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Prázdninové dvojčíslo
Vavřinecká pouť 10.08. Staroměstská ul.
280let od první mše v chodovském kostele 11.08. kostel sv. Vavřince
3. 8. Karlovarská Veteran Rallye
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Zprávy z radnice
K věci …

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
Jako každý rok, tak i letos se Vám dostává
do rukou letní dvojčíslo chodovského zpravodaje. Další vydání budete mít tedy ve
svých schránkách až 01.09.2013.
Jak jsem zmiňoval jedná se o letní číslo
a léto se nám v minulých týdnech opravdu připomnělo. Chtěl bych se ale věnovat
událostem ze začátku června. Jedná se
o katastrofální povodně, které zasáhly českou republiku. Chodovu se na štěstí tato
katastrofa vyhnula. Chtěl bych ale občanům našeho města poděkovat za velkou
solidaritu, která se zvedla jak individuálně, tak i na základě sbírky, kterou město
vyhlásilo společně s Českým červeným křížem. Všem, kteří jste pomohli, moc děkuji.
Přicházejí k nám „prázdninové“ měsíce.
Ale i tak se bude pokračovat v mnoha připravovaných akcí. Do realizace se dostane
pokračování rekonstrukce hlavní cesty na
městském hřbitově. Po jejím dokončení,
včetně prodloužení veřejného osvětlení,
dojde k dalšímu zlepšení vzhledu tohoto
pietního místa, které ocení zejména návštěvníci, jejichž kroky vedou do zadní
části hřbitova. Na základní škole v Husově
ulici bude přes prázdniny také rušno. Proběhne rekonstrukce sociálních zázemí pro
školáky a budou vybudovány a vybaveny nové školní dílny. Obě tyto velké akce
zcela určitě zlepší prostředí pro žáky této
školy. Jak vidíte, život ve městě se během
prázdnin určitě nezastaví.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji
vám klidné a příjemné prožití léta, které
nám jistě přinese spoustu slunečných dní.
Všem, kdo vyrážíte na dovolenou, přeji
šťastnou cestu a příjemné prožití s dostatkem odpočinku. Našim chodovským školákům přeji krásné prázdniny, plné dobrodružství, skvělých zážitků a hlavně jim
přeji načerpání hodně sil, aby v září opět
mohli zasednout do školních lavic a pustit
se do dalšího studia.
Příjemné prožití léta Vám všem a v září
na shledanou.

Patrik Pizinger
místostarosta

Česko – německý jazykový
animační pobyt
V týdnu od 17. do 21. června pobývalo 61 dětí
našich chodovských základních škol v saském Thalheimu. Hlavní myšlenkou celého
pobytu bylo přiblížit našim žákům německý
jazyk a na druhou stranu žákům německých
škol ukázat, že čeština je „jednoduchá“.
Troufnu si říci, že se to zcela naplnilo. Děti
absolvovaly profesionální a zábavný animační program, potkaly se několikrát se svými
vrstevníky z partnerského města Oelsnitz/
Erzgebirge a načerpaly zkušenosti z pobytu v zahraničí. Velké poděkování zde patří
i Evropské unii, jelikož tento pobyt byl spolufinancován z Fondu malých projektů Cíle
3, který spravuje Euregio Egrensis. Že se dětem líbilo, vidíte na přiložené fotografii.

Patrik Pizinger
místostarosta

Poděkování
Vážení spoluobčané,
Město Chodov prostřednictvím „mluvících
sirén“ vyhlásilo, po konzultaci s Českým
červeným křížem v Karlových Varech,
materiální sbírku. Je velice potěšitelné,
že během středečního odpoledne dne
5. června, čtvrtka a pátku dopoledne se
sešlo tolik potřebných věcí, že Chodovské
technicko - ekologické služby (CHOTES)
mohly ještě v pátek 7. června vypravit jedno dodávkové vozidlo s přívěsem do Děčína, kde byl sebraný materiál o hmotnosti
2 tun předán v 16:30 hod. pracovišti
Českého červeného kříže v Děčíně.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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V pondělí 10. června byl v areálu CHOTESu naložen zbývající materiál o hmotnosti
přes 0,5 tuny a po doložení v Oblastním
středisku Českého červeného kříže v Karlových Varech byla sbírka předána opět
pracovišti Červeného kříže v Děčíně.

V úterý 11. června pak řidiči CHOTESu
naložili další 2 tuny materiálu ze sbírky
v Karlových Varech a odvezli část do Lubence a zbytek opět do Děčína.
V úterý 4. června jsme přihlásili naši
hasičskou jednotku do odřadu organizovaného Hasičským záchranným sborem
Karlovarského kraje, který měl na Ústecko
vyrazit o víkendu 8. a 9. června. S ohledem
na neklesající vodní hladiny zatopených
území vyrazila naše jednotka, po konzultaci s vedením města, na pomoc městské části Praha-Černošice dne 7. června a v sobotu 8. června byla po konzultaci s vedením
obce Černošice odvolána zpět. Po opakovaných jednáních s náměstkem Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje,
panem plk. Ing. Volfem, je naše jednotka
připravena odjet s odřadem HZS Karlovarského kraje na pomoc Ústecku.
Vážení spoluobčané, děkuji vám za projevenou solidaritu obyvatelům oblastí postižených povodněmi a za Vaše přispění do
materiální sbírky. Velmi rád Vám sděluji,
že ve spolupráci s Českým červeným křížem našla sbírka občanů města Chodova
na Děčínsku skutečně rychle ty, kteří materiální pomoc nejvíce potřebovali.

Ing. Josef Hora, starosta města

Krimifest po třinácté – jaký byl?
Letošnímu 13. ročníku Krimifestu,
pořádanému v Chodově již po páté, se
podařilo zcela naplnit svůj záměr – pobavit, poučit a sbližovat všechny generace.

Také 13. ročníku poskytl záštitu policejní
prezident, pan plk. Mgr. Martin Červíček
a nad veškerými sportovními doprovodnými programy převzala osobní záštitu
několikanásobná olympijská vítězka paní
Věra Čáslavská.
Již zahajovací den Krimifestu na Staroměstské ulici byl ukázkou skvěle se doplňujících akcí – prezentace poskytovatelů
sociálních služeb ve městě, ukázky simulátorů dopravních nehod a žánrově bohatá
hudební vystoupení, ty všechny přilákaly
stovky návštěvníků.

Simulátory dopravních nehod

V průběhu Krimifestu přinesla zábavu
nejen pestrá nabídka filmových představení, včetně již tradičního promítání letního
kina „zadarmo“, ale také mnohá hudební vystoupení profesionální i amatérská.
Jakousi tématickou spojkou mezi filmovým a výtvarným uměním je pak výstava
Jiřího Šalamouna „Nejen filmové plakáty“, která v Galerii u Vavřince potrvá až do
konce prázdnin.
K naplnění záměru „poučit“ přispěly Den
otevřených dveří pořádaný chodovskými
hasiči, besedy velitele MP Chodov a vedoucího prevence kriminality, pana Ladislava
Staňka s předškoláky a také promítání filmu Šmejdi, určeného především seniorům
(a jim promítaného zdarma). V doprovodných akcích pořádaných turisty, beachvolejbalisty a cyklisty se, krom prospěšného
pohybu, podařilo i ono, tolik potřebné,
sbližování generací.
Snad lze, bez popření úspěchu ostatních účinkujících v průběhu Krimifestu,
prohlásit za „třešničku na dortu“ koncert
Lenky Filipové v kostele sv. Vavřince, uvedený varhanním vystoupením pana Jiřího
Dolanského.
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Velkým plusem, za který si nepřičítáme
zásluhu, bylo konečně letní počasí, přející zejména akcím pořádaným pod širým nebem.
Snad nebudu příliš neskromný, pokud se
odvážím konstatovat, že se KRIMIFEST Chodov 2013 opravdu vydařil. Dovolte mi proto,
abych všem, kteří se na přípravě a zajištění
bezproblémového průběhu festivalu podíleli,
poděkoval a zvláště pak ředitelům chodovských společností KASS a CHOTES, panu
Spěváčkovi a panu Pocklanovi. Velké poděkování si určitě zaslouží také duchovní otec Krimifestu, pan dr. Kopic (jehož „pomalované“
autíčko s typickým symbolem Chodova bylo
hezkou reklamou festivalu), který již v průběhu festivalu hýřil nápady, kterak obohatit
14. ročník. Máme se na co těšit, již s ročním
předstihem si Vás dovoluji na příští ročník
Krimifestu srdečně pozvat.

Ing. Josef Hora, starosta

280 let od 1. mše
v kostele sv. Vavřince
První mše v kostele sv. Vavřince byla
v kostele sv. Vavřince v Chodově sloužena
10. srpna 1733.
Toto výročí vzpomeneme dne 11.8.2013
při mši svaté, kterou bude od 10:00 hod.
celebrovat Mons. František Radkovský, biskup plzeňský.
Svou účast na mši přislíbili také chodovští rodáci, dnes žijící ve Waldsassenu a jeho
okolí.

Petice k zavedení krajských
dálničních známek
Vážení spoluobčané,
oznamuji Vám, že na podatelně úřadu je
umístěn petiční arch na podporu zavedení
krajských dálničních známek.
Petici iniciuje hejtman Karlovarského
kraje pan PaedDr. Josef Novotný.

Ing. Josef Hora, starosta

Poděkování
Dne 14.06.2013 proběhl již 9. ročník Dne
pro sociální služby, který organizoval náš
sociální odbor. Chtěla bych touto cestou
ještě jednou poděkovat vedení města za
vstřícný postoj a ochotu ke spolupráci,
všem poskytovatelům sociálních služeb,
kteří se u nás prezentovali, jakož i ostatním spolupracovníkům a vystupujícím
účinkujícím – taneční skupině Khamoro
a všem žákům a učitelům ZUŠ v Chodově,
jež velice přispěli k příjemně strávenému
dni na této akci.

Mgr. Eva Virtelová
vedoucí odboru sociálních věcí

Cena časopisu Stavebnictví
   V pátek dne 7. června byly v Karlovarském

městském divadle vyhlášeny výsledky XIII.
ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje.
V nejobsazenější kategorii, ve které se o hlasy
veřejnosti i odborníků ucházelo 23 staveb,
získala Sportovní hala Chodov prestižní cenu
časopisu Stavebnictví.
Naše poděkování patří společnostem TIMA
a ALGON, které stavbu realizovaly, projektovému ateliéru STA vedenému Ing. Arch.
Zákosteleckým a mé poděkování patří spolupracovníkům Ing. Gaudkovi, pánům Malářovi
a Baranovskému, kteří se od zrodu projektové dokumentace až po dokončení
a předání stavby Sportovní haly Chodov veřejnosti podíleli na jejím úspěšném
zvládnutí. Gratuluji a děkuji,

Den pro sociální služby 14.06.2013

Dluhová poradna

informuje, že své služby poskytuje i v době
nastávajících letních prázdnin. V případě
potřeby však nebudou stabilně pracovnice fyzicky přítomny v kanceláři na sociálním odboru, ovšem je možné si telefonicky
sjednat schůzku na č. telefonu 732 512 756
u p. Klimentové, případně její zástupkyně
(stejný telefon).

