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K věci…
  
     Vážení spoluobčané,
měsíc červen je měsícem, kdy končí 1. polovi-
na kalendářního roku a také školní rok. Ško-
lákům končí povinnosti a v pátek 28. června 
si domů ponesou hodnocení své desetiměsíč-
ní práce. A přestože v červnu vrcholí zkouše-
ní a uzavírá se klasifikace, většina žáků i stu-
dentů si už připravuje prázdninový program. 
Dovolte mi proto, abych se pokusil zrekapi-
tulovat to, co se v uplynulých 10 měsících 
v oblasti školství přihodilo, co se povedlo.
Na prvním místě je vhodné a potřebné podě-
kovat učitelům, ředitelům škol a školských 
zařízení a všem výchovným pracovníkům 
za odvedenou práci. V prostředí, kdy se již 
v mateřských školách projevuje narůstající 
agresivita a netolerance, je velmi nesnadné 
kvalitně naplnit vzdělávací a výchovný pro-
gram. Naše uznání a poděkování je určitě na 
místě.
Velice se osvědčily pravidelné schůzky pra-
covní skupiny pro školství, které předsedá 
místostarosta pan Patrik Pizinger. Posled-
ním výstupem tohoto týmu je úspěšný boj 
za zachování přípravných tříd při Základní 
škole praktické a základní škole speciální. 
Při diskusích, vedených až na Ministerstvu 
školství, sehrála velice pozitivní úlohu paní 
ředitelka Mgr. Teturová. A právě z minister-
stva si, spolu s panem místostarostou, odvez-
li ujištění, že tento projekt, projekt Inkluse, 
byl pozastaven – na jak dlouhou dobu a jaké 
bude jiné řešení, na to si budeme muset po-
čkat, ne však se založenýma rukama.
Určitě je vhodné také připomenout obrov-
skou práci, kterou v oblasti preventivně-
výchovné činnosti pro chodovské, a nejen 
chodovské, děti a mládež vykonává velitel 
Městské policie (MP) v Chodově a současně 
šéf střediska prevence při MP, pan Ladislav 
Staněk. Díky své povaze, pečlivosti a praco-
vitosti si získal důvěru dětí i rodičů a velmi 
úspěšně často supluje práci odborníků z ob-
lasti psychologie. Musím si postesknout nad 
tím, že přes má pravidelně se opakující jed-
nání se zdravotními pojišťovnami se nám 
dosud nepodařilo prosadit pro Chodov kli-
nického psychologa. Několikakolová jednání 
s VZP o možnosti uzavření smlouvy, např. 

s panem Mgr. Radkem Krchňákem, dosud 
nevedou k tomu, aby školy mohly s tímto od-
borníkem úzce spolupracovat.
Při hodnocení uplynulých 10 měsíců bychom 
neměli zapomenout ani na práci chodovské 
střední školy, která se od vyhlášení „Opti-
malizace středního školství Karlovarského 
kraje“, cca před 4 lety, potýká s řadou váž-
ných problémů. Škola, jejímž zřizovatelem 
je Karlovarský kraj a která vyučuje 3 obory 
-   osmileté gymnázium, ekonomické lyce-
um a poslední ročník obchodní akademie, 
byla tímto projektem určena ke zrušení. Od 
té doby z ní odešlo několik kantorů ne za 
lepším, ale za větší perspektivou. Rodiče ne-
chtějí přihlašovat děti do školy, nad kterou 
se vznáší hrozba uzavření a rodiče tak nemají 
jistotu, že studenti v této škole odmaturují. 
Přitom má tato škola výborné studijní i hos-
podářské výsledky, její studenti se umisťují 
ve středoškolských soutěžích na předních 
místech a absolventi nejsou a nebyli klienty 
Úřadu práce, vždy našli uplatnění při dalším 
studiu nebo v praxi.
Do projektu výchovné činnosti jistě patří 
i volnočasové aktivity. Dům dětí a mláde-
že Bludiště se sportovními organizacemi, 
ochránci přírody a dalšími vytváří spolu se 
školami ucelený model takřka každominu-
tové péče o naše děti a mládež. Nabídka je 
v Chodově skutečně bohatá a velmi kvalitní. 
Pokud sem zařadíme i projekty „nadměst-
ského“ charakteru, kterým je zcela jistě i 
KRIMIFEST Chodov, zaměřený na prevenci 
kriminality především do oblasti dětí a mlá-
deže, pak se má Město Chodov opravdu čím 
pochlubit. Je to ovšem práce nekončící, prá-
ce vyžadující vysokou odbornost, pracovitost 
a nadšení a také nezbytnou součinnost všech 
složek. Jak vám ale potvrdí výchovně-vzdělá-
vací pracovníci na všech frontách, je to práce 
krásná, práce vysoce společensky ceněná, bo-
hužel ne oceňovaná…
Popřejme tedy všem ředitelům, učitelům, vy-
chovatelům, trenérům, asistentům… úspěš-
ný závěr školního roku, krásné a sluncem 
provoněné prázdniny a ještě jednou všem za 
jejich práci při výchově mladé chodovské ge-
nerace poděkujme.

Ing. Josef  Hora, starosta 
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Pozvánka 
na Den pro sociální služby
   Pracovní skupiny Komunitního pláno-
vání sociálních služeb v Chodově pořádají   
9. ročník Dne pro sociální služby. Akce 
se bude konat 14. června 2013 od 10:00 
do 15:00 hodin v prostorách Staroměst-
ské ulice v Chodově. Své aktivity zde před-
staví poskytovatelé sociálních služeb nejen 
z Chodova, ale i blízkého a vzdáleného oko-
lí. Prezentovat se bude Pečovatelská služba 
města Chodova, Denní centrum Mateřídouš-
ka o. p. s., o.s. Khamoro Chodov, Útočiště,  
o. s. Sokolov - pobočka Chodov, Farní charita 
Chodov, TyfloCentrum Karlovy Vary, Raná 
péče o. p. s. Plzeň, Raná péče Cheb, Agentura 
zdravotní péče Ladara. Dále svoji účast při-
slíbily Zdraposo Sokolov, Člověk v tísni o.p.s. 
Sokolov, Armáda spásy Karlovy Vary, Zdra-
votní potřeby Petričko Ostrov. 
 Tak jako v uplynulých letech, tak i letos, 
jednotlivé prezentace vystavovatelů zpestří 
svými vystoupeními žáci Základní umělecké 
školy v Chodově a taneční skupina Khamo-
ro. Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na 
invalidním vozíku a bude pro ně připraven 
koutek, kde budou moci malovat obrázky na 
dané téma k sociálním službám, za které bu-
dou odměněni malou sladkostí.
 Srdečně zveme všechny občany města 
Chodova.

Mária Syrvatková, DiS., 
koordinátorka kpss

Provoz sportovních areálů   
 
 Sportovní areály ve městě budou v době  
letních prázdnin zpřístupněny veřejnosti takto:

Sportovní areál v Bezručově ulici 
PO – NE   14:00 – 20:00 hodin
Dva dny předem lze telefonicky objednat  
i  jiný čas! Pouze za přítomnosti správce!
Kontakt:   správci BVC   774 251 796
    p. Tureček     777 251 796

Atletický areál – Husova ulice
PO – NE   16:00 – 20:00 hodin
Kontakt:  Mgr. Dočkal   602 459 734

Sportovní areál ve Smetanově ulici
PO – NE  9:00 – 11:30  a  14:00 – 20:00 ho-
din.  Pouze za přítomnosti správce!
Kontakt:  správce   721 774 723

   Dodržujte provozní řády navštívených 
sportovišť, ať všem slouží co nejdéle. Foto z roku 2012
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          Středisko prevence   
    kriminality     
    Městské policie v Chodově
 

Střípky z činnosti MP Chodov
S kuriózním oznámením na tísňovou linku 

156 Městské policie se obrátil jeden z prodej-
ců z objektu Plzeňky v ul. Školní, kdy ozná-
mil, že před prodejnou mu postává nějaký 
muž a snaží se prodat kolemjdoucím obča-
nům hasicí přístroj. Když si všiml, že již příliš 
budí pozornost a prodej je neúspěšný, odložil 
hasičák do křoví a z místa odešel. Strážníci 
nález zajistili, kdy zjistili, že se jedná o 6 kg 
hasicí přístroj na CO2. Nyní se zjišťuje, zda 
někdo věc nepostrádá jako odcizenou. 

Bezdomovce v Chodově lidé potkávají zce-
la běžně. Strážníci s některými z nich velmi 
často řeší nejrůznější protiprávní jednání. 
Tentokrát dva bezdomovci zaměstnali stráž-
níky při výjezdu do ul. 9. května, kde se spolu 
poprali o boty nalezené v kontejneru. Situaci 
strážníci na místě zklidnili. 

Na strážníky se obrátil oznamovatel, který 
byl okraden v restauraci Bohemia o bundu, 
v které měl navíc klíče od osobního vozidla, 
peníze a doklady. Uvedl i popis osoby, která 
zřejmě bundu odcizila. Policejní hlídky pát-
raly v regionu města, kdy obsluha kamero-
vého systému zjistila podezřelého v parku ul. 
Dukelských hrdinů, kde si přímo pod kame-
rou tento podezřelý 45letý muž bundu zkou-
šel. Jeho módní přehlídku následně přerušil 
příjezd policejních hlídek, které byly na mís-
to navedeny a muže zadržely.

Že květen je lásky čas, zjišťuji strážníci do-
cela často při svých pravidelných patrolách 
v regionu města i v jeho nejbližším okolí. 
Velmi zvláštní místo k milování si však zvolil 
40letý pár, který se usídlil přímo v kolejiš-
ti nad rybníkem Račák. Vzhledem k častým 
průjezdům vlaků zde reálně hrozilo ohro-
žení života a zdraví, proto musel pár strpět 
návštěvu v podobě uniformované složky  
a z místa byl vykázán.

V podvečerních hodinách některé obyvate-
le ul. Tovární vyděsil zvuk několika výstřelů. 
Při prohlídce okolí z okna svých bytů pak  
viděli muže, který ve skupince bezdomovců  
u velkoobjemového kontejneru manipuluje 
se zbraní a míří s ní na kolemjdoucí osoby. 

Na místo se ihned dostavila hlídka Městské 
policie, která při zákroku uvedenou zbraň za-
jistila. Bylo zjištěno, že jde o plynovou pistoli, 
kdy si jí 29letý muž chtěl prý jen vyzkoušet. 
Navíc bylo zjištěno, že uvedený muž je pod 
vlivem alkoholu. Zbraň byla odejmuta a věc 
je dále v šetření policií ČR.  

