorek, Fraiová, Potužníková)
Nejlepší písemný test - Jakub Žďárský
/GaOA, 2. ktg. 1dr. /5T/
Nejlepší jednotlivec - Václav Mol
/II. ZŠ, 2. ktg. 2dr. /210b/

Mě s t sk á knihovna Cho dov   
Velká čtenářská soutěž

Rodinka – voda a vodníci

čtvrtek 02.05. od 10:00 hodin
Pásmo pohádek, říkanek a vyprávění.
Pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Beseda Desatero III.

čtvrtek 02.05. od 18:00 hodin
Druhá deska Dekalogu z Tóry a její podivuhodné inspirace pro mezilidské vztahy.
Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Burza knih

pondělí 13. a 27.05. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně si budete moci nakoupit vyřazené
knihy za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.

Beseda – Ježíšova podobenství

čtvrtek 16.05. od 18:00 hodin
O hřivnách - talentech shůry, o smyslu
charismat - duchovních darů i odpovědnosti
za ně. Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Salsa párty

Středa 22.05. od 17:00 do 20:00 hodin
Taneční večer v rytmu latinskoamerické hudby pro jednotlivce i páry. Každý může přijít
podle svých časových možností. Společenský
oděv není podmínkou.

Beseda – Ježísova podobenství II.

čtvrtek 30.05. od 18:00 hodin
O pastýřích pravých a falešných, ochráncích a dravcích, následování a svobodě. Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

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

02.05. Obrázky do oken
09.05. Stojánky na tužky
16.05. Papírové řetězy
23.05. Malování na látku
30.05. Zombijky z plsti
Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé.

01.05. – 14.06.

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky

Soutěž pro celou třídu i jednotlivce. Sbírejte body za návštěvu knihovny, za registraci
spolužáků a půjčování knih. Na nejlepší třídu
a jednotlivce čekají zajímavé odměny.
Bližší informace na dětském oddělení
a na plakátech.

•
•
•
•

každé
pondělí
čtení z knihy

od

17:00

06.05. Krysáci
13.05. Rákosníček a počasí
20.05. Pohádky z pekelce
27.05. Strašuláci
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Život ve městě
Středeční soutěže od 16:00 do 17:00
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Tipy knihkupectví

Nora Robertsová - Spojeni osudem
J. K. Rowlingová - Prázdné místo
Rick Riordan - Percy Jackson - Bohové
Olympu - Proroctví
Jeff Kinney - Deník malého poseroutky 7
- Páté kolo u vozu
Tip pro Vás: Soubory her pro malé i velké
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

Poděkování

Rádi bychom poděkovali skupině historického šermu Discordia junior a taneční
skupině One crew Chodov za vystoupení, jež
zpestřila program pro děti, které letos trávily v chodovské knihovně Noc s Andersenem.
Dále děkujeme Městu Chodov za možnost
uspořádat šermířské vystoupení v Městském
parku. Dík patří i našim pomocníkům Katce
Volfové, Denise Jaré, Lence Čalounové, Danovi Aubrechtovi, Otovi Strouskovi a Lukáši
Dvořákovi, kteří oživili náš pohádkový sklep.
Městská knihovna Chodov

akce Noc kostelů - kostel sv. Vavřince Chodov

29.05. v 17:00 hodin
třídní přehrávka p. uč. E. Bartůška a M. Doležala - OÁZA Chodov

30.05. v 9:00/9:45/10:30 hodin
Výchovné koncerty pro chodovské MŠ
a Stacionář - sál ZUŠ Chodov (vstupné 10,- Kč)

Výsledky krajských kol Soutěže ZUŠ

Krajské kolo /Karlovy Vary 20.03.2013
Hra na elektr. klávesové nástroje
II. kat. Lenka Gárská 2. místo
(p. uč. M. Plitz, DiS)
V. kat. Barbora Brabcová 3. místo
(p. uč. L. Smetanová)

Krajské kolo /M. Lázně 22.03.2013
Hra na akordeon
III. kat. Kapr Jan 2. místo
Komorní hra akordeonů
III. kat. Kapr Jan, Rezek Ondřej 2. místo
(žáci jsou ze třídy p. uč. Z. Hraničky)

Dětská scéna 2013
Národní přehlídka dětské recitace do 15 let
v DDM Sokolov 15.03.2013.
III. kat. Filip Khier - čestné uznání
IV. kat. Kateřina Švédová 2. místo, Václav Mol
4. místo (žáci jsou ze třídy p. uč. J. Rottové)
Blahopřejeme Všem soutěžícím žákům a jejich
učitelům.

Infocentrum Chodov

Jitka Kaprová, DiS.,
ředitelka ZUŠ Chodov

Nová cyklomapa Karlovarského kraje
zde v prodeji!

Z ákladní umělec ká 	 
š kola Cho dov
Pozvání na květnové akce
15.05. v 17:00 hodin

Vernisáž výstavy “Děti dětem“
Galerie u Vavřince, výstava potrvá do
07.06.2013.

21.05. v 17:00 hodin
Koncert absolventů - koncertní sál ZUŠ

23.05. v 17:00 hodin
Třídní přehrávka p. uč. M. Šenitky - sál ZUŠ

24.05. ve 20:00 hodin
vystoupení žáků ZUŠ u příležitosti celostátní

Z Š Školní ul.

Zimní zeměpisná exkurze

Výuka zeměpisu nemusí probíhat jen ve
školních lavicích. Teoretické poznatky z oblasti přírodních podmínek, týkající se reliéfu, říční sítě, podnebných jevů, zalesnění
a využití krajiny je dobré ověřit přímým pozorováním v terénu. Zimní krajina je úplně
jiná, sníh změní ráz krajiny dokonale a pro
každého je to zajímavá zkušenost. A navíc
se dají zeměpisné vědomosti spojit se znalostmi o pohybu v přírodě, se sportovním
výkonem a také se spoustou legrace. Takže
stejně jako v minulých letech i letos vyrazily
po předcházející přípravě obě deváté třídy
do Krušných hor na běžkách. S vybavením
nebyl problém, vše si žáci zapůjčili z kabi-
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Život ve městě
netu tělesné výchovy. Trasa začínala v Perninku a vedla horským terénem až do nadmořské výšky 1000 m. Zde pokračovala již
v běžecké stopě. Většina účastníků exkurze
toho na lyžích moc nenajezdila. Jak stoupání, tak sjezdy prověřily fyzickou kondici
a vůli. Protože nás však provázelo bezvadné
počasí a dobré sněhové podmínky, ani velký
počet pádů nevadil. Alespoň bylo hodně legrace. Asi po 12 km putování jsme se dostali
zpět do Perninku. Všichni unaveni a někteří
pořádně, ale spokojeni, že jsme to zvládli.
Jedinou škodou bylo pár ohnutých lyžařských holí a promočené oblečení. Tečkou
za exkurzí, již v teple třídy, bylo zhodnocení
s promítáním fotografií a filmu z exkurze.
Znovu se všichni výborně pobavili nad svým
lyžařským uměním. Věřím, že se nám vydaří někdy na přelomu května a června i letní
zeměpisná exkurze. Další informace najdete
na www.zs2chodov.cz
Mgr. Milan Kovářík
ředitel školy

Ohlédnutí za třetím čtvrtletím
Únor: proběhly nejen zápisy do prvních
tříd, ale zároveň nás navštívili předškoláci
z 1. MŠ.
Žáci prvního stupně (4. AB) se s úspěchem zúčastnili dopravní výchovy v Sokolově a žáci pátých ročníků si vyzkoušeli práci
s keramickou hlínou v DDM. Své výtvory
si s nadšením odnesli domů.
Deváté ročníky intenzivně spolupracovali
s instruktory IZS v Chodově při první pomoci a hasičském výcviku.
Vybraní žáci se zúčastnili krásného koncertu v ZUŠ, odkud si odnesli nezapomenutelný zážitek.
Březen: i nadále pokračují zajímavé besedy
a soutěže v městské knihovně.
Soutěžíme přímo i ve škole: matematická soutěž Klokan, biologická olympiáda,
fyzikální soutěž na téma Vesmír a celá řada
sportovních akcí.
K naší radosti úspěšně proběhly oslavy
naší školy a den otevřených dveří.
Duben: pokračují lekce plavání pro žáky
prvního stupně, vesele se zapojujeme do
dalších sportovních akcí i do projektů MK
a pokračujeme v dopravní soutěži.
Žáci ZŠ Školní ul.

ZŠ Husova ul.		
Školní družina

Naše školní družina se 5. dubna zapojila do
celostátní akce Noc s Andersenem. Večer se
proměnila ve školu čar a kouzel v Bradavicích.
Malí kouzelníci ze čtyř kolejí čarovali, létali na koštěti, zdolali trolla, luštili zaklínadla a
sbírali viteály, aby získali Brumbálův poklad.
Utrmácení, ale spokojení, ulehli v noci do
svých spacáků s hůlkou po boku (pro každý
případ - co kdyby něco). Ráno se (sice moc
nevyspalí) rozešli s hlavou plnou zážitků do
svých domovů.