Ing. Josef Hora, starosta

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
		
kriminality			
		
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
O krádežích v našich nákupních prodejnách píšeme poměrně často. Jde spíše o potraviny a alkohol, ale v v případě prodejny
Penny Market zažili zaměstnanci i dvě zlodějky, které se o kradené zboží neváhaly se
zaměstnanci provozovny poprat a nakonec
při útěku z místa použily i pepřový sprej.
O hrdinský kousek se postaral jeden z našich strážníků, když bylo na služebnu oznámeno, že se do elektrického ohradníku na
pastvě pro dobytek, ve směru na Vřesovou,
zamotal jelen. Na místě byl zjištěn statný samec s mohutným parožím, bezmocně uvězněný. Nejdříve byla zvažována narkotizační
střela k uspání, ale narkotizační dávky, kterými městská policie disponuje, jsou spíše
pro psy do váhy asi 60 kg. Jeden ze strážníků se tedy odhodlal a po značném úsilí se mu
podařilo zvíře vyprostit. Odměnou byl nádherný skok, kterým majestátní vládce zmizel
přes ohradník ve směru lesa.
O tom, že hasiči často nasazují své životy
a zdraví při zásazích v místě mimořádných
událostí, není třeba dlouze diskutovat.
Překvapení se však dočkal i jeden ze zasahujících hasičů během hašení požáru trávy
v obci Vintířov, když na něho vyběhl pes
z blízkého pozemku a kousnul jej do lýtka.
Díky všímavosti parkujícího řidiče na parkovišti u Penny Marketu může ještě bezstarostně jezdit se svým vozidlem 41letý majitel
BMW. Při odchodu z parkoviště totiž zapomněl klíčky v zámku svého vozidla a nechal
tak auto zcela napospas případnému zloději.
Nezapomeňte: Opatrnost a kontrola především.
Krátce před půlnocí byly přivolány policejní
hlídky do ul. 1. máje kde došlo k tragické
události. Z okna v 6. p. panelového domu
zde vyskočil 59letý muž a i přes usilovnou
snahu zasahujících policistů při poskytování
první pomoci mu již nedokázali pomoci.
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…

Přejeme všem krásnou dovolenou, odpočinek od pracovního stresu a vypětí, ale zároveň varujeme před nástupem zlodějů, kteří
se specializují na bytové krádeže. Dodržujte
pravidla bezpečného zajištění svého majetku
při odjezdu na delší dovolenou. Zabezpečte
pravidelné vybírání své poštovní schránky.
Zajistěte si řádně uzávěr vody před způsobením případných škod na majetku. Dohlížejte
na své děti, ať již v blízkosti bazénů, vodních
ploch, tak i u silnice a při volnočasových
aktivitách.
Šťastný návrat všem.

Vzhledem k pravidelné obměně služebního vozidla Městské policie, které má již své
v rámci služby odslouženo nájezdem svých
kilometrů, bylo po pečlivém porovnání všech
nabídek rozhodnuto o nákupu nového služebního vozidla KIA Sportage. Vozidlo bylo
připraveno ve specializované úpravě pro
městskou policii a přidán pohon benzin-LPG
k zajištění ekonomického provozu. Věříme,
že nové vozidlo bude sloužit k plné spokojenosti strážníků a vyhoví všem nárokům
služby.
Stávající vozidlo Škoda YETI projde menší renovací a bude nasazeno v rámci služby
místního sboru JSDH Chodov.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Nové služební vozidlo MP
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Souhrn událostí jednotky PO	 

V květnu byli chodovští hasiči povoláni
celkem k šesti událostem, z toho jeden požár
kontejneru v ulici 9. května, ve dvou případech nouzové otevření dveří (nepotvrzené
podezření na požár, nutné podání léků),
odstranění padlého stromu v Nejdecké ulici,
prověření planého signálu elektrické požární signalizace Galerie u Vavřince. V jednom
případě byla jednotka prověřena při cvičení na objekt DDM Bludiště. Velmi zajímavý
a hlavně přínosný výcvik jednotka absolvovala přímo ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav. Zde měli členové jednotky
možnost „si střihnout“ úplně nová vozidla.
Byli seznámeni s novými trendy v pasivní
i aktivní bezpečnosti a technologií osobních
vozidel Škoda.
Další informace o zásahové činnosti
najdete na webu www.sdhchodov.cz.

Družstvo chodovských hasičů, Mladá Boleslav,
12. května 2013

Informace SDH

Květen byl opět plný akcí i soutěží.
V průběhu května pokračovala preventivně výchovná činnost pro studenty
Gymnázia a obchodní akademie Chodov.
Taktéž proběhla tradiční velká brigáda
a úklid zbrojnice. Chodovské hasiče reprezentoval Jiří Szewieczek v extrémním závodě Bahňák v Sokolově, kde vítězstvím pro
všechny bylo vůbec dorazit do cíle. Chodovští hasiči nechyběli ani na hasičském veletrhu v Brně s příznačným názvem PYROS.
V sobotu 4. května se družstvo mužů a žen
zúčastnilo pohárové soutěže v Hroznětíně,
kde proběhlo měření sil v požárním útoku a doplňkové „sranda“ štafetě. Družstvo
žen při konečném součtu obsadilo 1. místo

a družstvo mužů 7. místo. V neděli 5. května
vyrazilo úspěchem žen motivované družstvo
mladších i starších žáků na sportovní klání do Útviny. Soutěžilo se ve štafetě dvojic
a požárním útoku. Začínající družstvo mladších obsadilo v celkovém hodnocení pěkné
4. místo z 9 kolektivů. Starší předvedli svou
sílu a v plně obsazené konkurenci vybojovali cenné 1. místo. Ani v den státního svátku
mládežnická družstva nezahálela a vyrazila
na soutěž do Skalné. Pořadatel opět zvolil štafetu dvojic a požární útok. Družstvo
mladších obsadilo 6. místo, starším se podařilo vybojovat 3. místo. 19. května vyrazilo družstvo mladších i starších žáků na další
závod zařazený do Karlovarské ligy mládeže.
Soutěžilo se v běhu na 60 m s překážkami
a v požárním útoku. Mladší zaslouženě
vyhráli a odvezli si tak svůj první letošní
pohár. Starší žáci opět kralovali v požárním útoku, ale v celkovém součtu to stačilo na pouhé 5. místo. V soutěži jednotlivců
se Nikol Oravové podařilo vybojovat pěkné
2. místo. 24. – 26. května se konalo na Březové okresní kolo hry Plamen, které se zúčastnilo družstvo mladších i starších. Starší měřili síly ve všech disciplínách (štafeta
dvojic, štafeta 4x60 m, štafeta CTIF, útok
CTIF, požární útok a dále si započítávali
body z podzimního branného běhu). V celkovém součtu obsadili 2. místo a zajistili si
tak postup na Krajské kolo. Mladší soutěžili
ve štafetě dvojic, štafetě 4x60 m a v požárním útoku. V těchto disciplínách obsadili
2x 1. místo a jednou místo 2. Po celkovém
součtu bodů, včetně podzimního branného
běhu obsadili pěkné 2. místo.

Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

Družstvo chodovské mládeže, Karlovarská liga,
Sokolov, 19. května 2013
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Život ve městě
DDM
Bludiště Chodov
Poděkování vedoucím kroužků
Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše
velké poděkování externím zaměstnancům,
kteří se ve svém volném čase a za minimální odměnu obětavě věnují vedení dětí v zájmových útvarech. Vedení DDM Bludiště.

Konec prázdnin na diskárně

pro děti a mládež od 10 do 15 let
Kde: Nautilus
Kdy: čtvrtek 29. srpna 2013 od 17 do 20 h
Vstupenky: členové ZÚ 20 Kč, ostatní 40 Kč
Program: vystoupení taneční rokenrolové
skupiny Darlings a skupiny Rytmus, tanec
a soutěže. Pro uklidnění rodičů: v prostoru
„diskárny“ se samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol!

Školkolympiáda

V červnu se konal první ročník sportovní olympiády pro děti z prostředních tříd
mateřských škol. Děti soutěžily v hodu do
dálky, hladkém běhu, běhu přes překážky
a kopu na bránu. Svými výkony sbíraly body pro svou školku a určily tak toto
konečné pořadí: 1. místo: MŠ Nerudova,
2. místo: MŠ Školní, 3. místo: MŠ Zahradní,
4. místo: MŠ U Koupaliště. Nejlepšími malými sportovci byli David Cafourek a Martin
Pachman.

Přijď se bavit, pojď si hrát,
Bludiště je kamarád…
Nabídka ZÚ pro školní rok 2013/2014
Rybáři (od 7 let; všechny dovednosti
a vědomosti potřebné k získání rybářského
povolení)
Pohybové hry 1 (od 3 let; forma zábavných
soutěží a her)
Pohybové hry 2 (předškoláci; forma zábavných soutěží a her)
Pohybové hry 3 (1.+2. třída; soutěže, hry,
všeobecný sportovní rozvoj)
Pohybové hry 4 (3.+4. třída; soutěže, hry,
všeobecný sportovní rozvoj, základy atletiky)

Atletika (od 6. třídy; atletická příprava +
závody, soustředění)
Stolní tenis (9 – 10 let)
Tenis (od 7 let)
Badminton (10-14 let)
Sportovní gymnastika (5 – 9 let; pohybová průprava do gymnastiky, soutěže, pouze
dívky)
Barevný minivolejbal (1.-2. třída; základy
volejbalu, míčové hry, obratnost)
Barevný volejbal (3.-5. třída; základy volejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal + volejbal (od 6. třídy)
Kopaná - elévové (ročníky 2006 a 2007)
Kopaná - přípravka (ročníky 2003 až 2005)
Kopaná - žáci (ročníky 1999 až 2002)
Kopaná - dorost (ročníky 1995 až 1998)
Florbal (ročník 2003 a starší)
Florbalová přípravka (ročníky 2004-2006)
Cyklistika (od 10 let; silniční i terénní
cyklistika, atletická příprava, sauna, míčové
hry, posilovna)
Box (od 9 let)
Karate (od 6 let)
Samurai Fight Club (od 5 let; druh karate)
Historický šerm (6-7 let s rodiči, ostatní
samostatně; nácvik se zbraněmi…)
Klub deskových her (od 6 let; Carcassonne, Osadníci z Katanu, Activity 2, atd.)
Digitální fotografie (od 11 let; základy
práce s fotoaparátem, úprava fotografií, výjezdy za focením)
Dívčí klub (10 - 15 let; výtvarné a dekorační
práce s různým materiálem - hedvábí, pedig,)
Šikovné ruce (1.- 4. třída; výtvarné
a dekorační práce s různým materiálem)
Keramika (od 8 let, i dospělí)
Ochránci přírody – Ještěrky
(od 1.třídy; ochrana přírody, výlety, exkurze)
Rytmus (5 – 8 let; taneční sestavy
a vystoupení)
Rokenrol (10 – 11 let; nácvik na vystoupení
a soutěže)
Cvičení rodičů s dětmi (od 2 let;
cvičení s říkankami a písničkami
pro prťata s rodiči)
Anglický jazyk (od 5 let a dospělí;
nové i pokračovací kurzy)
Německý jazyk (dospělí)
Pilates, Cvičení s míči (kurzy pro dospělé)
Orient Ball (od 15 let; břišní tance,
zdravotní cvičení, posilování na gymbalech)
Šachy (od 5 let)
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Život ve městě
Přihlášky je možno vyzvednout:
- v kanceláři DDM od 30.08.2013 v době
od 10:00 do 16:00 hodin.
- kdykoliv na http://www.ddmchodov.cz
Telefon: 352 352 280-1, mobil: 731 151 827