Že všichni lidé ještě nejsou lhostejní ke své-
mu nejbližšímu okolí se přesvědčil 72letý dů-
chodce z ul. Říjnová. Jeho soused oznámil na 
tísňovou linku Městské policie, že tento muž 
již zřejmě asi 3 dny nevychází ze svého bytu 
a na klepání nereaguje. Po provedení opatře-
ních při zjištění možných příbuzných či obvo-
laných nemocnicích a LDN bylo rozhodnuto 
o úředním otevření bytu za asistence JSDH 
Chodov. Po otevření bytu byl muž nalezen 
v křesle svého pokoje, kdy následně se ale 
s velkou úlevou zjistilo, že muž jen tvrdě spí 
a nic mu není.

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

Víte, že…
 Máme tu jaro a s ním svůj volný čas mno-

ho dětí tráví na ulicích, kolem svého bydliště 
a město se plní cyklisty, bruslaři na kolečkách 
a pojízdnými prkýnky. Všechny tyto sportovní 
vynálezy jsou zcela jistě přínosem pro uvolně-
nou zábavu, ale neměli bychom zapomínat,  
že mohou být i zdrojem nebezpečí. Buďte to-
lerantní k chodcům a chraňte svoje zdraví nej-
různějšími bezpečnostními doplňky, jako jsou 
například cyklistická přilba nebo chrániče. 

 Přeji Vám mnoho krásných zážitků při  
Vašem sportovním vyžití a nezapomeňte na 
pravidlo bezpečného návratu.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

  Ilustrační foto 
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 Ing. Jiří Kiss, , za SDH Chodov
na www.sdhchodov.cz.  

   DN osobního vozidla a motocyklu,  
   Chodov Karlovarská ulice, 17. dubna 2013

   Pohár starosty města Chodov, požární útok   
   mladší  žáci, Chodov, 21. dubna 2013

Souhrn jednotky PO za duben 2013
V dubnu zasahovali chodovští hasiči celkem 

u 12 událostí. V pěti případech se jednalo  
o požár (stará maringotka u Vřesové, kontej-
ner U Porcelánky, dva požáry trávy ve Vintí-
řově a ve Vintířovské ulici, skládka SATER). 
Ostatní události byly technického charakteru. 
Hasiči zasahovali u jedné dopravní nehody 
osobního vozidla a motocyklu v Karlovar-
ské ulici. Nehoda si vyžádala pouze jedno 
lehčí zranění motorkáře. Jednotka provedla  
standartní úkony při tomto typu zásahu  
a zajistila likvidační práce. Ve dvou případech 
jednotka asistovala při podezření na požáry, 
které se nepotvrdily (SU, právní nástupce, a. s., 
byt v Čapkově ulici). Chodovští hasiči nou-
zově otevírali byt Jiráskově ulici, uvnitř byla 
nalezena zraněná osoba, která byla předána 
do péče lékařům. Dále jednotka asistovala 
při úniku neznámé látky do rybníčka v cho-
dovském sportovním areálu u minigolfového 
hřiště. V rámci odborné přípravy jednotka 
absolvovala náročný výcvik v areálu bývalé 
kotelny v Chodosu. Zde si prakticky vyzkou-
šeli v reálných podmínkách hašení požáru  
vozidla na LPG, hašení požáru vnitřních 
prostor výškového objektu včetně záchrany 
osoby, zásah na dopravní nehodu osobního 
vozidla s vyproštěním zraněných osob. Další 
zajímavé informace včetně fotodokumentace 
najdete na www.sdhchodov.cz.   

Informace SDH duben 2013
 Začátkem dubna se na první zkoušky od-

bornosti vydalo družstvo „nováčků“ (mlad-
ších žáků do 11 let). Vzhledem k náročnosti 
přípravy se všichni členové pokoušeli o zís-
kání stejného odznaku-strojník junior. Přes  

prvotní nervozitu se vcelku rychle přenesli 
a své vedoucí mile překvapili ziskem šesti 
odznaků (Tomáš Zdrálek, Daniel Mühlhau-
ser, Martin Hriňák, Petr Kuřák, Vojtěch 
Materna, Nikol Oravová). Hlavní dub-
novou akcí byl soutěžní víkend ve dnech 
20. - 21. dubna 2013. Jednalo se o tradiční 
soutěže s názvem „O pohár starosty měs-
ta Chodova“ dospělých i mládeže zařazené 
do Karlovarské ligy 2013. Domácí měli za-
stoupení ve všech kategoriích. Ženám se 
podařilo v hodnocení ligy vybojovat body  
za 1. místo, mužům za 7. místo, mladším  
žákům za 5. místo a starším žákům za  
6. místo. Koncem dubna hasiči pomohli  
v organizaci tradičních čarodějnických slav-
ností, doslova s vypětím všech sil postavili 
májku a připravili vatru. 

Děkujeme našemu sponzorovi panu Lubo-
šovi Orlichovi – Pekosa Chodov, za hodnotné 
ceny pro děti i dospělé. Dále patří velké podě-
kování Mgr. Liborovi Dočkalovi za zajištění 
zázemí sportovního stadionu ŠaK, technické 
četě, členům SDH Chodov, Jiřce Kertészové  
a Radce Ivánkové za zdravotní dozor, Vác-
lavovi Turkovi a spol. za zajištění časomíry, 
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. za 
zajištění velkoobjemové cisterny od kolegů 
profesionálních hasičů, rozhodčím a pomoc-
níkům za perfektní výkony a bezproblémový 
průběh soutěží. V neposlední řadě děkujeme 
celému vedení města Chodova za dlouhodo-
bou podporu při organizaci všech soutěží. 
Členům jednotky patří poděkování za nároč-
nou a profesionálně odvedenou práci při pří-
pravě akcí a zásahové činnosti.
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Den otců
   Děti, přijďte oslavit 16.06.2013 s DDM Blu-
diště svátek otců v 16 hodin na stadion ŠAK. 
Na místě si vyzvednete cedulku k namalová-
ní či napsání vzkazu a po zakoupení balónku  
s heliem je společně vypustíme k nebi. Bě-
hem akce uvidíte i mnohá vystoupení členů 
našich kroužků. Pokud balónek se vzkazem 
někdo nalezne, dozví se z cedulky, jak nám 
na internetu může dát vědět, kam až přáníč-
ko doletělo. Akci finančně podpořilo Město 
Chodov.

Chodov v rytmu tance 
   DDM BLUDIŠTĚ Chodov ve spolupráci  
s taneční skupinou „RYTMUS“ pořádá za pod-
pory Města Chodov amatérskou multikulturní 
přehlídku tanečních skupin a souborů.

KDY: 02.06.2013 od 13:00 h
KDE: sportovní hala Chodov
Vstupné: 30Kč

Branný den   
     DDM Bludiště Chodov, Středisko prevence 
kriminality Chodov a Sbor dobrovolných hasi-
čů Chodov pořádají na ŠAKu Branný den pro 
děti ze 4. a 5. tříd chodovských ZŠ.

KDY: 07.06.2013, zahájení v 9:00 h na ŠAKu.
Program: soutěže, velká detektivní hra, opé-
kání vuřtů, ukázka výbavy a výstroje městských 
policistů a hasičů, střelba ze vzduchovky, ukáz-
ka výcviku služebních psů.
Co s sebou: sportovní oděv a obuv, vuřty, 
chléb a hořčici či kečup, tácek a pití.

Sportovní gymnastika   
 soutěž ke dni dětí
  Oddíl sportovní gymnastiky TJ Batesta 
Chodov pořádá v tělocvičně GaOA v sobotu 
08.06. soutěž pro oddíly sportovní gymnastiky  
a srdečně zve všechny diváky.  
Vstupné 10,- Kč

Školkolympiáda
   DDM Bludiště, ZŠ Husova a ŠAK Chodov 
pořádají 11. června 2013 od 9 hodin na 
stadionu ŠAK sportovní víceboj pro pro-
střední třídy MŠ. Přijít může z každé MŠ 
celá třída, soutěžit bude úplně každý. Ro-
diče, prarodiče a další diváci jsou vítáni. 

Zbloudilí keramici   
a nalezení fotografové   
      Městská galerie Chodov v DDM Bludiště 
pořádá výstavu prací členů zájmových útvarů 
při DDM Bludiště Keramika a Digifoto.

Vernisáž v úterý 11.06.2013 od 16 h
Výstavní dny: úterý a čtvrtek 9-12 a 14-17 h
Ukončení výstavy 27.06.2013

Přebor Chodova ve střelbě 
ze vzduchové pušky
    Přijďte si se svými dětmi, známými a kamará-
dy poměřit své umění ve střelbě ze vzduchovky.  
Pořadatel: SRPD při DDM Bludiště Chodov 
za podpory Města Chodov. 
Datum konání: Sobota 8. června 2013  
v 8:45 h registrace na stadionu ŠAK. 
Kategorie: děti do 10 let, mládež do 15 let, 
ostatní. Hoši/muži a dívky/ženy jsou hodno-
ceny zvlášť. Pro nejlepší „vzduchostřelce“ bu-
dou připraveny drobné ceny.

Závody rodičů a dětí
   SRPD při DDM Bludiště pořádá za podpory 
Města Chodov v rámci projektu „Mámo, táto, 
udělej si na mě čas“ v úterý 25.06.2013 závo-
dy na zakončení školního roku.
  Zahájení: v 16:00 hodin na stadionu ŠAK. 
Akce proběhne formou závodů rodičů a jejich 
dětí. Všechny dvojice budou rozděleny do 
družstev, na vítěze budou čekat odměny a me-
daile. Nepůjde o výkony, nemusíte se obávat, 
ale o šikovnost a hlavně nadšení. Po ukončení 
závodů bude opět připraveno opékání buřtů
Více informací: Kancelář DDM Bludiště.

DDM   
Bludiště Chodov

   Foto - Chodov v rytmu tance 2012
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 „Rozvoj technických a řemeslných    
dovedností je naše šance“

  Tento projekt je financován Evropským  
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.
Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0011
KA 01 „ICT práce a robotika“ a KA 02   
„Řemeslné vzdělávání – keramika“.
   Dům dětí a mládeže Bludiště již od začátku 
roku pořádá výukové dny pro žáky základních 
škol, kteří podle plánu dochází do učeben 
v budově DDM Bludiště. 

   V keramických dílnách se pod odborným 
vedením seznamují s tradičním řemeslem  
a sami si vyrábí keramickou figurku i s jejím 
barevným poglazováním. Po vypálení si ji spo-
kojeně odnášejí domů. 
   V odborných učebnách je zase čeká stavba 
robota a jeho programování. Děti takto čino-
rodě a aktivně stráví celé dopoledne. Máme 
radost, že se jim i učitelům u nás líbí.

