2

Únor 2013

Staroměstský masopust 3. 2. 2013
Hasičský ples 9. 2. 2013 K ASS Chodov
40 let ZŠ Husova ul. - vernisáž výstavy 26. 2. 2013

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

M-PRAKTIK

Novinka!!!!!!
Chtěli by jste nové dveře
a pěkné zárubně?

bez bourání,
bez zmenšení průchodu
bez bourání,
bez nutnosti stavby nového schodiště

Máte staré schodiště?

Vše pomocí renovační technologie firmy WELLE.
Více dotazů a předvedení technologie WELLE na prodejně
svět klíčů a zámků

M-PRAKTIK

Karlovarská ul., Chodov
Tel. 775 262 263
Placená inzerce
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Zprávy z radnice
K věci …
Vážení spoluobčané, koncem měsíce ledna
si vedení města, strážníci Městské policie
(MP) v Chodově a hosté z řad spolupracujících organizací připomněli 20. výročí založení této uniformované složky města.
Sluší se tedy připomenout čím prošla tato městská instituce, kolik strážníků se podílelo a podílí
na nelehké práci naší policie a jakými výsledky se
může tato organizační složka města pochlubit.
Oficiální statut Městské policie v Chodově byl
stvrzen vydáním Obecně závazné vyhlášky (OZV)
č. 4/1992, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 1993.
Hlavním smyslem OZV bylo vytvoření instituce,
která bude spolupracovat s místním oddělením
Policie ČR při ochraně veřejného pořádku a ochrany zdraví a života občanů města. Právní rámec vymezil zákon o obecní policii z roku 1991 v součinosti
se zákonem o obcích.
Prvním velitelem MP byl pan Petr Černo a počet
strážníků se postupně rozrůstal až na 21 strážníků, což byl ideální stav v poměru k počtu obyvatel.
Prvním a pak dlouholetým zástupcem velitele byl
pan Josef Morávek, který s velitelem vytvořil ideální tandem – pan Morávek svými dlouholetými
zkušenostmi z řízení vojenských jednotek byl mladému veliteli pomocníkem, rádcem i zasvěceným
oponentem. Takovým profesním tátou pro velitele
i všechny strážníky.
Městská policie začínala v budově městského
úřadu u kostela sv. Vavřince. Naplňování početního
stavu a chybějící vhodný prostor pro operační středisko vedl tehdejší vedení města k realizaci záměru
přestěhování MP do budovy katolické fary, odkud
se po rekonstrukci své budovy ve Staroměstské
ulici vystěhovala Policie ČR. To bylo v roce 1995.
Krátce na to, v roce 1996 nastoupil do funkce velitele MP JUDr. Jan Mikač, zástupcem velitele zůstal
pan Morávek a personálie MP měl na starosti pan
Antonín Karch. Další a poslední stěhování městské policie proběhlo v roce 1999, kdy opakované
diskuse o zřízení Městského záchranného systému
(MZS) Chodov, dávno před tím než byl realizován Integrovaný záchranný systém státu, dospěly
k rozhodnutí o sestěhování uniformovaných složek města pod jednu střechu, do areálu hasičárny
v Husově ulici. I po tak dlouhé době chci znovu
poděkovat za aktivitu strážníků, kteří se rozpomně-