Zážitkový den

Na 12. dubna byl naplánovaný další zážitkový
den na téma Region - místo, kde žiji. Celá škola se rozdělila na dvě skupiny, které se rozjely
na zcela opačné strany.
Jedna část se vydala do Karlových Varů, kde
se rozešly jednotlivé třídy za svým programem.
Jednalo se o korzo na kolonádě, ochutnávání
léčebných pramenů, výlet na Dianu lanovkou.
4.A navštívila interaktivní výstavu 11 světů
v Becherově vile, která byla zaměřena na tvorbu současných českých ilustrátorů dětských
knížek.
Každý žák si vytvořil svého Lichožrouta podle
ilustrací Galiny Miklíkové ke knize Pavla Šruta
Lichožrouti. Poté si mohli všichni vyzkoušet
některé ilustrace sami nakreslit, vyrobit látkovou koláž nebo si vystřihnout stínovou loutku.

Zážitkový den třídy 4.A

Páté třídy navštívily výstavu na téma Ondřej
Sekora a jeho Ferda mravenec.
Po celodenním putování po městě nesmělo
chybět závěrečné občerstvení v Mc Donaldu.
Druhá část školy vyrazila na statek Bernard
v Královském Poříčí. Zde se jednotlivé třídy rozdělily a navštívily interaktivní výstavu
Ohře, další si vyzkoušely výrobu vonných svíček. Prvňáčci se vydali do muzea, kde probíhá
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výstava Stromy jako domy.
Přestože bylo počasí opravdu aprílové, nikomu to nevadilo a tento den jsme si všichni
pěkně užili.

Dopravní soutěž

Začíná nám doba, kdy budeme více sportovat i mimo školu a tak bylo načase si prověřit
své znalosti z dopravní výchovy, zdravovědy a
jízdy zručnosti na kole. Ve dnech 15. a 16.dubna se konala dopravní soutěž v areálu DDM a
přilehlém hřišti. V 1. kategorii naše škola obsadila 1. a 2. místo, v 2. kategorii jsme skončili
na 2. a 3. místě. Už se těšíme na okresní kolo,
kde budeme moc poměřit síly s ostatními spolužáky.

Třída s rozšířenou výukou	 
výtvarných technik

rodiče dozvěděli o nové rehabilitační metodě Klim – therapy, kterou Honzík absolvoval
již třikrát. Naše škola chce také přispět, a tak
víčka od PET lahví, které jsme dosud posílali do sběrných surovin, budeme směřovat na
Obecní úřad v Dolním Rychnově, kde je sběrné místo.

Vybíjená

Výborně si vedlo družstvo našich vybíjenkářek z 5. a 4. ročníku, které zvítězilo v okrskovém kole a v okresním finále obsadilo druhé
místo a postupuje tak dál do kola krajského.
Družstvo nastoupilo ve složení: Becová, Jancsovicsová, Perglerová, Turková, Červeňáková, Prošková, Slezáková, Smutná, Šťastná,
Aubrechtová, Husáková a Nedvědová.

Připomínáme rodičům žáků budoucích 6.
ročníků otevření (ve školním roce 2013/2014)
třídy s rozšířenou výukou výtvarných technik .
Výuka bude probíhat podle ŠVP ZŠ Chodov,
Husova ulice. Žáci budou mít 4 hodiny výtvarných technik týdně.
V případě zájmu se obracejte na ředitelství
ZŠ Chodov, Husova 788 (tel. 352 352 390,
602 459 734). Přihlášky do konce května 2013
osobně nebo na e-mail: zs3chodov@seznam.cz

Nabídka pronájmu

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.
Výstava nejen výtvarných
prací žáků 1. stupně

Žáci 1. stupně naší školy
zvou všechny milovníky dětského umění, do
galerie v DDM Bludiště Chodov na již tradiční
výstavu prací žáků 1. – 5. tříd, která nese
název Děti a svět kolem nich. Vernisáž se
koná 14.05.2013 v 16:00. Výstava potrvá do
30.05.2013.

PET víčka

Naše škola se zapojila do sbírky víček od PET
lahví, které pomohou Honzíkovi Šnajdrovi ze
Sokolova. Po velmi těžkém porodu je Honzík
tělesně postižený. V polovině roku 2012 se

Vítězné družstvo ve vybíjené

Coca-cola pohár
K dalšímu kolu zajížděli naši žáci do Sokolova.
Naše družstvo nejprve zvítězilo nad nejdeckou
školou 4:0 a poté vybojovali po velkém boji vítězství nad pořádající ZŠ Nové Sedlo 1:0. Rotava
se k soutěži nedostavila. Vybojovali tak postup
do dalšího kola. Družstvo hrálo ve složení: Snovák, Rau, Pikal, Macák, Havelka, Kovařík, Kaminský, Šedivec, Kruliš, Svoboda, Skalický, Linhart a Strnad. Všem sportovncům gratulujeme.

Recitace
V březnu proběhlo setkání nejlepších recitátorů ze základních škol, víceletých gymnázií a uměleckých škol. Naši školu v okresním kole recitační soutěže reprezentovali 4
zástupci ze 7. - 9. ročníků. Velkého úspěchu
dosáhli naši žáci v nejstarší kategorii, kdy
se Lenka Čalounová umístila na 1. místě
a Petr Čaloun obsadil velmi pěkné 3. místo.
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Tito recitátoři postoupili i do krajského kola,
které se konalo 19. dubna v Karlových Varech. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Zeměpisná olympiáda
Dne 14. března 2013 na Gymnáziu v Sokolově
proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Žáci a žákyně naší školy opět perfektně zabodovali a obsadili pěkná, čestná místa. Nejvíce
se dařilo Romanu Lisnerovi, který v kategorii C
získal vynikající 3. místo.

Biologická olympiáda
V měsíci únoru proběhlo školní kolo. Šestice
nejlepších žáků reprezentovala naší školu
v okresním kole. Ústředním tématem pro letošek je ekosystém rybník. V úvodu soutěže podstoupili účastníci test teoretických znalostí a
poté přistoupili k praktické části. Laboratorní
úloha, zaměřená na stavbu těla vodní rostliny,
prověřila nejenom zručnost žáků při přípravě a
pozorování preparátu, ale i vědomosti o těchto
rostlinách. Poslední částí Biologické olympiády bylo již tradičně poznávání předložených
přírodnin? Všichni naši žáci prokázali, že se na
soutěž zodpovědně připravili a vstupní úkoly,
které přivezli s sebou byly ohodnoceny plným
počtem bodů. Největšího bodového zisku a nejlepšího umístění z celkem 23 účastníků dosáhl
Daniel Pravec, jenž ziskem 67 bodů obsadil 6.
místo. Přitom zaostal za 3. postupovým místem
do krajského kola
o pouhé 3 body.
Všem žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy a svědomitou přípravu na
všechny soutěže.
Více informací ze života školy
na www.zschodov.cz

Za pedagogický sbor M. Volek

Gymnázium
a obchodní	 
akademie Chodov
Jaro nám vlilo do žil novou sílu

Jen co roztála poslední sněhová nadílka,
přihlásilo se nám v plné síle o slovo jaro. Jaro
a usmívající se sluníčko nám dodaly další potřebnou energii k práci. A tak jsme tu, abychom Vám podali zprávu o tom, jak se nám
v období jara daří .

Náš projekt 	
mezi pěti nejlepšími projekty v ČR
V loňském roce vyhlásil Institut aplikované
ekologie celorepublikovou soutěž pro střední
školy – Voda pro život. Úkolem studentů bylo
sestavit tým a vytvořit projekt, který by vedl
ke zlepšení vodního prostředí v kraji. Náš tým
ve složení: Maruška Horová, Simča Jiříková a
Radek Maxa (všichni G7) vymyslel projekt s názvem: Rekultivace pramene Anita. Tento projekt natolik zaujal porotu, že jej zařadila mezi
pět nejlepších v ČR, které budou financovány a
realizovány. Nyní studenty čeká veliký kus práce a my jim držíme palce, ať se vše podaří. Poděkování patří nejen studentům, ale také Mgr.
Lucii Koudelkové, jež je vedoucí týmu.

2. kolo přijímacího řízení
Paní ředitelka naší školy bude vyhlašovat
druhé kolo přijímacího řízení, pro žáky, kteří nebyli přijati na školu v prvním kole, nebo
se v prvním kole na střední školu nehlásili.
Nabízíme vzdělávání v malé škole „rodinného typu“ s individuálním přístupem k žákům.
Mezi našimi žáky jsou úspěšní řešitelé olympiád, účastníci soutěží i úspěšní sportovci. Podporujeme enviromentální výchovu nad rámec
běžného vyučování. Naši žáci jsou úspěšní při
maturitních zkouškách a následném studiu na
vysokých školách, nezůstávají na Úřadu práce.
Pokud uchazeč vykonal v prvním kole přijímací
zkoušku, jeho výsledek se započítá, není nutno
zkoušku konat znovu. Kdo zkoušku nekonal,
20. května má příležitost - sledujte www.goachodov.cz.