   Více informací najdete na webu   
www.ddmchodov.cz     

Městská  knihovna  Chodov   
Velká čtenářská soutěž
stále probíhá do 14.06.  
    Soutěž pro celou třídu i jednotlivce. Sbírej-
te 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.

Pohlednicová soutěž
01.06. – 06.09. 
   Děti i dospělí mohou během tohoto obdo-
bí posílat na adresu chodovského Infocen-
tra pohledy ze svých prázdninových cest.  
Vyhlášení vítězů proběhne v září na dět-
ském oddělení.

Soutěžní dopoledne ke dni dětí
středa 05.06. od 15:00 do 17:00 hodin
   Hry a soutěže pro děti, zakončené pohád-
kou v parku za knihovnou. V případě nepří-
znivého počasí se akce bude konat na dět-
ském oddělení knihovny.

Rodinka – kdo si hraje, nezlobí
čtvrtek 06.06. od 10:00 hodin
   Pásmo pohádek, říkanek a vyprávění.  
Pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. 

Beseda – Ježíšova podobenství III
čtvrtek 13.06. od 18:00 hodin
O víně, vinicích, vinařích, vinaření, lidech a 
jejich proměňujících se, zrajících  životech. 
Beseda s panem Tomášem Kábrtem.  

Vyhlášení vítězů velké čtenářské soutěže
středa 19.06. od 16:00 h  
na dětském oddělení

Večerníček v parku
čtvrtek 27.06. od 17:00 hodin
   Večerníček se bude konat v parku za kni-
hovnou. V případě nepříznivého počasí se 
přesuneme na dětské oddělení. 

Beseda Dějiny a jejich bestie
čtvrtek 27.06. od 18:00 hodin
Tisíce let staré mystické vize starozákonní 
knihy Daniel. Co nám odhalují o duchovním 
rozměru dějin a o nás dnes? Beseda s panem 
Tomášem Kábrtem. 

   Keramika

   Robotika

Metodici aktivit
Romana Špačková a Martin Voleman.
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Čtvrteční výtvarné dílničky
od 14:00 do 17:00 hodin

• 06.06. Moře a lodě
• 20.06. Plastická přáníčka  

Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé. 
 

Středeční soutěže od 16:00 do 17:00

VŠECHNY AKCE JSOU URČENY   
   PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Tipy knihkupectví
Toulavá kamera 16
P. Braunová -Tajemství rodu (pořad ČT)
Opakujeme si o prázdninách pro 1.-5. třídu
Prostřeno s VIP 2   

Tip pro Vás:  Nové zlevněné knihy od 9,- Kč

Otevřeno: Po-Pá  10:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Městská knihovna Chodov  -  knihkupectví
Staroměstská 55, tel.: 352 352 257, 777 831 755

Základní  umělecká     
škola  Chodov

Akce v červnu
03.–06.06. od 14:00 hodin
Postupové zkoušky žáků HO a žáků  
s rozšířenou výukou.

13.06. čtvrtek v 16:30 hodin, sál ZUŠ
   Vystoupení žáků literárně dramatického  
oboru pro rodiče a veřejnost pod vedením  
p. uč. J. Rottové.

14.06. pátek Staroměstská ulice
Dopoledne - vystoupení žáků ZUŠ u příle-
žitosti Dne pro sociální služby.

17:00 – 19:00 hodin vystoupení žáků ZUŠ
na Staroměstské ulici.
  
18.06. úterý 15:00 – 17:00 hodin   
1. kolo přijímacího řízení nových žáků
do ZUŠ v budově HO (naproti Spartě)  
přízemí, učebna č. 17.

20.06. čtvrtek od 18:00 hodin, sál ZUŠ
Pěvecký recitál Terezy Randýskové a Jana 
Poláka (p. uč. A. Boháčová).

21.06. pátek od 17:00 hodin, sál ZUŠ
Pěvecký recitál Veroniky Knedlové a Denisy 
Tomeszové ze třídy p. uč. A. Boháčové.

21.06. pátek od 19:00 hodin, sál ZUŠ
Pěvecký recitál Pavla Vaška ze třídy p. uč.  
A. Boháčové.

Výsledky krajského kola Soutěže ZUŠ
„Dětská scéna 2013“, K. Vary 19.04.2013                          
V. kat.: Kateřina Švédová čestné uznání
 Václav Mol čestné uznání
 (žáci jsou ze třídy p. uč. J. Rottové)

Přijímací řízení nových žáků pro školní rok 
2013/2014 do tanečního oboru ZUŠ 
19.06. středa 17:00 – 18:00 hodin
20.06. čtvrtek 16:00 – 18:00 hodin
Přízemí v budově školní jídelny (Smetanova 738).

   Jitka Kaprová, DiS., 
ředitelka ZUŠ Chodov

ZŠ Husova ul .
Pozvánka na školní akademii

   Hned v úvodu bychom chtěli pozvat rodiče 
a ostatní veřejnost na školní akademii, která 
se koná 24.06.2013 v KASSu.

McDonald´s Cup ve fotbale
    Ještě v dubnu se konalo okrskové kolo  
Mc Donald´s cupu ve fotbale. Zápasy pro-
běhly na hřišti v Novém Sedle. Za naši ško-
lu bylo vysláno družstvo 1.- 3. třídy a pak  
4.- 5. třídy. Přestože nejsme škola zaměře-
ná na fotbal, kluci se do bojů pustili neohro-
ženě a s plným nasazením. Malí skončili na  
3. místě a starší na pěkném 2. místě.   
Gratulujeme.

Dopravní soutěž
   Jak jsem v minulém čísle zmiňovala,  
postoupila naše družstva do okresního kola 
dopravní soutěže v Sokolově. Hned po volnu 
jsme se vydali do Sokolova, abychom poměřili 
síly s ostatními kamarády, se kterými se může-
me potkat na silnici. Počasí nám moc nepřálo. 
Po slavnostním zahájení (tam bylo uniforem) 
se spustil liják, že voda skákala pěkně vyso-
ko. Nás to ale neodradilo a věřili jsme si. Po 
testech z teorie a zdravovědy nás čekala jízda 
zručnosti a 5 minut jízdy na dopravním hřišti 
podle pravidel pod dohledem dopravních poli-
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cistů. Sebemenší chyba byla odměněna trest-
nými body. 
   V obou kategoriích startovalo 15 družstev. 
Naši mladší skončili na 9. místě a starší  
na 5. místě.

Ocenění školního časopisu
    Na škole od počátku roku vydáváme škol-
ní časopis. Děvčata se nebála a časopis při-
hlásila do vyhlášené soutěže „Časopis roku“. 
Jaké bylo jejich překvapení, když byla s paní 
učitelkou Mgr. Kroupovou pozvána do Che-
bu na vyhlášení. Zde jim byl předán diplom 
za 1. místo a postup do celostátního finále do 
Brna. I po literární stránce máme úspěchy.  
Blahopřejeme. 

Třída s rozšířenou výukou výtvarných technik
    Připomínáme rodičům žáků budoucích 6. roč-
níků 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 tech-
nik týdně.
   V případě zájmu se obracejte na ředitelství 
ZŠ Chodov, Husova 788 (tel. 352 352 390, 
602 459 734).   

Nabídka pronájmu tělocvičny a školní jídelny
   Pro školní rok 2013/2014 nabízíme k proná-
jmu tělocvičnu a budovu bývalé školní jídelny. 
V případě zájmu, se prosím obracejte do konce 

června na vedení školy (tel. 352 352 390 Mgr. 
Libor Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ Chodov,
Komenského

Dopravní soutěž
   Dne 02.05. proběhlo v Sokolově okresní 
kolo dopravní soutěže. V kategorii I. se druž-
stvo ve složení Petr Hüttner, Filip Khier, Na-
tálie Prošková a Hana Zápotocká umístilo na 
6. místě. V kategorii II. hájila čest naší školy 
čtveřice žáků: Jakub Mašata, Vojtěch Hruška, 
Jaroslava Kopčová a Marie Hrušková. Těm se 
podařilo vybojovat 7. místo.

Stromy jako domy 
  V pátek 3. května se vlakem vypravily 
některé děti z 1. stupně  do sokolovského 
muzea, kde probíhala interaktivní výstava 
,,Stromy jako domy“.

Přírodovědná soutěž    
Po stopách přírody 
   V pátek 10.05. se žáci 4. tříd zúčastnili 
přírodovědné soutěže, kterou si pro ně při-
pravili jejich starší spolužáci. Žáci 8. roč-
níku, kteří navštěvují volitelný předmět 
Biologický seminář prověřili jejich znalosti 
na několika soutěžních stanovištích. Děti 
postupně poznávaly zástupce našich živo-
čichů a jejich stopy, rostliny a plody, pro-
věřily svojí paměť, prokazovaly své znalosti 
o třídění odpadů a odpovídaly na otázky ze 
všech oblastí přírodovědy.

Den Země 
    Při příležitosti Dne Země naše škola pořá-
dala akci, do které se zapojili žáci 9. a 5. roč-
níku. Na úvod byli žáci 5. ročníku seznámeni 
s tímto svátkem, jeho historií a významem, 
poté se po třídách a skupinkách zúčastňo-
vali programu, který pro ně byl připraven 
jejich staršími spolužáky v prostorách pří-
zemí školy. Na mnoha stanovištích si mohli 
vyzkoušet své znalosti, dovednosti, zruč-
nost v zajímavých soutěžích a prací. (práce s 
přírodními materiály v dílnách, biologická a 
chemická praktická cvičení a další činnosti 
z přírodních či společenských věd). Akce se 
zdařila a poděkování patří všem, kteří ji při-

   Redakce školního časopisu
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   Foto ze Dne země

Poděkování 
  Děkujeme panu Luboši Orlichovi  

za sponzorský dar ke svátku matek.  

Schmidovi, Klub důchodců Chodov

pravili. Výtěžek z akce bude poslán a předán 
Záchranné stanici Drosera na Bublavě jako 
příspěvek na námi sponzorovaného medvíd-
ka mývala, kterého si mohou žáci kdykoliv 
prohlížet i na webkameře u výběhu na strán-
kách www.droserabublava.cz

Pohár rozhlasu 
    Mezi školami celého okresu se nejlépe  
prosadilo družstvo starších žáků, které 
skončilo na místě třetím a svým ziskem 
bodů se kvalifikovalo do krajského finále.        
   Nejhodnotnějším výkonem se blýskl  
Lukáš Kaminský, který zvítězil ve skoku 
vysokém výkonem 170 cm a Michal Kudža, 
který zvítězil ve vrhu koulí výkonem 12,05.     
  Starší dívky skočily čtvrté, mladší dívky 
páté a mladší chlapci šestí. 

