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K věci …
  Vážení spoluobčané,
v závěru měsíce července se do Chodova vrá-
tily staré časy. Nikoliv však až tak staré, město 
Chodov se ponořilo do 70. a 80  let minulého 
století  –  Chodov  přikryla  „deka“  charakte-
ristického  fenolového  zápachu  z  „produkce“ 
tehdejšího  Kombinátu  na  využití  hnědého 
uhlí ve Vřesové.
   V žádném případě nechci zlehčovat udá-
losti, které po několik dní velmi drsně zne-
příjemňovaly obyvatelům Chodova zejména 
hodiny nočního spánku. Chci však vyzdvih-
nout podíl Hasičského záchranného sboru 
Karlovarského kraje, který spolu s vedením 
Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.  
řídil odstraňování havárie na skládce tuhých 
dehtových kalů (TDK). Tato stará ekologická 
zátěž byla příčinou silného zápachu. Vlivem 
velmi horkého počasí se odpařila značná část 
vodního „poklopu“, který má zabraňovat úni-
ku těkavých páchnoucích složek obsažených 
ve skládce TDK. Po doplnění vodní hladiny, 
které zajišťovali profesionální a dobrovolní 
hasiči Karlovarského kraje a postupném od-
sávání „dehtových koláčů“ z hladiny nádrže 
bylo přistoupeno k náročnému zkrápění hla-
diny vodní mlhou, která zajišťovala ochlazo-
vání nádrže a současně i doplňování vodní 
hladiny. V průběhu odstraňování havárie byli 
k dispozici členové chemické laboratoře pl-
zeňského Hasičského záchranného sboru ze 
Třemošné, kteří prováděli pravidelný moni-
toring ovzduší. Mimochodem nebyly zjištěny 
žádné zdraví ohrožující koncentrace. 
  Tuto havárii pomáhali řešit i pracovníci 
České inspekce životního prostředí a vedou-
cí odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Karlovarského kraje spolu 
se členem rady kraje pro oblast životního 
prostředí. Poděkování za součinnost zaslouží  
chodovští hasiči a strážníci městské policie.
   Pro definitivní odstranění staré ekologické 
zátěže bylo učiněno několik kroků :
  o havárii, o nezbytnosti znovuotevření za-
kázky na likvidaci staré ekologické zátěže 
(Sanaci skládky tuhých dehtových kalů v lo-
kalitě Stará Chodovská) a o potřebě vypsat 
veřejnou soutěž jsem informoval ministra 
financí dopisem ze dne   30. července 2013 a 
požádal o urychlené řešení

   žádost o urychlení realizace projektu „Sana-
ce skládky…“ požádalo vedení SU, právní ná-
stupce, a.s. ředitele odboru 45 ministerstva 
financí, pana Ing. Antoše, dopisem ze dne 9. 
8. 2013
  podobné informace byly odeslány i z Čes-
ké inspekce životního prostředí a Krajského 
úřadu Karlovarského kraje.

   Vážení spoluobčané, děkuji Vám za toleranci 
a trpělivost. Vedení města a členové Rady měs-
ta Chodova situaci se skládkou tuhých dehto-
vých kalů řeší a kontrolují kroky vedoucí k její 
likvidaci. Sanaci skládky TDK přednostně řeší 
i vedení SU, právní nástupce, a.s., a spolupráci 
přislíbila i Česká inspekce životního prostředí 
a Krajský úřad Karlovarského kraje.
  Příjemné prožití léta Vám všem a v září na 
shledanou. 

Ing. Josef Hora, starosta 

     Ilustrační foto

Dne 10. srpna 2013 zemřela ve věku 65 let 
dlouholetá členka 

Zastupitelstva města Chodova, a v tomto 
funkčním období členka rady města, paní 

Mgr. Jiřina Mecelová.
Paní Mgr. Mecelová až do dovršení  

důchodového věku učila na 1. základní škole 
v Komenského ulici.

Za dlouhá léta práce v chodovském školství 
a pro Město Chodov 

paní Jiřině Mecelové děkuji.

                   Čest její památce!
Ing. Josef Hora, starosta 
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Pozvánka
  Město Chodov připravilo společně s měs-
tem Waldsassen na 21. září 2013 společnou 
prezentaci  historie výroby porcelánu v obou 
městech. V rámci celodenního programu 
budou na prostranství před kinem probíhat 
praktické ukázky výroby porcelánu a kerami-
ky, kde si také Vy budete moci přímo vyzkou-
šet, jak takový hrnek vzniká, jak se zdobí a svůj  
výtvor si i odnést domů. Doprovodná výstava, 
ve foyer kina Malá scéna KASS Chodov, před-
staví výběr porcelánu z Muzea Waldsassen 
– tato bude přístupná 21.09.2013 od 10:00. 
Uspořádání akce podporuje Dispoziční fond 
Euregia Egrensis. 

Patrik Pizinger
místostarosta

Turnaj v lukostřelbě 
   Město Chodov hostilo v neděli 11. srpna 
2013 historicky první lukostřelecký závod.  
Na místním fotbalovém hřišti se utkali spor-
tovci z České republiky a Bavorska o Pohár 
starostů měst Chodov a Waldsassen. Závod 
byl součástí Sportovně kulturního dne města 
Waldsassen v Chodově, v rámci kterého naše 
město navštívili obyvatelé Waldsassenu spo-
lu se zástupci radnice a tamních spolků. Tato 
akce byla podpořena z Dispozičního fondu  
Euregia Egrensis. 

Patrik Pizinger
místostarosta

Město ocení osobnosti
   Při příležitosti oslav  městských a hasičských  
výročí, které se uskuteční ve dnech 19.-21. září 
2014, chce město Chodov opět  ocenit osob-
nosti, které se výrazně zapsaly do života města 
Chodova. Tuto tradici město zahájilo již v roce 
1994  a oceňování osobností pokračovalo i při 
oslavách v letech 1999, 2004 a 2009. Jejich 
ucelený přehled  uvádíme v závěru.
   Ocenění jsou udělována ve třech stupních, 
z nichž nejvyšším je Čestné občanství, následu-
je Městská pečeť a Listina města Chodova.  
   Obracíme se na Vás, vážení čtenáři, abyste 
se podíleli na výběru osobností k ocenění při 
příležitosti oslav zmíněných výročí v roce 2014. 
Zapátrejte, prosím, ve svém okolí po lidech, 
kteří v Chodově žili či žijí, kteří působili (půso-
bí) v různých oblastech života města a dosáhli 
v nich úspěchů. 
    V návrhu uveďte jméno a příjmení, zdůvod-
nění nominace (výčet úspěchů, zásluh apod.), 
datum narození (pokud jej znáte) a kontakt na 
tuto osobnost (adresa současného bydliště). 
Své návrhy posílejte na adresu: Městský úřad 
Chodov, Komenského 1077, 357 35 Chodov, 
odbor školství, kultury a vnitřních věcí, můžete 
je také vhodit do schránky umístěné na budově 
MÚ či zaslat e-mailem na adresu: sarkanyo-
va@mestochodov.cz. Termín pro předání ná-
vrhů na ocenění osobností je do konce ledna 
2014. O výběru oceněných bude rozhodovat 
Zastupitelstvo města Chodova.
Přehled dosud oceněných osobností:

Čestné občanství
1994: Antonín Klement a Václav Kasík  

Městská pečeť
1994: Rudolf Kindl, Božena Krejčová, Jan 
Pacovský, Pavel Kyprý, Michael Kocáb, Jan 
Strnádik, Jiří Troup
1998: František Beneš
2004: Václav Rýdl st., Josef Hora st. – in me-
moriam
2009: František Plemeník

Listina města Chodova
1994: MUDr. Josef Fidler, František Petržel-
ka, Zdeněk Kellner, Ing. Rudolf Tyller, Jaroslav 
Rychlík, Václav Švorba, Zdeněk Brož, Blanka 
Netíková, František Beneš, Drahomíra Bracht-
lová, Antonín Frána, Vlastimila Rotová, Stani-
slav Hajný, Vladislav Rejsa, Ludmila Kyprá
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1995: Rudolf Netík a Miloslav Liška (u pří-
ležitosti oslav výročí českého školství v Cho-
dově)
1999: Miloslav Lauber, Jaroslav Říha, Karel 
Malý, Josef Karafiát, Josef Hora st., Hanuš 
Šírl
2004: Boris Bálek, Emil Ptáčník, Jiří Jun, 
Josef Sosnovec, Václav Sazama, Mgr. Štěpán 
Podešt
2009: Karel Brda, in memoriam, Eva Slavíč-
ková, Josef Drechsler, Petr Cerovský, Věra 
Bráborcová, Miloslav Žibřid, Ing. Alfons Sko-
kan, Josef Morávek, Ing. Jan Kocián.  

Mgr. Ivana Sarkányová, 
vedoucí odboru školství, kultury  

a vnitřních věcí

Nový tržní řád města Chodov 
  Rada města Chodov vydala v průběhu léta 
nový tržní řád. Tímto nařízením (č. 2/2013) 
jsou upraveny podmínky prodeje zboží a na-
bízení služeb na území města - krom jiného 
je v něm nově zapracován také zákaz podo-
mního prodeje. Po této úpravě, která nabývá 
účinnosti od 1.9.2013, lze v případě výskytu 
nezvaných osob nabízejících uvedeným způ-
sobem zboží či služby v obytných domech, 
kontaktovat Městskou polici Chodov s poža-
davkem na jejich vykázání. 

Mgr. Ivana Sarkányová, 
vedoucí odboru školství, kultury  

a vnitřních věcí

Prodej bytových jednotek
  Město Chodov nabízí k prodeji  bytovou  
jednotku  v ul. Obránců míru, Chodov. 
Byt se nachází v č.p. 675, číslo bytu 8,  
4. nadz. podlaží, velikost 2+1,  
výměra  53,9 m2. 
Vyvolávací cena 180.000,-- Kč. 

Město Chodov nabízí k prodeji bytovou   
jednotku v ul. Zahradní, Chodov.   Byt se 
nachází v č.p. 638, číslo bytu 5,  3. nadz. pod-
laží, velikost 3+1, výměra  55,9 m2. 
Vyvolávací cena 280.000,-- Kč. 

Bližší informace jsou zveřejněny na elektro-
nické úřední desce www.mestochodov.cz

Dana Wolfová
OSM MÚ Chodov

Zájezd pro nepracující
seniory města Chodova
     
  Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí, 
informuje nepracující seniory města Chodo-
va, že dne 19. září 2013 pořádá jednodenní 
zájezd na 37. ročník zahradnického veletrhu 
v Litoměřicích ZAHRADA ČECH 2013. 
    Přihlášky na zájezd s poplatkem ve výši 
150,- Kč a rodným číslem (pro vyřízení po-
jištění na cestu) budeme přijímat od 10. září 
2013 na odboru sociálních věcí, v  přízemí 
kancelář č.123, vždy od 8:00 do 15:00 hodin  
s polední přestávkou od 11:30 do 12:30 ho-
din. V pátek pouze do 11:00 hodin.

Petra Hegenbartová,  
odbor sociálních věcí

Ples seniorů Chodova
  Odbor sociálních věcí opět ve spolupráci 
s KASSem Chodov připravuje již tradiční  ples 
seniorů na den 03.10.2013 od 17:00 h. 
K tanci a poslechu zahraje kapela Atlas, k zpes-
tření přispěje pan Hron s moderátorem večera 
A. Cibulkou. Prodej vstupenek zajištěn v KAS-
Su, infocentru nebo na OSV:

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí OSV

Bezplatná dluhová poradna
   Odbor sociálních věcí informuje, že v budově 
MěÚ Chodov, v přízemí, č. dveří 128, pokračuje 
paní Štěpánka Klimentová a její tým v posky-
tování dluhového poradenství. Jedná se o pod-
poru v konsolidaci dluhů, osobním bankrotu, 
zajištění rizik, příp. poskytnutí navazujících 
informací ve finanční oblasti. 
Dluhová poradna bude probíhat každý týden 
ve středu od 15:00 do 17:00 hodin. 
Řešte otázku financí dříve, než bude pozdě. 
Více informací o nabízené službě se dozvíte na 
www.financni-poradna.estranky.cz. 