Za kolektiv GOA Jitka Čmoková

Prodej sazenic
Chceme opět poděkovat všem, kteří u nás nakupují sazenice květin, a uveřejňujeme letošní
nabídku:
Muškát vzpřímený
9,- Kč
Muškát převislý
8,- Kč
Voskovka		
6,-Kč
Prodej začne od poloviny května, otevřeno
bude vždy ve čtvrtek od 13:00 do 15 hodin
Nyní přijímáme objednávky:
Osobně: ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov,
okres Sokolov (bývalá zvláštní škola)
Nejdecká 254, 357 35 Chodov
telefonicky:352 352 490 nebo 731 151 826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz
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Pozvánka
Svaz postižených civilizačními chorobami
zve na zájezd na zámek Nové Hrady Jimlín,
konaný dne 12.06.2013. Zámek se nachází
poblíž města Louny.
Přihlášky se budou přijímat dne
13.05.2013 v době od 10:00 do 11:00 hodin
v hale Domu s pečovatelskou službou v Luční ul.. Příspěvek na dopravu je 200 Kč. Současně bude vybíráno vstupné pro seniory
40 Kč, ostatní 60 Kč
Pro pojištění potřebujeme znát bydliště
a rodné číslo.
Odjezd autobusu je v 7:00 hodin z autobusového nádraží.
Růžena Štěpánková
předseda ZO SPCCH

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
pořadatelům metalového a punkového
koncertu za finanční dar z výtěžku koncertu, který se uskutečnil v sobotu 16. března
2013 v chodovské pivnici Skleník.
Kromě účinkujících patří poděkování
zejména panu Milanu „Berry“ Beranovi
Spider production, slečně Jitce Červenkové, Žanetě,Jitce a Danielu Kupcovým,
panu Romanu Pechovi, panu Petru Soukupovi – firma Sova, panu Tomáši Maierovi
– pokrývačské a klempířské práce a KASSu
Chodov. Milovníci tvrdých rockových rytmů odhalili svá laskavá srdce, za což jim
patří naše velké poděkování.
Věra Bráborcová,
ředitelka Denního centra
Mateřídouška, o.p.s.

Vzpomínka
Dne 02.05.2013
uplyne 10 let
od úmrtí mého syna
Jana Petrmichla.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Maminka Jana
s manželem,
sestra s rodinou
a ostatní příbuzní

Blokové čištění

I přes počáteční nepřízeň počasí probíhá
od 02.04. do 30.05. na území města blokové čištění komunikací. V průběhu měsíce
dubna bylo denně odtaženo několik vozidel, a proto opakovaně žádáme řidiče, aby
respektovali příslušné dopravní značení.
Rozpis blokového čištění
s termíny 2. část:
29.04. Po Tovární
30.04. St Vančurova, Krátká
02.05. Čt Osadní, Budovatelů, ČSA, 		
		 Obránců míru
03.05. Pá Hlavní od PENNY k B. Němcové
06.05. Po B. Němcové, Příční, Říjnová,
		 1.máje, Vítězná
07.05. Út Hlavní od B. Němcové k Vítězné,
		 Konečná, Lipová, Polní, Žižkova
09.05. Čt Hlavní od Vítězné k pekárně,
		 Zahradní, parkoviště
		 u obchodního domu
10.05. Pá Stará Chodovská
11.05. So Stará Chodovská
13.05. Po náměstí ČSM, KASS
14.05. Út parkoviště u pekárny
15.05. St Rooseveltova vč. parkoviště,
		 Husova (č.p.739 – 742)
16.05. Čt U Koupaliště od Hlavní k č.p. 808
17.05. Pá U Koupaliště od č.p. 808 k PENNY
20.05. Po Poděbradova-I.část
		 (od č.p. 1091 k Okružní ulici)
21.05. Út Poděbradov-II.část
		 (od č.p. 701 k Okružní ulici)
22.05. St 9. května, Husova (č.p.739-750)
23.05. Čt Jiráskova (k č.p. 784)
24.05. Pá Čapkova, Jiráskova (č.p. 781-784)
27.05. Po Okružní včetně plac. parkoviště
28.05. Út Železný dvůr
29.05. St Husova (č.p. 982- 992 +
		 rodinné domy)
30.05 Čt Vintířovská ul. (Osada Chranišov)
Rozpis najdete také na www.chotes.cz
a www.mestochodov.cz.
Rudolf Pocklan, jednatel Chotes s.r.o.

Termín uzávěrky
červnového čísla
18.05.2013
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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Horké novinky

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek 9. 5. pátek 10. 5. sobota 11. 5. a neděle 12. 5. v 17 h

pátek 8.4. v 17 hod., sobota 9.4. a neděle 10.4. v 15 hod.
SCARY MEZI
MOVIE
5
MÁMA
MARŤANY
3D /88/
Premiéra / Komedie / USA
PREMIÉRA animované komedie USA. Film ukazuje Milovu výpravu
Pozáchranu
úspěšné invazi
teď Zemi kontrolují
neviditelní mimozemšťané.
Takzvana
své maminky.
Divoké dobrodružství
ve formátu 3D.
né Duše přeHlavním terčem Scary Movie 5 jsou úspěšné „dokumentární“
horory série Paranormal Activity.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.
pátek 17.
5., sobota
18.15.4.
5. a neděle
19. 5. v 17 h
čtvrtek
14.4.
a pátek
v 17 hod.,
KOVÁŘ
Z aPODLESÍ
/100/
sobota
16.4.
17.4. neděle
v 15 a 17 hod.

Premiéra
RIO
3D / Dobr. ,animovaný / ČR, Slovensko
Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem.

PREMIÉRA
animované
dobrodružné
komedieoUSA.
Zpohodlnělý
papoušek
Dobré houbové
víly byly
tehdy požádány
pomoc,
ale protože
vyko-z
malého
městai Minnesoty
vyrazí
bláznivé dobrodružství
Rio houbové
de Janera.
naly dobro
zlo zároveň,
bylynapotrestány
a staly se zdo
nich
baby.jeAmládeži
na Podlesí
za to padla
kletba…
Film
přístupný,
mluveno
česky, vstupné 140 Kč.
Přístupné. Vstupné 115 Kč

sobota 18. 5., neděle 19. 5. a pondělí 20. 5. v 19:30 h

úterý
26.4. ANEB
a středaSTO
27.4. KILO
v 17.00LÁSKY
a 19.30 hod.
JEDLÍCI

KRÁLOVA
ŘEČ /118/
Premiéra / Komedie
/ ČR

Do právě otevřeného
„hubnoucího“
sanatoria
se sjíždějí
pacienti
s cíVystrašená
země potřebuje
pravého vůdce,
vystrašený
člověk
potřebuzhubnout.
A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď
jelem
pravého
přítele.
pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení, to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu...
Přístupné. Vstupné 105 Kč
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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středa 1. 5. a čtvrtek 2. 5. v 19:30 h

pátek 10. 5., sobota 11. 5., neděle 12. 5. a pondělí 13. 5. v 19:30 h

Romantická komedie / Česko

Premiéra / Krimi, drama, thriller / USA

Přístupné. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

MARTIN A VENUŠE /102/

VEDLEJŠÍ ÚČINKY /106/

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. Každý dělá pro rodinu maximum, ale
zároveň se cítí nedoceněný tím druhým...

Emily a Martin Taylorovi jsou dokonalý a úspěšný mladý pár, který má vše, nač si
vzpomene. Pak si však jde Martin sednout na čtyři roky do vězení za zneužívání
informací v obchodech. Emily zůstává v relativním přepychu jejich manhattanského bytu, ale celou tu dobu se utápí v příšerných depresích. Když se nakonec
pokusí o sebevraždu, nastupuje na scénu psychiatr Jonathan Banks..

pátek 3. 5. v 17 h

sobota 11. 5. v 15 h

Animovaný, rodinný / Španělsko

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

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.

CROODSOVI 3D /90/

neděle 12. 5. v 15 h

ZAMBEZIA 3D /83/

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 85 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pátek 3. 5. a sobota 4. 5. v 19:30 h

úterý 14. 5. a středa 15. 5. v 19:30 h

Premiéra / Dokumentární / Česko

Horor / USA

HLEDÁ SE PREZIDENT /110/

Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – první
přímou volbu hlavy státu v České republice – zachytil režisér Tomáš
Kudrna v novém dokumentárním filmu.

Přístupné. Vstupné 95 Kč

LESNÍ DUCH /90/

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 115 Kč

sobota 4. 5. a neděle 5. 5. v 15 h

CROODSOVI 3D /90/

čtvrtek 16. 5. v 19 h

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...

Sexuálně výchovná komedie Benjamina Kurase podle staročínských receptů.
Hrají: Petr Novotný a Sandra Pogodová.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Vstupné 199 Kč

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

pátek 17. 5., sobota 18. 5. a neděle 19. 5. v 17 h

Premiéra / dobrodružný, fantasy / USA

Premiéra / Dobr. , animovaný / ČR, Slovensko

Animovaný, komedie / USA

JACK A OBŘI 3D /114/

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 vybojovat nejtěžší bitvu svého života.