Různé
    Během května probíhaly i další školní  
soutěže: Pythagoriáda, výtvarné soutěže: 
Lesy kolem nás a Dítě a jeho svět, besedy 
v DDM Bludiště: Děti šetří přírodu. Také 
v družině se děti bavily skvěle při akcích: 
Pampeliškové odpoledne, Pohádkové spaní 
v družině a nebo Slet čarodějnic .
více informací ze života školy  
na www.zschodov.cz

za pedagogický sbor M. Volek

28. březen bude opět  
významným dnem v našem 
kalendáři    

    S potěšením jsme přijali zprávu my, býva-
lí učitelé, dnes důchodci. Pamatujeme doby, 
kdy byl 28. březen Dnem učitelů. Poslední 
léta se Jan Amos Komenský, významný vě-
dec, filosof, pedagog, politik i teolog nepři-
pomínal. Omlouváme se, možná nám paměť 
už neslouží. Nemáme povědomost o tom, že 
by veřejnoprávní sdělovací prostředky při-
pravily pořad o pohnutém i bohatém životě 
exulanta - běžence, přesto idealisty, pacifisty 
a diplomata, který jako muž touhy celý svůj 
život, pracovní úsilí a všechny své schopnos-
ti věnoval době, „kdy všechno poplyne samo  
a násilí nebude v ničem“. Uvítali jsme, že  se  
i naše škola připojila k petici podporující tu-
hle dobrou věc. Pravdu mají i ti, kteří namí-
tají, že jeden den Komenského nezachrání. 
Jak se dnes hezky říká, je to o lidech a je to  
v lidech. Naše škola zachovává tradici Dne 
učitelů, nepotřebuje k tomu hlasy sněmovny 
ani doporučení ministra. Pravidelně se schá-
zíme - generace učitelů. Je pěkné znovu pozo-
rovat a představovat si život školy. 
   V úvodu vystupují žáci s nacvičeným kla-
sickým programem i vlastním tanečním vy-
stoupením. Právě při dětském předvádění mě 
napadlo, co by tomu dnešku říkal Komenský. 
Myslím, že by se stejným zájmem sledoval  
a s potěšením objevoval snahu a poctivost 
provedení.
   Závěrem. Před čtrnácti lety uspořádala naše 
škola poznávací zájezd do Holandska. Navští-
vili jsme Naarden, kapli, kde je Jan Amos Ko-
menský pohřben. Postávali jsme, znovu se na 
místo vraceli, tak přitahovalo, tak působilo. 
Děkujeme naší 1. ZŠ v Komenského ulici za 
milé pozvání na Den učitelů. S radostí přijí-
máme a těšíme se na nová setkání. 
Za pamětníky - důchodce Růžena Slavíková
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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 po-
třebnou energii k  práci. A tak jsme tu, aby-
chom Vám podali zprávu o tom, jak se nám 
v období jara daří . 
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čtvrtek 14.4.  a pátek 15.4.  v 17 hod., 
sobota 16.4. a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.
RIO 3D
PREMIÉRA animované dobrodružné komedie USA. Zpohodlnělý papoušek z 
malého města Minnesoty vyrazí na bláznivé dobrodružství do Rio de Janera.
Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.

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

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

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

 

čtvrtek 13. 6., pátek 14. 6. a sobota 15. 6. v 17 h, neděle 16. 6. v 19:30 h
Isabel /90/
Premiéra / Thriller / Česko
Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné  
Ostravě je příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o sen-
zační reportáž vydává za tajemným mužem. Díky své naivitě a odvaze zá-
roveň se dívka ocitá v pasti děsivé společnosti...
Přístupné od 15 let, Vstupné 105 Kč

čtvrtek 27. 6., pátek 28. 6. a sobota 29. 6. v 19:30 h, neděle 30. 6. v 17:00 h

sVĚTOVÁ VÁlKa Z 3D
Premiéra / Akční, horor / USA, Malta
lidstvo začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických propor-
cí, a pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachra-
ňovat. situace je o to horší, že se virus projevuje nebývalou agresivitou...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

  čtvrtek 27. 6., pátek 28. 6. a sobota 29. 6. v 19:30 h, 
neděle 30. 6. v 17:00 h

PřístuPné od 12 let

titulky

VstuPné 155 kč

Premiéra / sci-Fi, akční, dobrodružný / usa

středa 19. 6. v 19:30 h, čtvrtek 20. 6. v 17 h
ŠMeJDI /74/
Premiéra / Dokumentární / Česko   
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. skryté kamery zachytily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech 
s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. lži a promyšlená manipulace, 
jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu...
Přístupné. Vstupné 75 Kč, nad 65 let – zdarma                

PřístuPné, česky mluVeno, VstuPné 150 kč

pátek 28. 6. v 17:00 h

sobota 29. 6. a neděle 30. 6. v 15:00 h

JÁ PADOUCH

3D 
předpremiéra 
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sobota 1. 6. a neděle 2. 6. v 17 h
KOVÁŘ Z PODLESÍ /100/
Premiéra / Dobr. , animovaný / ČR, slovensko
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 110 Kč

úterý 4. 6.  a středa 5. 6. v 19:30 h
SCARY MOVIE 5
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 105 Kč

pátek 7. 6. v 17 h, sobota 8. 6. a neděle 9. 6. v 15 h
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA  
STONESE 3D  Premiéra / animovaný, dobr. / Španělsko
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na 
expedici do Peru. s pomocí Jeffa - svého věrného psa, neohrožené archeoložky, 
němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné Ztracené město 
Inků před zlou skupinou lovců pokladů.
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 6. 6. v 17 a 19:30 h, pátek 7. 6. v 19:30 h 
sobota 8. 6. v 17 a 19:30 h, neděle 9. 6. v 19:30h
STAR TREK: DO TEMNOTY 3D /132/
Premiéra / sci-Fi, akční, dobrodružný / Usa
Protože kapitán James T. Kirk je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel, 
způsobil drobnější galaktický incident, který by za normálních okolností skončil 
jeho degradací. Podmínky na rodné Zemi ale normální ani zdaleka nejsou. 
Došlo totiž k bezprecedentnímu a devastujícímu útoku na Hvězdnou flotilu....
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

pondělí 17. 6. a úterý 18. 6. v 19:30 h 
IRON MAN 3, 3D /109/
akční, dobr., sci-Fi / Usa, Čína
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. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 2. 6. a pondělí 3. 6. v 19:30 h
IRON MAN 3, 3D /109/
akční, dobr., sci-Fi / Usa, Čína
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. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 15. 6. a neděle 16. 6. v 15 h, neděle 23. 6. v 15 h
ZAMBEZIA 3D /83/
animovaný, komedie / Jižní afrika 
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do 
bájného ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město 
před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, 
který kuje pikle na přepadení Zambezie...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 120 Kč

neděle 9. 6. v 17 h a pondělí 10. 6. v 19:30 h
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY /108/
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 asketick-
ého 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 100 Kč

Kino Červen 2013
sobota 1. 6. a neděle 2. 6.  v 15 h
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D /102/
Premiéra / animovaný, dobrodružný / Usa
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

sobota 1. 6. v 19:30 h
KŘÍŽ CTI /101/
Premiéra / Historický, válečný / Švédsko, Norsko   Vysoko nad 
drsnou norskou divočinou se po prudkém vzdušném útoku vzájemně 
sestřelí angličtí a němečtí piloti. Izolovaní od okolního světa musí bo-
jovat, 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...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 11. 6. a středa 12. 6.  v 19:30 h
RYCHLE A ZBĚSILE 6  
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...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 13. 6., pátek 14. 6. a sobota 15. 6. v 17 h
neděle 16. 6. v 19:30 h
ISABEL /90/
Premiéra / Thriller / Česko
Thriller odehrávající se během jednoho dne a jedné noci v současné Ostravě je 
příběhem začínající novinářky Isabel, která se ve snaze o senzační reportáž vy-
dává za tajemným mužem. Díky své naivitě a odvaze zároveň se dívka ocitá v pasti 
děsivé společnosti, ve které musí bojovat o holý život...
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

pondělí 17. 6. v 10:00 a 17:00 h

ŠMEJDI /74/
Premiéra / Dokumentární / Česko                   

ZADÁNO PRO SENIORY
zdarma

středa 19. 6. v 19:30 h, čtvrtek 20. 6. v 17 h

ŠMEJDI /74/
Premiéra / Dokumentární / Česko  
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. skryté kamery zachytily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech 
s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. lži a promyšlená manipulace, jejímž 
jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. 
Přístupné. Vstupné 75 Kč, nad 65 let – zdarma                

čtvrtek 20. 6. v 19:30 h

ZÁZNAM Z METROPOLITNÍ OPERY
V NEW YORKU - DON GIOVANNI 
V originálním znění. Vstupné  320 Kč     

čtvrtek 13. 6., pátek 14. 6. a sobota 15. 6. v 19:30  h, 
neděle 16. 6. v 17 h   
PO ZÁNIKU ZEMĚ /104/
Premiéra / sci-Fi, akční, dobrodružný / Usa V novém filmu režiséra 
M. Night shyamalana, kde si opět zahrají otec a syn smithovi. Po úspěšném 
dramatu Štěstí na dosah je tentokrát uvidíme v rolích otce a syna v postapo-
kalyptickém dramatu after earth, kde musí na opuštěné planetě Zemi mladý 
Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě. 
Přístupný, titulky. Vstupné 145 Kč



24. týden 2013
11. 06. úterý a 13. 06. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 06. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VTeŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

MaGaZÍN sTalO se U NÁs
souhrn událostí za první polovinu měsíce června (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

ČeRTŮV ŠVaGR
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPaD 
zprávy ze západu Čech (premiéra)

23. týden 2013
4. 06. úterý, 6. 06. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 06. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VTeŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

sbOROVNa
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPaD 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

25. týden 2013
18. 06. úterý a 20. 06. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 06. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VTeŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

aFRICKÁ POHÁDKa
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPaD
 zprávy ze západu Čech (premiéra)

26. týden 2013
25. 06. úterý a 27. 06. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 06. pátek od 18:00

CHODOVsKÉ VTeŘINY
život v Chodově očima kamery (premiéra)

MaGaZÍN sTalO se U NÁs
souhrn událostí za druhou polovinu měsíce června (premiéra)

KINOMIX
o aktuálních novinkách v našem kině (premiéra)

ROCKPaRÁDa
Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPaD 
zprávy ze západu Čech (premiéra) 