Mgr. Eva Virtelová, 
vedoucí odboru sociálních věcí

O tom, jak nás potrestal    
Marservis!
  Odstávka zpracovatelské části Sokolovské 
uhelné, a. s. p. n. s sebou přinesla i odstávku 
dodávky tepla pro obyvatele Chodova, takže 
jsme po 14 dní, tu více tu méně, šidili očistu 
těl i domácností a jistě nemluvím jen za sebe, 
když říkám, že by bylo hezké, pustit si z kohout-
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ku teplou vodu již v předvečer dne 17. července 
2013, což byl avizovaný poslední den odstávky 
tepla.
   A teď to důležité: bylo to možné, ale nedošlo 
k tomu! 
   Důležité je to, že již v odpoledních hodinách 
dne 17.07.2013 byla SU a. s. schopna dodávat 
dostatek tepla a primární okruh byl plně funkč-
ní. Přesto se teplo k občanům města nedostalo. 
Jak si tento rozpor vysvětlit?! Řeknu vám, co se 
dělo! Marservis trestal Chodováky! Řeknete si, 
proč? Třeba proto, protože může!
   Marservis prostě teplo obyvatelům Chodova 
do bytů nepustil a příslušné ventily otevřel až 
v době, kdy musel - tedy v době, kdy končil den 
17.07.2013. A to bylo o půlnoci, takže jsme si 
užili další den bez teplé vody.
   Jelikož si vždycky víc vážím otázek než odpo-
vědí, hledal jsem důležité otázky, které je nutné 
si v souvislosti s touto příhodou položit. Zde 
jsou:
  1) Co lze očekávat od firmy, která trestá své 
zákazníky??!
   2) Co je to za systém, který umožňuje prová-
dět hromadné trestání svých příslušníků, kte-
rým tento systém patří a kteří jej financují??!

Ing. Jaroslav Srba, zastupitel města 
 
Záchytné  místo  pro  zatoulaná  
a opuštěná zvířata Města Chodov
     Od 1.7.2013 je v provozu Záchytné místo 
pro zatoulaná a opuštěná zvířata v Chodově  
ve Vančurově ulici.
   K otevření záchytného místa vedlo Město 
Chodov ukončení provozu útulku ve Vítkově, 
kam doposud byli umisťováni psi odchycení 
v našem městě. Budou zde dočasně umisťováni 
psi, než dojde k předání do útulku v Karlových 
Varech. Otvírací doba pro veřejnost je:
 Po, So   10:00 do 12:00 hodin
 St  15:00 do 17:00 hodin
Návštěvy mimo tuto dobu je nutné do-
hodnout předem telefonicky na tel.  
č. 602 221 090.   

 Nyní zde máme umístěny 4 psy,  
kteří hledají nového majitele.   

   Poskytněte nebo nám pomozte najít nový do-
mov pro tyto pejsky. Dále je možné pejskům do-
nést granule, konzervy, pamlsky nebo hračky. Sára – roční fenka středního vzrůstu

Charlie  – roční pejsek menšího vzrůstu

Ajša-  1-2 roky stará fenka středního vzrůstu

Tery  – 1-2 roky stará fenka středního vzrůstu
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          Středisko prevence   
    kriminality     
    Městské policie v Chodově
 

Střípky z činnosti MP Chodov
S opilci potulujícími se nočními ulicemi 

mají policejní hlídky svou nelehkou zkuše-
nost. Často strážníci zasahují u podobných 
událostí, kdy poté realizují nucený odvoz na 
protialkoholní záchytnou stanici a občas se 
to neobejde i bez použití donucovacích pro-
středků. Podvečerní telefonát z ulice Hlav-
ní však dozorčí službu více než udivil, když 
se na drátě hlásil 43letý muž, který žádal  
o dobrovolné a okamžité umístění své osoby 
na protialkoholní stanici. Po příjezdu hlídky 
na místo se navíc ukázalo, že muž je sice pod 
vlivem alkoholu, ale ne v takové míře, že by 
ohrožoval své zdraví. Najednou byla poli-
cejní hlídka v situaci, kdy musela muži jeho 
úmysl rozmlouvat a odkázala jej na postel 
v místě bydliště.

Svérázným způsobem se rozhodli bavit 
dva kamarádi při odchodu z restaurace v ul. 
Staroměstská, kdy v brzkých ranních hodi-
nách posilněni alkoholem vylezli na lampy 
veřejného osvětlení a zde, zavěšeni pod lam-
pou, popíjeli a vesele si užívali vyhlídky na 
ztichlou pěší zónu. Jejich počínání neušlo 
zraku kamery Městského kamerového sys-
tému, která upozornila obsluhu a na místo 
vyjela hlídka, která výtečníky za horolezecké 
vystoupení a popíjení alkoholu na pěší zóně 
ohodnotila blokovou pokutou.

Při patrole v ulici Rooseveltova hlídka 
z vozidla spatřila osobu odpovídající popisu 
v pátrání a realizovala zákrok proti 51letému 
muži. Muž byl následně předveden k další-
mu opatření na oddělení policie ČR.

V podvečerních hodinách se prodavačky 
z prodejny Mini marketu v ul. Karlovarská 
obrátily na tísňové číslo strážníků a ohlásily 
, že mají v obchodě malou holčičku, která se 
zřejmě ztratila. Strážníci prováděli následně 
šetření a brzy objevili i maminku postráda-
jící své 5leté dítě. Vše mělo naštěstí šťastný 
konec, ale žádáme rodiče o větší obezřetnost 
při hlídání svých dětí, zvláště v blízkosti ruš-
né komunikace.

V ul. 9. května ve večerních hodinách za-
žili obyvatelé panelového domu perný ve-

čer, kdy sledovali, jak z okna jednoho z bytů 
vylétávají osobní věci a zařízení bytu. Nešlo 
o nouzovou evakuaci, ale o řešení partner-
ského sporu mezi druhem a družkou, kdy 
partnerka v hádce provedla rychlé rozdělení 
majetku. Její počínání však ohrožovalo pří-
padné kolemjdoucí a budila veřejné pohor-
šení, proto její jednání bude projednáno ve 
správním řízení a hrozí jí i peněžitá sankce. 

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

První cesta do školy 
    Milí rodiče, 
  Váš malý školák poprvé vykročí na cestu 
do školy. Poprvé, podruhé s Vámi, ale pak 
již dříve nebo později sám. Pomozte svému 
dítěti, aby tento krok v životě zvládlo bez zby-
tečných problémů ve stávajících záludností 
silničního provozu. Vysvětlete dítěti hlavní 
zásady bezpečného chování v blízkosti silnič-
ní komunikace a využijte každé vhodné pří-
ležitosti (procházka, nákup) k praktickému 
nácviku těchto zásad v silničním provozu. 

S dítětem projděte celou cestu do školy a 
vysvětlete mu kudy má jít, kde má přecházet 
a kde jsou nebezpečná místa.

I na Vás totiž záleží, aby následná samostat-
ná cesta dítěte do školy nebyla jeho cestou 
poslední.

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

     Ilustrační foto
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Souhrn událostí jednotky PO
     V červnu byli chodovští hasiči povoláni cel-
kem k 22 událostem. Z toho 7 požárů, 11 tech-
nických pomocí, 1 dopravní nehoda motocy-
klu se zraněním, 3 plané poplachy. Největší  
a nebezpečný požár podkrovních bytů a stře-
chy pomáhali likvidovat hasiči v Karlových 
Varech v Jaltské ulici.
    V červenci zasahovali celkem u 20 udá-
lostí. Z toho 9 požárů, 2 technické pomoci,  
2 úniky ropných produktů, 2 úniky fenolo-
vých zbytků – kaliště pod SU a.s., 5 planých 
poplachů. Opět největší požár zaměstnal  
hasiče v K. Varech v Sokolovské ulici, kde 
hořel podkrovní byt a střecha. Nepříjemný 
zápach zaměstnává hasiče i další složky IZS. 
Další podrobné informace o zásahové činnos-
ti najdete na webu www.sdhchodov.cz     

Informace SDH
   V červnu, Krajské kolo hry Plamen, 
7.–9.6., disciplíny: štafeta 4x60m, štafeta 
dvojic, štafeta CTIF, útok CTIF, branný běh, 
požární útok). Příprava byla velmi časově  
i technicky náročná. Družstvo starších žáků 
předvedlo nad očekávání dobré časy, ale bo-
hužel se v zápalu boje nepodařilo uhlídat pár 
technických chyb, za které pak přišly trestné 
body a družstvo obsadilo v celkovém hodno-
cení 7. místo. Krajské kolo požárního sportu 
– dorost, 15.06., Sokolov, za okres Sokolov 
nastoupilo družstvo složené ze závodníků 
z Chodova, Horního Slavkova a Sokolova. 
Při svém premiérovém startu v této kategorii 
se nenechali zastrašit staršími a zkušeněj-
šími soupeři a k velkému překvapení všech 
v celkovém součtu bodů obsadili 1. místo  
a postupují tak na MČR do Jablonce nad Ni-
sou. Křižovatka – krajská liga, 22.06., druž-
stvo žen. Závod začínal netradičně po obědě, 
ale ani to nevadilo a podařilo se vybojovat 
pěkné 2. Místo. Chodovské ženy tak vedou 
průběžnou tabulku ligy s náskokem 4 bodů.  
Bor – Sadov, krajská liga mládeže, 23.06., 
náš sbor reprezentovalo družstvo mladších i 
starších. Sjela se velká konkurence, celkem 
startovalo 18 družstev a soutěžilo se ve šta-
fetě dvojic a požárním útoku. Mladší si po-
čínali velmi dobře a v celkovém hodnocení 
obsadili pěkné 3. místo. Starší předvedli svou 
sílu i v pozměněné sestavě a vybojovali pr-

venství. Noční soutěže, krajská liga, 28. 6., 
Březová, družstva vyrážela na 2 km trať a na 
stanovištích odpovídala na vylosované otáz-
ky z pravidel Hry Plamen. Po setmění pak 
družstva nastoupila za umělého osvětlení na 
start požárního útoku. Chodov měl v soutěži 
zastoupení v obou kategoriích – mladší i star-
ší. V celkovém hodnocení mladší vybojovali 
stupínek nejvyšší, starší pak pěkné 4. mís-
to. Březová (KV), 29. 6., noční soutěž mužů 
a žen, krajská liga.  Chodov měl své zastou-
pení pouze v kategorii žen. V soutěži se jim 
vedle vcelku dobře a po malém zaváhání 
obsadili pěkné 3. místo. V červnu nechyběl 
tradiční Branný den ve spolupráci s preven-
cí kriminality MP Chodov, oslavy Dne dětí 
s hasičskou pěnou, Den otevřených dveří 
v rámci Krimifestu, také proběhla pravá ha-
sičská svatba Viktora a Jany - nyní manželé 
Kožínovi, gratulujeme, přejeme hodně štěstí 
a zdraví na společné pouti životem.
V červenci, Mistrovství České republiky 
v požárním sportu dorost – Jablonec nad 
Nisou, 6. – 7. 7, do výběru za Karlovarský kraj 
se podařilo prosadit čtyřem dorostencům 
(Petr Hrbek, Petr Bazgier, Martin Děbnár  
a Radek Paštéka). Ve velké konkurenci ob-
sadilo družstvo 15. místo a odvezlo si cenné 
zkušenosti. Krásno – krajská liga – ženy, 
13.07., soutěž v krajské lize, podařilo se ob-
sadit opět medailové pozice a ženy odvez-
ly pohár za 3. místo. Letní tábor mládeže, 
13.-20.7., byl uspořádán osmidenní výlet 
pro mládežnický kolektiv. K ubytování byla 
vybrána prostorná a u lesa situovaná horská 
chata ve Smržovce nedaleko Jablonce nad 
Nisou. V rámci výletů jsme navštívili centrum 
Babylon v Liberci (lunapark a aquapark), vy-
jeli lanovkou na Ještěd, vyšlapali na vyhlíd-
ku Fikštejn (Čertův hrnec) a Černá studnice, 
osvěžili se u Mumlavských vodopádů a našli 
skřítkův poklad. Nemohli jsme si nechat ujít 
exkurzi na stanici HZS Jablonec nad Nisou. 
V náročném programu se našla i chvíle na od-
počinek, grilování, hry či promítání v letním 
kině. Dalovice, krajská liga – ženy, 20.07., 
ženy zabojovaly a přivezly pěkné 2. místo. 
V průběžném hodnocení se dělí o první místo 
s družstvem z Dalovic.

Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov
www.sdhchodov.cz 
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Chodovské rekordy
   13. ročník Chodovských rekordů pořádá 
SRPD při DDM Bludiště za podpory Města 
Chodov v úterý 24. září 2013 od 13:00 do 16:00 
hodin u DDM Bludiště. Přijďte překonat cho-
dovské rekordy v netradičních disciplínách, 
které byly vytvořeny v minulých dvanácti le-
tech. Pro každého rekordmana je připravena 
cena. Na věku nezáleží! 