Přístupný, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – TAO SEXU

KOVÁŘ Z PODLESÍ /100/

Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem.
Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly
dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby.
A na Podlesí za to padla kletba…

Přístupné. Vstupné 115 Kč

pondělí 6. 5. a úterý 7. 5. v 19:30 h

pátek 17. 5. v 19:30 h -  čtvrtek 23. 5. v 17 h

Akční, Sci-Fi / USA, Kanada

Premiéra / Akční, dobr., Sci-Fi / USA, Čína

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

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.

IRON MAN 3, 3D /109/

Iron Man je svérázný, ale geniální průmyslník, který je nucen čelit nepříteli, jehož
dosah nezná hranic. Když je rukou nepřítele připraven o vše, čeho si v životě cení,
vydá se Stark na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný.

Přístupný od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

středa 8. 5. a čtvrtek 9. 5. v 19:30 h

sobota 18. 5. a neděle 19. 5. v 15 h

Premiéra / Sci-fi, thriller / USA

Animovaný, komedie / Jižní Afrika

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

ZAMBEZIA 3D /83/

HOSTITEL /125/

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...

čtvrtek  9. 5. pátek 10. 5. sobota 11. 5. a neděle 12. 5. v 17 h

SCARY MOVIE 5

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...

sobota 18. 5., neděle 19. 5. a pondělí 20. 5. v 19:30 h

JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY

Premiéra /Komedie / USA

Hlavním terčem Scary Movie 5 jsou úspěšné „dokumentární“ horory série
Paranormal Activity. Mladým manželům, Danovi a Jody, se narodí první dítě,
jenže místo aby se radovali z novorozence, musí se vypořádávat s narůstajícím
počtem nadpřirozených jevů, které se v jejich útulné domácnosti prošpikované
videokamerami vyskytují.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Premiéra / Komedie / ČR

Do právě otevřeného „hubnoucího“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout.
A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení, to vše navíc bez jídla,
alkoholu a sexu. Tím se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu stává noční můrou...

Přístupné. Vstupné 105 Kč
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Kino Květen 2013
úterý 21. 5. v 19:30 h
pátek 24. 5. a sobota 25. 5. v 17 h

neděle 26. 5. a pondělí 27. 5. v 19:30 h

NEVĚDOMÍ /124/

JURSKÝ PARK 3D /127/

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, jejíž charismatický vůdce
Beech (Morgan Freeman) toho o něm ví víc než on sám.

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 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 145 Kč
středa 22. 5. v 19:30 h

úterý 28. 5. a středa 29. 5. v 19:30 h

Komedie / ČR

Premiéra / Historický, válečný / Švédsko, Norsko

Přístupné. Vstupné 95 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 23. 5., pátek 24. 5. a sobota 25. 5. v 19:30 h,
neděle 26. 5. v 17 h

čtvrtek 30. 5., pátek 31. 5. v 19.30 h

KŘÍŽ CTI /101/

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.

RYCHLE A ZBĚSILE 6

Vysoko nad
drsnou norskou divočinou se po prudkém vzdušném útoku vzájemně
sestřelí angličtí a němečtí piloti. Izolovaní od okolního světa musí bojovat, aby přežili krutou zimu. Ačkoliv válka z nich učinila nepřátele,
postupem dní je těžké si udržet nenávist a zlobu. Skrze společnou
touhu přežít se zrodí neobvyklá přátelství...

HLUBOKO /95/

Premiéra / Drama / Island

Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA

Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu, které se vždy podaří
za volantem automobilů snadno a rychle zmizet. Aby se mu podařilo gang v čele
s Owenem Shawem dostat do vězení, musí vyhledat Dominica Toretta a jeho
tým...

V březnu roku 1984 otřásla Islandem
šokující událost. Po nečekané prudké bouři se několik kilometrů od
pobřeží potopila rybářská loď i s celou posádkou. Jeden člen posádky
však popřel veškeré fyzikální zákony a přežil šest hodin v Severním ledovém oceánu. Guli sám bez pomoci doplaval až ke břehu islandského
ostrova a překonal i strastiplnou cestu přes pusté lávové pole.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

sobota 25. 5. a neděle 26. 5. v 15  h

pátek 31. 5. v 17 h

Animovaný / USA

Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA

HLEDÁ SE NEMO 3D /101/

V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém
bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo.
Marlin se s obavami ze všech nepředvídatelných nebezpečí, které hlubiny
oceánu skýtají, snaží svého syna před nástrahami okolí ochránit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D

Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu,
a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka
náhle probudí ve v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených
zábavných postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět...vlastně i náš svět.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Pořady TV studia Chodov
také www.kasschodov.cz
19. týden 2013

21. týden 2013

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

JARNÍ KONCERT ZUŠ

PO ŠKOLE – ZUŠ HUDEBNÍ OBOR

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA

ROCKPARÁDA

TV ZÁPAD

TV ZÁPAD

20. týden 2013

22. týden 2013

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

KINOMIX

KINOMIX

ZMÝLENÁ PLATÍ

ZÁTIŠÍ S LOUTNOU

TV ZÁPAD

TV ZÁPAD

7. 05. úterý a 9. 05. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 10. 05. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)
Záznam z koncertu ZUŠ Chodov (premiéra)
Nejlepší sportovci města za rok 2012 (premiéra)

život v Chodově očima kamery (premiéra)
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
Rocková hitparáda (premiéra)
zprávy ze západu Čech (premiéra)

zprávy ze západu Čech (premiéra)

14. 05. úterý a 16. 05. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 17. 05. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)
Souhrn událostí za první polovinu měsíce května (premiéra)
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)
Záznam z divadelního představení (premiéra)
zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. 05. úterý a 23. 05. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 24. 05. pátek od 18:00

28. 05. úterý a 30. 05. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 31. 05. pátek od 18:00
život v Chodově očima kamery (premiéra)
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce května (premiéra)
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)
Záznam z divadelního představení, I. a II. díl (repríza)
zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Květen 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Poezie v obrazech
výstava Jindry Husárikové

29.03.-03.05.

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Velká čtenářská soutěž 	

01.05.-14.06.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Rodinka:
Voda a vodníci
Výtvarná dílnička
Obrazky do oken

02.05.
10:00
02.05.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Desatero III.
Beseda s Tomášem Kábrtem

02.05.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Krysáci

06.05.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vzpomínková akce
k ukončení 2. světové války
Výkup zlata

07.05. 	
16:00
08.05
10:00-16:30

Měst. park Chodov 	

KASS Chodov

KASS – málá scéna

KASS Chodov

Výtvarná dílnička
Stojánky na tužky

09.05.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Májová diskárna

Hotel Nautilus

DDM Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

09.05.
17:00 – 20:00
10.05.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

13.-14.05.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Burza knih

MěK – čítárna

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Rákosníček a počasí

13.05.
09:00-18:00
13.05.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Děti a svět kolem nich
Vernisáš výstavy

14.05.
16:00

Městská galerie

DDM Chodov

Děti dětem
Vernisáž výstavy

15.05.
17:00

Galerie u Vavřince

ZUŠ Chodov

Výtvarná dílnička
Papírové řetězy

16.05.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Řemeslo má zlaté dno
Dekorace textilu-nákupní taška

16.05.
17:00

DDM Bludiště

DDM Chodov

Ježíšova podobenství I.
Beseda s Tomášem Kábrtem
Tao sexu
divadelní představení

16.05.
18:00
16.05.
19:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

KASS – málá scéna

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

18.05.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Pohádky z pekelce 	

20.05.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov
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Květen 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Koncert absolventů 	

21.05.
17:00

ZUŠ - koncertní sál

ZUŠ Chodov

Salsa párty

22.05.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Malování na látku
Třídní přehrávka 	
p.uč. M. Šenitky 	

23.05.
14:00 - 17:00
23.05.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

ZUŠ - koncertní sál

ZUŠ Chodov

O pohár starosty města
24.05.
KASS – společ. sál
			

DDM Chodov
Město Chodov

Soutěž dětí chodovských ZŠ

KASS Chodov

09:00		

Noc kostelů

24.05.
Kostel sv. Vavřince
16:00 – 22:00		
			
Vystoupení žáků ZUŠ
24.05.
kostel sv.Vavřince
„Noc kostelů“
20:00

Město Chodov, 		
KASS, Solles,
infocentrum, ZUŠ
ZUŠ Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Strašuláci

27.05.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Burza knih

MěK – čítárna

MěK Chodov

Třídní přehrávka 	
p.uč. E. Bartůška a M. Doležala

27.05.
09:00-18:00
29.05.
17:00

OÁZA Chodov

ZUŠ Chodov

Výtvarná dílnička
Zombijky z plsti

30.05.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Ježíšova podobenství II.
Beseda s Tomášem Kábrtem