Pořady TV studia Chodov 
také www.kasschodov.cz 
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pátek 21. 6., sobota 22. 6. a neděle 23. 6. v 17 h 
TÍSŇOVÁ LINKA /95/
Premiéra / Thriller / Usa 
Jordan (Halle berry) je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život 
volání zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Pro ni je telefonické spojení s 
tísňovou linkou jedinou nadějí a slova pronášená klidným a rozvážným hlasem 
ženy na druhém konci telefonu ji dodávají odvahu. Operátorka se rozhodne na 
vlastní pěst zachránit dívku a postavit se tváří tvář vrahovi...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 110 Kč
pátek 21. 6., sobota 22. 6. a pondělí 24. 6. v 19:30 h
ID:A /100/
Premiéra / Thriller / Dánsko 
aliena se vzbudí v řece, ve Francii, aniž by si cokoliv pamatovala ze své minulosti. 
Má u sebe tašku s 2 miliony euro a přes hruď velkou jizvu. brzy odhalí, že ji 
pronásleduje záhadný muž. Když zjistí, že má dánský přízvuk, rozhodne se alien 
jet do Dánska, aby zde odhalila, kým skutečně je... 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

neděle 23. 6. v 19:30 h
NEVINNOST /98/
Thriller / Česko
Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. 
Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se 
nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť, když protistraně pomáhá člověk, který 
může být motivován osobní pomstou. 
Přístupné od 15 let. Vstupné 85 Kč

KinoČerven 2013

sobota 29. 6. v 17 h, neděle 30. 6. v 19:30 h
VEDLEJŠÍ ÚČINKY /106/
Krimi, drama, thriller / Usa
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 manhattan-
ského bytu, ale celou tu dobu se utápí v příšerných depresích. Když se nakonec 
pokusí o sebevraždu, nastupuje na scénu psychiatr Jonathan banks..
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

úterý 25. 6. a středa 26. 6. v 19:30 h
LESNÍ DUCH /90/
Horor / Usa
V dlouho očekávaném remakeu kultovního hororu z roku 1981 se pět mladých 
přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu mrt-
vých, nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne krvavý boj o přežití.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 27. 6., pátek 28. 6. a sobota 29. 6. v 19:30 h, neděle 30. 6. v 17 h
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
Premiéra / akční, horor / Usa, Malta
lidstvo začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických proporcí, 
a pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat. situ-
ace je o to horší, že se virus projevuje nebývalou agresivitou nakažených, kteří 
záměrně napadají ty, jimž se nemoc zatím vyhýbá. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 155 Kč

pátek 28. 6. v 17:00 h, sobota 29. 6. a neděle 30. 6. v 15:00 h
JÁ PADOUCH 2 3D – PŘEDPREMIéRA!!!
Vyražte na Padoucha do kina než uteče na prázdniny! 
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky na 
dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce vůbec 
nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále 
ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 22. 6. v 15 h, sobota 29. 6. a neděle 30. 6. v 13:00 h!
CROODSOVI 2Déčko /90/
animovaný, komedie / Usa 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na 
světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. 
Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „strach je dobrý, změna špatná“, a drží 
se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich rodinné jeskyně...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Pohlednicová soutěž  01.06. – 01.09.   Infocentrum  Infocentrum 
      Chodov
Chodov v rytmu tance  02.06.  DDM Bludiště  DDM Chodov
  13:00  venkovní prostory
Postupové zkoušky žáků HO  03. – 06.06.  ZUŠ – hudební obor  ZUŠ Chodov
  14:00
Soutěžní odpoledne ke dni dětí  05.06.   MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  15:00 – 17:00
Rodinka: Kdo si hraje, nezlobí  06.06.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
  10:00

Předávání maturitních vysvědčení   12.06.  KASS – malá scéna  KASS Chodov
G8  16:30
Prodejní trhy levného textilu  13.06.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00

Vystoupení žáků   13.06.  ZUŠ-konc.sál  ZUŠ Chodov
liter. dramatického oboru   16:30
Výtvarná dílnička  06.06.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Moře a lodě  14:00 – 17:00
Branný den  07.06.  stadion ŠAK  DDM Chodov
  09:00
Zbloudilí keramici a nalezení  11.06.  Městská galerie  DDM Chodov
fotografové vernisáž výstavy   16:00

Ježíšova podobenství III.  13.06.   MěK – podkroví  MěK Chodov
beseda s Tomášem Kábrtem  18:00
Den pro sociální služby  14.06.  Staroměsts. ul.  ZUŠ, 
vystoupení žáků ZUŠ  10:00-16:00    KASS Chodov
Simulátory dopravních nehod  14.06.  Staroměst. ul  KASS Chodov
  10:00-16:00
Chodovský svátek hudby  14.06.  Staroměst. ul  KASS Chodov
  16:00
Kinematograf filmů  14.-16.06.  Sportovní hala  KASS Chodov
Woodyho Allena  vždy 22:00
Den otevřených dveří  15.06.  areál MZS  KASS Chodov
městského záchraného systému  09:00
Den otců  16.06.  stadion ŠAK  DDM Chodov
vypouštění balónků  16:00
Koncert Jiřího Dolanského  16.06  Kostel sv. Vavřince  KASS Chodov
  18:30
Koncert Lenky Filipové  16.06  Kostel sv. Vavřince  KASS Chodov
  19:00
Prodejní trhy levného textilu  17.-18.06.  KASS – spol. sál  KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00-17:00
1.kolo přijímacího řízení  18.06.  budova HO  ZUŠ Chodov
nových žáků  15:00-17:00  učebna č.17

Vyhlášení vítězů  19.06.  Městská knihovna  MěK Chodov
Velké čtenářské soutěže  16:00

Červen 2013
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Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Regionální MČR ABV ČVS   01.-02.06.  Beach areál   BVC Chodov
Krajské přebory KK – II.kolo  09:00  BVC Chodov

WITTE AUTOMOTIVE CUP  03.-04.06.  Beach areál  BVC Chodov
5. ročník  09:00  BVC Chodov

Víceboje sportovních přípravek  04.06.  Sportovní areál  ŠAK Chodov
3 kolo soutěže družstev  16:00  Klubu Olympioniků

Sportovní gymnastika   08.06.  tělocvična GaOA  TJ Batesta, DDM 
soutěž ke dni dětí      Chodov

Přebor Chodova ve střelbě  08.06.  stadion ŠAK  SRPD
ze vzduchové pušky  08:45    při DDM Chodov

Školkolympiáda  11.06.  stadion ŠAK  DDM Chodov, ZŠ
  09:00    Husova, ŠAK Chodov

Český pohár žen  15.-16.06.  Beach areál  BVC Chodov
Beachvolejbal  09:00  BVC Chodov

Chodovský bike  16.06.  Smolnický kopec  TJ Plamen Chodov
Závody horských kol  09:30   start hotel Nautilus

Kolo pro rodinu  19.06.  Areál Bílé vody  TJ Plamen Chodov
Cyklistické závody rodinných dvojic  17:00
 
Regionální MČR ABV ČVS   22.-23.06.  Beach areál   BVC Chodov
Krajské přebory KK – III.kolo  09:00  BVC Chodov

Závody rodičů a dětí  25.06.  stadion ŠAK  SRPD
  16:00    při DDM Chodov

Sport
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Jiří Šalamoun - vernisáž výstavy  19.06.  Galerie u Vavřince  KASS Chodov
Nejen filmové plakáty  17:00
Výtvarná dílnička  20.06.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Plastická přáníčka  14:00 – 17:00
Pěvecký recitál  20.06.  ZUŠ-konc. sál  ZUŠ Chodov
T. Randýskové a J. Poláka  18:00
Pěvecký recitál   21.06.  ZUŠ-konc. sál  ZUŠ Chodov
V. Knedlové a D. Tomeszové  17:00
Pěvecký recitál  21.06.  ZUŠ-konc. sál  ZUŠ Chodov
P. Vaška  19:00
Chodovský kinematograf  21.-23.06.  Sportovní hala  KASS Chodov
  vždy 22:00
Školní akademie  24.06.  KASS společ. sál  KASS Chodov
  16:00
Večerníček v parku   27.06.   Městský park  MěK Chodov
  17:00
Poslední zvonění  27.06  KASS společ. sál  KASS Chodov
  17:00
Dějiny a jejich bestie  27.06.  MěK – podkroví  MěK Chodov
beseda s Tomášem Kábrtem  18:00
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Sportovní rokenrol
   Dne 27.04.2013 se rokenrolová formace 
Darlings zúčastnila závodů v Praze. Děv-
čata trénující pod DDM Chodov ve složení 
Jíťa Gregorová, Hanďa Zápotocká, Míša 
Beková, Hani Olšanová a Lucka Sládková,  
se v konkurenci 11 formací umístila na krás-
ném 5. místě. Velká gratulace všem. 

Lada,Hanka a Simča

TJ Plamen Chodov 
cyklistika
     TJ Plamen Chodov zve širokou veřejnost 
na červnové závody horských kol.
Kolo pro rodinu - středa 19.06. od 17:00 h
    Závod rodinných dvojic na jeden okruh 
okolo Bílé vody v délce 1,6 km. Startovné 
zdarma. Po skončení závodu opékaní vybojo-
vaných buřtů.
Chodovský bike - neděle 16.06. od 9:30 h
   14. ročník závodu horských kol, zařazený  
do poháru KVSC. Trať vede po travnatých  
a štěrkových cestách ve střední obtížnosti na 
Smolnickém kopci. Závod je určen pro všechny  
věkové kategorie, délka tratí od 0,3 do 19,2 km.
  Konání závodů je podpořeno grantem Města 
Chodov. Více informací  na
 www.plamenchodov.wbs.cz

František Nádvorník, trenér

Poděkování ŠAKu Chodov
  Chtěli bychom touto cestou poděkovat za 
krásné zážitky na atletickém soustředění  
v Horní Blatné. Kubovi za vyčerpávající tré-
ninky a neustálý úsměv na líčku, Denče za su-
per zábavu a láskyplný přístup a Renče udě-
lujeme Řád zlaté vařečky za výbornou stravu.
       Za Mravence Hanďa a Jíťa

Spartak Chodov - šachy
7. ročník VELTATEA CUP
   V sobotu 20.04.2013 přivítal Chodov  
téměř 50 mladých šachistů Karlovarského  
a Ústeckého kraje v rámci tradičního turnaje 
hraného jako KP v rapid šachu. V nejmladší  
a nejpočetnější kategorii U10 dominovali 
mladí šachisté ŠK Karlovy Vary v čele s Karin 
Beranovou. Domácí naděje Lenka Gárská 
k některým partiím přistoupila příliš ode-
vzdaně, což se projevilo na jejím herním 
projevu. O medaili pak přišla v posledním 
kole a musela se spokojit se 7. místem.  
Nejmladší účastník, domácí Adam Horváth,  
odehrál svůj první turnaj a získal i první  
partiovou výhru.
   Nejsilnější mistrovská kategorie U12 byla 
naopak zaslíbena domácím. Vynikajícím 
herním projevem zvítězil Stanislav Srba, 
který si jedinou porážku připsal až v po-
sledním kole, kdy bylo o jeho vítězství již 
rozhodnuto. Stříbrný Ríša Randák doplnil 
oddílového kolegu na stupně vítězů, čtvr-
tému Pavlu Gárskému, pak bedna utekla  
až na pomocné hodnocení. 