Mě s t sk á knihovna Cho dov   
Prázdninová otvírací doba

dospělé oddělení bude otevřeno
po 9 – 12 a 13 – 17 h
st 9 – 12 a 13 – 17 h
pá 9 – 12 a 13 – 15 h
dětské oddělení bude otevřeno
po 9 – 12 a 13 – 15 h
st 9 – 12 a 13 – 17 h

za knihovnou. V případě nepříznivého počasí
se přesuneme do podkroví knihovny.
po 29. 7. Z POHÁDKY DO POHÁDKY
út 30. 7. HURVÍNEK
st 31. 7. VČELÍ MEDVÍDCI
čt 1. 8. RÁKOSNÍČEK
pá 2. 8. VEČERNÍČKOVÉ PŘEKVAPENÍ
po 26. 8. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
út 27. 8. PEJSEK A KOČIČKA
st 28. 8. VČELÍ MEDVÍDCI
čt 29. 8. PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
pá 30. 8. POHÁDKA NARUBY

Letní výtvarná dílnička

středa 14. 8. od 13:00 do 16:00 h
Vyrábění je určené pro děti i dospělé.

Knihovna v parku

středa 28. 8. od 10:00 do 18:00 h
Den plný her, pohádkových úkolů a pohádek
nejen pro školáky. Program najdete na
plakátech.

čítárna bude otevřena
po 9 – 12 a 13 – 17 h
st 9 – 12 a 13 – 17 h
pá 9 – 12 a 13 – 15 h
ne 12 – 16 h

Prázdninové středeční soutěže

otvírací doba knihkupectví a infocentra
beze změny

středa od 15:00 do 16:00 h
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Pohlednicová soutěž

Tipy knihkupectví

stále probíhá do 6. 9.
Děti i dospělí mohou během tohoto období
posílat na adresu chodovského Infocentra
(Staroměstská 39) pohledy ze svých prázdninových cest. Vyhlášení vítězů proběhne
v září na dětském oddělení.

Soutěž Prázdninový kamínek

od 1. 7. do 6. 9.
Přivezte nám ze svých cest kamínek, který vás něčím zaujal. Kamínky odevzdávejte
s lístečkem se svým jménem na dětském oddělení do 6. září.

Prázdninová Rodinka - z pohádky do pohádky

čtvrtek 25. 7. od 10:00 h
Pásmo pohádek, říkanek a vyprávění.
Pro rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Večerníček v parku

29. 7. – 2. 8. od 17:30 h
26. 8. – 30. 8. od 17:30 h
Děti i dospělí se mohou těšit na čtení pohádek a loutkové divadlo v podání našich knihovníků. Večerníčky se budou konat v parku

J. D. Robb – Každý má motiv
Barbara Erskinová – Řeka osudu
Jo Nesbo - Švábi
Vlastimil Vondruška - Msta písecké panny
Tip pro Vás:
Vladimír Bružeňák - Květen bez šeříků
– Konec 2. světové války na Sokolovsku
a v jeho nejbližším okolí
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

Info cent rum Cho dov
AKTUÁLNÍ PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA
• velký výběr turistických průvodců
Merian, National Geographic, Rough
Guides, Lonely Planet aj.
• automapa a autoatlas Česká republika
• turistická mapa Chorvatsko,
Dalmácie
• turistické mapy KČT

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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Život ve městě
Základní umělecká škola
Přijímací řízení nových žáků
se uskuteční  3. a 4. 9. 2013
(út, st) od 15:00–17:00 hodin
Pro hudební obor:
v budově hudebního oboru
(Náměstí ČSM 693 - v přízemí, učebna č. 17)
Pro výtvarný obor:
v prostorách ZŠ ve Školní ul., 1. patro
Pro taneční obor:
v baletním sále
(Smetanova 738 , suterén školní jídelny)

Přijímací řízení pro literárně dramatický
obor ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 14:00-17:00
v 1.patře budovy školní jídelny
(Smetanova 738)

Zahájení šk.roku 2013/2014
pro stávající žáky: v pondělí 2. září 2013
od 9:00-12:00 hodin a od 13:00- 17:00 hodin
Všem žákům a přátelům školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka

ZŠ Husova ul.
Ze života školy

Na svou první školu v přírodě vyjela ve dnech
10.-15.6. třída 2.A. Místem, kam žáci zamířili, byl Lubenec. Je zde pěkný rozlehlý tábor.
Přestože to bylo v době, kdy všude řádily povodně, tomuto místu se voda zdaleka vyhnula.

majitel zámku p. Lažanský. Zavedl nás do
sklepení a k tajemné studni, která plní přání.
Samozřejmě jsme využili příležitosti a každý
z nás si něco tajně přál. Tak uvidíme, zda se
to vyplní.
Konečnou akcí školy v přírodě bylo opékání
buřtů. A pak už jen balit, nic nezapomenout
a hurá zpět k rodičům.
Za vzorné chování, kamarádský přístup
a vzájemnou pomoc byly všechny děti odměněny mnoha dárečky a sladkostmi. Tímto bychom chtěli poděkovat městu Chodov,
SU a. s. a v neposlední řadě rodičům za poskytnutí sponzorských darů.
V sobotu 15.06. k nám na návštěvu zavítali
reprezentanti ČR ve florbalu – Tomáš Kafka
a Michal Podhráský, kteří byli hlavními rozhodčími v turnaji konaného na jejich počest.
Po skončení proběhla beseda a autogramiáda.
Rádi bychom na naší škole udělali z turnaje
tradici.
V týdnu od 17.-21.6. vycestovala třída třeťáčků s p. uč. Mazancovou na česko- německý
jazykový animační pobyt do Německa.
Ve spřáteleném městě Thalheim byli žáčci ubytováni v dětském rekreačním zařízení
Thalheim. Náplní byli akce jak sportovní, tak
konverzační.
Chtěli bychom poděkovat městu Chodov
za zajištění pobytu.
Koncem června proběhla historicky první
„Akademie školy“.

Projekt Dílny

Od září škol. roku 2013/ 2014 zahajuje
škola projekt „Dílny,“ který bude zaměřen na
rozvoj manuálních dovedností žáků a jejich
získávání pro učební obory.
Součástí plánované výuky bude i využití
různých stavebnic. Prosíme obyvatele Chodova, pokud vlastní nevyužívanou stavebnici Merkur (nebo její zbytky) o darování.
Stane se potřebnou pomůckou
(kontakt p. ředitel 602 459 734).

Nabídka pronájmu tělocvičny
a bývalé jídelny

Třída 2.A na škole v přírodě

Náplní „školandy“ byly výlety po okolí, výstup na Vochlickou rozhlednu a nesměla
chybět návštěva nedalekého zámku v Chyši.
Zde nás prováděl a pestrý výklad poskytl sám

Pro školní rok 2013/2014 nabízíme k pronájmu tělocvičnu a budovu bývalé školní jídelny.
V případě zájmu se, prosím, obracejte na
vedení školy. Tel. 352 352 390
(Mgr. Libor Dočkal).

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

Mgr. Lenka Hrušková

Život ve městě
ZŠ Komenského ul.
ZŠ Komenského zahájí
školní rok 2013/14

V pondělí 2. září v 8:00 hodin pro žáky 2.-9.
ročníku. První školní den pro prvňáčky na
naší škole začíná již tradičně v 10:00 hodin.

Soutěž O pohár starosty města

24. května proběhl v KASSu již 18. ročník
této soutěže chodovských základních škol.
Po dvou letech se prvenství vrátilo, díky dětem, na naši školu. Soutěžící. byli podporováni diváky, kteří je podporou hnali k vítězství.
Škola získala putovní pohár, diplom, finanční odměnu a soutěžící obdrželi zlaté medaile
a sladkost. Děkujeme všem soutěžícím
za vzornou reprezentaci a divákům za
podporu!

Život bez závislosti

V polovině dubna naši školu navštívil pan Petr Kohout s nabídkou besedy o
gamblerství, alkoholismu. Od prvních minut, kdy pan Petr Kohout začal vyprávět
svoji nelehkou životní cestu a kdy 70 žáků
v jedné místnosti ztichlo a se zatajeným
dechem naslouchalo opravdovým životním peripetiím, lidskému selhání, zklamání, ale i velké touze a odhodlání začít
znovu žít a něčeho dosáhnout, jsme věděli,
že beseda byla správná volba.

Ze sportu

McDonald‘s Cup. Poprvé v historii reprezentanti naší školy obsadili 1. místo
v kategorii mladších žáků. Družstvohrálo
ve složení Podolník, Frána, Macák, Rechtorík, Galla, Jesipčuk, M. Dolejš, Z. Dolejš,
Koch, Benda. Poděkování manželům Fránovým a Jiřímu Malému za pomoc.
Trojkový volejbal. Družstvo dívek z 6.
ročníku ve složení Dršková, Gundackerová,
a Rauová vybojovalo 2. místo v krajském finále trojkového volejbalu. Poděkování patří
jim i trenérce a doprovodu paní M. Kobernové.

Soutěž Zdravá pětka

Vynikajícího úspěchu - čestného uznání
-dosáhlo družstvo školy složené z Kormucika, Lejskové a Bílské v národním kole soutěže zdravé výživy „ZDRAVÉ PĚTKY“

Družstvo školy na soutěži Zdravá pětka
Více informací ze života školy na
www.zschodov.cz

Za pedagogický sbor M. Volek

Spolek Solles ve Waldsassenu

Zástupci hornického spolku Solles Chodov
navštívili 17. května město Waldsassen, kde
byli přivítáni radním, panem Hoyerem. V muzeu (Stiftlandmuseum Waldsassen), jehož bohaté expozice jsou doplněny i českými texty.
Chodováky provázeli pánové Treml a Gläßel
- dobrovolníci, kteří se o muzeum starají. Jako
poděkování za pozvání na návštěvu předal
muzeu předseda HS Solles, pan Jiří Milt, sošku sv. Barbory. Tato bude umístěna v expozici
věnované městu Chodov. Po obědě v klášterní
restauraci delegace navštívila basiliku a klenot
mezi knihovnami – klášterní knihovnu (Stiftsbibliothek). Návštěvu našeho patronátního
města, se kterým také město Chodov spolupracuje na několika projektech a brzy s ním
uzavře partnerství, můžeme vřele doporučit.