30.05.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Mezinárodní den dětí

31.05.
14:30 – 17:30

DDM Bludiště

DDM Chodov

Sport
22. ročník Chodovské tretry

04.05.
11:00 h

ŠAK – atletický 	
stadion

ŠAK Chodov
DDM Chodov

Giro Chodov
Chodovská časovka

12.05.
10:00

Chodov - Tatrovice
start u Penny

TJ Plamen Chodov

Giro Chodov
Na Blatenská vrch

19.05.
10:00

Chodov u Lidlu

Tj Plamen Chodov

Český pohár juniorek
Beachvolejbal

25.-26.05.
9:00

Sportovní centrum 	
BVC Chodov

BVC Chodov

Giro Chodov
Stará Chodovská – Rozmyšl

25.05.
13:00

Stará Chodovská

TJ Plamen Chodov

Giro Chodov
okolo výsepky 	

26.05.
10:00

Před Vintířovem

Tj Plamen Chodov
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Sport
22. ročník
Chodovské
Chodovská
tretra tretry
(akce
je podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje)
(22. ročník, akce je podpořena finančním grantem města Chodova a Karlovarského kraje)
Pořadatel: ŠAK Chodov ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov
Datum: Sobota 4. května 2013 od 11:00 hodin
Místo: Sportovní areál Klubu olympioniků v Husově ulici
ředitel závodu – Mgr.Libor Dočkal
hlavní rozhodčí – Mgr.Rudolf Flaška
vedoucí závodní kanceláře – Mgr. Miloš Volek
startér – Lukáš Kopecký

Přihlášky: Do pátku 03.05. do 19:00 výhradně prostřednictvím: www.atletika.cz

Pouze neregistrovaní na e-mail: atletikachodov@seznam.cz (do pátku 03.05. do 19:00)

Startovné: Děti z Chodova a z Vintířova zdarma, cizí žactvo 30 Kč/disciplína, ostatní 50 Kč za disciplínu.
Přihlášky na místě 100 Kč za disciplínu a to nejpozději 60 minut před jejím začátkem!

Šatny: Pouze k převléknutí v omezené míře.
Občerstvení: Zajištěno ve stánku s občerstvením v areálu.
Povrch stadionu: Dráha i sektory polytan, elektročasomíra.
Časový pořad:

11:00 60 m
11:30 60 m
12:00 60 m
12:10 60 m
12:40 200 m
12:45 200 m
13:00 60 m
13:10 60 m
13:25 60 m
13:35 60 m
13:50 60 m
13:55 60 m
14:00 60 m
14:05 60 m
14:15 100 m
14:25 100 m
14:40 800 m
14:50 800 m
15:00 100 m
15:05 100 m
15:15 300 m
15:25 300 m
15:35 300 m
15:45 300 m
16:00 100 m
16:15 5000 m
16:50 5000 m

předžačky (2002 – 2006) (R)
koule mladší žáci a mladší žačky (účastnický limit 6 m)
předžáci (2002 - 2006 ) (R)
koule starší žáci a st. žačky
předžačky (2002 - 2003, 2004 - 2006) (F)
předžáci (2002 - 2003, 2004 - 2006) (F)
překážky Ž
překážky M
koule muži (Malá cena Karlovarského kraje)
mladší žačky (R)
ml.žáci (R)
starší žačky (R)
starší žáci (R)
mladší žačky (F)
mladšížáci (F)
starší žačky (F)
disk M, Ž (Malá cena Chodova)
starší žáci (F)
Ž (R)
M (R)
výška M, Ž (Malá cena firmy KH – Cetto s. r. o.)
mladší a starší žačky (F)
mladší a starší žáci (F)
Ž (F)
disk starší žáci a žákyně
M (F)
Memoriál Petra Bernata
mladší žačky (F)
mladší žáci (F)
Ž, starší žačky (F)
M, starší žáci (F)
minižactvo – Běh chlapců a dívek narozených v roce 2007 a mladších - přihlášky až u startu
M (zvlášt´ bude hodnocena kategorie veteránů – 40, 50 a nad 60 let)
Ž (zvlášť bude vyhodnocena kategorie veteránek – nad 35 let)

Ceny: V kategoriích žactva medaile a věcné ceny, nejlepší M a Ž peněžní prémie a věcné ceny.
Děkujeme sponzorům: Allianz, a.s. p.Kaminský, Baloušek s.r.o, Česká atletika s.r.o., DDM Bludiště, Design republik s.r.o.,

Elektrocentrum Fany, Karlovarský kraj, Karel Matička, KH Cetto s.r.o., KOHIMSTAV, Lukáš
Kopecký – truhlářské práce, Město Chodov, Obecní úřad Vintířov, Pekosa s.r.o., Chemontas s. r. o

Informace: Mgr. Libor Dočkal – tel.: 602 459 734, e-mail: atletikachodov@seznam.cz, www.sakchodov.cz




Účast i letos přislíbila řada českých reprezentantů.
Na domácí půdě se představí i odchovanec chodovské atletiky, přední český sprinter Václav Zich.
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Badminton

    V neděli 14.4. se v tělocvičně 2. základní školy konal badmintonový turnaj dětí
ve dvouhrách Chodovská Žabka, kterého
se zúčastnilo v kategoriích U 10, U12 a U
14 celkově 48 dětí z deseti klubů Středočeského, Plzeňského, Karlovarského kraje
a z Prahy. Z dětí chodovské kroužku badmintonu při DDM Bludiště nejlépe zahrála Barbora Fenclová, která až v semifinále nestačila na pozdější vítězku Horovou
z Plzně.

Děti z kroužku badmintonu

Duatlon

14. dubna uspořádali SRPD při DDM Bludiště, TJ Plamen a ŠAK 3. ročník Chodovského duatlonu. V hlavním startu vyběhlo
na náročnou trať 66 závodníků z karlovarského a ústeckého kraje a nejlépe si s ní
poradil chodovský rodák Jan Kubíček.
V dětských kategoriích byli úspěšní i další
chodovští borci. Děkuji za výbornou práci všem rozhodčím, kteří se na organizaci
náročného závodu podíleli a Městu Chodov
za finanční podporu, bez které by se tento
závod neobešel.
Martin Voleman, ředitel závodu

Basketbal

Postup mladších žáků II. ZŠ do Sokolova

Dne 03.04. se konalo okrskové kolo
v basketbalu. Kluci po dvou přesvědčivých vítězstvích nad ZŠ Komenského a ZŠ
Husova postoupili do okresního kola. To
se uskutečnilo 09.04. na ZŠ Švabinského
v Sokolově. I přes úsilí našeho družstva to
na víc než na 6. místo nestačilo. Týmu ve
složení: Samuel Bajger, Mario Beňák, Daniel Cafourek, David Erben, David Fedák,
Jan Chvapil, Marek Kalaš a Alex Sivák patří
poděkování za bojovné a obětavé výkony.
Mgr. Libor Novotný

Okresní a krajské kolo
ve šplhu
David Erben čtvrtý v okrese

20. března jsme v tělocvičně II. ZŠ pořádali ve spolupráci s DDM Bludiště Chodov
okresní kolo ve šplhu na tyči. Soutěže se zúčastnilo 11 chlapeckých a stejný počet dívčích družstev. Mezi žáky si vítězství vybojovalo družstvo ze ZŠ Sokolov, ul. Pionýrů,
stříbro patřilo ZŠ Horní Slavkov a bronzové
medaile putovaly na ZŠ Chodov, ul Komenského. Mezi dívkami zvítězila ZŠ Sokolov,
ul. Rokycanova, na druhém místě se umístila ZŠ Horní Slavkov a třetí skončila děvčata
ze ZŠ Sokolov, ul. Rokycanova.
Nás mile překvapil domácí David Erben,
který, ač věkem teprve mladší žák, obsadil
mezi 44 jednotlivci skvělé 4. místo.
Hned po Velikonočním pondělí jsme na
stejném místě byli pořadateli krajského
finále. Do něj postupovaly vždy dva nejlepší
týmy okresu.
Mezi chlapci si po přesvědčivých výkonech
vybojovala zlaté medaile čtveřice ze ZŠ Sokolov, ul. Pionýrů. Mezi děvčaty byly nejúspěšnější závodnice ze ZŠ Horní Slavkov.
Soutěžím děkujeme za předvedené sportovní výkony.
Mgr. Libor Novotný

Sportovní rokenrol

Dne 13.04.2013 se zúčastnila Jíťa Gregorová a Hanďa Zápotocká, tančící rokenrol
pod DDM Chodov, semifinále soutěže Děti
fitness aneb sportem proti drogám v Chebu.
V konkurenci 15 soutěžících se umístila
na krásném 1. místě a postupují do mezinárodního finále. Velká gratulace oběma.
Lada a Hanka, vedoucí kroužku

Jíťa Gregorová a Hanďa Zápotocká
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TJ Plamen Chodov – cyklistika
Martin Kubík na Paris Rubaix

Závodník TJ Plamen Chodov Martin Kubík si vyzkoušel atmosféru velkého světového
závodu Paris - Roubaix. Juniorská obdoba
velkého závodu se jede po části závodu mužů
Elite. Juniorští závodníci musí během závodu pokořit celkem 130 km, z toho je 16 sektorů tzv. pave (kamenné kupecké cesty z 18.
století) v délce 29 km. V juniorské kategorii
startují pouze národní týmy z 19 států (např.
USA, Anglie, Dánsko, Belgie...) Tento závod
patří do světového poháru juniorů.
Po spadlém řetězu a hromadném pádu se
Martinovi povedlo vrátit se do pelotonu. Později se toto velké úsilí bohužel proměnilo ve
tří minutovou ztrátu za pelotonem a proto byl
po 100 km ze závodu odřazen (bohužel taková
jsou pravidla UCI).
I když se závod nepovedlo zdárně dokončit
(z českého národního týmu dokončil pouze
jeden junior) jistě je to obrovská zkušenost
pro Martina a jeho další cyklistickou kariéru.
S ostatními závodníky si užil na velodromu v Roubaix vítězství Fabiana Cancellary
a úžasné 6. místo Zdeňka Štybara.