Školka - CUP
  3. ročník turnaje v kopané pro chodov-
ské mateřské školy pořádají DDM Bludiště  
a TJ Spartak Chodov. Termín: 17.09.2013 od 
9:00 (sraz do 8:45 h). Místo: Areál TJ Spartak 
Chodov. 
Kdo: Předškolní třídy všech MŠ v Chodově. 
Přijít mohou celé třídy předškoláků – budou 
fandit a pro úplně všechny jsou připraveny do-
provodné soutěže. Zváni jsou i rodiče dětí, kte-
ří mohou své ratolesti povzbuzovat. Hraje se 
venku na travnatém, nebo umělém povrchu. 
Těšíme se na vaši účast!

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 05.09.2013 závody 
na zahájení školního roku.
   Zahájení: v 16:00 hodin na stadionu ŠAK. 
Akce proběhne formou závodů rodičů a je-
jich 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

V září světlušky září 
   11. ročník celorepublikové sbírky sloužící  
k podpoře dětí a dospělých s těžkým zdravot-
ním postižením. Právě vy můžete pomoci kou-
pí upomínkového předmětu s logem Světlušky.
   Váš příspěvek vhoďte 9.-11. září 2013 do  
zapečetěné lucerničky našich dobrovolníků, 
žáků chodovské školy a spolupracovníků Domů 
dětí a mládeže Bludiště. Vypadají jako opravdo-
vé světlušky oblečené do světluščích kostýmů.     
Pomozte nám rozsvítit svět nevidomých.

Městská galerie Chodov 
   se sídlem v DDM Bludiště připravuje:
Výstavu Plastikové modelářství 
Termín výstavy: 2.9.- 13.9.2013
Výstavní dny: út, st, čt 9-12 a 14-17 h.
Kurz: Kouzlo prázdnoty - Devatero řemesel
kurz řemeslných prací pro veřejnost, 
sobota 12.10.2013 od 10 do 16 hod.

Burza zimního oblečení
  Burza dětského oblečení, obuvi, hraček  
a sportovního vybavení.
po a út 7.- 8.10. prodej 10-17 h
středa 9.10.     výdej+vyúčtování 10-16 h
   Přijímáme pouze dětské čisté a zachovalé 
zboží.
   Nabízíme již vyzkoušený postup: přijďte 
se předem domluvit do kanceláře, přidělíme 
Vám kód, arch k zapsání Vašeho zboží a Vy si 
doma vše v klidu připravíte. Ve dnech od 30.9. 
– 4.10.2013 už jen přinesete označené, oceně-
né oděvy i se seznamem.

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 zábav-
ných soutěží a her)
Pohybové hry 2 (předškoláci; forma zá-
bavných 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; po-
hybová průprava do gymnastiky, soutěže, 
pouze dívky)
Barevný minivolejbal (1.-2. třída; zákla-
dy volejbalu, míčové hry, obratnost) 
Barevný volejbal (3.-5. třída; základy vo-
lejbalu, míčové hry, obratnost)
Beachvolejbal + volejbal (od 6. třídy)                           

DDM     
Bludiště Chodov
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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 ka-
rate)
Historický šerm  (6-7 let s rodiči, ostatní 
samostatně; nácvik se zbraněmi…)                     
Klub deskových her (od 6 let; Carcasson-
ne, Osadníci z Katanu, Activity 2, atd.)
Digitální fotografie (od 11 let; základy 
práce s fotoaparátem, úprava fotografií, vý-
jezdy za focením)
Dívčí klub (10 - 15 let; výtvarné a deko-
rační 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, exkur-
ze)
Rytmus (5 – 8 let; taneční sestavy 
a vystoupení)
Rokenrol (10 – 11 let; nácvik na vystoupe-
ní 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)
Plastikové modelářství (od 6. třídy)

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

Městská     
knihovna   
Chodov       
  

Rodinka – Hrajeme si se zvířátky
čtvrtek 05.09. od 10:00 h
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek pro 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6let.

Výstava  a  hlasování  soutěže  Prázdninový 
kamínek
od 09.09. do 16.09.  
na dětském oddělení

Vyhlášení vítězů 
Pohlednicové soutěže a Prázninového 
pondělí 16.09. 16:00 h 
na dětském oddělení

Výtvarná soutěž Duchové a kostlivci
od 30.09. do 21.10.
  V tomto období můžete na dětském oddělení 
odevzdávat své výrobky. Výstava a hlasování 
proběhne od 23. října do 8. listopadu. 

Burza knih
pondělí 30. 9. od 9:00 do 18:00 hodin
Prodej dalších vyřazených knih za minimální 
ceny. 

Výtvarná dílnička
čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
• 5. 9.  Stojánky na tužky
• 19. 9. Bambuláčci
• 26. 9. Podzimní dekorace 

Výtvarné dílničky jsou pro děti i dospělé. 
 
 

Středeční soutěže
každá středa 
od 16:00 do 17:00 hodin
 

VŠECHNY AKCE JSOU URČENY   
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Hrajeme si s pohádkami
každé pondělí od 17:00 hodin  
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
• 16. 9.  Vodnické pohádky
• 23. 9.  Čarodějnické pohádky
• 30. 9.  Čertovské pohádky
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Základní umělecká škola
Chodov
Zahájení šk.roku 2013/2014 

pro stávající žáky ZUŠ Chodov v pondělí  
2. září  2013
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin (domluva 
dle rozvrhu).

Přijímací řízení nových žáků
se uskuteční 3. a 4.9.2013 (út, st) 
v době 15:00–17:00 hodin
Pro hudební obor:
 v budově HO (ul. Nám. ČSM 693) 
v přízemí, učebna č. 17.
Pro výtvarný obor:
 v prostorách budovy II. ZŠ – 1. patro
Pro taneční obor:
 v baletním sále 
(Smetanova 738 - suterén školní jídelny) 
Do literárně dramatického oboru:
čtvrtek 5.9. 2013 od 13:00-17:00 hodin
v 1. patře budovy školní jídelny 
(Smetanova 738)

5.9.2013 se pro rodiče žáků PHV koná 
informativní schůzka v 16:00 hod. – sál 
ZUŠ (p. uč. Jana Hrebeňáková).

   Začátkem prázdnin se soubor ZUŠ pod 
vedením p. uč. Martina Doležala zúčastnil  
hudebního festivalu „Karlovarská rocková 

Tipy knihkupectví
Joy Fieldingová - Potok stínů
E. L. James - Fifty Shades Freed: 
Padesát odstínů svobody
Dan Brown - Inferno
Šmoulové 2 (film.příběh) - Únos Šmoulinky

Tip pro Vás:  
Iva Hüttnerová – Kalendář 2014 

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

Infocentrum Chodov
Nově předprodej také prostřednictvím sítě  

Ticketstream.  
tel.: 352 352 260

mapa“ v amfiteátru pod hradem Loket. Žáci 
sbírali zkušenosti od ostatních profesionál-
ních hráčů. 

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka

ZŠ Husova ul.

   Prázdniny skončily. Na první pohled by 
se mohlo zdát, že po celou dobu byla škola 
zamčená a dopřávala si zaslouženého odpo-
činku. Ale opak je pravdou.

Rekonstrukce školy
   Proběhla celková rekonstrukce sociální-
ho zařízení na 2. stupni ZŠ. Žáci se dočkali  
i vytoužených zrcadel, která byla jejich vel-
kým přáním.
    Důležitou akcí byla také přestavba bý-
valé posilovny a šaten (za přispění měs-
ta Chodova a firmy KH CETTO, s.r.o.) na 
moderní učebny, ve kterých bude probíhat 
nejen výuka praktických činností, ale i fyzi-
ky. Žáci se zde budou postupně seznamovat 
s obráběním dřeva, kovu, plastů a provádět 
činnosti, jejichž cílem bude získání základ-
ních pracovních návyků, které by žáky měly 
motivovat k výběru budoucího povolání. 

Projekt Dílny
   Projekt „Dílny“ (za podpory vedení města) 
je prvním krokem ke spolupráci mezi ško-
lou, chodovskými firmami a ISŠTE v Soko-
lově, který by měl směřovat k výběru střed-
ních škol a odborných učilišť s technickým 
zaměřením.
    Proto se znovu obracíme na občany Cho-
dova, kteří vlastní stavebnice Merkur (i 
jejich nekompletní části), zda by je mohli 
věnovat jako učební pomůcky. Předem dě-
kujeme.

Zájmové kroužky letos opět otevřené
   Již v loňském roce úspěšně probíhaly  
zájmové kroužky určené pro žáky naší ško-
ly (financované ze SRŠ). Také letos budou 
otevřené kroužky taneční, sportovní a cvi-
čení z ČJ pro žáky 1. stupně.

Třída s rozšířenou výukou TV a VV
Od září bude nově otevřena smíšená třída 
s rozšířenou výukou TV a VV. Pokud se vý-
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uka osvědčí, připravujeme otevření i pro 
další školní rok 2014/2015.
   Počátkem září vyjede 7. třída s rozšířenou 
výukou TV na sportovní soustředění na Sar-
dinii.

Zážitkové dny
   A stejně jako loni i letos nás čekají zážitko-
vé dny. Ten první (se sportovní tématikou) 
proběhne již v září. Foto a další podrobnosti 
budou na stránkách školy.

Pronájem  tělocvičny  a  bývalé  školní  jí-
delny
Pro školní rok 2013/2014 nabízíme k pro-
nájmu tělocvičnu a budovu bývalé školní 
družiny (vhodné např. pro hudební a ta-
neční skupiny) V případě zájmu se prosím 
obracejte na vedení školy. Tel. 352 352 390 
(Mgr. Libor Dočkal).

Mgr. Lenka Hrušková

ZŠ praktická a speciální   

Vzpomínka na závěr školního roku  
2012/2013 v ZŠ praktické
   Stejně jako v loňském roce, jsme i letos měli 
krásně zpestřený konec školního roku. 
   Díky projektu s názvem „Škola nemusí být 
problém“ s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010, 
který naše škola realizuje, jsme ve středu 
19.06. vyjeli na pobytový výjezd do Nových 
Hamrů.
   Ubytování v Penzionu Na faře, bylo napro-
sto senzační. Pokojíčky plné andělíčků, milý 
přístup majitelů a výborná kuchyně, co víc 
jsme si mohli přát. Na výjezdu jsme se do-
zvěděli spoustu nových zajímavých informa-
cí a zažili množství krásných chvil a zábavy. 
Navštívili jsme nejdecké muzeum, kde právě 
probíhala výstava loutek z televizních večer-
níčků a seriálů. Velkým zážitkem pro nás byl 
celodenní výlet na Plešivec, kde na nás čekalo 
trochu té tělesné námahy v lanovém centru. 
Větší žáci si prošli středně těžkou dráhu. Ani 
ti menší z nás však nezaháleli a s vervou sobě 
vlastní si vyzkoušeli dráhu pro děti. Náš velký 

Gymnázium a obchodní    
akademie Chodov
Plnou parou vpřed     
Po krásném a sluníčkem zalitém období 
prázdnin a dovolených se opět otevírají dveře 
naší školy. Od začátku se v plné síle vrhneme 
do práce a Vám, čtenáři, přinášíme informace 
o akcích, které proběhly v období prázdnin, 
nebo které nás čekají v měsíci září. 

obdiv si získali dva z našich spolužáků, kteří 
sebrali odvahu a zhoupli se na obří houpačce. 
Ale protože život není jen o zábavě, připravily 
si pro nás paní učitelky něco z trochu jiného 
soudku. Čekalo nás zdolání Krušnohorské 
stezky pověstí. Úkol to nebyl až tak snadný, 
protože jsme dostali slepé mapy stezky, do 
kterých jsme měli zapsat všechna jména kruš-
nohorských skřítků a jiných bájných bytostí.  
    I když jsme při plnění tohoto úkolu mu-
seli namáhat naše hlavičky, byla to pro nás 
velká zábava. Odměnou za celodenní náma-
hu v horkém počasí pro nás bylo podvečerní 
koupání v bazénu, po kterém jsme se těšili na 
dobrou večeři a vyhodnocení našeho celoden-
ního snažení. 
   Poslední den jsme se vydali na indiánskou 
výpravu. Zjistili jsme, jak dříve indiáni žili, 
jak lovili, v čem bydleli. Poprvé jsme viděli 
pravé indiánské týpí a indiánskou vesnici. 
Výpravu jsme zakončili, jako praví indiáni, 
hlasitým indiánským pokřikem. 
   Krušnohorská příroda, krásné ubytování 
a vstřícný přístup majitelů penzionu byl na-
prosto bezchybný. Tyto tři dny pro nás budou 
nezapomenutelným zážitkem, ke kterému se 
vždy rádi ve vzpomínkách budeme vracet. 