Jiří Milt, předseda HS Solles Chodov

Březovské setkání      	
plastikových modelářů
Pošmourné sobotní ráno 25. května spíše
zvalo k povalování v posteli, ale plastikoví modeláři radostně vstávali. Těšili se na Březovské
setkání plastikových modelářů. Ve velmi příjemných prostorách Multifunkčního centra
města Březová jej uspořádal Kit klub Chodov
pod záštitou starosty města Březová.
Přestože tato akce byla pro český modelářský svět velkou neznámou, přilákala nemálo
modelářů z blízkého i širšího okolí. Dorazili
kolegové z Aše, Benešova, Děčína, Dobříše,
Chodova, Kadaně, Kaznějova, Mariánských
Lázní, Plzně a Prahy. Přivezli s sebou více než
tři stovky modelů automobilů, letadel a civilní
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Život ve městě
i vojenské techniky různých měřítek. Potěšitelná byla i účast věkových kategorií žáků a kadetů, kde soutěžila i děvčata. Hodnocení modelů nebylo podřízeno přísným modelářským
bodovacím pravidlům. Sami soutěžící v roli
porotců vybrali tři nejhezčí modely v dané kategorii. Samozřejmě neznali autora modelu,
modely byly anonymní. Jména autorů byla
ukryta v přihlašovacím programu. Kromě hodnocení modelů v jednotlivých kategoriích byly
vypsány zvláštní ceny. Pohár starosty města
Březová za model letadla s nejvyšším počtem
dosažených bodů získal Milan Žaťkovič z KPM
Kaznějov. Chodovskou chmelnici, cenu prezidenta Kit klubu Chodov za nejlepší model
letadla s výpletem, získala Monika Maratová
z Plzně. Další výsledky viz na www.kpm04.cz .
Březovské setkání plastikových modelářů
se stalo také místem pro výměnu zkušeností.
Nejen neformálně, ale také prostřednictvím
workshopu, který lektoroval Jakub „Kubrt“
Vilingr z Líní u Plzně. Tématem byla tvorba
kovového povrchu. To do herního salonku
restaurace přilákalo čtrnáct modelářů, kteří podle Jakubových slov pozorně sledovali
jeho výklad a ukázku. Jakub si pak ještě našel
čas k vyhledání nejnadějnějšího žákovského
modelu. Autora modelu pak odměnil knihou
„Průvodce světem plastikového modeláře“, jíž
je autorem.
V průběhu soutěže využili modeláři možnosti zahrát si bowling. Získali tak další prostor
k soutěžení. Byli vyhlášeni nejlepší hráči v kategorii mužů i žen.
Přestože to byla v Březové premiéra, snažili
se členové pořádajícího klubu navázat na, do
roku 2010 každoročně pořádanou, modelářskou soutěž zvanou Chodovská chmelnice.
Podle ohlasu účastníků soutěže, prodejců
i návštěvníků na místě i podle velmi kladného hodnocení na internetovém modelářském
fóru se nám záměr podařil. Akce se povedla
díky finanční či mediální podpoře laskavých
sponzorů a díky ochotné a vstřícné spolupráci s představiteli či občany města Březová.
Podobného názoru byl i pan starosta, který
v několika závěrečných slovech zmínil i naději
na novou tradici spolupráce Kit klubu Chodov
a města Březová.
Jaroslav Soukup

Poděkování

Děkujeme tímto chodovským hasičům
a hlavně veliteli panu Kissovi za profesionální přístup při povodni dne 10.06.2013, když

zabránili tomu nejhoršímu, že nám a našim
sousedům nevnikla voda až do domu. Ještě
jednou velký dík.

Kuncovi, Stará Chodovská
Svaz postižených civilizačními chorobami
v Chodově uspořádal dne 12.6.2013 autobusový zájezd na nově opravený zámek Nový
Jimlín u Loun. Tento zámek zatím není moc
znám. Právě zde probíhala výstava dětských
kočárků, praček, mandlů a šicích strojů - prostě myšlenky, pohledem na ty nádherné věci,
nám zalétly do našeho mládí. Vyšlapali jsme
i schody na zámeckou věž, kde byl krásný
pohled na Milešovku. Dále se jelo do královského města Louny, kde byla prohlídka města
a návštěva kostela sv. Mikuláše, někteří šli do
cukrárny na dobrou kávu a dortík. Výlet se
nám vyvedl a tím chci poděkovat p. Podhorské
a celému.
Růžena Štěpánková

Karlovarská Veteran Rallye

Týden před poutí, 3. srpna, přibližně od
9:30 h, bude Chodovem projíždět Karlovarská Veteran Rallye. Plechové dědečky můžete
obdivovat na jejich kontrolním stanovišti, které bude tradičně umístěno na náměstí Staroměstské ulice.

Centrum pro zdravotně	 
postižené Karlovarského kraje

Jsme nevládní nezisková organizace-občanské sdružení. Máme 3 pobočky-Sokolov, Karlovy Vary, Cheb. V Sokolově nás najdete na
adrese Rokycanova 1756, v budově polikliniky
ve 3. patře. Naší cílovou skupinou jsou osoby
se zdravotním postižením a senioři, kterým
poskytujeme:
Odborné sociální poradenství
Služby osobní asistence
Doprava speciálně upraveným vozidlem
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Prodej zdravotních pomůcek
Lze u nás také zakoupit nebo zapůjčit Euroklíč,
který je určený pro osoby zdravotně postižené.
Zprostředkování zaměstnání
Počítačové kurzy – V letošním roce budou
probíhat kurzy od září ve Vintířově, Dolním
Rychnově a Královském Poříčí. Bližší informace lze získat na pobočce Centra pro zdravotně
postižené v Sokolově – poliklinika 3. patro
nebo na tel. č. 352 628 788 a 602 340 482.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

24. 6. - 1.
1. 7. - 8.
8. 7. - 15.
15. 7. - 22.
24. 6. - 1.
1. 7. - 8.
8. 7. - 15.
15. 7. - 22.
24.
1.
8.
15.

Luční (na parkovišti)
Lesní
Nerudova
Tovární (parkoviště u Slávie)
ČSO (na parkovišti)

U Porcelánky (u CHOTES)
Hrnčířská
osada Chranišov (u zastávky)
Stará Chodovská (u požární nádrže)
Stará Chodovská (u staré hospody)
Nádražní (u železničního přejezdu)

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

Příční
U Koupaliště (u 6. MŠ)
Obránců míru (u č.p. 671)
Zahradní
Revoluční

6. - 1.
7. - 8.
7. - 15.
7. - 22.
-

7.
7.
7.
7.

7.

7.

7.
7.

7.
7.

7.
7.

7.
7.
7.
7.

7.
7.

7.
7.
8.

7.
8.
8.

8.

7.
8.
8.

12. 8.
19. 8.

5. 8.

29. 7.

22. 7. - 29.
29. 7. - 5.
5. 8. - 12.
12. 8. - 19.

22. 7. 29. 7. 5. 8. 12. 8. -

5. 8.
12. 8.
19. 8.

29. 7.

7. - 29. 7.
7. - 5. 8.
8. - 12. 8.
8. - 19. 8.

22. 7. 29. 7. 5. 8. 12. 8. -

22.
29.
5.
12.

22. 7. - 29.
29. 7. - 5.
5. 8. - 12.
12. 8. - 19.
8. - 26.
8. - 2.
9. - 9.
9. - 16.

19.
26.
2.
9.

8. - 26.
8. - 2.
9. - 9.
9. - 16.
-

19. 8. - 26.
26. 8. - 2.
2. 9. - 9.
9. 9. - 16.

19. 8. - 26.
26. 8. - 2.
2. 9. - 9.
9. 9. - 16.

19.
26.
2.
9.

19. 8. - 26.
26. 8. - 2.
2. 9. - 9.
9. 9. - 16.

8.
9.
9.
9.

9.

9.

8.
9.

9.
9.

8.
9.

8.
9.
9.
9.

9.
9.

8.
9.

16. 9. - 23. 9.
23. 9. - 30. 9.
30. 9. - 7.10.
7.10. - 14.10.

16. 9. - 23. 9.
23. 9. - 30. 9.
30. 9. - 7.10.
7.10. - 14.10.

16. 9. - 23. 9.
23. 9. - 30. 9.
30. 9. - 7.10.
7.10. - 14.10.

16. 9. - 23. 9.
23. 9. - 30. 9.
30. 9. - 7.10.
7.10. - 14.10.

16. 9. - 23. 9.
23. 9. - 30. 9.
30. 9. - 7.10.
7.10. - 14.10.

14.10. - 21.10.
21.10. - 28.10.
28.10. - 4.11.
4.11. - 11.11.
-

14.10. - 21.10.
21.10. - 28.10.
28.10. - 4.11.
4.11. - 11.11.

14.10. - 21.10.
21.10. - 28.10.
28.10. - 4.11.
4.11. - 11.11.

14.10. - 21.10.
21.10. - 28.10.
28.10. - 4.11.
4.11. - 11.11.

14.10. - 21.10.
21.10. - 28.10.
28.10. - 4.11.
4.11. - 11.11.

Zákaz ukládání firemního a podnikatelského odpadu!!!

Přemístění vždy v pondělí, odvoz 2 x týdně (pondělí, čtvrtek). Kontejnery jsou určeny pouze chodovským občanům.

5. kontejner:

4. kontejner:

3. kontejner:

6. - 1.
7. - 8.
7. - 15.
7. - 22.

24.
1.
8.
15.

Jiráskova (u VS 13)
Čapkova (u VS 14)
Husova (u VS 21)
křižovatka ulic 9. května a Jiráskova (u VS 12)

2. kontejner:

24. 6. - 1.
1. 7. - 8.
8. 7. - 15.
15. 7. - 22.

Přehled stanovišť kontejnerů na objemný odpad – II. pololetí 2013

Palackého (za 5. MŠ)
U Porcelánky (parkoviště u fi. Jirkovský)
Nejdecká (u č.p. 452)
Karlovarská (u Speciální školy)
Poděbradova (u č.p.701)

1. kontejner:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

11.11. - 18.11.
18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.

11.11. - 18.11.
18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.

11.11. - 18.11.
18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.

11.11. - 18.11.
18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.