 Nejméně obsazená kategorie U14 měla 
do poloviny turnaje jasného lídra v oso-
bě Michaela Srby, který vedl s náskokem  
2 bodů. Bohužel velká rošáda ve druhé  
polovině jej nakonec připravila o vítězství, 
které bral Jarda Skokov z KŠ Tietz. Náš 
Srba skončil druhý. Doprovodný turnaj 
Velty v kategorii dorostu vyhrál k radosti 
pořadatelů chodovský Patrik Frai, který tah  
podtrhl účet nejúspěšnějšího klubu turnaje 
ŠK Spartak Chodov. 
Krajští přeborníci si vybojovali právo repre-
zentovat Karlovarský kraj na podzimním 
MČR, držíme jim palce. Po skončení turnaje 

  Darlings

  Nejlepší tři v kategorii U12
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si mimořádnou cenu v podobě knihy odne-
sl domácí Stanislav Srba, který zaslouženě 
zvítězil v řešitelské soutěži, jež probíhala 
několik měsíců na webových stránkách ŠK 
Spartak Chodov. Turnaj se uskutečnil díky 
podpoře tradičních partnerů Města Chodo-
va a společnosti Velta Plus EU, kterým tímto 
děkujeme.

Lukáš Vlasák slaví s Litovlí bronz
   Finále naší nejvyšší soutěže se letos odehrálo 
v Ostravě. V termínu 26.-28.04.2013 proběh-
lo 9. až 11. kolo, které rozhodlo o staronovém 
mistru z Nového Boru, který dokázal potvrdit 
své kvality již kolo před koncem. Boje o další 
medaile však byly dramatické až do samotné-
ho konce a s naším želízkem v ohni. 
   Tatran Litovel v sestavě s chodovským od-
chovancem Lukášem Vlasákem nastupoval 
do finále s nadějí na medaili. Těžký los však 
týmu, který ratingově patřil do druhé polo-
viny startovního pole, příliš nadějí nedával. 
Litovelští se totiž vedle hratelného Grygova 
v posledních kolech museli utkat s papírově 
silnějšími a přímými konkurenty o medaile, 
Pardubicemi a Lysou. Navíc ze zadu útočila 
BŠŠ Frýdek-Místek, která měla příznivější los.
   Po výhře a prohře, se v posledním nedělním 
kole, uskutečnil přímý souboj o bronzovou 
příčku mezi favorizovaným JOLY Lysá nad 
Labem a Tatranem Litovel. První dvě desky, 
které hájily posily z Polska, opanovali soupeři 
a po dvou remízách Krejčího a Kuchynky byl 
stav hodně nepříznivý 1:3. Zdálo se, že zápas 
dospěje k předpokládanému rozuzlení. Na-
štěstí, zabraly včas zadní desky. Zpěvák sní-
žil na 2:3 a brzy na to černými k naší radosti 
srovnal Vlasák. Je fajn, že si nějaký střelný 
prach nechal na veledůležitý duel. Definitivní 
jistotu bronzu přidal čtvrtým bodem další Po-
lák ve službách Litovle Duda. Poslední zápas 
dohrával Svoboda a dokázal pečetit skvělý vý-
kon moravského celku – 5:3!!! Panečku, otočit 
zápas z 1:3 na 5:3 a ještě v přímém duelu o me-
daili, to se často nevidí.
   Nejmladší tým soutěže (průměr 24 let) až 
s osmým průměrným ratingem (2460) doká-
zal udolat papírově silnější týmy a naplnit tak 
ideu majitele klubu spočívající v angažování 
mladých perspektivních hráčů. Díky tomu 
si Lukáš může v devatenácti letech k čtyřem 
medailím z mládežnické extraligy přidat i tu  
z nejvyšší domácí soutěže. Blahopřejeme.

Jan Stuška vítězem KP
   V rámci mezinárodního Openu Karlovy 
Vary, který se odehrál na přelomu měsí-
ců dubna a května, jsme se dočkali dalšího 
pěkného výsledku. Jan Stuška dokázal v tur-
naji získat 3 body, což mu nakonec stačilo 
k vítězství mezi hráči do 18 a 20 let. Honza  
tak doplnil letošní sbírku našich mládežnic-
kých triumfů a na podzim se může těšit na 
dorostenecké polofinále. 

Šachová školička
   Od září spouští náš šachový klub v DDM 
Bludiště nový projekt, jehož cílem je zapojit 
do tréninku malých šachistů i rodiče. Máte-li 
zájem se o této akci dovědět více informací, 
navštivte naše stránky www.sachychodov.cz. 
   Marcel Vlasák

Samurai Fight Club Chodov
Úspěšné  tažení  na  VI.  ročníku  turnaje  
v plnokontaktním karate Karlovy Vary 2013
   Dne 30.04. se konal turnaj O pohár krajského 
ředitele PČR KV v plnokontaktním karate. Za 
Samurai Fight Club Chodov se zúčastnila čtyř-
členná výprava ve dvou kategoriích. V kategorii 
+ 80 kg, nastoupil Václav Kolář, který ve všech 
zápasech zvítězil a skončil na 1. místě, Milan 
Popovič ve stejné kategorii s jednou porážkou 
skončil na 2. místě. V kategorii 80 kg nastoupil 
Pavel Pilný, který pokračuje ve vítězném tažení  
a skončil také na 1. místě, poslední z výpravy 
Petr Šturc skončil ve stejné kategorii po dvou 
porážkách na 3. místě.
   Tímto děkuji za podporu Truhlářství, tesař-
ství Petřík, Pension Sportka Vysoká Pec, město  
Chodov, obec Vintířov  !!!
www.samurai-fight-club.cz

Václav Kolář
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Turnaj ve Streetballu
V  sobotu  8.  června  se  v  městském  
sportovním  areálu  uskuteční  STREETBALL  
CHALLENGE CHODOV 2013. 

   Součástí turnaje budou soutěže v indivi-
duálních dovednostech, zábavné soutěže 
pro děti, vystoupení taneční skupiny Ryt-
mus, nebude chybět občerstvení a hudba. 
Po skončení sportovní části bude celá akce 
pokračovat after party.
   Přihlásit se mohou mužské, ženské či 
smíšené 3-4 členné týmy všech věkových 
kategorií.
   Bližší informace na plakátech nebo na 
Facebookové stránce Streetball Challenge 
Chodov.          Tomáš Randa

Kuželky
KULICH (KUželkářská LIga CHodova)
  27.04.2013 proběhlo v hotelu Nautilus 
závěrečné vyhodnocení prvního ročníku 
kuželkářské soutěže. Od října 2012 do kon-
ce dubna 2013 se této soutěže zúčastnilo 5 
týmů, ve kterých se představilo celkem 31 
mužů a žen našeho města. Nejlepším týmem 
se stali Stavěči. Dále následovali Junioři, 
Ajeťáci, Dřeváci a Zahrádkáři. Nejlepším 
hráčem se stal Milan Hruška od Stavěčů  
a hráčkou Andrea Hornová od Juniorů. Ob-
jevem roku se stala Veronika Klementová 
od Stavěčů. Nyní si od kuželek přes léto od-
počineme a druhý ročník začneme opět kon-
cem září a rozšíříme se už na týmů sedm.  
http://www.pepusa66.cz/kuzelky/

Za vedení soutěže: Vaško J. a Čepila K.

Mistrovství ČR neregistrovaných kuželkářů
    V sobotu 11.05.2013 proběhla na čtyřdráze 
kuželny v Rokycanech kvalifikace družstev 
na MČR neregistrovaných kuželkářů. Naše 
město reprezentoval tým Stavěčů (vítěz ku-
želkářské soutěže KULICH). Výborným vý-
konem splnili svůj smělý cíl, se kterým zde 
nastoupili.
  V sestavě: kapitán Milan Hruška, David 
Hruška, Martin Havel a Vladimír Pavelka 

nenašli přemožitele a s přehledem postou-
pili z prvního místa do finále MČR, které se 
koná ve dnech 15.-16.06.2013 na šestidrá-
hové kuželně v Blansku. Patří jim všem dík 
za výbornou reprezentaci všech aktivních 
kuželkářů města Chodov a popřejme jim, 
aby se jim stejně dařilo i na tomto mistrov-
ství a minimálně se dostali do nedělního 
finále. Video a foto na stránkách: http://
www.pepusa66.cz/kuzelky/

Vaško J.