Účastníci výjezdu

    Účastníci výjezdu
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Středoškolská odborná činnost (SOČ)
   SOČ je soutěží talentovaných středoškolá-
ků v řešení odborných problémů v 18 vědních 
oborech. Účastníci prochází jednotlivými koly 
a vyvrcholením je pak celostátní kolo, do kte-
rého postupují jen ti nejlepší. V loňském roce 
naši školu skvěle reprezentoval Pavel Vašek, 
který se probojoval až do absolutního finá-
le. Koordinátorkou pro SOČ se ve škole stala 
Mgr. Hana Lukešová, jež motivovala žáky 
k účasti na letním pracovním soustředění. 
V měsíci srpnu se tak vydali někteří naši ši-
kovní studenti na pracovní soustředění, které 
bylo zaměřeno právě na tvorbu práce v rámci 
SOČ. Studenti se dozvěděli mnohé důležité in-
formace, které uplatní při tvorbě vlastní prá-
ce. Věříme, že soustředění bylo přínosem a že 
nabyté vědomosti se odrazí v kvalitě letošních 
prací.

Adaptační aktivity
   A pokud jsi právě Ty, drahý čtenáři, naším 
budoucím primánem, čekají Tě v září adaptač-
ní aktivity, díky kterým poznáš nové spolužá-
ky, školu i učitele. Patronát nad Tvou třídou 
převzala naše velmi aktivní třída G7, která Tě 
bude provázet prvními dny na naší škole. A 
věř, že se máš na co těšit.

Svět tančí
  Akce Svět tančí je součástí Mezinárodního 
folklorního festivalu v Karlových Varech, jež 
probíhá v období od 3. do 8. září. V Městském 
divadle v Karlových Varech tak proběhne 6. 
září představení, na kterém budou k vidění 
soubory z Číny, Mexika, Venezuely, Srbska, 
Indonésie, Slovenska a Německa. Pro naši 
školu se stala tradicí návštěva tohoto festivalu. 
V minulých letech se představení setkalo s vel-
mi pozitivními ohlasy z řad studentů. 
   Na závěr bychom chtěli popřát všem našim 
žákům i učitelům, aby byl další školní rok na 
naší škole úspěšný, plný radosti a nových po-
znání.

Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Chodovská Barbora 
ve Velehradu 
   Socha sv. Barbory, která od srpna 2012 zdobí 
kostel sv. Vavřince v Chodově, byla tento rok 
v červenci vystavena ve Velehradu u příleži-
tosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Meto-

děje. O její transport se postarala Vězeňská 
služba Horní Slavkov, v jejímž zařízení byla 
socha vytvořena. Dnes je již socha zpátky na 
svém místě. 

Jiří Milt, předseda HS Solles Chodov   

PC kurzy pro seniory    
v Karlovarském kraji
   Centrum pro zdravotně postižené Karlovar-
ského kraje pořádá již dlouhodobě oblíbené 
bezplatné PC kurzy pro seniory v Karlovar-
ském kraji, které budou probíhat během září 
a října 2013. Díky Nadačnímu fondu manželů 
Livie a Václava Klausových pořádá v letošním 
roce kurzy v těchto městech: Bochov, Žlutice, 
Potůčky, Dolní Rychnov, Královské Poříčí, 
Vintířov, Planá, Plesná.
   Cílem projektu Senioři komunikují je pod-
pora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání  
a užívání osobních počítačů. Vzdělávací pro-
jekt je zaměřen především na ty seniory, kte-
ří doposud neměli příležitost se seznámit se 
zmíněnými moderními komunikačními pro-
středky blíže, a chtějí se je alespoň v základ-
ních funkcích naučit ovládat, aby překonali 
handicap, kterým by budoucí generace senio-
rů už neměly být tolik poznamenány. 
   Veškeré informace Vám poskytneme na 
pobočce Centra pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje v  Sokolově, Rokycano-
va 1756 (budova polikliniky, 3. patro), tel.: 
352 628 788, 602 340 482, e-mail:
 sokolov@sluzbypostizenym.cz.
T e r m í n y  k u r z ů :
Dolní Rychnov, 30. 9. – 4. 10. 2013
Základní škola, B. Němcové 1784, Sokolov, 
Královské Poříčí,  7. – 11. 10. 2013
Základní škola, Dlouhá 63, Královské Poříčí, 
Vintířov, 14. – 18. 10. 2013
Základní škola Vintířov 65

Lucie Tomášková,  
Centrum pro zdravotně postižené  

Karlovarského kraje, Sokolov

    Ilustrační foto
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pátek 20. 9. v 17h, sobota 21. 9. a neděle 22. 9. v 15h
LETADLA 3D /92/
Premiéra / Animovaný, rodinný , komedie / USA.    Prášek, práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V 
cestě mu stojí jen několik poněkud větších problémů - Prášek není tak docela stavěný pro závody, a 
kromě toho má tak trochu strach z výšek. 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 21. 9. a neděle 22. 9. v 17h
ONE DIRECTION 3D: THIS IS US
Premiéra / Hudební, dokumentární / Velká Británie. 
Je jich pět, říkají si One Direction a představují zřejmě nejpopulárnější chlapeckou kapelu současnosti - 
alespoň v očích fanynek. Nyní jejich kult přiblíží snímek, který se bude v kinech promítat jen čtyři týdny. 

Přístupné, titulky. Vstupné 150 Kč

čtvrtek 12. 9. v 17 h,  pátek 13. 9. v 19:30 h, sobota 14. 9. a neděle 15. 9. v 17  h
MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
Premiéra / Akční, western / USA.
Patnáctiletá dívka Clary žije se svou matkou a nejčastěji tráví volný čas s nejlepším kamará-
dem Simonem. Její život se nenávratně změní ve chvíli, kdy v nočním klubu potká trojici 
lovců stínů – bojovníků proti tvorům z podsvětí.

Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 7. 9. v 17 h, neděle 8. 9. v 19:45 h
premiéra / Drama / Česko

Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy.
Nevěsta a ženich – Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Sta-
nislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již 
prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy... 

Přístupné. Vstupné 130 Kč

PREMIÉRA / SCI-FI, AKČNÍ, THRILLER / USA

ČTVRTEK 19. 9., PÁTEK 20. 9.,
SOBOTA 21. 9. A NEDĚLE 22. 9. V 19:30 h

PŘÍSTUPNÉ OD 12 LET, TITULKY
VSTUPNÉ 130 KČ



Kino

sobota 7. 9. a neděle 8. 9. v 15 h

JÁ PADOUCH 2 3D /98/
Animovaný, komedie, rodinný / USA
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 135 Kč

neděle 1. 9. v 17 h a pondělí 2. 9. v 19:30 h

R.I.P.D.- URNA:
ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D
Akční, krimi, komedie / USA  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...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 135 Kč

úterý 10. 9. a středa 11. 9. v 19:30 h

REVIVAL /116/
Premiéra / Komedie, hudební / Česko
Smoke, to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli 
a každý ze čtyř bývalých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po 
svém. Každý z nich má teď za sebou svůj život a svůj vlastní příběh...

Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 5. 9.,pátek 6. 9. a sobota 7. 9. v 19:30 h

RIDDICK
Premiéra / Sci-Fi, akční, thriller / USA
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick 
bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším, 
než kdykoliv předtím...

PPřístupný, titulky. Vstupné 120 Kč

sobota 14. 9. a neděle 15. 9. v 15 h  

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D /96/
Premiéra / Animovaný / Španělsko
Justin  žije v království, kde rytíři upadli v nemilost vládnoucí buržoazie. I 
přesto je jeho snem stát se chrabrým rytířem, jako byl jeho dědeček. Vydává 
se proto na dobrodružnou cestu ke splnění své touhy. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

Pondělí 16. 9. a úterý 17. 9. v 19:30 h 

RED 2
Akční, krimi, komedie / USA.   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 Mal-
kovich a Helen Mirren budou mít v pokračování velmi exklusivní posily. V RED 
2 si užijeme i Anthony Hopkinse nebo Catherine Zetu-Jones. 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 110 Kč
středa 18. 9. v 19:30 h a čtvrtek 19. 9. v 17 h

MILLEROVI NA TRIPU /110/
premiéra / Komedie / USA 
David je drobný obchodník s nádobím. Když se pokusí pomoct několika 
místním teenagerům, skončí zmlácený třemi místními punkery. Ti mu také 
ukradnou všechny peníze, a tak David najednou dluží velké peníze svému do-
davateli. Aby zachránil situaci a vyrovnal účty, musí se David stát pašerákem 
drog a dopravit nejnovější zásilku z Mexika.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
čtvrtek 19. 9., pátek 20. 9., sobota 21. 9. a neděle 22. 9. v 19:30  h 

ELYSIUM /109/
premiéra / Sci-Fi, akční, thriller / USA     V roce 2159 existují dva 
druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické stanici s náz-
vem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Dela-
court (Jodie Foster) je ochotna udělat cokoli, aby pro obyvatele Elysia zůstal 
zachován jejich luxusní životní styl. A naopak lidé na Zemi jsou ochotni udělat 
cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 12. 9. v 19:30 h,  pátek 13. 9. v 17 h, sobota 14. 9. a neděle 15. 9. v 19:30  h 

OČISTA /85/
premiéra / Thriller, horor, Sci-Fi / USA, Francie
Jak vyřešit alarmující míru kriminality? Legalizací všech zločinů. Na jednu jedi-
nou noc v roce se Amerika blízké budoucnosti proměňuje v nejnebezpečnější 
místo na Zemi. Když se vás někdo rozhodne zabít, nikdo vám nepomůže, pro-
tože všechny složky záchranného systému jsou během Očisty mimo provoz...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč 

čtvrtek 12. 9. v 17 h,  pátek 13. 9. v 19:30 h,
sobota 14. 9. a neděle 15. 9. v 17  h 

MORTAL INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ
premiéra / Dobrodružný., fant., romantický / Kanada
Patnáctiletá dívka Clary žije se svou matkou a nejčastěji tráví volný čas s 
nejlepším kamarádem Simonem. Její život se nenávratně změní ve chvíli, kdy 
v nočním klubu potká trojici lovců stínů – bojovníků proti tvorům z podsvětí. 
Přístupné, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 8. 9. v 17 h, pondělí 9. 9. v 19:30 h

OSAMĚLÝ JEZDEC /151/
Western, akční, dobrodružný / USA  Indiánský bojovník Tonto (Johnny
Depp) se dělí o dosud nevyřčené příběhy, které způsobily proměnu Johna 
Reida (Armie Hammer), muže zákona, v legendu spravedlnosti – společně 
s diváky se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humor-
ných neshod, které musejí oba rozpačití hrdinové překonat...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 95 Kč

sobota 7. 9. v 17 h, neděle 8. 9. v 19:45 h

LÍBÁNKY /98/
Premiéra / Drama / Česko.
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – 
Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, na-
vzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své 
šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však odhod-
láni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde... 
Přístupné. Vstupné 130 Kč

úterý 3. 9. a středa 4. 9 v 19:30 h 

STÁŽISTI /119/
Komedie / USA  Billy (Vince Vaughn) a Nick (Owen Wilson) 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 zá-
jemci o pracovní místa je celá tlupa geniálních univerzitních studentů, technicky 
nadaných géniů. Teď je tedy čeká souboj s elitou národa… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 110 Kč

neděle 1. 9. ve 15 h

ŠMOULOVÉ 2 3D
Animovaný, komedie, rodinný / USA
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 155 Kč

čtvrtek 5. 9. a pátek 6. 9. v 17 h

DRSŇAČKY /117/
premiéra / Komedie, akční, krimi / USA  Zvláštní agentka FBI Sarah 
Ashburn (Sandra Bullock) a bostonská policajtka Shannon Mullins (Me-
lissa McCarthy) už nemůžou být odlišnější. Upjatá Sarah je ambiciózní, talen-
tovaná, inteligentní a má detektivní schopnosti jako Sherlock Holmes. Oproti 
tomu svérázná Shannon vyrostla na ulicích Bostonu a umí střílet rovnou od 
boku. Pistolí i svou nevymáchanou pusou..
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 1. 9. v 19:30 h

PAŘBA NA TŘETÍ /100/
Komedie / USA  Tentokrát nebude žádné loučení se svobodou. Žádná 
svatba. Co by se tak asi mohlo zvrtnout? Ale když Vlčí smečka vyrazí na ces-
tu, 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

Zpravodaj města Chodova. Září 2013
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pátek 20. 9. v 17h, sobota 21. 9.  a neděle 22. 9. v 15h

LETADLA 3D /92/
premiéra / Animovaný, rodinný , komedie / USA
Prášek, práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly sní o tom, že 
se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí 
jen několik poněkud větších problémů - Prášek není tak docela stavěný pro 
závody, a kromě toho má tak trochu strach z výšek. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 21. 9. a neděle 22. 9. v 17 h