li na své původní profese a každý rukou ochotnou
pracoval na úpravě interiéru budovy, kde před tím
sídlila Lidová škola umění. V průběhu let došlo ve
vedení MP jen k několika změnám – po úmrtí pana
Antonína Karcha vedl personální úsek velitel, pan
dr. Mikač, pan Josef Morávek na vlastní žádost
přešel na úsek dozoru odsouzených k obecně prospěšným pracím, kde s pečlivostí a lidskostí sobě
vlastní vykonával tuto práci ve prospěch města.
V roce 2005 odešel na vlastní žádost pan JUDr. Mikač, kterého krátce zastoupil pan Ladislav Staněk
a po něm od roku 2006 pan Josef Kertész, který byl
v souladu se zákonem. O obecní policii pověřeným
zastupitelem města k řízení Městské policie Chodov. V roce 2010 byl jmenován velitelem MP pan
Ladislav Staněk, který u městské policie pracuje
od roku 1994 a od roku 2000 vede Středisko prevence kriminality. S velkou radostí mohu napsat,
že oblast prevence kriminality je chloubou naší
městské policie a města Chodova. Besedy se všemi
věkovými skupinami a přímá pomoc celé řadě školáků a jejich rodičům je vynikajícím vysvědčením
práce preventisty a velitele MP v jedné osobě, pana
Ladislava Staňka. Ten si po svém zvolení vybral na
post přímého zástupce velitele pana Petra Hetha
a do funkce zástupce pro výkon služby byl potvrzen
strážník, pana Josef Nekys, který tuto činnost vykonával od roku 2005 a i nadále slouží v přímém
výkonu služby.
Vzhledem k tomu, že Městská policie v Chodově je často terčem kritiky občanů, stojí za to připomenout, že strážníci nejsou nelidskými „kruťáky“,
kteří mají radost z udělování pokut. Jen namátkou: počet udělených pokut strážníky MP je od
roku 2000 takřka stejný rok 2000 - 927, rok 2012
- 989; výše pokut rok 2000 - 223400 Kč, rok 2012 233950 Kč; nasazení tzv. botičky rok 2000 - 555x;
rok 2012 - 353x; ale např. poskytnutí první pomoci
rok 2000 - 43x, rok 2012 - 72x a že se strážníci
nenudí - počet evidovaných událostí rok 2000 3.420, rok 2012 - 5.839, tj. 16 denně!!!
Vážení spoluobčané, pouze krátká sonda
a strohá rekapitulace 20 let práce Městské policie
v Chodově potvrzuje potřebnost této uniformované složky ve městě. A to jsem se vůbec nezmínil
o vynikajících výsledcích a perfektní spolupráci
s naší hasičskou jednotkou. Popřejme strážníkům
do dalších dvaceti let co nejméně krizových situací
a obecně, co nejméně práce. Bohužel, v dnešní velice nemocné společnosti, asi přání nenaplnitelé…
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Ing. Josef Hora, starosta
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Zprávy z radnice
Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu v Chodově vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice administrativní
a spisový referent v odboru stavebního úřadu.

Předpokládaný nástup: dle dohody, doba neurčitá. Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Chodov, personální
oddělení, Komenského 1077, 357 35 Chodov nebo
osobně do podatelny Městského úřadu Chodov
nejpozději do 20.02.2013. Bližší informace na
úřední desce na adrese: www.mestochodov.cz

Zápisy do 1. ročníků ZŠ

Zápis do 1. ročníků ZŠ pro školní rok
2013/14 se týká dětí narozených od 1. září 2006
do 31. srpna 2007, včetně dětí s odloženou
školní docházkou. K zápisu se dostaví všechny
děti v uvedeném věku, i když nedostanou pozvánku! Zápis bude na všech školách v Chodově probíhat v termínu: pátek 1. února 2013.
Více informací v předchozím čísle Zpravodaje,
zejména ke spádovým obvodům škol.
Mgr. Ivana Sarkányová, vedoucí OSKV

Poplatky ze psů
V měsíci lednu byly držitelům psů doručeny
složenky na úhradu místního poplatku ze psů.
Na alonži této složenky nebyly nedopatřením
vytištěny některé údaje, proto upozorňujeme,
že uvedená částka může obsahovat i nedoplatky za minulá období. Pokud nebudou poplatky
a nedoplatky uhrazeny k termínu splatnosti,
budou tyto postupně předávány k vymáhání
exekutorskému úřadu.
Splatnost poplatku je (podle OZV města
Chodova č. 3/2010) do 31.03.2013.
Yvetta Kučová, vedoucí oddělení matriky, přestupků a poplatků OŠKV MÚ Chodov

Sociální odbor - upozornění
Odbor sociálních věcí sděluje, že dne 7.2.2013
(čtvrtek) od 8 do 15 h nebudou úředníci sociálního
odboru přítomni z důvodu školení. Dovolujeme si
Vás požádat o přesun Vaší návštěvy sociálního odboru do jiného dne. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Eva Virtelová, vedoucí odboru sociálních věcí

Plavání seniorů

Odbor sociálních věcí oznamuje seniorům
města, že se i v roce 2013 bude jezdit plavat.