Karate klub Gorenje Chodov
Úspěšný víkend Chodovského karate
    Druhý májový víkend byl ve znamení 
hned dvou soutěží, v sobotu se borci z kara-
te klubu Chodov zúčastnili Wakizaši Cupu 
Nymburk, kde se sešlo více než pětset bo-
jovníků z celé republiky. Naši borci zde bo-
jovali pouze v kategorii Kumite.
   Poprvé se takové velké soutěže zúčastnil 
náš benjamínek Martin Lukeš a nevedl si 
vůbec špatně. Ve velké konkurenci ml. žáků 
do 27 kg obsadil pěkné třetí místo. Star-
ší žák Lukáš Herák si ve váze -52 kg také 
vybojoval bronz, junior Michal Galla mněl 
tentokrát smůlu a obsadil až pátou příčku. 
Žanetka Dognerová byla po tvrdém faulu od 
soupeřky nepochopitelně rozhodčím vyřa-
zena a rovněž skončila pátá. Starší žákyně 
Janičku Novákovou a Aničku Lojdovou na 
zápasišti nebudil krásný princ, ale soupeř-
ky svými útoky a tak naše šípkové Růženky 
prohrály. Dařilo se Veronice Jakubů která 
ve váze +50 kg st. žákyně získala stříbrnou 
medaili a Mírovi Boguskému který zvítě-
zil mezi muži ve váze –84 kg a v absolutní 
váze BRH ho sice soupeři trochu potrápili 
ale i přes to získal bronz. Dlouhé celoden-

   Družstvo stavěčů 
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ní čekání do pozdních večerních hodin, než 
začne ta která kategorie, se samozřejmě 
podepíše na únavě borců a jejich soustředě-
ní, pak záleží na tom, co mají natrénováno  
a jak se s tímto problémem umí poprat.
   V neděli se v Plzni konal turnaj Nara-
ma Seito. Tady změřilo síly 120 závodníků 
v kategorii KATA, řízené kumite (sanbon, 
kihon ippon) jedná se o to, že útočník pro-
vede určený útok na předem určené pásmo 
a obránce předepsanou obranu a protiútok. 
Rozhodčí pak hodnotí nasazení, kvalitu 
techniky a provedení. A poslední disciplína 
je IPPON SHOBU kumite kde zápas probíhá 
bez chráničů pouze na dva půlbody (wazari) 
nebo jede plný bod IPPON.
     V kateg. KATA ml. žáci 7. kyu  druhé 
místo obsadil Lukáš Boči, třetí příčku Mar-
tin Lukeš a na čtvrtém místě skončil Jakub 
Kiss. Kata ml. žákyně suverénně vyhrála 
Žaneta Dognerová.
    Kategorii kihon ippon kumite ovlád-
li borci z Chodova. 1. místo Martin Lukeš,  
2. místo Lukáš Vyčichlo, 3. místo Jakub 
Kiss. Do zápasu IPPON SHOBU se pus-
tili Michal Galla a Miroslav Boguský. Ve 
své kategorii dorost měl Míša nejrychlejší  
vítězství turnaje během 20 vteřin se mu 
povedl kop na hlavu a získal celý bod a tím 
vítězství. V dalších zápasech předvedl skvě-
lé výkony a zaslouženě zvítězil. Míra se 
v mužích probojoval do finále, kde ho tro-
chu pozlobil velmi tvrdý borec z Naramy  
ale i přes to si Míra vybojoval zasloužené 
zlato. Tím že Žanetka zvítězila i v kateg.  
Kihon ippon kumite ml.žákyně 6. kyu a výše 
získala pohár absolutního vítěze své kate-
gorie. Tento pohár si také odnesl Martin  
Lukeš za svou kategorii.
   Takže celkový víkendový součet činí   
6x zlatá, 3x stříbrná, 5x bronzová medaile, 
to je pěkný bodový příspěvek do krajského 
žebříčku oddílové úspěšnosti. 

Velká cena města Nymburk
  Devítičlenná výprava chodovských ka-
ratistů se vypravila získat body pro nomi-
naci na Mistrovství ČR na prestižní turnaj 
do Nymburka. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 351 borců ze 48 klubů celé republiky.  
Chodovští sportovci zde předvedli velmi 
pěkné výkony.
   V kategorii kata žluté pásy si to na re-

publikové úrovni zkusili bratři Moskurové.  
V tak velké konkurenci neměli velkou šan-
ci, přesto se staršímu (asi o dvě minuty) 
Filipovi, povedlo postoupit dvě kola. Cen-
né zkušenosti jsou začínajícím borcům jen  
ku prospěchu. V kumite to bylo už veselej-
ší. Žanetka Dognerová se zápas od zápasu 
lepšila a zaslouženě zvítězila v kategorii 
mladší žákyně  7-9 let +30 kg. V kategorii 
starší žákyně +50 kg byla opravdu velká 
konkurence, ale naše děvčata se nedala  
a předvedla velmi pěkné výkony. Verča  
Jakubů získala bronz a Anička Lojdová, 
která hned v prvním kole narazila na poz-
dější finalistku a skončila na 5. místě.

Junior Michal Galla opravdu „jede“. Jeho 
finálový zápas ve váze do 61 kg byl jeden 
z nejlepších celého turnaje. Vitězství mu 
uteklo jen o bod a tak Míša bral stříbro. 
Velmi tvrdou konkurenci měl i Miroslav 
Link, nedal se a mezi muži do 75 kg vybo-
joval bronz. Stejnou medaili získal i v ka-
tegorii muži Open. Andrejka Lochschmid-
tová měla trošku smůlu a v kategorii ženy 
-61 kg a ženy OPEN ji uteklo první místo 
vždy o malý chloupek. Avšak v tak kvalit-
ní soutěži je zisk dvou stříbrných medailí  
vynikající umístění. Míra Boguský to rov-
něž neměl jednoduché, v kategorii muži - 
84 kg po jeho vynikajících výkonech však 
nezbylo soupeřům než mu popřát k vítěz-
ství. Ve finále muži Open opravdu „lítaly 
jiskry“ a Míra i zde předvedl, že patří mezi 
nejlepší v tomto sportu a odnesl si druhé 
zlato. Celkový bodový zisk z 3x zlatých,  
3x stříbrných a 3x bronzových medailí nás 
zařadil na 6. místo ze 48 zúčastněných  
a daleko početnějších oddílů. 

Ludoslav Hronek, trenér
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Turistický oddíl
První úspěch Hrošíků z Chodova
    Dne 20.04. se náš dětský turistický oddíl 
Hroši Chodov – TOM 6110 zúčastnil prvního 
závodu.
  Na trati dlouhé 1,8 km děti absolvovaly, 
lanovou dráhu, poznávaly české pamětihod-
nosti, stromy, uzlovaly a správně určovaly 
mapové značky.  Majda s Kačkou, obě 6 let, 
skončily na 2. místě a Kubík, 6 let, na krás-
ném 4. místě. Trať byla rozmočená a celou jí 
běžely v holínkách. Tyto výsledky nás velice 
potěšily, protože děti navštěvují oddíl teprve 
od října 2012.  Stále přibíráme do oddílu nové 
děti od věku 5let, více info na www.hrosi.info. 

Hroší stezka 15.06. – rodinný výlet
   Dětský oddíl Hroši Chodov – TOM 6110,  
Vás zve na pravidelný rodinný výlet. Dne 
15.06. pojedeme do Mariánských Lázní, kde 
navštívíme Park miniatur, rozhlednu Hameli-
ku a dětský park u Prelátova pramene. Výlet 
zakončíme ohněm a buřty. Výlety jsou urče-
né pro rodiče s dětmi od 3 let. Tento výlet je  
vhodný i pro terénní kočárky. www.hrosi.info

Petr Hofman a Jana Minaříková, 
 vedoucí oddílu

ŠAK Chodov
Chodovská tretra
   Největší atletický mítink v Karlovarském 
kraji potvrdil svou pověst. Na chodovském 
stadiónu opět padaly limity na mistrovství 
světa a Evropy. V pořadí již 22. ročník Cho-
dovské tretry se tak zařadil mezi opravdu 
vydařené závody. Chodovská tretra, podpo-
řená granty města Chodov a Karlovarské-
ho kraje, zaznamenala 6 limitů na vrchol-
né evropské a světové šampionáty-koule: 
Martin Stašek (VSK Universita Brno) 20,98 m 
- nový rekord mítinku a splněný limit na 
srpnové MS v Moskvě, Martin Novák (AK 
Olomouc) 18,99 a Tomáš Staněk 18,83 (AC 
Sparta Praha) splnili limit na ME do 22 let v 
Tampere, disk: Marek Bárta (SSK Vítkovi-
ce) 56,84, Jitka Kubelová (TJ Nové Město na 
Moravě) 57,88 (MEJ v Rieti), 5000 m: Anež-
ka Drahotová (Universitní sportovní klub  
Praha) 16:47,24. Během závodů padaly také 
nové rekordy samotného mítinku-100 m: 
Lucie Koudelová (AK Olymp Brno) 12,28, 
300 m: Jan Jirka (ASK Slavia Praha) 33,66, 
koule: Martin Stašek (VSK Universita Brno) 

20,98. Výkony řady závodníků jsou nejlepší-
mi výkony roku v ČR. Výkon Martina Staška 
v kouli patří k deseti nejlepším výkonům na 
světě v letošním roce. Z chodovských závod-
níků předvedl nejlepší výkon juniorský mistr 
ČR v kouli Tomáš Skála, který dosáhl výkonu 
16,71 – 1. místo v tabulkách ČR 2013. Kvalit-
ním výkonem se po zranění a operaci vrátil 
do výškařského sektoru Robert Daňhel - 
skočil 190 cm. Ozdobou mítinku byl tradiční 
běh nejmenších dětí s rodiči na stometrové 
trati. Oživením byla účast skupiny závodní-
ků z Německa – SV Brausbedra. Kompletní 
výsledky závodů najdete www.atletika.cz. 
O mítinku a splněných limitech se píše na 
webu ČAS.

Mistrovské závody družstev  
   Již  prvních kolech mistrovských soutěží 
družstev  v Chebu, Písku a Mariánských Láz-
ních ukázaly chodovští atleti, že i v letošním 
roce budou pomýšlet na postupy do finálo-
vých kol. 

 Oblastní mistrovství ml. žactva ve víceboji
   Skvěle si vedli především chodovští kluci, 
když obsadili hned dvě místa na bedně to-
hoto nejtěžšího závodu mladších žáků. Jiří 
Stark skončil druhý, Radek Dojčar pak třetí.

Maxištafeta 
    Z pátku na sobotu 28.06. - 29.06. proběh-
ne tradiční 24 hodinový závod - Chodovská 
Maxištafeta. Letos to bude její 13. ročník.  
Závody začínají v 17:00 hodin a chodovští atleti  
zvou všechny běhumilovné chodováky i ne-
chodováky, ať přijdou přispět svým během  
k překonání nejlepšího výkonu historie: 1162 
kol - tj. 387 km, který drží družstvo Triatletu 
Karlovy Vary z roku 2008. Minimální délka 
pro každého účastníka je 1 kolo – tj. 333,33 m. 

Miloš Volek 
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BVC WITTE Chodov

Beachvolejbalová sezóna je zahájena
  Jako každý rok zamířila výprava BVC 
Witte Chodov do slunné Itálie, kde nás 
čekala spousta tvrdé práce. Ranní výběhy, 
dopolední a odpolední tréninky s nácviky 
herních situací a přivykání na venkovní 
prostředí po dlouhé halové sezóně. Počasí 
nám přálo a tak příprava probíhala podle 
představ. To, jestli bude okořeněna i kva-
litními výsledky, nám ukáže až samotné 
srovnávání se soupeři v českých pohárech 
a republikových mistrovstvích jednotlivých 
kategorií. Držte nám palce! 
Všechny srdečně zveme do našeho areálu!
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!
Více informací o našem klubu najdete na: 
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk Malich, BVC Witte Chodov

Spartak Chodov - oddíl kopané
   Druhá polovina dubna a první polovina 
května byla pro náš oddíl kopané výsledkově 
jedním z nejlepších období v  přeboru karlo-
varského kraje. Naše  A mužstvo mužů  do-
sáhlo šňůru sedmi vítězství v řadě. S koneč-
nou platností již udrželo soutěž i pro příští 
soutěžní ročník a jako „BONUS“ se může 
umístit v konečném účtování v horních pa-
trech tabulky.
   I když v každém utkání se nám vše ne-
dařilo, jak bychom si přáli, tak bojovností  
a zodpovědným přístupem všech hráčů bylo 
dosaženo těchto velmi pěkných výsledků.  
A teď již jednotlivá utkání:

A muži
20.04. Jiskra Aš - Chodov 1:4
Branky: Vachník 2x, Vild 2x. Jasné vítězství 
po zlepšené hře ve druhém poločasu.
27.04. Chodov - Chýše 4:2
Branky: Macák Jiří, Kaňok, Vachník, Laur.  
V utkání jsme se trápili, ale nakonec jsme  
v důležitém utkání o udržení odešli vítězně.