ONE DIRECTION 3D: THIS IS US
premiéra / Hudební, dokumentární / Velká Británie
Je jich pět, říkají si One Direction a představují zřejmě nejpopulárnější chla-
peckou kapelu současnosti - alespoň v očích fanynek. Nyní jejich kult přiblíží 
snímek, který se bude v kinech promítat jen čtyři týdny.
Přístupné, titulky. Vstupné 150 Kč

středa 25. 9. v 19:30 h a čtvrtek 26. 9. v 17 h

WOLVERINE 3D /136/
Sci-Fi, dobrodružný, fantasy / USA 
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se v novém, vý-
pravném akčním dobrodružství podívá do současného Japonska. V pro něj zcela 
neznámém a nesrozumitelném světě se střetne se svou největší nemesis. Z ne-
lítostné bitvy na život a na smrt odejde navždy poznamenaný. Prvně v životě se 
cítí zranitelný, ocitá se na samé hraně svých fyzických a psychických možností.  
Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 26. 9.,  pátek 27. 9. v 19:30 h,  sobota 28. 9. v 17 h

POT A KREV /129/
premiéra / Krimi, komedie, akční / USA   Daniel Lugo (Mark Wahl-
berg) je sympatický trenér z posilovny, který ve volných chvílích myslí jen na 
to, jak bezbolestně zbohatnout. Protože věří, že mu to celkem pálí, vymyslí 
plán, do něhož zasvětí své dva kumpány, Adriana (Anthony Mackie), chlapíka 
totálně rozhašeného steroidy, a čerstvě propuštěného recidivistu Paula 
(Dwayne Johnson), z něhož se stal ve vězení velmi věřící člověk…
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 120 Kč

pátek 27. 9. a neděle 29. 9. v 17 h

PERCY JACKSON: MOŘE NESTVŮR 3D /108/
Akční, dobrodružný, drama / USA.
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 135 Kč

sobota 28. 9. a neděle 29. 9. v 15 h

UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D /109/
Animovaný, dobrodružný, komedie/ USA
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…
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

sobota 28. 9., neděle 29. 9. a pondělí 30. 9. v 19:30 h

V ZAJETÍ DÉMONŮ /112/
premiéra / Horor, thriller / USA
Film „V zajetí démonů“, natočený podle skutečných událostí, vypráví hrůzný 
příběh světově proslulých vyšetřovatelů paranormálních jevů Eda a Lorraine 
Warrenových, kteří byli pozváni na odlehlou farmu, aby pomohli rodině
terorizované temnými silami.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Pondělí 23. 9. a úterý 24. 9. v 19:30 h

PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 3D /132/
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: 
masivní roboti nazvaní Jaegers, kteří jsou ovládaní dvěma piloty. Jenže i tyto 
roboti se zdají  být téměř bezmocní..
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Tv studio Chodov program

36.  týden 2013

3. 09. úterý, 5. 09. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 6. 09. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY    Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

SBOROVNA    Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD    Zprávy ze západu Čech (premiéra)

38.  týden 2013

17. 9.  úterý a 19. 09. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 20. 09. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY    Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

TAO SEXU    Záznam z divadelního představení (premiéra)

TV ZÁPAD    Zprávy ze západu Čech (premiéra)

37.  týden 2013

10. 09. úterý a 12. 09. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 13. 09. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY    Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS   Souhrn událostí  (premiéra)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

TOUCH OF GOSPEL    Záznam koncertu z kostela sv. Vavřince (premiéra)

TV ZÁPAD    Zprávy ze západu Čech (premiéra)

39.  týden 2013

24. 09. úterý a 26. 09. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 27. 09. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY    Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS   Souhrn událostí (premiéra)

KINOMIX     O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE – OCHRÁNCI PŘÍRODY  Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

ROCKPARÁDA    Rocková hitparáda (premiéra)

TV ZÁPAD    Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Září 2013

Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Plastikové modelářství  02.-13.09.  Městská galerie   DDM Chodov
Výstava    Chodov

Zahájení šk.r. 2013/2014  02.09.  ZUŠ Chodov  ZUŠ Chodov
pro stávající žáky ZUŠ Chodov  09:00-12:00 a 
  13:00 -17:00 

Výkup zlata  03.09.  Restaurace Bravo  KASS Chodov
  10:00 – 16:00   

Přijímací řízení nových   03. – 04.09.    ZUŠ Chodov
žáků do ZUŠ Chodov pro:  15:00 - 17:00
hudební obor (HO)  HO - ZUŠ Chodov
výtvarný obor (VO)     VO - ZŠ Školní ul. - 1. patro   
taneční obor (TO)  TO - ŠJ Smetanova ul. - 
  suterén

Přijímací řízení pro   05.09.  ŠJ Smetanova ul. -   ZUŠ Chodov
literárně dramatický obor  14:00 – 17:00  1. patro

Starověké recepty na zdraví  05.09.  MěK - podkroví  MěK Chodov
Další z cyklu besed s panem   18:00
Tomášem Kábrtem

Rodinka  05.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Hrajeme si se zvířátky  10:00

Výtvarná dílnička  05.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Stojánky na tužky  14:00 -17:00 

Světluška – 11. ročník  09.-11.09.  Chodov  DDM Chodov
celorepublikové sbírky

Prázdninový kamínek  09.-16.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov 
výstava a hlasování

Prodejní trhy levného textilu   10.09.  společenský sál KASS   KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 – 17:00

Výkup zlata  12.09.  kino Malá scéna  KASS Chodov
  09:00 – 17:00 

Den horníků a energetiků  12.09.  společenský sál KASS  KASS Chodov
SU a.s.  14:00

Hrajeme si s pohádkami  16.09.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Vodnické pohádky  17:00 

Vyhlášení vítězů soutěží  16.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Pohlednicová, Prázdninový  16:00
kamínek

Prodejní trhy levného textilu   16. - 17.09.  společenský sál KASS   KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 – 17:00 
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Sport
Závody rodičů a dětí  05.09.  areál ŠAK  SRPD při
  16:00    DDM Chodov

Chodovský bikemaraton  08.09.  starty hotel Nautilus  TJ Plamen Chodov
  08:00

Školka Cup 2012 –  17.09.  areál TJ Spartak  DDM Chodov 
turnaj v kopané pro   09:00    TJ Spartak Chodov
chodovské MŠ

Volejbal 1.liga kadetek  28.09.  Sportovní hala   BVC Chodov
BVC Chodov – ZŠ Mikulova  10:00 a 14:00  Chodov

Výkup zlata  17.09.  kino Malá scéna  KASS Chodov
  10:00 – 16:00 

Co je člověk?  19.09.  MěK – podkroví  MěK Chodov
Další z cyklu besed s panem   18:00
Tomášem Kábrtem

Výtvarná dílnička  19.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Bambuláčci  14:00 -17:00

Chodovské posvícení  21.09.  společenský sál KASS  KASS Chodov
  10:00 – 18:00  + park a okolí 

Hrnek bez  hranic   21.09.  před KASS  Město Chodov
  10:00 – 18:00 

Prodejní trhy levného textilu   22.09.  společenský sál KASS   KASS Chodov
a spotřebního zboží  09:00 – 17:00 

Hrajeme si s pohádkami  23.09.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Čarodějnické pohádky  17:00

Chodovské rekordy –  24.09.   u DDM Bludiště  DDM Chodov
13. ročník  13:00 -16:00
 
Výtvarná dílnička  26.09.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Podzimní dekorace  14:00 -17:00 

Hrajeme si s pohádkami  30.09.                      MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Čertovské pohádky  17:00

Výtvarná soutěž  30.9.-21.10.  MěK – dětské odd.  MěK Chodov
Duchové a kostlivci

Burza vyřazených knih  30.09.  MěK – čítárna  MěK Chodov
  09-18:00
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TJ Plamen Chodov    
- cyklistika
  Martin Kubík přivezl z MČR juniorů na 
dráze  tři medaile  a  čtvrtou  získal o pár 
dní později v Českých Budějovicích s tý-
mem Dukly Praha v časovce družstev na 
silnici na MČR.

  Po úspěšném vystoupení Martina na juni-
orském MČR v silniční cyklistice, ze kterého 
přivezl domů stříbro si ještě lépe vedl při 
republikovém mistrovství na dráze v Pros-
tějově 25 – 27. července. Zde v konkurenci 
nejlepších specialistů dráhařů vybojoval ve 
stíhačce jednotlivců na 3 km bronz a vzápětí 
na to v bodovacím závodě druhou bronzovou 
medaili. Mistrovský titul po té získal jako 
člen družstva  Dukly ve stíhačce družstev na  
4 km, kdy sestava Dukly s Martinem Kubí-
kem téměř dojela svého finálového soupeře.

   Takhle vítězně naladěný odjížděl Martin  
z Chodova do Č. Budějovic na mistrovskou  
časovku družstev v silniční cyklistice, kam ho 
pozval trenér Dukly Praha, aby opět pomohl 
týmu k co nejlepšímu výsledku v této velmi 
náročné cyklistické disciplíně. Tah se Dukle 
podařil a tým Dukly doplněný M. Kubíkem 
(TJ Plamen Chodov) na 50 km dlouhé trati 
zvítězil a získal tak druhý mistrovský titul v le-
tošním roce.
   Pro Martina Kubíka je rok 2013 nejúspěš-
nější v jeho dosavadní sportovní kariéře a my 
doufáme, že dosažené výsledky mu pomůžou 
k dalšímu sportovnímu růstu a k přestupu do 
Dukly Praha, které jako junior výrazně pomo-
hl v zisku významných mistrovských titulů.
   Pro TJ Plamen je to významný mezník v jeho 

40 let trvajícím působení v cyklistice. Tak vý-
razného úspěchu zatím nikdy nebylo dosaže-
no, ale jak je vidět možné to je, stačí, když se 
dokáže skloubit nadšení a vůle, zaujetí rodičů 
a podpora mladého sportovce, pomoc mateř-
ského oddílu a nakonec i podpora sponzorů, 
mezi nimiž se v této věci nejvíce angažuje svý-
mi dotacemi na rozvoj sportu město Chodov.

František Nádvorník, TJ Plamen Chodov

SAMURAI FIGHT                   
CLUB CHODOV
Sezóna 2012 – 2013                                              
Nová sezóna, nové úspěchy
  První a velmi důležitý úspěch byl vstup klu-
bu do prestižní organizace Shidokan Czech 
republic. Tímto je spojeno i rozšíření sportov-
ních aktivit v bojovém světě. Poprvé v historii 
klubu nastoupil Pavel Pilný na MČR Muay 
Thai, dále se k němu připojil Václav Kolář, 
kde oba  úspěšně slavili pozitivní bilanci v této 
sezóně. 
   V kyokushin karate se klub zúčastnil - II. 
krkonošského poháru v kyokushikai karate 
v Hostinném, kde Pavel Pilný zvítězil ve své 
kategorii, Pavla Jehlíková skončila na 2. místě 
a vybojovala cenu nejlepší bojový duch tur-
naje, 3. místo obsadila Zuzana Weisová. Na 
MČR v Novém Bydžově Pavel Pilný potvrdil 
svoji formu a stal se mistrem ČR. Pavla Jehlí-
ková obsadila 2. místo, Milan Popovič 3. mís-
to, Zuzana Weisová 4. místo, Jiří Hlaváč také 
4. místo. Za nejmenší Jana Petříková obhájila 
opět 1. místo, Jan Kolář 2. místo, Jan Šmíd 
2. místo a Pavel Jelínek 3. místo. VI. ročníku 
turnaje o pohár krajského ředitele PČR v pl-

     Martin v mistovském dresu na stupních vítězů vlevo

      Martin v dresu TJ Plamen má na krku bronz
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nokontaktním karate Karlovy Vary se zúčast-
nil Václav Kolář 1. místo, Pavel Pilný 1. místo,  
Milan Popovič 2. místo, Petr Šturc 3. mís-
to. Na mezinárodní scéně se děti zúčastnili 
XI. otevřeného mistrovství Německa v kyo-
kushin karate dětí a mládeže kata, kumite,  
1. místo Jana Petříková, 3. místo Lukáš Rys, 
2. místo Pavel Jelínek. 
   V této sezóně nechyběl ani tradiční klubo-
vý kemp ve Vysoké Peci v pensionu Sportka 
a několik reprezentačních kempů Shidokan 
maraton v horách na Šumavě, kde proběhly 
zkoušky na vyšší technické stupně. Dále  byli 
pozváni Václav Kolář a Pavel Pilný na me-
zinárodní kemp ShiDoKan, Thai box, MMA 
pod záštitou EU v Užgorodu, který pořádala 
organizace Shidokan Ukraine.
   Krátkým shrnutím sezóny jsem vyzdvi-
hl nejdůležitější akce, ale co se týká klubu 
proběhlo mnoho dalších aktivit a práce  na 
trénincích, ukázkách a dalších akcích, které 
byli určitě za námi vidět. Velké poděkování 
za celoroční práci s dětmi patří Jaroslavu 
Kalfářovi, dále za práci v klubu hospodáři Jo-
sefu Petříkovi, řediteli 2. ZŠ p. Kovaříkovi za 
velmi pozitivní přístup ke klubu, nejlepšímu 
bojovníkovi klubu v sezóně Pavlovi Pilnému, 
který zastupuje klub v reprezentaci ČR ShiDo 
týmu a v září se účastní ME v Německu, ale i 
všem reprezentantům a členům našeho klu-
bu, kteří nejen vítězstvím dělají dobré jméno 
klubu. Největší dík patří sponzorům a podpo-
rovatelům bez kterých by to nešlo: Truhlář-
ství, tesařství Petřík, Pension Sportka Vysoká 
Pec, město Chodov, obec Vintířov, odborový 
svaz divize Těžba SU a.s., Lincoln CZ s.r.o.