11.11. - 18.11.
18.11. - 25.11.
25.11. - 2.12.
2.12. - 9.12.

9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.
-

9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

9.12. - 16.12.
16.12. - 23.12.
23.12. - 30.12.
30.12. - 6. 1.

Život ve městě
13

Kino

Horké novinky
Premiéra / animovaný, dobrodružný, komedie / USA

Univerzita
propříšerky 3D

Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA

SMOULOVÉ
sobota 24. 8.
a neděle 25. 8.
v 15.00 h.

pátek 2. 8. v 17.00 h
sobota 3. 8. a neděle 4. 8. v 15.00 h

3D

premiéra

KINOMALÁSCÉNACHODOVUVÁDÍ
čtvrtek8.4.
1. 8. vv 17
19:30 sobota
h, pátek 9.4.
2. 8. va19:30h
sobota
a neděle
pátek
17ahod.,
neděle
10.4.3. 8.
v 15
hod. 4. 8. v 17 h
WOLVERINE
/136/
MÁMA
MEZI
MARŤANY
3D
/88/
Premiéra / Sci-Fi, dobrodružný, fantasy / USA
PREMIÉRA
animované
komedie
USA. Film
ukazuje
Wolverine (Hugh
Jackman),
nejslavnější
hrdina
ze ságyMilovu
X-Men,výpravu
se v nona
záchranu
své maminky.
Divoké dobrodružství
vesoučasného
formátu 3D.Japonvém,
výpravném
akčním dobrodružství
podívá do
ska. V pro něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě se střetne se

svou největší nemesis...
Film
je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.
Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

čtvrtek
8., pátek
16. 8.,15.4.
sobotav17.
a neděle 18. 8. v 19:30 h
čtvrtek15.14.4.
a pátek
178.hod.,

R.I.P.D.-URNA:
sobota 16.4. a 17.4.ÚTVAR
neděle vROZHODNĚ
15 a 17 hod.NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D

Premiéra
/ Akční, krimi, komedie  / USA
RIO 3D
Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem, jenže pak to schytal
PREMIÉRA
animované
dobrodružné
komedie
Zpohodlnělý
papoušek z
během jedné
akce a v odchodu
na věčnost
muUSA.
nezabránila
ani neprůstřelná
vesta.
Místo
paní
Zubaté na
něj ale
mimořádně
strohádo
policejní
důstojmalého
města
Minnesoty
vyrazí
na čeká
bláznivé
dobrodružství
Rio de Janera.
nice
Parker), která
mu nabídne
u URNA...
Film(Mary-Louise
je mládeži přístupný,
mluveno
česky,práci
vstupné
140 Kč.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 145 Kč
středa 28. 8. a čtvrtek 29. 8. v 19:30 h

úterý 26.4. a středa 27.4.
STÁŽISTI
/119/

v 17.00 a 19.30 hod.

KRÁLOVA
ŘEČUSA
/118/
Premiéra
/ Komedie  /
Vystrašená
země potřebuje
pravého
vůdce,
vystrašený
člověk
potřebuBilly
(Vince Vaughn)
a Nick (Owen
Wilson)
jsou prodejci,
jejichž
kariéru
potopil
současnýpřítele.
přetechnizovaný digitální svět. Ve snaze dokázat, že nepatří do
je pravého
starého železa, se jim podaří téměř nemožné: získat prestižní stáž ve firmě
Google. Problém nastane, když zjistí, že zde nejsou sami...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
Zpravodaj města Chodova. Květen 2011

15

Kino Srpen 2013
čtvrtek 1. 8. v 17 a 19:30 h, pátek 2. 8. v 19:30 h
sobota 3. 8. a neděle 4. 8. v 17:00 h

WOLVERINE /136/

Premiéra / Sci-Fi, dobrodružný, fantasy / USA

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se v novém,
výpravném akčním dobrodružství podívá do současného Japonska. V pro
něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě se střetne se svou největší
nemesis. Z nelítostné bitvy na život a na smrt odejde navždy poznamenaný...

Přístupné, titulky. Vstupné 120 Kč

středa 14. 8. v 19:30 h a čtvrtek 15. 6. v 17:00 h

HURÁ NA FRANCII /97/

Premiéra / Komedie/ Francie

Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu...malé zemičky ve střední Asii,
o které nikdy nikdo neslyšel. Aby se o ní konečně svět dozvěděl, rozhodne se ji
syn prezidenta kapičku zpropagovat a povolá tyto dva dobráky na jejich životní
misi: zničit Eiffelovku!

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 105 Kč

pátek 2. 8. v 17:00 h, sobota 3. 8. a neděle 4. 8. v 15:00 h

čtvrtek 15. 8., pátek 16. 8., sobota 17. 8. a neděle 18. 8. v 19:30 h

Premiéra / Sci-Fi, dobrodružný, fantasy / USA

Premiéra / Akční, krimi, komedie / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 145 Kč

Univerzita pro příšerky 3D /109/

Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom,
že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky
pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale hned během prvního semestru na
univerzitě se začnou Mikeovy plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské
eso James P. Sullivan, řečený Sulley, který je na strašení přirozený talent.

sobota 3. 8., neděle 4. 8. a pondělí 5. 8. v 19:30 h

R.I.P.D.-URNA:ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D

Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním detektivem, jenže pak to schytal během
jedné akce a v odchodu na věčnost mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo
paní Zubaté na něj ale čeká mimořádně strohá policejní důstojnice (Mary-Louise
Parker), která mu jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně neživých agentů. V jejích řadách se vrátí na Zemi a bude ji čistit
od neřádů, kteří už dávno patří na onen svět, ale zuby nehty se definitivě brání.

RED 2

pátek 16. 8., sobota 17. 8. a neděle 18. 8. v 17:00 h

Ti nejlepší nikdy neodpočívají. Úspěšná komedie RED (Retired Extremely Dangerous ) o vysloužilých agentech, kteří rozhodně nezrezivěli a umějí kousat, se vrací.
Trojice Bruce Willis, John Malkovich a Helen Mirren budou mít v pokračování
velmi exklusivní posily. V RED 2 si užijeme i Anthony Hopkinse nebo Catherine
Zetu-Jones.

Premiéra / Akční, dobrodružný, drama / USA

úterý 6. 8. a středa 7. 8. v 19:30 h

sobota 17. 8. a neděle 18. 8.  v 15:00 h

Sci-Fi, akční, dobrodružný / USA

Animovaný, dobrodružný / USA

Premiéra / Akční, krimi, komedie / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

STAR TREK: DO TEMNOTY 3D /132/

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 135 Kč

čtvrtek 8. 8. v 17 a 19:45 h, pátek 9. 8. v 17 h, sobota 10. 8.
a neděle 11. 8. v 19:30 h

OSAMĚLÝ JEZDEC /151/

Premiéra /Western, akční, dobrodružný/ USA

Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti a že není z této planety. Jako mladý muž se vydá na cestu za zjištěním, odkud pochází a s jakým
záměrem byl vyslán na Zemi. Ale hrdina, který má zachránit svět před zničením
a stát se symbolem naděje pro celé lidstvo, se v něm teprve musí objevit.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

pátek 9. 8. v 19:45 h, sobota 10. 8. a neděle 11. 8. v 17:00 h

MUŽ Z OCELI 3D /143/

Premiéra / Dobrodružný, fantasy, Sci-Fi / USA

Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se v novém,
výpravném akčním dobrodružství podívá do současného Japonska. V pro
něj zcela neznámém a nesrozumitelném světě se střetne se svou největší
nemesis. Z nelítostné bitvy na život a na smrt odejde navždy poznamenaný...

Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D

Percy Jackson, doprovázený svými přáteli Annabeth Chase, Clarissou La Rue a
Tysonem, jeho nevlastním bratrem, jde k Moři netvorů získat legendární Zlaté
rouno a zachránit CampHalf-Blood.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D /102/

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 125 Kč
pondělí 19. 8. a úterý 20. 8. v 19:30 h

PAŘBA NA TŘETÍ /100/

Premiéra / Komedie/ USA

Tentokrát nebude žádné loučení se svobodou. Žádná svatba. Co by se tak asi
mohlo zvrtnout? Ale když Vlčí smečka vyrazí na cestu, může se stát cokoliv. „Pařba
na třetí” je epickým vyvrcholením jedinečné odysey sebedestruktivního chaosu
a chybných rozhodnutí, ve které kluci musí dokončit započaté dílo – musí se vrátit
tam, kde to všechno začalo: do Las Vegas. Tak či onak ... všechno končí právě tady.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
středa 21. 8. v  v 19:30 h

RYCHLE A ZBĚSILE 6

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 110 Kč

sobota 10. 8. a neděle 11. 8. v 15:00 h

čtvrtek 22. 8. v 17:00 h,  pátek 23. 8. v 19:30 h,

Animovaný, komedie, rodinný / USA

Sci-Fi, akční, dobrodružný / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 110 Kč

pondělí 12. 8. a úterý 13. 8. v 19:30 h

čtvrtek 22. 8. v 19:30 h, pátek 23. 8. v 17 h
sobota 24. 8. a neděle 25. 8. v 19:30 h

JÁ PADOUCH 2 3D /98/

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...

SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D

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. Situace 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 145 Kč

PO ZÁNIKU ZEMĚ /104/

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 postapokalyptickém dramatu After Earth, kde musí na opuštěné planetě Zemi mladý
Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu zřícené vesmírné lodě.

PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 3D

Premiéra / Akční, Sci-Fi, dobrodružný / USA Z moře se vynoří obrovské příšery a pustí se do války s lidstvem, která si vyžádá milióny životů. Pro
boj s příšerami byla vyvinuta speciální zbraň: masívní roboti nazvaní Jaegers, kteří
jsou ovládaní dvěma piloty. Jenže i tyto roboti se zdají být téměř bezmocní..

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

Zpravodaj města Chodova. Červenec a srpen 2013

Srpen 2013
sobota 24. 8. a neděle 25. 8. ve 13:00 h

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE 3D Animovaný, dobr. / Španělsko

středa 28. 8. a čtvrtek 29. 8. v 19:30 h

Kino

STÁŽISTI /119/

Premiéra / Komedie / USA Billy (Vince Vaughn) a Nick (Owen Wil-

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.

son) jsou prodejci, jejichž kariéru potopil současný přetechnizovaný digitální
svět. Ve snaze dokázat, že nepatří do starého železa, se jim podaří téměř
nemožné: získat prestižní stáž ve firmě Google. Problém nastane, když zjistí, že
zde nejsou sami. Mezi dalšími zájemci o pracovní místa je celá tlupa geniálních
univerzitních studentů, technicky nadaných géniů...

sobota 24. 8. a neděle 25. 8. v 15:00 h

čtvrtek 29. 8. v 17 h, pátek 30. 8. a sobota 31. 8. v 19:30 h

Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA

Premiéra / Krimi, komedie, akční / USA

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

ŠMOULOVÉ 2 3D

Zlý čaroděj Gargamel vytvoří skupinu zlomyslných tvorů podobných Šmoulům
jménem Naughties, aby získal všemocnou, magickou šmoulí esenci. Ale když
zjistí, že to, co chce, mu může dát jen opravdový modrý Šmoula -a jen tajné
kouzlo, které zná Šmoulinka, může proměnit Naughties v opravdové Šmouly Gargamel unese Šmoulinku a uvězní ji v Paříži…

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

VIOLET & DAISY /88/

Film se odehrává ve Spojených státech amerických. Hlavní hrdinky jsou
dvě kamarádky v dospívajícím věku, které si přivydělávají jako nájemné
vražedkyně. Jednoho dne dostanou další zakázku. Když se ale dozvědí
o koho půjde, moc se jim do toho nechce. Jak se z toho ale dostat ven?