Došlo ke změně - bude se jezdit do nově otevřeného Bazénového centra u Multifunkční KV
Arény v Karlových Varech.
Na rok 2013 jsou stanoveny tyto termíny:
14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května,
13. června, 12. září, 10. října, 14. listopadu,
12. prosince.
Doba plavání je domluvena od 10 do 12 h.
Doprava je zajištěna autobusem, který bude
přistaven na autobusovém nádraží v Chodově.
Pravidelný odjezd bude v 9:30 h z Chodova,
zpět pojede ve 12:15 h od bazénu.
Odbor sociálních věcí si dovoluje požádat
účastníky, aby si připravili přesně částku 70 Kč
na vstupné, která bude vybírána přímo v autobuse pro urychlení odbavení při vstupu do bazénu. Doprava je zdarma. Těšíme se na Vaši účast.
Zuzana Kötelešová, odbor sociálních věcí

Příběhy z dluhové poradny

V souvislosti s tím, že na sociálním odboru
každý měsíc poskytují finanční poradkyně bezplatně své poradenství občanům našeho města,
zveřejňujeme 2 krátké příspěvky:
Příběh č. 1:
Přišla nemoc a s ní dlouhodobá pracovní
neschopnost. Paní Růžena tak přišla o svůj pravidelný příjem a nestačila splácet své závazky.
Po zhodnocení možností a jednání s věřiteli se
nám společně podařilo tuto nesnáz překlenout.
Nyní je paní Růžena již opět zdráva v pracovním procesu. Pomohli jsme, aby se podobná
situace již neopakovala. Upravili jsme finanční
toky a paní Růžena je finančně zajištěna i v případě dlouhodobé nemoci.
Příběh č. 2:
Bohužel ne vždy jde vše vyřešit bez následků.
Manželé Petr a Martina, přestože oba s dobrým
příjmem, chtěli všechno hned a tak si půjčovali.
V dnešní době i malý pokles příjmů může způsobit velký problém. Protože manželé nemají
žádný majetek, musí své dluhy řešit pětiletým
očistcem osobního bankrotu. Faktem zůstává,
že mají kde bydlet, mají práci a po pěti letech
budou mít možnost začít opět nakládat s celým
svým příjmem a věříme, že s naší pomocí mnohem lépe…
Další dluhová poradna bude v termínech:
06.02. a 06.03.2013 vždy od 13 do 16 h. Řešte
otázku financí dříve, než bude pozdě. Bližší informace o nabízené službě se dozvíte
na www.financni-poradna.estranky.cz.
Jana Minaříková, poradce
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Bezpečnost ve městě
        	 Středisko prevence		
		