Od září pořádáme nový nábor!
Muži, ženy, děti od 5 let
ShiDoKan karate, Thai, kick – box, Submissi-
on Fighting – boj na zemi
10 let tradice klubu, karate - tradiční výcho-
va, 2-3x týdně trénink, fyzická příprava, účast 
na domácích i na zahraničních turnajích, 2x 
ročně klubový kemp, podpora města Chodov 
a dalších sponzorů, asociace Shidokan Czech 
republic
Přihlášky v tělocvičně  2. ZŠ Chodov,  
vždy před začátkem tréninku!
Út 18:00-19:30 h, Ne 17:30-19:30 h, 
tel. 604965358, www.samurai-fight-club.cz 

Václav Kolář, vedoucí klubu 

Stolní tenis                                     
TJ Batesta Chodov
Jakub Visinger na Olympiádě
    Předposlední víkend v červnu 2013 se ko-
nala Olympiáda mládeže ve Zlíně, kde ka-
tegorii sportovního odvětví stolního tenisu 
nemohl zastupovat za Karlovarský kraj nikdo 
jiný, než chodovský odchovanec. Pro letošní 
rok jím byl v kategorii mladších žáků Jakub 
Visinger, což bylo jeho odměnou za kvalitní 
výsledky a další ocenění z celé sezóny. Za hra-
nicemi našeho kraje je konkurence sice kva-
litnější, ale i zde zanechal v očích ostatních 
dobrý výsledek a získal cenné zkušenosti do 
dalších bojů. 

Výsledky mládeže
   Závěr sezóny byl pro naši mládež ve zname-
ní hned několika úspěchů. Naše „D“ družstvo 
ve složení Visinger, Partyngl, Mora, Šedivec, 
Hanzálek skončilo v závěrečném sčítání na 
krásném 2. místě v sokolovském okresním 
přeboru. Na postup do Krajského přeboru 
2. třídy to o chloupek nevyšlo. Z přeboru si 
mimo jiné Partyngl s Visingerem přivezli 87% 
úspěšnost, což už dokazuje jejich kvality. „E“ 
družstvo ve složení Šmíd, Netík, Olšan, Mi-
nář a Huleš skončili na 4. místě, i zde musím 
některé výkony jednotlivých hráčů vyzdvih-
nout, zejména Jirky Olšana a Daniela Šmída. 
V jejich přístupu a hře je na první pohled vi-
ditelný herní potenciál. Věřím proto, že díky 
houževnatosti a důslednosti, které mají oba 
na rozdávání, se dostanou mnohem dál.
Výsledky muži
   Mezi muži se podařilo „C“ mužstvu postou-
pit z Krajského přeboru 1. třídy do Divize 
Karlovarského kraje, kde jim v nadcházející 
sezóně přeji mnoho štěstí. O postup se nej-
více zasloužili Marek Minář, Martin Holub, 

Jakub Visinger
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Miloš Minář a Václav Ježek. „Áčko“ hrající 3. 
ligu pro letošek postrádalo bratry Kovačiče, 
kteří využili nabídky zahraničního angažmá, 
zdárně je zastoupili bratři Tonhauserové, 
ovšem na udržení to nestačilo. Příští rok si 
tak společné s „C“ mužstvem zahrají Divizi. 
   Do nové sezóny přeji mnoho štěstí, pevné 
zdraví, dostatek motivace a na prvním tré-
ninku dne 5. září 2013 od 16:00 h v tělocvič-
ně OA a G Chodov se budu těšit. 

Bc. Jan Kořínek, jednatel oddílu

Postup FK Stará Chodovská 

do 1.B třídy !!!

Informace z klubu 
    Po delší době vám opět přináším informa-
ce ohledně dění v našem fotbalovém klubu a 
jako první věc, o které bych se chtěl zmínit 
je, že náš klub se znovu po roce dočkal další-
ho postupu (již druhého během dvou let) do 
vyšší soutěže a tou bude po okresní soutěži 
a okresním přeboru po několika letech opět 
hraná ve Staré Chodovské 1.B třída! Do této 
soutěže jsme postoupili z třetího místa, pro-
tože mužstvo Chodova „B“ se jako vítěz sou-
těže zřeklo možnosti postupu a tak postoupil 
druhý tým a tím byla Olympie Březová „B“. Po 
odstoupení mužstva Kraslic ze soutěže nám 
byla nabídnuta možnost postupu a tu po zra-
lém a důsledném zvážení vedení našeho klu-
bu přijalo. Doufáme a věříme, že se náš klub 
ve vyšší soutěži neztratí a bude předvádět 
pohledné a bojovné výkony a dokáže všem, 
že rozhodnutí klubu bylo nakonec správné, i 
když to bude po všech stránkách o dost ná-
ročnější. Mužstvo doznalo změny a bylo do-
plněno o některé nové hráče a na tomto místě 
bych chtěl poděkovat našim kamarádům ze 
Spartaku Chodov, v čele s p. J. Pojarem za 
korektní spolupráci v oblasti spolupráce při 
zapůjčení některých hráčů formou hostování. 
Věříme v úzkou spolupráci a korektní vztahy i 
do budoucna. Musím upozornit naše fanouš-
ky a příznivce, ale i ty, kteří budou chtít na-
vštívit naše domácí utkání na důležitou změ-
nu, co se týká začátků zápasů a hracího dne. 
Jako nováček soutěže jsme nedostali výjimku 
a tak naše utkání ve Staré Chodovské budou 
vždy v neděli v úřední začátky!

Rozpis domácích utkání v měsíci září :
08.09. neděle v 17:00 h 
FK Stará Chodovská - Rozvoj Trstěnice 
15.09 neděle v 17:00 h 
FK Stará Chodovská - Baník Královské   
Poříčí „B“
29.09 neděle v 16:30 h 
FK Stará Chodovská - Jiskra Nazlob
    V příštím vydání zpravodaje vám přinese-
me výsledky všech našich zápasů a rozpis na 
další měsíc domácích utkání. Přijďte se po-
dívat a povzbudit naše hráče do Staré Cho-
dovské. Občerstvení je zajištěno.

Hospodský turnaj
    Dne 22.6.2013 pořádal náš fotbalový klub 
2. ročník tzv. Hospodského turnaje. V loň-
ském roce bylo 5 účastníků a letos se konal 
za účasti 8 celků. Za příznivého počasí a za 
účasti velkého množství diváků se od rána 
konalo setkání příznivců zlatavého moku a 
zástupců jednotlivých hospod a restaurací. 
Bylo k vidění dost bojovných, ale zároveň 
velmi slušných a korektních fotbalových i 
nefotbalových momentů, které se obešly 
bez větších zranění a tak si to všichni pěk-
ně užili. Po turnaji došlo také na diváckou 
soutěž ve střelbě pokutových kopů. Závěr 
turnaje obstaralo vyhlášení vítězů a předání 
jednotlivých cen a pak už mohla vypuknout 
společná oslava a posezení při hudbě, piveč-
ku a dobrém jídle, všech zúčastněných ale i 
diváků v prostorách hřiště ve Staré Chodov-
ské. Poděkování patří všem, kdo se přičinil o 
zdárný průběh této velké akce.
   Celkové umístění turnaje: 1. Lucky Planet; 
2. Skleník; 3. Harmonie; 4. Joky Restaurant; 
5. FK St. Chodovská; 6. U Sotonů; 7. Oáza 
koupák; 8. Bohemka.
Jaroslav Franče, za FK Stará Chodovská   

Karate klub Chodov

Pohár ke dni dětí.
   Ke Dni dětí uspořádal Karate Klub Chodov 
turnaj ve sportovním karate.
  Soutěže se zúčastnilo 125 borců z 15 klubů 
zejména Karlovarského a Plzeňského kraje. 
Na domácí půdě reprezentovali oddíl téměř 
všichni členové, kteří mají složeny zkoušky 
na technické stupně.
  Úplní nováčci, kteří skládali zkoušky pár 
dní před turnajem, se seznamovali s atmo-
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sférou větších soutěží a nervozita (tréma) na 
nich byla opravdu vidět. Nikdo však nic ne-
zapomněl a zacvičil v rámci svých možnos-
tí. V kata ml. žáci/žákyně 8. kyu (bílé pásy)  
i přes svou nervozitu získali Matěj Heřmá-
nek a Míša Husáková, Pavel Bubeník a Verča 
Hegenbartová 4. místa. Filip Bubeník, Ondra 
Košek, David Bambousek, Kačka Marečková 
a Martin Mráz si alespoň poprvé vyzkouše-
li soutěžní atmosféru. Mezi žlutými pásy se 
umístili: st.žákyně Nela Bambousková na  
1. místě, ml. žáci Martin Lukeš 1. místo  
a Patrik Bazoni 3. místo. Ve svých katego-
riích kata zelené pásy a výše si ml. žáky-
ně Žanetka Dognerová vybojovala stříbro  
a starší žák Lukáš Herák bronz. Zkušenější 
závodníci si zároveň vyzkoušeli i věkově vyš-
ší kategorie, kde rovněž bodovali. V katego-
rii st. žákyně a dorostenky Veronika Jakubů 
2x bronz, v dorostenkách si došla Anička 
Lojdová pro stříbro, Janča Nováků v doros-
tenkách 4. místo. Kata tým ml. žáci Chodov 
B (Dognerová, Lukeš, Chod) se umístili na  
3. místě a tým Dorostenci/Junioři (Galla, 
Skopec, Herák) získali rovněž bronz. V kate-
gorii kata Veteráni +35 let jsme měli hned dva  
zástupce, kde Jiří Nosál obsadil třetí příčku 
a Hronek Ludoslav získal stříbro.
   V kategorii kumite se nám opět dařilo  
o poznání lépe. V kategorii mladší žáci-30 kg 
zvítězil Martin Lukeš, Matyáš Bazoni získal 
3. místo a Lukáš Boči 4. místo. 
Ve váze -35 kg Daniel Chod 2. místo a Jakub 
Kiss 3. místo a Lukáš Vyčichlo v této kate-
gorii zvítězil. Žanetka Dognerová vyhrála ka-
tegorii ml. žákyně +30 kg. V kumite st. žáci 
–52 kg zvítězil Lukáš Herák a v kategorii do-
rostenci –57 kg získal stříbro. St. žák Radek 
Skopec ve váze –60 kg rovněž získal stříbro. 
Naše starší děvčata si to rozdala v kategorii 
st. žákyně +50 kg a dorostenky  +54 kg. 
Kategorii st. žákyně +50 kg vyhrála Ver-
ča Jakubů, stříbro brala Janina Nováků  
a bronz Anička Lojdů. V dorostenkách si to 
naše závodnice přehodily, Anička zvítězila, 
Janina zase byla druhá a Verča třetí. Junior  
Michal Galla byl na roztrhání, v juniorech 
–61 kg zvítězil, v mužích –84 kg byl bron-
zový a v mužích BRH získal stříbro. Míra 
Boguský získal zlato v mužích –84 kg a také 
v absolutní váze BRH.
   Na závěr soutěže proběhlo kumite veterá-
ni +35 let BRH. Zde Jiří Kiss získal stříbro 

a Michal Jindra vybojoval bronz. Ziskem  
11 zlatých, 10 stříbrných a 13 bronzových 
medailí se náš oddíl vyhoupl do čela úspěš-
nosti klubů v západočeském regionu.
Pohár pro nejlepšího bojovníka turnaje ten-
tokrát „vyfouknul“ Martinovi Lukešovi a Mi-
roslavu Boguskému  kolega z „Karate Tygr 
Karlovy Vary“, který získal o jednu zlatou 
medaili více. 