Martin Kubík druhý zprava

BVC CHODOV
barevný minivolejbal
V březnu se odehrálo dlouho očekávané kvalifikační krajské kolo ligy minivolejbalu. Kvalifikace probíhá tím způsobem,
že všechna družstva, která se umístí do
7. místa, jsou nominována na oblastní
kolo minivolejbalu, které se bude konat
25. až 26. května 2013 v Jablonci nad Nisou.
Premiéru si museli tentokrát odehrát trenéři,

protože se celá akce konala na půdě Chodova - v naší nové hale. Pod taktovkou hlavní
trenérky barevného minivolejbalu - Majky
Kobernové jsme však vše zvládli a KKKLM
má své vítěze.
V březnu hojně řádily nemoci, ale náš oddíl
přesto nastoupil ve velmi slušném počtu prostě- bacily jsme mezi nás nepustili. A stejně, jako jsme se statečně bránili nemocem,
tak jsme ještě bojovněji naběhli na hřiště.
Tentokrát jsme obsadili všechny barvy
a ve všech sklidili úspěchy. V sobotu proběhla kvalifikace v červené a žluté barvě. Naši
mrňouskové - děvčátka Karolína Maršíková
a Denisa Zahradníková z oddílu Ivy Husákové si vybojovala 7. místo ve žluté barvě. Super
začátek.
V červené barvě se sešlo 21 družstev.
A Chodov vévodil. Z důležitých 7 míst jsme
obsadili celých 6.
1. – Terezka Smutná a Hanka Hovorková
3. – Gárská Lenka a Šoupalová Karolína
4. – Gárský Pavel a Šepák Jan
5. – Aubrechtová Dominika a Kosířová Sára
6. – Přibylová Jiřina a Kapusňáková Klára
7. – Klánová Bára a Husáková Jana
Víc než nádherné umístění. Ovšem nechceme zapomenout ani na velmi dobrý výsledek
našich kluků – Fedor Josef a Hriňák Martin,
kteří obsadili krásné 10. místo a mají šanci,
že se na divokou kartu na oblastní kolo také
dostanou.
V neděli se odehrálo oranžové kolo. I tam
dorazilo 21 družstev. Chodovské děti si opět
odnesly 2 medaile a dvě nominační místa.
2. místo Zapfová Káťa a Veselá Radka
3. místo Gárská Lenka a Šoupalová Karolína
Z ostatních dětí nás velmi mile překvapili oddílově nejmladší chlapci – Hejduk Petr
a Kleich Daniel, kteří vystoupali na 10. místo.
I zde se budeme snažit získat pro ně možnost
zúčastnit se oblastního kola alespoň prostřednictvím divoké karty. Uvidíme.
No a protože trénujeme stále dál a dál, tak
přesto, že jsme věkem do této barvy ještě nedorostli, jsme zkusili štěstí v zelené barvě.
Jak jsme dopadli? Vůbec ne špatně. A dokonce jsme vybojovali i 1 nominační místo.
Družstvo ve složení – Pavel Gárský, Jan Šepák a Tereza Smutná se umístili na krásném
6. místě.
Této soutěže se také zúčastnila děvčata
z oddílu trenérky Zuzky - Červeňáková Simona.
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Latosinská Nikola a Pergelová Barbora, které se umístily na krásném 4. místě.
Děkujeme všem dětem za jejich krásné
výsledky a také všem rodičům, kteří nás
podpořili, pomohli nám v organizaci této
náročné akce. Děkujeme předem také všem
těm, kteří nám pomůžou v květnu, kdy musíme naše šikulky dopravit do Jablonce, zajistit ubytování, jídlo, dopravu atd. Každá
ochotná ruka a každý ochotný sponzor je
vítán. Moc všem děkujeme.
Trenéři barevného minivolejbalu
Výprava Karate klubu na Chodském poháru

Vítězné družstvo minivolejbalu

Karate klub Gorenje Chodov

Začátkem Dubna se výprava Chodovských
karatistů vydala do Domažlic na Chodský
pohár. 112 závodníků ze 17 klubů si přijelo
změřit síly do chodské metropole.
V kateg. Kata si naši borci nevedli špatně, ml. žák Martin Lukeš si v kat.8-7 kyu
vybojoval zaslouženě zlato, bratři Moskytové v této kategorii. obsadili shodně 5 příčku,
Daniel Chod získal bronz a David Bambousek stříbro. Jeho sestra Nela Rambousková si v kat. 8-7 kyu. st. žákyně vybojovala
zlato. Ve vyšší kat. od zeleného pásu výše si
Žaneta Dognerová zaslouženě došla pro
zlato. Starším žákyním 6 kyu (zelený pás)
a výše se v kata nedařilo. Janina Nováková
vypadla hned v prvním kole a Anička Lojdová obsadila 5. příčku. Lukáš Hérák v kat.
6 kyu st. žáci získal stříbro. Jak se nedařilo
v katách, tak jsme si to vynahradili v KUMITE.
Ve váze ml. žáci –30 kg kraloval Martin Lukeš, který ve finále svému oddílovému kolegovi Dankovi Chodovi nedal žádnou šanci
a s přehledem zvítězil a na Danka zbylo
„jen“ stříbro. V boji o bronz porazil Patrik
Bazoni svého bratra Matyáše. Luky Vyčichlo
si ve váze –35 kg. došel pro stříbro a v téže

váze získal Marek Bubelini 4. místo. Ml.
žákyně Žanetka Dognerová si ve váze –35
kg vyzkoušela tvrdé soupeřky z Naramy a
odnesla si také zlato.
Starší žáci Pavel Bubelíni váha –45 kg
stříbrná medaile, Lukáš Hérák váha –52 kg
rovněž stříbro. Ve váze +50 kg se ve finále
potkaly st. žákyně Anička Lojdová a Janička
Nováková. Anička si zaslouženě vybojovala
zlato a Janička jela domů „jen“ se stříbrem.
Junior Michal Galla zvítězil ve váze –68 kg
a v kat. muži BRH skončil na 4. místě. Miroslav Link ve váze muži –75 kg stříbro. Andrejka Lochschmidtová si mezi ženami ve
váze –61 kg vybojovala zlato a na závěr ve
váze muži –84 kg zvítězil Miroslav Boguský
a pro zlato si došel i v kateg. BRH (bez rozdílu hmotnosti). 10 zlatých, 8 stříbrných,
2 bronzové, 3 čtvrté a 3 páté. To je výčet
úspěchů, který nás vyhoupl do čela krajské
tabulky úspěšnosti klubů.

Kuželky po sezóně

V právě ukončené sezóně mezi nás skvěle zapadlo nové družstvo Mechaniků a také
ostatní družstva si celý ročník skvěle užila.
Vyhlášení a ocenění celého ročníku proběhlo v prvním týdnu dubna v hotelu Nautilus. Holky přišly v červeném oblečení a
kluci v zeleném. Tradičně nejlépe upraveni
přišli Byrokrati. Došlo také na věcné ohodnocení družstev i jednotlivců. Největším
překvapením sezóny byli Petr Šandera a
Alice Vilingerová. Za své výkony byla oceněna Dana Lochschmidtová, Láďa Čížek,
Vláďa Karbulka a Radek Smolný. Cenu
Pohodáře a smíška získala Eva Virtelová.
Došlo také na netradiční disciplíny.
Jsme rádi, že k nám přijdou dvě druž-
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stva a věříme, že vše proběhne ve stejném
duchu jako právě ukončený ročník Memoriálu Wernera Kriegera.
Děkujeme Městu Chodov, hráčům a kapitánům družstev. Ahoj zase v říjnu.
Manželé Markovi

Spartak Chodov - šachy
KP opanovali Chodovští

Družstvo mladších žáků ve složení
Richard Randák, Stanislav Srba, Tadeáš Čabala, Pavel Gárský, Lenka Gárská
a hostující Jakub Kačírek z Teplé suverénně zvítězilo v krajském přeboru
družstev mladších žáků, když vyhrálo
všech pět utkání. Opakování loňského dramatického duelu z posledního kola s ŠK K. Vary proběhlo hned
v úvodu turnaje. Naši hráči dokázali důležitý zápas vyhrát 3:2, čímž učinili nejdůležitější krok k zisku titulu krajských
přeborníků. V dalších utkáních vyhráli
třikrát 5:0 a 4:1 a bez ztráty bodu a se
skóre 22:3 si zaslouženě vybojovali postup na červnové MČR v Táboře.
Oddíl děkuje Městu Chodov a společnosti Sansei, s. r. o. za finanční podporu.