kriminality			
		
Městské policie v Chodově
Střípky z činnosti MP Chodov
S odkazem na příspěvek starosty města, který již úvodním slovem zmapoval historii vzniku Městské policie v Chodově, v souvislosti
se současným připomenutím jejího 20letého
výročí založení, se sluší i poděkovat za vstřícný
a konstruktivní přístup vedení města k vytváření podmínek pro realizaci výkonu tak náročné
služby a to jak po materiální, personální, ale
i ekonomické stránce. V současné době městská
policie disponuje moderním služebním vozidlem, vykonává rozsáhlou agendu v rámci
zákonných nařízení a vnitřních předpisů, obsluhuje tísňovou linku 156 a zároveň slouží
i jako krizová linka tísňového volání pro Záchranný systém ve městě. K dispozici má i moderní Kamerový systém a strážníci jsou připraveni přijet k jakémukoliv oznámení v případě
potřeby obyvatel města.
Pevně věříme, že městská policie si za 20let
své práce již své místo ve městě natrvalo vybudovala.
Je nemožné vzpomenout všechny zajímavé
případy za 20let činnosti, snad jen tedy krátce :
DRAMA
• Použití střelné zbraně při zadržení řidiče
osobního vozidla při spáchání trestného činu
• Vyjednávání s cizincem pod vlivem
návykových látek po spáchání trestného činu
na střeše panelového domu
KURIOZITY
• výlov potápěče na Bílé vodě, který se však
vůbec netopil
• vysvobození uvězněné matky z balkónu bytu,
kterou zde uzamklo malé dítě při hře
uprostřed prosince
ÚSMĚVNÉ
• rvačka seniorů o prošlé banány u Tesca
• tísňové oznámení na zřejmě zraněnou, plačící
ženu uprostřed noci, kdy se ukázalo, že žena
je jen v podnapilém stavu a pláče
nad politickou situací v zemi
ODCHYTY ZVÍŘAT
• odchyt poníka ve St. Chodovské s následnou
eskortou po městě
• odchyt y papoušků, dravců, hadů apod.
Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Řidiči, dbejte zvýšené opatrnosti!
Se začátkem zimy chceme řidiče motorových
vozidel upozornit na rizika, se kterými se na silnicích v Karlovarském kraji mohou setkat. S výstavbou nové rychlostní silnice I/6 vzniklo v kraji
mnoho přemostění, kde hrozí již v začátcích zimy
výskyt náledí či námrazy. Všechny mostní úseky
jsou značeny dopravními knoflíky modré
barvy, které jsou umístěny na silnici u středové čáry. Pro zvýraznění dopravního knoflíku se
v některých případech používá modrý směrový
sloupek (patník).
Na nebezpečných úsecích se dále používají
informační tabule, které mají zabudovaná
čidla v silnici a automaticky se zapínají při vzniku námrazy či náledí. Pro plynulou a bezpečnou
jízdou na komunikaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti a akceptovat informace, které jsou na informačních tabulích uvedeny. Pokud je například
na tabuli uvedena informace, že na vzdálenost
10 000 metrů je námraza, věnujte tomu zvýšenou
pozornost a nepodceňujte tuto vzdálenost, jelikož
jde opravdu o rizikový úsek.
Námraza také hrozí na silnicích, které jsou
u řek či jiných vodních ploch. Řidiči by měli
být v podzimním počasí obezřetní a dbát zvýšené opatrnosti. Silnice bývají často kluzké, např.
vozovka pokryta spadaným listím může mít
vlastnosti jako by se na ní nacházela námraza.
Na takového silnici muže řidič velmi snadno dostat smyk a ohrozit sebe i ostatní účastníky silniční dopravy.
Mezi velmi rizikové úseky řadíme rychlostní
silnici R/6 mezi Sokolovem a Kynšperkem nad
Ohří, kde se po dobudování rychlostní komunikace bude nacházet celkem 5 přemostění, silnici
z Karlových Varů do Tepličky směrem na Plzeň
nebo také silnice v úseku Karlovy Vary - Praha ke
golfovému hřišti.
Řidiči mají také povinnost v období od 1. listopadu
do 31. března používat zimní pneumatiky, jakmile
se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se
na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytnout souvislá vrstva sněhu, let nebo námraza.
U vozidel do 3 500 kg musí mít pneumatiky
na všech 4 kolech minimální hloubku dezénu
4 mm. Nákladní vozidla nad 3 500 kg musí mít
zimní pneumatiky na hnací nápravě minimálně
6 mm hloubku dezénu. Řidiči, kteří nebudou
respektovat ustanovení zákona o provozu vozidel v zimním období, mohou za přestupek dostat
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Bezpečnost ve městě
pokutu, a to v blokovém řízení až ve výši 2 000 Kč.
Přejeme řidičům mnoho šťastných kilometrů
bez nehod.

nprap. Mgr. Kateřina Böhmová
tisková mluvčí Policie ČR

Souhrn jednotky PO-prosinec 2012
Chodovští hasiči v prosinci zasahovali celkem u osmnácti událostí. Jednotka nezasahovala u žádného požáru, všechny události měly
technický charakter. V jedenácti případech
jednotka nouzově otevírala uzavřené prostory (zejména v chodovských ulicích Revoluční,
ČSA, 9. Května 2x, Poděbradově, Palackého
2x, U Koupaliště, ve vile v Husově ulici, výtah
v ČSM a Tatrovicích). Celkem bylo zachráněno 11 osob, z toho bylo zraněno 5 osob, které musela odvést záchranná služba, 2 osoby
bohužel již byly zesnulé. Jeden z kuriózních
zásahů byla záchrana dvou osob uvězněných
na balkónu domu, kde je uzavřelo při hře malé
dítě. Další kuriózní byl zásah na záchranu srny
v Chodovském potoce, ale v době příjezdu jednotky se jí podařilo dostat mimo koryto a utéct
do přírody. V jednom případě jednotka nedojela k zásahu vlivem lehké dopravní nehody
při sjetí cisterny na namrzlé vozovce do příkopu. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění ani
škodě na majetku.
V jednom případě byla poskytnuta technická pomoc při havárii vodovodního potrubí
ve Smetanově ulici, dále byl odstraněn spadlý
strom v ulici U Koupaliště, v jednom případě
bylo provedeno pročištění propustku a odčerpání vodní laguny ohrožující dva rodinné
domy při rychlém tání a vydatných srážek ke
konci prosince ve Staré Chodovské.
Ve třech případech jednotka likvidovala úniky provozních náplní vozidel v ulicích Okružní, Husova a U Koupaliště. Další bližší informace včetně fotogalerie o zásahové činnosti
najdete na našem webu www.sdhchodov.cz.