Ludoslav Hronek, trenér

BVC Chodov 

barevný minivolejbal
   Z mistrovství republiky jsme dovezli  
3 zlaté, 5 stříbrných a 1 bronzovou medaili.
   Ještě nám vysvědčení ze školy nestačila 
oschnout a už jsme mířili na další akci – ce-
lorepublikové finále v barevném minivolej-
bale které se konalo v Brně. Náš oddíl se stal 
jednou z nejpočetnějších skupin, které do 
Brna dojeli – celkem 14 družstev, z nichž 10 
družstev mělo přímý postup, 2 družstva na 
divokou kartu a 2 družstva se dostala do vol-
ného přihlašování. Hráli jsme ve třech bar-
vách, kde se ke každé vyjádříme.
   Žlutá barva - 2 družstva
  Děvčata byla nováčky na tak velikém tur-
naji, obě se sem dostala na divokou kartu. 
Karolínka Maršíková a Denisa Zahradníková 
si přivezly stříbrnou medaili ze své katego-
rie. Adélka Čedíková a Adélka Baranovská 
se také neztratily. Přestože jsou ještě před-
školáky, bojovaly ze všech sil. V příštím roce 
budou opět startovat ve žluté barvě a tak jim 
budeme držet palce.
   Oranžová barva – 4 družstva
   Gárská Lenka a Šoupalová Karolína obsa-
dily ve finále celkové 2. místo v republice a 
tím získaly stříbrnou medaili. Z 12 zápasů 
prohrály ve finále pouze s družstvem Dukly 
Liberec. Odvedly skvělý výkon po celou dobu 
mistrovství ČR, hrály s chutí a plným nasa-
zením, předvedly výbornou techniku odbití. 
Děvčata, blahopřejeme .
   Další oranžová dvojice, Radka Veselá a 
Káťa Zapfová, ve finálové skupině obsadila 
nádherné 5. místo v republice. Děvčata byla 
trochu zklamaná svým umístěním, ale nemají 
důvod. Byly nejmladšími účastnicemi finálo-
vé skupiny, podaly nádherné výkony a příští 
rok mohou hrát znovu v této barvě. Věříme, 
že ještě na medaili dosáhnou.   
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  Třetí dvojice, Petr Hajduk a Daniel Klejch, 
obsadila 4. místo ve 3. skupině, těsně pod 
medailisty, celkové umístění této dvojice je 
16. místo v republice, a to trénují teprve od 
března letošního roku. Blahopřejeme.
   Čtvrtá dvojice, Eliška Erbenová a Simo-
na Hammerlová, si odvezla zlaté medaile za 
1. místo ve 4. skupině, celkově obsadila 19. 
místo, jsou jistě velkým příslibem do příští-
ho roku.
   Červená barva – 8 družstev
   V této barvě soutěžilo z našeho oddílu  
8 družstev, z toho se 7 kvalifikovalo přímo.
    Naše nejlepší oddílové družstvo, Hanka 
Hovorková a Terezka Smutná, obsadilo cel-
kové 2. místo v republice za družstvem VK 
Znojmo a získalo stříbrnou medaili. Děvčata 
blahopřejeme – nádherné umístění.
   Ve 2. skupině obsadila dvojice Jana  
Husáková a Bára Klánová 6. místo, celkově 
12. místo v republice. 
    Do 3. finálové skupiny se probojovala 
hned 3 chodovská družstva. Pavel Gárský 
a Jan Šepák se umístili na 1. místě a získali 
zlatou medaili, dvojice Aubrechtová Domi-
nika a Kosířová Sára obsadila 2. místo se 
stříbrnou medailí, dvojice Přibilová Jiřina  
a Kapusňáková Klárka mají 3. místo a bron-
zovou medaili.
    Ve 4. finálové skupině se dvojice Kárníko-
vá Michaela a Hammerlová Šárka umístila 
na 1. místě a získala zlatou medaili. Krásný 
výkon a krásný výsledek na to, že Míša něko-
lik měsíců netrénovala z důvodu úrazu.
   V 5. finálové skupině hráli naši nejmladší 
hráči Josef Fedor a Jan Hencl, kteří se umís-
tili na 2. místě a získali stříbrnou medaili 
(celkové umístění – 35. místo v republice). 
Na 6. místě v této skupině se umístila dvoji-
ce Bohmová Veronika a Eiglerová Karolína. 
Zde chceme vyzdvihnout především výkon 
Veroniky, která přes odřené a natlučené 
koleno odehrála všechny zbývající zápasy  
a nevzdala to.
   Co dodat závěrem, děkujeme všem rodi-
čům, kteří nám celý rok pomáhali, ať už 
s odvozem dětí vlastními auty na turnaje 
nebo jako koučové při celostátních akcích. 
Bez vás by to nešlo.
   Děkujeme Jirkovi Turečkovi, preziden-
tu BVC Witte Chodov, který nám pomohl  
finančně zabezpečit naše cesty na vrcholné 
soutěže a vyřizoval řadu našich problémů. 

Nesmíme zapomenout na Vašíka Tym-
ra, který nás nejen na velké soutěže vozil,  
ale zároveň se dětem věnoval, bavil kolektiv 
a jeho zásluhou už o nás ví celá volejbalová 
republika. Děkujeme.           

Trenéři barevného minivolejbalu

Spartak  Chodov - oddíl kopané
  Třetí neděli v srpnu byl zahájen krajský 
přebor v kopané Karlovarského kraje.  Sou-
těž vstupuje do nového ročníku 2013/2014 
s několika změnami, s kterými Vás v krát-
kosti seznámím:
1.  Byl snížen počet účastníků ze 16 na  14
2. Trenér mužstva může v průběhu utkání  
 vystřídat 5 hráčů. Rozhodčí je povinen  
 čas ztracený střídáním nahradit a utkání  
 o promeškaný čas nahradit a utkání při 
 měřeně prodloužit.
3. Skončí-li utkání v normální hrací době  
 nerozhodně bude následovat střílení  
 pokutových kopů. Střílet bude každý  
 tým 5 penalt. Vítěznému mužstvu  
 z penalt bude připsán 1 bod navíc. 
 Nově bude posuzováno postavení mimo  
 hru a to ve prospěch útočícího mužstva.
  K několika změnám došlo i v našem „A“ 
mužstvu. Činnost u mužstva ukončil tre-
nérský tandem Jaroslav  Pinc - Tomáš  Lídl  
a mužstvo převzal tandem Roman  Tejml - 
Jiří Štěpán.
  Ke změnám došlo i v hráčském kádru.  
Z mužstva odešli Michal Bečvář, Radek Ka-
ňok, Jiří Macák. Naopak do mužstva přišli 
Zdeněk Řáda, Martin  Frk, Marek Frank, Voj-
těch  Szitaj.
   V sobotu 17.08. sehrálo „A“ mužstvo první 
mistrovské utkání proti Sokolu Citice. Naše 
mužstvo zvítězilo 7:0. Branky vstřelili Vach-
ník 3, Poborský 2, Bečvář Radek a Laur. 

Výprava minivolejbalu na mistrovství ČR
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Program A mužstva na září :
07.09. so  17:00 Chodov - Kr. Poříčí
13.09. pá 18:00 FC Cheb - Chodov
21.09.so 16:30 Chodov - Fr. Lázně
29.09. ne 16:30 Toužim - Chodov
 Program našich mužstev na našem stadionu 
v měsíci září.
01.09. ne 10:00 dorost - DDM St. Role
03.09. út 17:00 muži B - TJ Staré Sedlo
04.09. st 17:00 dorost - Horní Slavkov
07.09. so 10:00 st. Přípravka - FK Ostrov
14.09. so 10:30 st. Žáci - FK N. Role
15.09. ne 15:00 muži B - Olympie Březová C
22.09. ne 10:00 dorost - FK Nejdek
28.09. so 10:00 st. přípravka - B. Sokolov
28.09. so           st.žáci - B. Kr. Poříčí
29.09. ne 15:00 muži B- OSS Lomnice B
 
Na závěr ještě výsledek mistrovského utkání 
našeho B mužstva ze soboty 17.08.: 
Baník Svatava - Sp. Chodov B 2:4
 
Věříme, že naše mužstva budou pokračovat 
v dobrých výkonech i dále a proto zveme 
všechny přátelé fotbalu na náš hezký fotba-
lový stadion.              
          Ing. Alfons Skokan

HC Piraňa Chodov
   Končí léto a s tím i příprava hráčů led-
ního hokeje, hrajících za oddíl HC Piraňa 
Chodov. HC Piraňa se střela v příprav-
ných utkáních se třemi celky ve dvojitých 
odvetách. Litvínovští Lancers a chebský 
oddíl HCH Cheb byli silnými soupeři a 
tak si hráči chodovského oddílu mohli vy-
zkoušet, jaké to asi bude, až se od začát-
ku září budou střetávat v soutěži AHLKV, 
proti obdobným soupeřům. Přesto největší 
radost měli hráči HC Piraňa Chodov až v 
utkání proti HC Karel IV.. Nejen, že doká-
zali hráči vyhrát proti mnohem disciplino-
vanějšímu celku, ale také porazili svého 
tradičního největšího rivala, kterým tento 
karlovarský klub samozřejmě je. Přípra-
va byla nabitá a to především kvůli utká-
ní, které sehrají hráči chodovského celku 
14.09. v karlovarské KV Aréně proti HC 
Olymp Praha. Utkání bude charitativního 
rázu a my doufáme, že do KV Areny dorazí 
co nejvíce diváků podpořit nejen chodov-
ské hráče.

Výsledky přípravných utkání: 
HC Piraňa 5:5 HC Karel IV.
HC Karel IV. 4:6 HC Piraňa
HC Lancers 5:3 HC Piraňa 
HC Piraňa 6:2 HC Lancers
HCH Cheb - HC Piraňa (25.8.)
HC Piraňa - HCH Cheb (28.8.)
www.hcpirana.cz

Jaroslav Kubricht

KČT informuje
Turisté KČT a členové oblasti Karlovarské-
ho kraje se vydali ve dnech 13.-20.7.2013 
do Vsetína na Mezinárodní týden turistiky 
na Valašsku. Z karlovarské oblasti nás bylo 
8 členů a byli jsme nejvzdálenější parta. 
Celkem bylo okolo 150 účastníků, byli při-
pravené různé trasy (Hostýnské vrchy, Vi-
zovické Karpaty, Rožnovsko-Vsetínské vr-
chy, Slovensko - hrad Lednica). Našlapalo 
se okolo 70 km. Na slavnostním zahajova-
cím večeru zahrál soubor Vsacan, závěreč-
ný večer bylo předávání diplomů. Závěr byl 
trochu se slzičkami, že něco pěkného končí 
- tak zase příští rok ahoj.

Pozvánka na vycházky v okolí Chodova
  První vycházka bude 11. září, sraz na au-
tobusovém nádraží ve 14:00 hodin. Trasa: 
Jenišov - Oáza - a přes panelku zpět do Cho-
dova - celkem asi 5-6 km.
  Další vycházka bude 25. září, sraz opět na 
autobusovém nádraží ve 14- Jimlíkov- Cho-
dov - celkem asi 8 km. Obě trasy nejsou ná-
ročné.