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

Přístupný od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

KICK-ASS 2: NA PLNÝ KOULE /113/

sobota 31. 8. a neděle 1. 9. v 17:00 h

sobota 24. 8. a neděle 25. 8. v 17:00 h

Premiéra / Akční, komedie, krimi / USA, VB

IRON MAN 3, 3D /109/

Na konci prvního dílu filmu Dave alias Kick-Ass a Mindy alias Hit-Girl
pověsili svou superhrdinskou identitu na hřebík a snaží se žít normální životy jako typičtí teenageři. Dave ovšem nepočítal s tím, že svým
bizarním nápadem inspiroval další řadu lidí, kteří na sebe rovněž
navlékli superhrdinský ohoz a vydali se do ulic prosazovat dobro...

Akční, dobr., Sci-Fi / USA, Čína

pondělí 26. 8. a úterý 27. 8. v 19:30 h

sobota 31. 8. v 15:00 h

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

PODFUKÁŘI /116/

Premiéra / Thriller, krimi / USA Skupina čtyř špičkových iluzionistů
„Four Horseman” v napínavé hře na kočku a myš s FBI a finančními
magnáty. Team iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá také
organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených
proti zkorumpovaným finančníkům. Tito novodobí Robinové
Hoodové nejenže loupež v přímém přenosu provedou...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč

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

NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE 3D 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 115 Kč
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Červenec a srpen 2013
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Pohlednicová soutěž
Chodov

01.06. – 01.09. 	

Infocentrum

Infocentrum

Nejen filmové plakáty
výstava – Jiří Šalamoun

19.06.-31.08.

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Prázdninový kamínek

01.07.- 06.09.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výkup zlata 	

02.07.
10:00-16:00

Malá scéna KASS
(předsálí)

KASS Chodov

Středeční soutěže 	

03.07.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže 	

10.07.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

12.07.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

15.-16.07.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Středeční soutěže 	

17.07.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže 	

24.07.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prázdninová Rodinka:
Z pohádky do pohádky

25.07.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže 	

31.07.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže 	

07.08.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Mše celebrovaná 	
Mons. Františkem Radkovským 	

11.08.
10:00

Kostel sv. Vavřince

Středeční soutěže 	

14.08.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže 	

21.08.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

23.-24.07.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Středeční soutěže 	

28.08.
15:00-16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Z pohádky do pohádky

29.07.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov
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Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Večerníčky v parku
Hurvínek

30.07.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Včelí medvídci

31.07.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Rákosníček

01.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Večerníčkové překvapení

02.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Vavřinecká pouť

10.-11.08.

Staroměstská ul.

KASS Chodov

Touch of Gospel

10.08.
18:00

Kostel u Vavřince

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

14.08.
09:00-17:00

KASS – spol. sál

KASS Chodov

Večerníčky v parku
Křemílek a Vochomůrka

26.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Pejsek a Kočička

27.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Knihovna v parku, aneb pohádkové
rozloučení s prázdninami

28.08.
10:00-18:00

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Včelí medvídci

28.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Perníková chaloupka

29.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Večerníčky v parku
Pohádka naruby

30.08.
17:30

Park za knihovnou

MěK Chodov

Sport
Beachvolejbalový turnaj
mládeže - mixy

06.07.
09:00

Beach areál 	
BVC Chodov

BVC Chodov

Beachvolejbalový turnaj
07.07.
mládeže – všechny kategorie
09:00
		
Mistrovství ČR dívek
20.-21.07.
do 18 let - beachvolejbal		

Beach areál 	
BVC Chodov

BVC Chodov

Beach areál 	
BVC Chodov

BVC Chodov

Lážo plážo 	
open turnaj smíšených trojic

Beach areál 	

BVC Chodov

10.-11.08.
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HC Piraňa Chodov

Během sezóny ledního hokeje v ročníku
2012/2013 se HC Piraňa Chodov zúčastnila
dvou větších turnajů v regionu Karlovarského kraje a na velkém mezinárodním turnaji
v Domažlicích.
Za zmínku stojí právě dva největší turnaje pořádané v Kadani a ve zmíněných Domažlicích.
Na turnaji v Kadani pořádaném oddílem
HC Louny, se Piraně musely prokousat
k prvnímu místu výhrou nad všemi účastníky
turnaje. Piraně však stačily vyhrát pouze jeden
ze tří utkání a z turnaje si přivezly umístění na
3. místě.
O to větší chuť byla vyhrát turnaj v Domažlicích, kterého se účastnily například i týmy
z Německa. Turnaj byl rozvržen do dvou skupin. Piraňa se ocitla ve skupině s Německými
Mad Hogs Cham a HC Klatovy. Všechna utkání ve skupině vyhrála poměrem 14:1, co se týče
vstřelených branek. Finálový zápas sehráli
Chodováci proti SK Luženice. Na tu však chodovský oddíl nestačil a prohrál 8:2. Z turnaje
v Domažlicích si tak chodovští hokejisti přivezli cenné druhé místo.
V nadcházející sezóně se HC Piraňa Chodov
bude poměřovat s ostatními týmy v regionu
v karlovarské hokejové lize AHLKV.
Všem děkuji za účast na turnajích, v soutěžních kláních a za výpomoc při organizaci
potřebné ke chodu oddílu. www.hcpirana.cz

Jaroslav Kubricht

Karate klub Gorenje Chodov

Květnové úspěchy chodovských karatistů.

Květen byl opravdu bohatý na soutěže. Ve III.
kole krajské ligy mládeže v Hrádku u Rokycan,
který se konal 18. května 2013, borci z karate
Klubu Chodov sbírali body do krajského žebříčku úspěšnosti klubů a jednotlivců.
V soutěži Kata se dařilo jako vždy o pozná-

ní hůře než v Kumite. Starší žákyně Anička
Lojdová nedosáhla na medaili a skončila ve
vyřazovacích kolech, Janina Nováků se probojovala do finále a odnesla si stříbro a Verča
Jakubů se musela spokojit s bronzem. Starší
žák Luky Hérák získal stříbro a mladší žák Danek Chod bronz. Jediný Martin Lukeš si odnesl zlato mezi mladšími žáky. Bratrům Bazoni
se nedařilo a stejně dopadl i Lukáš Boči spolu
s Dušanem Ďurišem a Davidem Bambouskem.
Kumite nám opravdu sedí víc. Kategorii starších žákyň +50 kg zcela ovládli členky našeho
oddílu. Anička Lojdová získala zlato, Janča Nováků stříbro a Verča Jakubů, která svojí pěknou
vstřícnou (kontr) technikou posadila soupeřku
na zadek, získala bronz. Dušan Ďuriš skončil
ve starších žácích +60 kg na 4. místě a rovněž
4. příčku obsadil Bazoni Patrik mezi mladšími žáky-30 kg. Danek Chod si z této kategorie
odnesl stříbro. Mile překvapil Lukáš Vyčichlo,
který zvítězil v mladších žácích -35 kg. Martin
Lukeš vyhrál s přehledem kategorii mladší žáci
-30 kg a tím získal i pohár pro nejúspěšnějšího
borce turnaje. Žanetka Dognerová si v kumite
mladší žákyně -35 kg vynahradila prohru ve finále v kata a zaslouženě zvítězila.
Hned týden na to vyrazili naši zkušenější borci na Grand Prix Karate Ústí nad Labem. Zde
se sjelo 538 závodníků z 56 klubů a 8 států.
Závody probíhali do pozdních večerních hodin a tak účastníci se museli obrnit především
trpělivosti, při čekání na vlastní kategorii.
Mladší žákyně Žaneta Dognerová si v kategorii 7-9 let +30 kg vybojovala stříbro. Martin Lukeš si mezi mladšími žáky 7-9 let ve váze
-27 kg došel pro bronz. Starší žákyně Anička
Lojdová skončila v kategorii +50 kg na 5. bodovaném místě, Janče Nováků se povedlo v této
kategorii získat stříbro. Junior Míša Galla si
ve váze -68 kg vybojoval bronz. Mezi ženami
nastoupila Andrejka Lochschmidtová, která ve
váze -68 kg získala stříbro a v absolutní kategorii skončila na 5. místě. Všichni zúčastnění
členové našeho oddílu si upevnili postupové
pozice na Mistrovství ČR.
Jako poslední startoval reprezentant Míra Boguský, který ve váze -84 kg a v absolutní kategorii získal bronzové medaile a byl jediný český
zástupce na stupni vítězů. Získat medaile při
takové konkurenci byl opravdu pěkný úspěch
Chodovských karatistů.

Sport
M. Boguský stříbrný na MS v karate

Trenér kumite Karate Klubu Chodov Miroslav
Boguský odletěl 5. června, společně s Českým
reprezentačním teamem, na Mistrovství světa
Karate organizace WUKF do rumunské Bukurešti. Mistrovství trvalo 3 dny a zúčastnily se
ho reprezentační výpravy z 33 států světa. V této
obrovské konkurenci se podařilo Miroslavu
Boguskému postoupit přes závodníky z Brazílie, Anglie a domácího Rumunska až do finále
kategorie kumite muži –80 kg, kde se střetl s
reprezentantem Itálie. Ve vyrovnaném souboji
Boguský, podle svých slov, dopustil vlastní chyby a podlehl na body. I přes to titul vicemistra
světa je úžasnou tečkou, za jeho tvrdou přípravou a velmi úspěšnou sezónou.
Karate Klub Chodov jako každoročně pořádá od září nábor nových členů od 5-6 let.
Více se dozvíte na oddílových stránkách:
www.karate-chodov.estranky.cz

Plameňáci na Giant lize

Martin Kubík vicemistrem ČR

Na společném Mistrovství České a Slovenské republiky ve slovenské Dubnici vybojoval
junior Martin Kubík senzační 2. místo. Obohatil
tak svoji sbírku mistrovských titulů - k loňskému bronzu přidal stříbro. Blahopřejeme!