Vítězný tým ŠK Spartak Chodov

SAMURAI FIGHT CLUB CHODOV SHIDOKAN CZECH REPUBLIC

III. MČR dětí a mládeže v kyokushinkai
v Novém Bydžově

Nejmladší účastnice klubu Jana Petříková
nastoupila v kategorii žákyně 8-9 let, kde
obhájila loňské prvenství a stala se mistryní ČR. V kategorii žáci 8-9 let nastoupil Jan

Kolář, který svými kopy na hlavu postupně
vyřazoval své soupeře a probojoval se až do
finále, kde prohrál a stal se vicemistrem
ČR. V další kategorii žáci 10-11 let – 40 kg
nastoupili Lukáš Rys, který asi již tradičně nastoupil se soupeřem o hlavu větším
se kterým po boji podlehl. Pavel Jelínek se
probojoval do semifinále, kde prohrál na
body, v boji o třetí místo zvítězil. V kategorii žáci 10-11 let + 40 kg nastoupil Jan
Šmíd, který při své premiéře vybojoval 2.
místo. Jan Řezníček nastoupil v kategorii
dorostenci
+55 kg, kde i přes svou převahu prohrál na váhu.

II. MČR  v kyokushinkai v Novém Bydžově

Pavel Pilný, který po nedávné výhře VII.
kola MČR Muay - Thai nastoupil v kategorii senioři B ve váze –70 kg, potvrdil svou
formu a vybojoval titul mistra ČR. Pavla
Jehlíková v kategorii ženy Elite –65 kg,
která i přes své zranění z prvního zápasu,
kde se utkala s nejlepší bojovnicí v ČR Janou Kořínkovou s další soupeřkou s velkou
převahou zvítězila a získala titul vicemistryně ČR. V kategorii senioři B ve váze +90
kg získal 3. místo zaslouženě v druhém
prodloužení Milan Popovič. V boji o 3. místo prohráli v kategorii ženy ELITE +65 kg
Zuzana Weisová na váhu a Jiří Hlaváč v kategorii senioři B –80 kg na body. V eliminačních zápasech prohrál Petr Šturc v kategorii senioři B -80 kg na váhu.
Tímto děkujeme za podporu:
Truhlářství – tesařství - Petřík, Pension
Sportka Vysoká Pec, Penta BM s. r. o. ,Fa
Jirkovský, autobazar Mírová, pneuservis
Mírová, Restaurace na růžku Mírová, M.
Bednárová + kadeřnictví Harmonie, město
Chodov, obec Vintířov.
www.samurai-fight-club.cz
Václav Kolář
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Spartak Chodov - oddíl kopaná
KP opanovali Chodovští

Fotbalové soutěže jsou nyní v plném proudu a chci Vás seznámit s
dosavadními
výsledky
našich
mužstev a s programem na měsíc květen.

Muži A

24.03. Slavkov - Chodov 0:4, branky: Vachník 2x, Kaňok, Vild. Naše mužstvo podalo
dobrý výkon a soupeře nepustilo do žádné
šance.
30.03, Chodov - Hvězda Cheb 1:1, branka:
Vild. Celé utkání jsme byli pod velkým tlakem soupeře, ale odolali jsme a s vedoucím
mužstvem soutěže jsme získali bod.
06.04. Ostrov - Chodov 1:1. Vyrovnané
utkání, kde branky stříleli pouze domácí do
naší i vlastní branky.
13.04. Chodov - M. Lázně 0:6. Ostudná porážka našeho mužstva, která nesnese komentář.
17.04 Chodov - Citice 1:0. Branka Vachník
z penalty. Důležité tři body v boji o udržení
v soutěži, ale po velmi slabém výkonu celého mužstva.
Muži B 14.04. Chodov - Stará Chodovská 6:1
Dorost  07.04 Chodov - Nejdek 8:2

Žáci

Mladší: Hvězda Cheb - Chodov 5:5
Starší: Hvězda Cheb - Chodov 5:0
Program na květen

Muži A

04.05. 17:00 h F. Lázně - Chodov
08.05. 17:00 h Žlutice - Chodov
11.05. 17:00 h Chodov - Kr. Poříčí
18.05. 17:00 h Vintířov - Chodov
25.05. 17:00 h Chodov - Lomnice

Muži B

04.05. 17:00 h Svatava - Chodov
12.05. 15:00 h Chodov - Jindřichovice
19.05. 15:00 h Březová - Chodov
26.05. 15:00 h Chodov - Kaceřov
Přijďte na náš fotbalový stadion podpořit
naše mužstva v bojích o zisk bodů, které nutně potřebuje naše A mužstvo mužů
v boji o zachování krajského přeboru v našem městě.
Ing. Alfons Skokan

BVC WITTE Chodov

Ženy BVC Witte Chodov stříbrné	 
v druhé lize!

Stříbrné ženy BVC Witte Chodov

sezóně 2012/2013 obsadily druhou příčku
v druhé lize žen. Dlouho živily i naději na
postup do kvalifikace do první ligy, ale bohužel v průběhu soutěže se pomalu rozpadal
kádr (dvě těhotenství a zranění) a zbývající
sedmička hráček velikou šanci nedokázala
proměnit v kýžená vítězství, která by zajistila první místo a postup do kvalifikace o
první ligu. To si zajistilo „béčko Střešovic“
a v dosavadním průběhu kvalifikace je na
dobré cestě v ní uspět. O to je to smutnější,
protože se Střešovicemi měly chodovské volejbalistky aktivní skóre se třemi výhrami a
jednou prohrou a šance na postup tu určitě
byla. Pozitivem uplynulého ročníku zůstává
krom skvělého umístění i zapojení mladých
hráček. Stále se zlepšující Štěpánka Gergelyová na postu libera i Anička Lauermannová, která je ve svých patnácti letech velikým
příslibem do budoucna.
A kdo, že se na výborném výsledku podílel:
Klára a Alena Pecháčkovy, Monika Kučková, Michaela a Veronika Volákovy, Helena
Krausová, Žaneta Brezinová, Martina Zahrádková, Štěpánka Gergelyová, Petra Karmazínová, Lenka Husáková, Tereza Randýsková, Štěpánka Kotrbová pod vedením
trenérského dua Vít Mašek a Zdeněk Malich.

Senzační stříbro Martina Davida z Halového MČR mužů

Skvělého výsledku dosáhl člen BVC Witte
Chodov Martin David, když se se svým parťákem Jindřichem Weissem probojovali do finále
Halového MČR v plážovém volejbale mužů, kde
po velkém boji podlehli 1:2 na sety páru Robert
Kufa, Jan Dumek!
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php

Ženy BVC Witte Chodov přepsaly historii chodovského volejbalu, když v uplynulé
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Zdeněk Malich
BVC WITTE Chodov

Placená inzerce
Catr spol. s r. o.
Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zákazníci,
přemýšlíte o pořízení internetu do Vaší domácnosti? Zvažujete kterého poskytovatele oslovit a kterou
službu si vybrat? U nás získáte garanci 14 dnů na
vyzkoušení našeho připojení zdarma! Navíc získáte
profesionální instalaci a aktivační poplatek zdarma
až do 31.8. To platí i pro internetového připojení
v rámci hromadné výstavby ve Vašem domě. Nabízíme možnost uzavření cenově zvýhodněné hromadné
smlouvy TKR.

Pokud jste do své schránky nedostali náš letáček
a máte zájem o naše služby, navštivte naší provozovnu. Získáte tak bližší informace k Vámi poptávané
službě, nebo k našim novinkám.
SOUTĚŽ - zašlete nám do 15.06.2013 na adresu soutez@catr.cz fotografii, na které v Chodově vítáte jaro,
nebo jak si jeho příchod užíváte. Tři autoři nejhezčích
fotografií od nás získají hezký dárek.
Bližší informace naleznete na našem webu www.catr.cz.
Navštívit nás můžete i osobně a to na naší provozovně na adrese: Staroměstská 377, Chodov.
Kontaktovat nás můžete také na tel.č.: 352 665 298.

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

ráj pro zahrádkáře

LIKVIDACE ZÁSOB
Prodejna se spodním prádlem
v OD Ideal nabízí české zboží,
podprsenky, kalhotky,
košilky, slipy, boxery, trenky.

Vše se slevou 20%

CHODOVSKÉ REALITY
- domy, byty, pozemky Karlovarska

tel.: 777 11 33 44

PR ON ÁJ EM :
ul.Raisova
2+1, Karlovy Vary ergie
en
CENA : 8000,-Kč +

Nabízíme pronájem: CELÝ DŮM S NEBYTOVÝMI PROSTORY u kruhového objezdu v Chodově - směr Karlovy Vary,
na Staroměstském nám. V domě je šest bytů (pět je obsazených a jeden volný) + nebytové prostory 180 m2,
které se dají rozdělit na dva menší s vlastním soc. zařízením i vchodem. Možnost dalšího pronajímání.
CENA ZA PRONÁJEM CELÉHO OBJEKTU JE 45.000,-/měsíc
Pronájem je možný i jednotlivě: nebytové prostory, byt.
Na w w w.chodovske-reality.cz bližší informace i fotky.
A dále: byt 1+1 v Novém Sedle za 270.000,byt 2+1 v Chodově, 9.května za 390.000,byt 0+1 v Chodově za 280.000,byt 0+1 v Novém Sedle za 155.000,Financování Vám zajistíme výhodnou hypotékou spolu s naším finančním partnerem ČSOB, Hypoteční banka. Tel. 777 11 33 44
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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FITNESS GYM

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

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

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 .