Růžena Štěpánková

Hroši Chodov                        
nábor dětí

Turistický oddíl mládeže, 
TOM 6110  – Hroši Chodov přijme do svého 
oddílu děti od 5 do 16 let. Oddíl byl založen 
v roce 1974 a od té doby jím prošly stovky 
chodovských dětí. 
Náplň oddílu: 
•   poznáváme faunu, flóru a nerosty naší  
 země
•   chodíme na výpravy do přírody
•  úspěšně se zúčastňujeme turistických  
 závodů, v roce 2013 jsme obsadili 
 2. a 4. místo v krajských závodech 
 s dětmi ve věku 5-6 let
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•  učíme se jak chránit přírodu a žít v ní
•  hrajeme hry které jinde neznají
•  u dětí rozvíjíme psychické i motorické 
 dovednosti 
•  máme tým akreditovaných vedoucích
•  jediní přibíráme děti od 5 let

   Přijďte se podívat na naše aktivity, nebo 
navštivte web www.hrosi.info.
   Schůzky se konají každý čtvrtek 
od 16-18 h již od 12. září v domečku Eko-
centra Chodováček, domeček Ochránců 
přírody v zahrádkářské kolonii u rybníku 
Bahňák, mapa na webu www.hrosi.info
1x týdně – schůzky v domečku – každý čtvr-
tek od 16 do 18 h
1x měsíčně – Hroší stezka – sobotní výlety 
pro celou rodinu
1x ročně - tábor pokaždé na jiném místě
1x léto a zima – extrémní vandr pro zdatné 
jedince
31.12. – silvestrovský bivak a první výlet 
v novém roce
Kontakty:   
hrosi@hrosi.info, www.hrosi.info, 
tel: 776 074 172

Vedoucí  
Petr Hofman a Jana Minaříková

Catr spol. s r.o. 
   Vážení obyvatelé města Chodova, 
vážení  zákazníci, velmi nás potě-
šil vysoký počet šikovných školáčků  
a školaček, kteří díky pěknému vy-
svědčení zajistili rodičům odměnu ve 
formě internetu ZDARMA až na 2 mě-
síce či slevu. Na naší provozovnu tak 
přišla řada pyšných rodičů i prarodičů, 
kteří od nás získali za vysvědčení se 
samými jedničkami, nebo prospěchem 
s vyznamenáním, tuto odměnu. Věří-
me, že se Vám tato akční nabídka líbi-
la a zpříjemnila Vám nejen prázdniny, 
ale i práci a zábavu na počítači. Jsme 
pyšní, že i my můžeme přispět k větší 

motivaci Vašich dětí což jasně doka-
zuje výrazně vyšší počet odměněných 
rodin ve srovnání s minulým rokem. 
   Jednou z významných novinek, kte-
rou pro Vás v nadcházející podzimní 
sezóně připravujeme v rámci televizní 
nabídky, je možnost objednávky fil-
mového balíčku HBO k jakékoli na-
bídce analogové televize! Pro příjem 
filmového balíčku je třeba mít tele-
vizor vybavený vestavěným přijíma-
čem pozemního digitálního vysílání 
(DVB-T) resp. lze přijímat přes externí 
DVB-T set top box. Veškeré informace 
o možnostech příjmu, přesném obsahu 
a cenách jednotlivých nabídek se do-
zvíte v průběhu září z našich webových 
stránek resp. na našich provozovnách! 
   Pro ty z Vás, kteří již prostřednic-
tvím našich služeb programy umístě-
né v digitálních multiplexech sledují 
upozorňujeme na novinku zařazenou v 
povinné nabídce analogové TV, a to ČT 
:D a ART! Programy můžete sledovat 
od 1.9.2013 v rámci DVB-T vysílání.
   ČT :D bude vysílat pro děti ve věku 
4 až 12 let. Program Déčka se opírá 
o sedm programových pilířů: hranou 
a animovanou tvorbu původní a ze za-
hraničí, pořady zábavného vzdělávání, 
pásmové a v případě starších dětí také 
lifestylové magazíny, zábavní a sou-
těžní pořady, denní zprávy a víkendo-
vá publicistika a také cvičení a týde-
ník ze sportu. Vysílat bude denně od 
6:00 do 20:00 hodin. ČT ART vystřídá 
na stejné frekvenci předchozí program 
a to v době od 20:00 do 02:00 hodin. 
ČT ART představí film v celé jeho pes-
trosti, snímky debutujících i renomo-
vaných autorů, tuzemské i zahraniční, 
díla animovaná, dokumentární i hra-
ná, tradiční i experimentální.
   V případě, že uvažujete o našich da-
tových službách, rádi bychom Vám 
nabídli Internet s báječnou rychlos-
tí 50/50 Mbps za 390 Kč! Nabízíme 
garantovanou rychlost, připojení bez 
agregace. Spolehlivá a vysoce stabilní 
služba.
    Zaujmout by Vás mohl také balí-
ček datových služeb s rychlostí 50/50 
Mbps a kabelové analogové TV za 

   Placená inzerce
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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

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 Soukupová 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

Termín uzávěrky
říjnového čísla

 16.9.2013

skvělých 399 Kč. Tato nabídka v kom-
binaci s povinnou analogovou nabíd-
kou obsahuje i kompletní nabídku po-
zemního digitálního vysílání DVB-T. 
V případě IPTV se jedná o kombinaci 
povinné nabídky včetně kanálů v HD 
kvalitě!
   Láká Vás nabídka 1 měsíce libovol-
ných služeb zcela zdarma? Pokud jste 
s našimi službami spokojeni a  dopo-
ručíte je svým sousedům či známým, 
bydlícím v dosahu naší sítě, v akci „Při-
veď Souseda“ získáte dle výběru tarifu 
Vašeho „souseda“ nárok na tutéž služ-
bu na 1 měsíc zdarma nebo na slevu 
v té samé hodnotě z vaší běžné úhrady
   Bližší informace naleznete na našem 

webu www.catr.cz. 
Navštívit nás můžete i osobně a to na 
naší provozovně na adrese: 
Staroměstská 377, Chodov. 
Kontaktovat nás můžete také 
na tel.č.: 352 665 298.
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 AZ – ENERGIE s.r.o. 

PLATÍTE ZA TEPLO MNOHO – ZNÁME ŘEŠENÍ 
Provádíme: 
* technické poradenství v oblasti úspor energií 
* dodávku a montáž regulační techniky na vstupy do objektů 
* dodávku a montáž rozdělovačů topných nákladů                    
* rozúčtování topných nákladů 
* rekonstrukce rozvodů plynu 
* kamerové systémy a elektroinstalace 
* ostatní práce v oblasti vytápění, 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 

VARAĎA PETR
Malířské a natěračské práce + štuky

Malování vchodů, nátěry soklů
Tel. 723 605 208

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

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

a společnost Bennefiti a Sante.

Sobotní provozPEDIKÉRSKÉ SLUŽBY BOŽÍČANY
         Julie Kučírková    tel. 603 913 604

   MASÁŽE BOŽÍČANY

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

Masáž částečná -45 min. (zahřátí 15 min., záda, šíje) 155,- Kč
Masáž celková - 60 min.  255,- Kč
Masáž aroma částečná - 30 min. (záda, hruď) 155,- Kč
Masáž aroma částečná - 30 min. (hruď, hlava, ruce) 155,- Kč
Masáž aroma celková - 60 min. 255,- Kč
Masáž antistresová částečná - 40 min. (masáž a vyčištění obličeje) 175,- Kč
Reflexivní masáž plosky - 40 min. 155,- Kč
Anticelulidní masáž baňkou - 40 min. (nohy, boky + zábal) 155,- Kč
Anticelulidní masáž ruční a baňkou - 45 min. 185,- Kč
(nohy, boky, břicho + zábal)
Masáž lávovými kameny částečná - 40 min. 175,- Kč
Masáž lávovými kameny celková - 60 min. 355,- Kč
Masáž medová - 45 min. 205,- Kč
Čoko masáž částečná - 30 min. 205,- Kč
Čoko masáž celková - 55 min. (peeling, masáž, zábal) 355,- Kč
Rašelinové zábaly jednorázové - 1 plát (lze kombinovat s masážemi) 60,- Kč

Sobotní provoz

RESTAURACE OÁZA
přijme do pracovního poměru 

servírku/číšníka.

Požadavky: 
bezúhonnost, praxe v oboru

Kontakt 
724 240 212
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tesarmilosek@seznam.cz

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

Pryč z paneláku!
Pr o d á m  d ů m 

v Klášterci nad Ohří
4 pokoje, malý dvorek, 

malá zahrádka (u náměstí)
RK nevolejte!
Příznivá cena!

Tel. 608 112 746

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant 

žíhaný,kropenatý,černý,žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!! 

Stáří slepiček 15-18.týdnů,cena 149-170 Kč/ks
v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční : v pondělí 9. září 2013
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 15-22,-Kč/ks

P R O D E J  S L E P I Č E K

Nabízím půjčku
Zaměstnaným

od 4000,-
D ů c h o d c ů m  i  n a  M D

   Volejte kdykoliv  
    7 3 2  741  7 6 3 PROVIDENT

ŘEZNICTVÍ M+M
Lenka Macháčková

Chodov, Smetanova 659 (pod restaurací SLÁVIE)

Velký výběr masa: 
vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, kuřecí, krůtí, králičí.

Domácí výrobky: sekaná, pečená kolena a masa, 
obložené mísy, možno i na objednávku.

Dále: uzeniny, sýry, lahůdky, pečivo.
Výhodné sobotní nákupy sleva až 20 Kč na kile

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Odpočiňte si u nás:

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

Masáže lymfatické přístrojové i manuální
Aroma masáž se zaměřením na migrénu

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

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

Dornova metoda, Breussova masáž 
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

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

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

Novinka

Biolampa Solux
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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% 

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

800 888 120 www.faircredit.cz

• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost
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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.

Kuřice černé, červené   stáří:12-18 týd. cena: 120-180,- Kč
Chovní kohoutci 12-18 týd.           120-180,- Kč   
Slepice ve snášce  100,- Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13hod. Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 23. září 2013

p
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-
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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

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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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)

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

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
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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     

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

U nás žádné výhradní smlouvy 
ani horentní provize neplatíte!!!

Nic neslibujeme, ale podáváme výsledky! 

U Porcelánky 266, Chodov
tel.: 777 11 33 44

www.chodovske-reality.cz

NAŠE TIPY:  1+1 v ul.Revoluční za 330 tisíc

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

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

ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti

zatékání

777 100 918
sova@cmail.cz

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

602 100 918
sova@cmail.cz

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

 KO U P Í M  BY T
v Praze,

osobní nebo družstevní vlastnictví.
Garsoniéra – 3+1, stav není rozhodující.

Te l . :  6 0 4   2 1 5   6 7 7
email: jankovcova 47@seznam.cz

Jsem přímá zájemkyně - důchodkyně, 
nabízím r ychlé a slušné jednání. 

RK nevolat.

•  VHODNÉ DO PANELOVÝCH DOMŮ
• CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ (12 ZÁPADEK)
• POLYURETANOVÁ VÝPLŇ KŘÍDLA
• PRÁH Z NEREZOVÉ OCELI
• KLIKY, KUKÁTKO, 5 KS KLÍČŮ
• BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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FITNESS GYM
” LARRY”

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

Jednotlivé vstupné 40,- Kč

otevírací doba:
PO-PÁ    9.00 - 12.00

14.00 - 21.00
SO-NE  14.00 - 19.00 

  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 D Y  V Í T Á N I .

 

   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

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

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 :)

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.

Zahradnictví Jastal 
Dvořákova 432, Chodov 

Tel./fax 352 665 779 

Po-Pá 8-12  13-18      So 8-12

Květinářství Jastal 
OC Plzeňka - Školní 736, Chodov 

Tel. 737 715 678

Po-Pá 8.30-12  13-17.30    So 8.30-11.30

prosím vystřihněte

ZALOŽENO 1990

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

 

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu 
Od září: stromkové angrešty a rybízy, kanadské borůvky, jahodník, okrasné dřeviny 

Od října: ovocné stromky, jehličnany, listnaté dřeviny, čarověníky, dušičkovou vazbu, umělé květiny 

Od prosince: adventní vazby, vánoční artikly, vánoční stromky 
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie, zeminy, keramické dárkové zboží 

 Nově zařazeno: dárkové poukázky v různých cenových relacích
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ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA
SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

mob.: 606 852 893RD 417

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

www.kvpujcky.cz

Půjčky s ručením
nemovitostí

Dlužíte?
Chcete rekonstruovat?

Máte exekuci?
Vlastníte nemovitost?

: 775 999 200
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OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

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

UHELNÉ SKLADY OSTROV 
Zásobte se na zimu!                                  

Kupon na pytel  
dřeva na zátop 

ZDARMA 
Ke každému nákupu nad 30 q do 
30.10.2013. 

O
-C

H
09

20
13

 

Slevy do 30.10.2013 

» volejte zdarma 800 111 115 

» ledvické, mostecké, polské uhlí 

» www.recoplan.cz 

» rozvoz a složení na místě 

» brikety, dřevo, pytl. zboží 

» cenová kalkulačka on-line 

» veškerá paliva pod střechou 

» Moříčovská 1216, Ostrov OŘECH 1 Most  275 Kč/q 

OŘECH 2 Most       235 Kč/q 

KOSTKA Most       290Kč/q 

BOHEMIA PELETS 
PREMIUM (15 kg)   90 Kč/ks 

 

LIKVIDACE ZÁSOB
Ještě v měsíci září si můžete nakoupit 

spodní prádlo české výroby v OD Ideál 

s   2 0 %  s l e v o u  z   k a ž d é h o  n á k u p u .
Nabízí se slipy, trenky, boxery, 

podprsenky, kalhotky, sportovní 

podprsenky, košilky a plavky.
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sazba a tisk:
Leben, www.leben.cz

MÁME SMLOUVU SE SOKOLOVSKOU 
UHELNOU a. s. U NÁS MŮŽETE ČERPAT 

POSKYTOVANÉ BENEFITY.

Na Vaši návštěvu se těšíme na adresách:
VAŠE OPTIKA, U Porcelánky 1017 (bývalá Luna), Chodov

VAŠE OPTIKA, Staré náměstí 35, Sokolov

LEDOVĚ 

CHLADIVÉ C
ENY 

U NÁS I V Z
ÁŘÍ!LEDOVĚ 

CHLADIVÉ C
ENY 

U NÁS I V Z
ÁŘÍ!