Martin Kubík po dojezdu do cíle

Chodovský bike 2013

M. Boguský na stupních vítězů

Ludoslav Hronek, trenér

TJ Plamen Chodov - cyklistika
Giant liga

14. června se v Březové u Sokolova konal osmý díl u cyklistů oblíbeného a dobře obsazovaného seriálu silničních závodů Giant liga. Team Plamenu Chodov
byl zde zastoupen šesticí závodníků ve
složení Martin Kubík, Arno Seidl, Jakub
Stehno, Markéta Macánová, Karel Macán
a Matěj Jirovec.
Naši jezdci si vedli skvěle. Získali jsme hned
čtyři 1. místa: Martin Kubík, Jakub Stehno,
Markéta Macánová a Karel Macán. Bramborovou medaili si odvezl Matěj Jirovec. Arno
Seidl po pádu závod bohužel nedokončil.

Chodovský bike 2013 máme za sebou a tak
můžeme hodnotit úroveň závodu, ze kterého se podle umístění daly získat body hned
do dvou seriálů, do poháru KvSC a Poháru
Peruna. Spojením těchto dvou pohárů byl
podle mně velmi dobrý nápad, díky kterému se sportovní úroveň akce hodně zvedla
a závodníci ve všech kategoriích si museli
v mnoha případech sáhnout až na dno svých
sil, aby v konkurenci obstáli. Vždyť závodu
se celkem zúčastnilo 143 závodníků a třeba
při startu nejsilnějších kategorií v 11:00 se
na čáru srovnalo 52 bikerů. Více než polovina ze všech startujících byly děti a mládež
do 18. let a to je asi největší přínos propojení
pohárů.
Počasí tentokrát přálo, tratě byly na několika místech po minulých vydatných deštích
ještě mokré a blátivé, ale to jen přidalo na
atraktivnosti a náročnosti pro závodníky.
Když se podíváme na výsledkovou listinu
a porovnáme, jak si v souboji o prvenství ved-
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li „západ“ proti „severu“ musím konstatovat,
že sever byl pro tentokrát celkově úspěšnější, ale na konci prázdnin, kdy se koná další
společný závod na severu, může být vše jinak.
Převratnou novinkou letošního Chodovského biku bylo měření přes elektronické čipy,
které přivezli pořadatelé Peruna. Dobrá věc,
i když drobné chybičky se vyskytly, hlavně
proto, že vše nebylo předem vyladěno pro
naší místní soutěž a mezi Pohárem Peruna
a pohárem KvSC jsou přece jen drobné rozdíly v propozicích. Pokud bychom ještě někdy tuto techniku používali, určitě budeme
více času věnovat vyladění soustavy tak, aby
výsledky vyjížděly podle naší představy.
Závod se podle mého přesvědčení vydařil,
až na jednu výjimku všichni dojeli do cíle,
nikdo si nepřivodil nějaké vážnější zranění,
vítězové si odnesli pěkné medaile, o všechny
závodníky i pořadatele se postaral personál
hotelu Nautilus, takže na podzim 8. 9. 2013
v Chodově při Chodovském maratonu nashledanou.
František Nádvorník, trenér

Barevný minivolejbal Chodov

Dne 25.06. nastal náš velký den D. Na tento den a ten následující bylo v Jablonci nad
Nisou naplánované oblastní kolo všech barev
minivolejbalu. Z Chodova vyjíždí opravdu velmi početná skupina 21 dětí, kteří si účast na
této soutěži vybojovaly a dalších 12 dětí, které,
díky možnému volnému přihlašování, s námi
mohly jet na zkušenou . Dále pak ještě spousta trenérů, rodičů a jeden báječný řidič, který
zvládl roli řidiče, trenéra, baviče, maskota …
prostě – nejprve moc a moc děkujeme panu
Vaškovi. Byl nám velkou oporou a pomocí.
Hned další poděkování patří rodičům, kteří se
ochotně starali o jednotlivá družstva přímo na
hřištích a tím nám usnadnili práci, které bylo
opravdu mnoho. I díky nim jsme si z Jablonce
donesli nejen další zkušenosti, ale i příjemné
vzpomínky a zážitky.
A nyní již přímo k volejbalovému klání. Počasí nám sice nepřálo, ale organizátoři byli na
tuto „mokrou“ variantu připraveni a přivítali
nás v atletické hale sportovního areálu Střelnice, kde bylo připraveno 37 kurtů pro celkem 840 děti – což je o 100 dětí více než na
loňském oblastním kole. Všechny děti dostali
krásná volejbalová trička, které se barvami
shodovali s barvou, kterou děti hráli. Z každé

barvy nastoupilo 49 družstev, z nichž prvních
21 postupuje na mistrovství ČR, které se bude
konat 29.-30.6. v Brně.
Děti si hru plně užily, hrály s velkým elánem a energií, prostě naplno a to se také
projevilo ve výsledcích. Druhý den se sice už
začínala projevovat únava, ale přesto – byly
jsme velmi příjemně překvapení – z celkem
126 postupujících družstev jich 10 postoupilo
z našeho města. Postup do Brna si vybojovaly
3 družstva oranžových a 7 družstev červených
minivolejbalistů. Naprosto úžasný výsledek.
A k tomuto výsledku jsme ještě dodatečně dostali radostnou zprávu, že 2 družstva našich
nejmenších – žluťásků dostali divokou kartu
a tak mohou jet také. Je to velký úspěch nejen našeho družstva, našeho města, ale také
celého našeho kraje, který byl zastoupen chodovským BVC, sokolovskými a karlovarskými
družstvy. Vechna tato družstva prokázala, že
v našem kraji hrajeme velmi kvalitní hru a celkové výsledky ukazují, že ve věkové kategorii
1.-5. třída (žlutý – oranžový-červený a zelený minivolejbal) patříme k absolutní špičce
českého barevného minivolejbalu.
Všem dětem děkujeme za krásné výkony,
všechny moc chválíme a už vše chystáme na
novou akci – ještě těžší hru v celonárodním
Anna Gárská
kole v Brně.

Sportovní rokenrol

Dne 09.06.2013 se zúčastnila Jíťa Gregorová
a Hanďa Zápotocká mezinárodního finále
Děti fitness aneb sportem proti drogám konaného na zámku v Holešově. Děvčata obsadila
páté místo ve smíšeném stylu. Oběma přejeme
mnoho dalších úspěchů.

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

Lada a Hanka

Jíťa Gregorová a Hanďa Zápotocká

Sport
			
			
			

ŠAK Chodov

Oblastní Mistrovství
jednotlivců ve Stříbře

Přineslo snad nejhorší počasí ze všech
závodů letošní sezóny. Teplota se pohybovala
v rozmezí 5-6°C to vše dodekorováno provazci
dešťů a protivětrem v cílové rovince. Takže pro
dnešek bude vítězem každý, kdo tyhle závody
neomarodí a přežije ve zdraví. Neskutečné
bylo, že i když bylo tak nepříjemně přesto padaly i osobní rekordy. Nejúspěšnějším závodníkem byl Michal Kudža, který se stal králem
vrhů a vybojoval tři tituly mistra Karlovarského kraje. Další tři zlaté v kategorii mladších vybojoval Radek Dojčar, který zvítězil ve
skoku vysokém, běhu na 800 m a v kouli. Po
dvou zlatých přidala Pavla Kocurová, v obou
vrzích, dále sprinter Pavel Kortus, zvítězivší
na 60 m a i 150 m. a Jiří Olšan, který zvítězil
v kategorii mladších žáků ve skoku dalekém a
běhu na 300 m a k nim přidal i další medaile
z hodu míčkem a vrhu koulí. Po jednom titulu a jedné zlaté pak přidali předžíci Michaela
Beková a Adam Bauer, mladší žákyně,vytrvalkyně Hanka Zápotocká a na 150 m pak mladší
žák Jiří Stark. Celkem chodovští vybojovali
35 mistrovských medailí Bližší výsledky na
www.atletika.cz

Mistrovské závody družstev  

Pokračovala další kola mistrovských soutěží
družstev. Zde si vedou nejlépe družstva mladších a starších žáků, která vedou tabulku a budou bojovat v posledním kole v září o postup
do vyšších soutěží.

Karlovarský půlmaraton

Naši maratonci na Karlovarském půlmaratonu doběhli všichni v první třetině startovního pole, všichni pod 1:44, Jirka celkově
26. místo. Jakub Stehno při své premiéře
na této trati výborný čas 1:45:17.

Odložilův memoriál

Na Odložilově memoriálu se představili
i chodovští atleti. V předprogramu jsme mohli vidět Jiřího Stehna v běhu na 400 m př.
V hlavním programu se pak dvakrát představil odchovanec chodovské atletiky Václav Zich
(Dukla Praha) v běhu na 100 m a 4x100 m.

Miloš Volek

Spartak CHODOV - kopaná
A mužstvo muži

   „Kdeže ty loňské sněhy jsou.“ Jestliže
jsem mužstvo chválil za výsledky z konce dubna a začátku května, tak další utkání v konci
soutěže byla přímo katastrofou. Ze čtyřech
utkání jsme získali pouhý bod a vstřelili jsme
pouze jeden gól. Všichni jsme rádi, že soutěž
skončila a že jsme se v krajském přeboru udrželi a že se můžeme v klidu připravit na soutěžní rok 2013/2014.
A nyní již jednotlivé výsledky.
25.05. Chodov - Lomnice 0:0
01.06. Chodov - Nové Sedlo 1:4,
branka: Bečvář Michal
08.06 St. Role - Chodov 5:0
15.06. Chodov - FC Cheb 0:2,
V konečném účtování skončilo naše A mužstvo na 9. místě krajského přeboru.
B mužstvo

26.05. Chodov - Kaceřov 3:0 kontumačně
Soupeř se k utkání nedostavil.
02.06. Lomnice - Chodov 2:2
08.06. Kraslice - Chodov 1:1
16.06. Chodov - Krajková 1:2
Naše B mužstvo se stalo vítězem okresního
přeboru sokolovska, ale zříká se nároku na
postup do první B třídy.
Přejeme všem hráčům příjemnou dovolenou a věříme, že přistoupí zodpovědně k letní
přípravě a v příštím soutěžním ročníku
nám budou dělat větší radost, než v právě
skončeném.
Výbor Spartaku Chodov děkuje všem
fanouškům chodovské kopané za přízeň
a přeje všem chodovákům hezkou dovolenou.
Nashledanou v srpnu na začátku nového
soutěžního ročníku.