04.05. Fr. Lázně - Chodov 2:3
  V oboustraně bojovném utkání se nám po-
dařilo strhnout vítězství na naší stranu. 
Branky: Kaňok, Vachník, Bečvář  Radek
08.05. Žlutice - Chodov 1:3
Branky: Vachník 3x. Střelecký koncert na-
šeho střelce a jeho překrásný trestný kop 
do šibenice žlutické branky, na který neměl 
brankář šanci.
12.05. Chodov - Kr. Poříčí 2:1
Branky: Vild, Šteg. I výše postavené mužstvo 
v tabulce a dosud dobře hrající mužstvo Kr. 
Poříčí si na našem mužstvu vylámalo zuby.
18.05. Vintířov - Chodov 1:3
Branky: Vachník 2x, Vild
Vintířov se po naší chybě v rozehrávce 
ujal vedení, ale naše mužstvo zpřesni-
lo přihrávky a třemi góly do sítě domá-
cích otočilo vývoj utkání na svoji stranu 
a dosáhli tak sedmého vítězství v řadě.  
Gratulujeme!

B muži
20.04. Staré Sedlo Chodov 2:5
28.04. Chodov - Bukovany 11:2
01.05. Kaceřov - Chodov 1:5
04.05. Svatava - Chodov 1:3
07.05. H. Slavkov - Chodov 2:2
13.05. Chodov - Jindřichovice 6:1
19.05. Březová B - Chodov B 6:2
  
Program na červen
A muži
01.06. 17:00 h Chodov - Nové Sedlo
08.06. 17:00 h Stará Role - Chodov
15.06. 17:00 h Chodov - FC Cheb 
B muži
02.06. 15:00 h Lomnice B - Chodov
08.06. 15:00 h Kraslice B - Chodov
16.06. 15:00 Chodov - Krajková
   Věříme, že naše mužstva i v červnu budou 
„plout“ na vítězné vlně a dělat naším přízniv-
cům jen radost.
   Doufáme, že tyto výsledky přivedou na náš 
krásný fotbalový stadion i více příznivců.

Ing. Alfons Skokan

    bVC v Itálii

Termín uzávěrky
letního čísla
 18.06.2013
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Po - Pá    8.00 - 18.30
So    8.00 - 12.00

Husova 1056,  Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

dámské a pánské

KadeřnictvíKadeřnictví

tel.:  776 616 029

Hodinový manžel – Domácí profík 
 

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

Roman Eichacker

RomulusRoman@seznam.cz
Tel. 774 196 645     

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ  
A DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, 

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY, 
ZASKLENÍ BALKÓNŮ, 

GARÁŽOVÁ VRATA, 
ZEDNICKÉ PRÁCE

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

sokolov@otherm.cz   www.otherm.cz

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

jsme nositelem
certifikátu
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www.kovomatik.cz

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

LEVNĚ a RYCHLE

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

TEL.: 777 682 634

 NEHTOVÉ STUDIO1. MÁJE 629,  CHODOV

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

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

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

Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč

Nově otevřeno
Solárium 1 min. 5 Kč
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NAŠE FIRMA VÁM NABÍZÍ KOMPLETNÍ SLUŽBY PRO VÁŠ AUTOMOBIL

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

  Provádíme kompletní servisní a opravárenské služby motorových vozidel bez ohledu na značku a stáří
  Diagnostika vozidel všech značek
  Specializace na vozy BMW
  Výměny čelních skel a autoskel
  Příprava a odvoz vozů na STK a ME
  Klempířské a lakýrnické práce
  Opravy havarovaných vozidel
  Spolupráce s pojišťovnami
  Renovace předních i zadních světlometů automobilů všech značek
  Renovace autolaků
  Čištění interiérů Vašeho vozu
  Smluvní odtahová služba

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

Tovární 223 (areál drobného zboží), Chodov       Pondělí – Pátek 9:00 – 18:00

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

Tel. 775 931 797

PŘED PO

Akce
Renovace předních 

světlometů 
za 600 Kč 

(cena za pár)

dámské

KADEŘ
NICTVÍ

P. K
OPŘIVOVÁ, Š

ko
lní 7

34

Te
l.: 

604 425 845

Voda, to
pení, v

ým
ěna kana. s

toupaček,

montáž +
 plomba vo

doměrů

SV a TUV.

Radek KOPŘIVA

722 930 190

Školní

734

dle objednávek

Kuřice černé, červené, bílé  /nesou bílá vejce/ stáří:12-18 týd. cena: 120-180 Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd.  120-180 Kč     
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/     1-3 týd. 70-90 Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/                 1-3 týd. 70-90 Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/     1-3 týd. 110-130 Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!  1-3týd. 110-130 Kč
Husy bílé  1-3týd. 140-160 Kč
Husy landenské   1-3týd.  140-160 Kč
Perličky  1-6týd.   90-140 Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/  6-8týd.           260-300 Kč 
Kalimera /selské brojlerové kuře/     2-3týd. 90-100 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13hod. Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 3.června 2013

Kadeřnice :  Hanka Vaňková
objednávky: 775 309 684

Vintířov 57, u zastávky směr Chodov

Provozní doba  
Út - So  9.00 - 18.00 hod.

Jiný čas dle dohody

pánské   dámské   dětské

KADEŘNICTVÍ BELLUCI
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA

’IDEAL
v areálu nábytku

CHODOV

mob.:  607 276 954

PO - PÁ  9.00 - 17.30

SO  9.00 - 11.30

Bezručova 492
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mobil: 602 190 602

PŘÍMO OD VÝROBCE

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

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

www.balkony.cz

S TÍMTO 

INZERÁTEM

SLEVA
10% 

Pionýrů 1293
356 01 Sokolov

Havlík Petr. 
Tel. 602840723

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

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

mob.: 606 852 893RD 417

CHODOV JAN FAST
geodetické služby

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

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

tel.: 352 676 041, 723 102 677
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Firma FE-DO (fekální doprava) 
                       Zdeněk Sič  

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

Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161

nabízí :

PRONÁJEM: 

2+1, Karlovy Vary ul.Raisova  

CENA : 8000,-Kč + energie

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

byt 1+1 v Novém Sedle za 270.000,-
byt 2+1 v Chodově, 9.května za 360.000,-Kč

byt 0+1 v Chodově za 280.000,-Kč
byt 0+1 v Novém Sedle za 155.000,-Kč

 
Polovina domu se zahradou ve Vintířově za 200.000,-Kč 

 
více nabídek na www.chodovske-reality.cz

 Financování Vám zajistíme výhodnou hypotékou spolu s naším finančním partnerem ČSOB, Hypoteční banka.  Tel. 777 11 33 44

- domy, byty, pozemky Karlovarska

tel.: 777 11 33 44

Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

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

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

Péče o unavené nohy
Čistící péče zad
Masáž rukou + parafínový zábal
Relaxační – zeštíhlující tělová péče
Jemná depilace cukrovou pastou
Základní a exkluzivní ošetření pleti
Svatební, večerní líčení, fix-make-up
Úprava, barvení řas a obočí

Přijďte a vychutnejte si kouzlo aromaterapie 
velkolepé spojení požitku vůně s ozdravnou silou doteku!

Nov inka : 
Relaxační modeláž obličeje 

+ 
alginátová maska – 60 min.

  Petra Süssenbecková
  tel. 720 279 684

Když dva dělají totéž, není to totéž!

STUDIO  ZDRAVÍ
Masáž klasická

Refl. masáž plosky nohy

Indická masáž hlavy

Zábaly

Lymfodrenáž přístrojem   Každá 6. návštěva zdarma.

Studenti a senioři – sleva.

  Dárkové poukazy, permanentky. 

Ke každé placené proceduře procedura zdarma. Zdeňka Pátková, tel. 603 763 380
e-mail: zdravichodov@seznam.cz
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K o m e n s k é h o  u l i c e  ( v e d l e  o b ř a d n í  s í n ě )

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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

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

polední menu 

 již od

79,- Kč

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

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.

 AZ–ENERGIEs.r.o.

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

AZ – ENERGIE s.r.o. 
E. BENEŠE 181 

 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PSČ: 370 06 

Tel: 604 297 395 
         602 776 200 
  www.az-energie.cz 
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MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
                   V TEPLE DOMOVA
Horké a studené nápoje
LCD televize
Velký výběr barevných gelů
Malování a zdobení - vše v ceně

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

Tel.: 774 544 731

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

Snížíme Vaše dluhy

až o 70% !!!
OSOBNÍ BANKROT

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ

TCM Invest s.r.o.

www.ChciOsobniBankrot.cz

volejte

775 999 200

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

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

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

Dornova metoda, Breussova masáž 
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka

Biolampa Solux

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

-  PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

-  ZNALECKÉ POSUDKY      
-  DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

-  FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

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

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

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE

TOP REALITY CHODOV s.r.o.

-  OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
-  ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
-  VÝKUP BYTŮ  
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Nabízím pomoc v domácnosti

Běžný úklid, mytí oken, žehlení, 

krátkodobé pohlídání dětí.

Možnost vyčištění koberců 

a sedacích souprav parní technikou 

po tel. domluvě.

Tel. 603 343 002

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ

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

CENA: 75,- CZK  |  m2  |  měsíc

KONTAKT: 777 870 067

Účetní firma
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

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

MEZISKELNÍ
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www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200

tesarmilosek@seznam.cz

Stará Chodovská 47
357 35  Chodov

Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné, 

známé i firemní zaměstnance.

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

PERFECT
ladies Fashion
dámské značkové oblečení  
pro každou příležitost

za skvělé ceny

Facebook 
Perfect-Ladies Fashion shop, Chodov u KV

Jsme tu pro Vás

STARÉ NÁMĚSTÍ OC IDEÁL 
(bývalé kino) u MěÚ
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