1. MÁJE 629, CHODOV

NEHTOVÉ STUDIO

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

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

Pedikúra + lakování v ceně 150 Kč

Nově otevřeno Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
Solárium 1 min. 5 Kč
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Placená inzerce
MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

mob.: 606 852 893
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13hod. Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 3.června 2013

Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18 týd.
Chovní kohoutci
12-18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd.
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3 týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3 týd.
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
Husy bílé
1-3týd.
Husy landenské
1-3týd.
Perličky
1-6týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.

cena: 120-180 Kč
120-180 Kč
70-90 Kč
70-90 Kč
110-130 Kč
110-130 Kč
140-160 Kč
140-160 Kč
90-140 Kč
260-300 Kč
90-100 Kč

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

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

Učebny: Chodov, Ostrov

Okamžité přijetí do kurzu
bez čekací doby!
Řidičák „B“ i do 24 dní.
U nás v ceně kurzu učebnice,
výukové CD, technika a zdravověda.
Přihlášky si vyzvedněte na „kruháči“ v Chodově.
Dukelských hrdinů 1126
Chodov 357 35

+420 775 20 30 90

info@autoskolabeetle.cz www.autoskolabeetle.cz
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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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
PŘED
Smluvní odtahová služba

Akce

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. Květen 2013
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PERFECT
ladies Fashion
dámské značkové oblečení
pro každou příležitost

eny
za skvělé c

Snížíme Vaše dluhy
až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT
ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
volejte

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz

MEXX, ZARA,
MAMATAYOE,
SMASH, NOLITA,
CACHE CACHE, NEXT, STRADIVARIUS,
BERSHKA, GUESS, NIKE, NEW LOOK,
JOOS, ADIDAS, ASOS, VETIR,
PUMA, PLAYBOY.....

TCM Invest s.r.o.

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Jsme tu pro Vás
STARÉ NÁMĚSTÍ OC IDEÁL
(bývalé kino) u MěÚ
Facebook
Perfect-Ladies Fashion shop,
Chodov u KV

NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE
VČETNĚ FASÁD (úklid samozřejmostí).
Dále odvezu, přivezu do bytu i do domu:
Nábytek
Vysloužilé elektrospotřebiče
(pračky, myčky, lednice, sporáky)
Stavební materiál i suť
Smluvní ceny
Tel. kontakt kdykoliv 776 746 486

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

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Placená inzerce

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

SLEVA

Jana Krejnická - masérské služby
IČ: 88729061

Tel.: 725 794 988

MASÁŽE BOŽÍČANY

tesarmilosek@seznam.cz

OPRAVA

praček - myček - el. spotřebičů
Marek Černý
Sportovní 555
357 33 Loket
tel.: 352 684 127
mob.: 603 576 879

Masáž částečná -45 min. (zahřátí 15 min., záda, šíje)
Masáž celková - 60 min.
Masáž aroma částečná - 30 min. (záda, hruď)
Masáž aroma částečná - 30 min. (hruď, hlava, ruce)
Masáž aroma celková - 60 min.
Masáž antistresová částečná - 40 min. (masáž a vyčištění obličeje)
Reflexivní masáž plosky - 40 min.
Anticelulidní masáž baňkou - 40 min. (nohy, boky + zábal)
Anticelulidní masáž ruční a baňkou - 45 min.
(nohy, boky, břicho + zábal)
Masáž lávovými kameny částečná - 40 min.
Masáž lávovými kameny celková - 60 min.
Masáž medová - 45 min.
Čoko masáž částečná - 30 min.
Čoko masáž celková - 55 min. (peeling, masáž, zábal)
Rašelinové zábaly jednorázové - 1 plát (lze kombinovat s masážemi)

155,- Kč
255,- Kč
155,- Kč
155,- Kč
255,- Kč
175,- Kč
155,- Kč
155,- Kč
185,- Kč
175,- Kč
355,- Kč
205,- Kč
205,- Kč
355,- Kč
60,- Kč

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

Sobotní provoz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

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. Květen 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 pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18.týdnů,cena 159-170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : ve středu 17.května 2013
Chodov - parkoviště naproti Klubu Luna - v 14 40 hod.

Případné bližší informace na telefonech:
728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba - výkup králičích kožek-cena 22-35 Kč/ks

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.

tel.: 606 411 111

Cena: 419 000,-Kč,

při rychlém jednání sleva 399 000,-Kč.

Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

Opravy a prodej
automatických praček a myček
+ bazar a výkup
Vám nabízí
Emil HREBÁK
areál drobného zboží Chodov
Tovární 223
tel.: 603 338 700
Po-ne 8.00-20.00 h

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 menu
ední
l
o
p
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již od
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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

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

v

NABÍZÍME K PRONÁJMU

ZALUZIE
MEZISKELNÍ

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

SUPER CENY ŽALUZIÍ

KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

NA PLASTOVÁ OKNA

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

PR OVIDENT
NOVINKA
KONTAKT: 777

870 067
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013
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Nabídka + ceník
Opravy řetízků od 50 Kč
Opravy prstenů od 70 Kč
Výroba snubních prstenů od 1500 Kč
Výkup Au + Ag, prodej šperků
Příjem zakázek na tel. 723 075 930 Chodov
nebo každé ÚT 14:00-17:00 h v kadeřnictví „MARCELA“
U porcelánky 849

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. Květen 2013

Staroměstská 25, 357 35 Chodov
budova České spořitelny, 1.patro
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AZ–ENERGIEs.r.o.



PLATÍTEZATEPLOMNOHO–ZNÁMEŘEŠENÍ
Provádíme:
 technicképoradenstvívoblastiúsporenergií
AZ – ENERGIE s.r.o.
 dodávkuamontážregulačnítechnikynavstupydoobjektů
E. BENEŠE 181
 dodávkuamontážrozdělovačůtopnýchnákladů ČESKÉ BUDĚJOVICE
 rozúčtovánítopnýchnákladů
PSČ: 370 06
Tel: 604 297 395
 rekonstrukcerozvodůplynu
602 776 200
 kamerovésystémyaelektroinstalace
www.az-energie.cz
 ostatníprácevoblastivytápění,plynu,vody,kanalizace

Odpočiňte si u nás:

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Masáž částečná, celková, velká celotělová
Masáže relaxační, sportovní, reflexní
Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu
Novinka
lux
Zábaly na celulitidu
Biolampa So
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

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

RKV servis
Služby pro váš dům, domácnost a zahradu
- správa a údržba Vaší nemovitosti
Hodinový manžel
Kontakt : 722 240 801, email : rkvservis@gmail.com
Pro domácnosti * veškeré údržbářské práce
* opravy (vody, kanalizace, topení)
* veškeré zednické práce vč. obkladů
* drobné elektro opravy
* montáž a demontáž nábytku
* stěhování, přeprava zásilek
pickupem nebo dodávkou
Pro firmy
* veškeré stavební práce, speciální práce
(např. jádrové vrtání, řezání železobetonu)
Služby jsou poskytovány standard, expres a NONSTOP.
Ceny jsou smluvní.

Služby jsou poskytovány
v lokalitách :
Sokolov, Chodov, Karlovy Vary,
Loket, Cheb, Kynšpert nad Ohří
a přilehlé okolí.

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

ojů
ZDARMA analýza zdr .
tepla Vašeho domu

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

Kontakt: 739 501 303

mobil: 602 190 602

Ladislav Rada – obchodní zástupce
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Placená inzerce

Váš věk...
...Vaše sleva
Kvalita
za nízkou cenu
Nejnižší
ceny v okolí
Těšíme se na Vaší návštěvu na adrese: U Porcelánky 1017, Chodov

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

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Účetní kancelář

17 let praxe a zkušeností
Mgr. Petr Klokočka, Romana Klokočková
Kompletní zpracování daňové evidence,
účetnictví, daňových přiznání
Vedení mzdové a personální agendy
Daňové, účetní a mzdové poradenství
Administrativní práce
Zastupování při jednání na úřadech
KONTAKT : email : ucto111@gmail.com
MT : 777 866 307

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE
602 100 918
sova@cmail.cz
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Placená inzerce

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

Půjčky s ručením
nemovitostí
Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?
Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?
:

www.kvpujcky.cz
Nabízím pomoc v domácnosti
Běžný úklid, mytí oken, žehlení,
krátkodobé pohlídání dětí.

jsme nositelem
certifikátu

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

dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

tel.: 776 616 029
CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

775 999 200

geometrické plány
vytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677
Zpravodaj města Chodova. Květen 2013

Možnost vyčištění koberců
a sedacích souprav parní technikou
po tel. domluvě.

Tel. 603 343 002
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