Ing. Alfons Skokan

Kickbox Chodov

2. ročníku mezinárodního turnaje v kickboxu konaném v Kadani se zůčastnili 3 zástupci
Kickboxu Chodov. Nastoupili celkem k devíti zápasům. Ani 2 vyhrané zápasy nestačily
Rudolfu Mencákovi k medaili, tak získal jen
nové zkušenosti. Zato Michaela Klimešová
prošla turnajem vítězně a takovým způsobem, že vystrašená finálová soupeřka vzdává
po pár inkasovaných úderech. Druhé zlato
vybojoval trenér M. Černý v kategorii mužů

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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nad 35 let do 80 kg.
MS WPKA v kickboxu se konalo v Aténách.
Již 13. zlatou vybojoval M. Černý

Kickbox Chodov

místo. Šťastnější byla nakonec Eliška, když
spolu se Šárkou Nakládalovou porazily Adélu
s Lenkou Grygarovou 2:1 (13, -17, 12).
Celkové pořadí: 1. Nakládalová-Gálová,
2. Machová-Grygarová, 3. Krejčí-Zelinková...
7. sestry Pecháčkovy (BVC Witte Chodov)...
dělené 17. místo V. Voláková-Š. Gergelyová,
Lauermannová-Vodáková, G. Gergelyová-Kolesnáčová, Prokopová-Čermáková, Randýsková-Kvapilová (všechny BVC Witte Chodov).

G. Gergelyová jednou zlatá 	
a dvakrát stříbrná
Miloš Černý a Michaela Klimešová

BVC WITTE Chodov

Sestry Pecháčkovy sedmé 	
v Českém poháru žen

Beachvolejbalový areál v Chodově přivítal
ve dnech 14.-16.5. Uniqa KV Český pohár
žen v plážovém volejbalu. Po dlouhé době
bylo příjemné slunečné počasí, které vydrželo až do neděle a tak se bylo na co dívat.
Z páteční devítičlenné kvalifikace postupovalo šest týmů do hlavní soutěže. Mezi nimi
i tři chodovské páry, které se tak přidaly
k dalším třem týmům BVC Witte Chodov,
jež byly nasazeny do hlavní soutěže přímo.
V sobotu potvrdily čtyři nejvýše nasazené páry:
M. Vorlová-Jarošová, Nakládalová-Gálová,
Krejčí-Zelinková, Grygarová-Machová své
kvality a bez prohry postoupily do nedělních
soubojů o finále, k nim se přidaly ještě domácí sestry Pecháčkovy, E. Nováková-M. Trpišovská, A. Suchá-G. Andrýsková a největší
překvapení, nově vzniklý juniorský pár Markéta Bendíková s Kateřinou Valkovou.
Domácím párům, vyjma sester Pecháčkových, se příliš nedařilo, i když pro mnohé byl
již postup z kvalifikace úspěch a výrazný bodový příděl do juniorského žebříčku.
Sestry Pecháčkovy v neděli bohužel nenavázaly na slušné sobotní výkony a svůj zápas
v opravném pavouku dopoledne prohrály ,
i přesto dělené sedmé místo je pro ně nejlepším letošním výsledkem. Finále chodovského Českého poháru mělo zajímavou příchuť,
svedlo proti sobě totiž spoluhráčky z nedávno
uplynulého mistrovství světa U23 v polských
Myslowicích Elišku Gálovou s Adélou Machovou, kde společně obsadily vynikající čtvrté

Gabriele Gergelyové se v českých pohárech
juniorek prozatím daří, spolu se svou spoluhráčkou Markétou Bendíkovou v úvodu
sezóny ovládly ČP juniorek v Chodově, další
finálová umístění přidala děvčata ještě v Praze a Hluboké nad Vltavou, kde nad jejich síly
byl reprezentační pár, Třešňáková – Pilátová.
Věřme, že formu udrží i do Mistrovství republiky U18, které v Chodově pořádáme ve dnech
20. a 21. července!
Srdečně Vás zveme do našeho areálu!
Děkujeme všem, kteří nás podporují!!!

G. Gergelyová s M. Bendíkovou 1. v Chodově

Kuželky Chodov

Mistrovství republiky neregistrovaných
kuželkářů

O víkendu 15.-16.6.2013 proběhl už šestý
ročník Mistrovství republiky neregistrovaných kuželkářů. Celkem třicet nejlepších
družstev, která si právo účasti vybojovala
v květnových kvalifikacích, se představilo na
šestidráhové kuželně v Blansku. A nechybělo
mezi nimi i družstvo Stavěči, kteří hrají soutěž v našem městě. Poprvé tak naši zástupci
mohli poměřit své síly na republikové úrovni. Ačkoliv se jim nepodařilo postoupit do
nedělního finále, tak nemusí být svou účastí

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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zklamáni. Ve složení Milan a David Hruškovi, Martin Havel a Vladimír Pavelka našemu
sportu neudělali ostudu a přinejmenším zde
získali cenné zkušenosti, které se jim jistě budou hodit v dalších ročnících.
video a foto: http://www.pepusa66.cz/kuzelky/)

Vaško J.

Družstvo Stavěčů

Placená inzerce
Catr s. r. o.

Za samé jedničky internet 	
na prázdniny zdarma!

Vážení obyvatelé města Chodova, vážení
zákazníci,
máte doma šikovného školáka či školačku
nebo pilnou vnučku či vnoučka, kteří ze
školy přinesli vysvědčení se samými jedničkami nebo prospěli s vyznamenáním?
Za celoroční píli u nás budete odměněni
všichni!
Pokud
jste
naším
zákazníkem
a využíváte naše datové služby ať samo-

statně nebo v balíčku s TV, doneste nám
do 31.07.2013 na naši provozovnu originál
jejich vysvědčení se samými jedničkami
nebo s vyznamenáním. Od okamžiku jeho
doručení získáte automaticky slevu na datové služby ve výši 100% a to až do konce
prázdnin. V případě kombinace služeb tzv.
balíčky obdržíte paušální slevu 200 Kč/
měsíc s omezením na dobu letních prázdnin. Tato nabídka platí do 31.08.2013.
V případě, že uvažujete o našich službách,
rádi bychom Vám nabídli Internet s báječnou rychlostí 50/50 Mbps za 390 Kč!
Zaujmout by Vás mohl také balíček
datových služeb a kabelové analogové TV
za skvělých 399 Kč. Tato nabídka obsahuje i kompletní nabídku pozemního digitálního vysílání DVB-T.
Nejen našim zákazníkům přejeme krásné a pohodově prožité prázdniny!
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 telefonním čísle: 352 665 298.

Termín uzávěrky
zářijového čísla
18.8.2013

TOP REALITY CHODOV, s.r.o.
Vaše jistota na trhu realit...

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? PROČ NE S NÁMI?
Našich klientů si vážíme, a proto jsme se pro ně rozhodli vyhlásit
soutěž o dovolenou v hodnotě 40.000,-- Kč dle vlastního výběru.
Podmínkou účasti v soutěži je uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti s naší RK,
na základě které dojde naším prostřednictvím k realizaci prodeje nemovitosti.
Počínaje 1. 6. 2013 začne běžet desetiměsíční lhůta soutěže, na konci níž čeká každého klienta, který splní
podmínky soutěže, pozvání na slavnostní večer s občerstvením, slosováním a vyhlášením vítěze, jemuž
bude slavnostně předán DOVOLENKOVÝ VOUCHER V HODNOTĚ 40.000,-- KČ.
Uzávěrka soutěže proběhne 15. 4 2014 a všichni klienti, kteří splní podmínky pro slosování budou do 5ti dnů
od uzávěrky soutěže osobně vyrozuměni písemně a uvedeni na našich webových stránkách.
Vyhlášení vítěze proběhne 30. 4. 2014, přičemž konkrétní místo a čas bude dodatečně upřesněn.
NEBOJTE SE VÝHRADNÍ SPOLUPRÁCE, I TA MŮŽE BÝT UPŘÍMNÁ :)
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

e-mail: info@trchodov.cz
web: www.trchodov.cz
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

Staroměstská 25, 357 35 Chodov
budova České spořitelny, 1.patro
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PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

mob.: 606 852 893

RD 417

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. Čer venec a srpen 2013

Placená inzerce

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

10%

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
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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

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

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

volejte

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

’
IDEAL
mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9.00 - 17.30
SO 9.00 - 11.30
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CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
vytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

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

Zaměřování i o víkendech.

:

Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

775 999 200

www.kvpujcky.cz

tel.: 721 657 791
zpravodaj@kasschodov.cz

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 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 .

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

1. MÁJE 629, CHODOV

ráj pro zahrádkáře

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 Soukupová 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. Čer venec a srpen 2013
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Hodinový manžel – Domácí profík
Roman Eichacker

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

645
T e l. 7 7 4 1 9 6

dámské a pánské

Kadeřnictví

Komenského ulice ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již
ROZVOZ AŽ DO DOMU
č
79,- K

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029

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. Čer venec a srpen 2013

Placená inzerce
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.

Nabízíme k pronájmu restauraci

Penzion U Sotonů
Info na tel. 732 685 652

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

Vše se slevou 20%

OPRAVA

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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Placená inzerce
Janáček
Hornická kolonie 335
357 34 Nové Sedlo

í
Bydlen
pro Vás

Opravy a prodej

Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

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

NABÍZÍME K PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVÉ
PROSTORY V UZAVŘENÉM AREÁLU.

Vančurova 341, 357 35 Chodov u Karlových Varů

CENA: 75,- CZK | m2 | měsíc

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

KONTAKT: 777

870 067

mobil: 602 190 602

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013

Placená inzerce

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
Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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Placená inzerce

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

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE
602 100 918
sova@cmail.cz

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

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

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

CHODOVSKÉ REALIT Y
- domy, byty, pozemky Karlovarska

tel.: 777 11 33 44

Potřebujete dobře a rychle prodat svůj byt?
Přijďte k nám!
Nabízíme: zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí
pronájmy
kupní, směnné i darovací smlouvy
znalecké posudky
tržní odhady
úvěry a hypotéky - výhodně!
Kvalita, slušnost a férové jednání...to jsou Chodovské reality!!!
www.chodovske-reality.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

PR ON ÁJ EM : z veterinárně kontrolovaných chovů,
ul.Raisova kvalitu a vysokou užitkovost
2+1, Karlovy Vary kteréergzaručují
en ie
CENA : 8000,-Kč +

13hod. Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 30.července 2013
Kuřice černé, červené
stáří:12-18 týd. cena: 120-180,- Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/ 12-18 týd.
120-180,- Kč
Chovní kohoutci
12-18 týd.
120-180,- Kč

Zpravodaj města Chodova. Čer venec a srpen 2013
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Placená inzerce

STĚHOVÁNÍ
všeho druhu

tesarmilosek@seznam.cz

Tel. 722 026 901

PRODEJ SLEPIČEK

Nabízím půjčku
Zaměstnaným
od 4000,-

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 14-18.týdnů,cena 149-170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční : v neděli 28.července 2013

Důchodcům i na MD
Volejte kdykoliv
7 3 2 741 7 6 3 PR OVIDENT

Chodov - parkoviště naproti klubu Luna - v 14 40 hod.

Případné bližší informace na telefonech:
728 605 840 728 165 166 415 740 719
Při prodeji slepiček- nová služba - výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks
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