ve stolním tenisu. Jeho vítězem se stal po velmi vyrovnaném finálovém souboji Pavel Kot.
Sbor dobrovolných hasičů v Chodově bude
organizovat již tradiční Hasičský ples dne
9. února 2013 ve velkém sálu KaSS v Chodově
od 20:00 h. Prodej lístků si zajišťuje základní
organizace SDH Chodov, zbývající lístky budou v předprodeji od 28. 1. 2013 malé scény
KASS v Chodově.

Finalisté - Vánoční turnaj stolní tenis,
hasičská zbrojnice, zleva Jiří Szewieczek, Pavel Kot, Jiří Pergler ml., 26. prosince 2012
Ing. Jiří Kiss

Informace SDH - prosinec 2012
Stále probíhá zimní příprava všech sportovních kolektivů v nové sportovní hale. Naše
mládežnická družstva ukončila se svými vedoucími kalendářní rok vánoční besídkou
s hrami. Taktéž členové sboru společně se
strážníky chodovské městské police zakončili
rok 2012 netradičním „Maškarákem“. Jako již
tradičně proběhl každoroční Vánoční turnaj
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013

Život ve městě
Schůzky jsou každou středu od 15 do 16 hodin v učebně DDM. Školné je 200,-Kč na pololetí.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM
nebo na e-mailu ddm-chodov@mybox.cz.

DDM
			
			 Chodov
Bludiště

	         
Na indiánské stezce 2013…
ve Lhenicích

Valentýnská diskárna

KDY: od neděle 30.06. do soboty 13.07.2013
KDE: Lhenice u Prachatic, penzion Ingrid
CENA za 14ti denní tábor: 4900,- Kč
Věk indiánů a indiánek: 6–9 let

Cesta do středu Země 2013
KDY: od 05.07. do 14.07.2013
KDE: Hotel Berghof – Nové Město - Jáchymov
CENA: 3800,- Kč
KDO: Děti 7-14 let

pro děti a mládež od 10 let
Kde: Nautilus
Kdy: čtvrtek 14.02. 2013 od 17 do 20 h. Vstupenky v DDM: členové ZÚ 20 Kč, ostatní 40 Kč.
Program: tanec, soutěže. Vystoupení tanečních skupin Rytmus a Darlings.
V prostoru „diskárny“ se samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol.

Přebor Chodova  ve skoku přes švihadlo
Pořádá SRPD při DDM Bludiště ve spolupráci
se ZŠ Školní ulici,
za finanční podpory Města Chodov.
Termín a místo: 5. února 2013. V tělocvičně
II. ZŠ, v 13:45 h start prvních kategorií.
Určeno dětem ze základních škol. V případě
zájmu reprezentovat vaši školu, oslovte svého
učitele tělesné výchovy.
Pravidla: počet přeskoků snožmo bez meziskoku po dobu 30 vteřin. Hodnocení:
první tři z každé kategorie získávají body
do hodnocení škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jednotlivci. Hodnotí se první
a druhý stupeň ZŠ zvlášť. Každý účastník získává drobnou cenu.

Přebor Chodova  ve šplhu na tyči
Pořádá dne 26. února 2013 od 13 h SRPD při
DDM Bludiště a ZŠ Školní ul. za podpory Města
Chodov. Určeno dětem z 1. -5. ročníků ZŠ. První
tři z každé kategorie získávají body do hodnocení škol a zároveň jsou vyhodnoceni jako jednotlivci. Každý účastník získává drobnou cenu.

Logopedie pro děti od 5 let
DDM Bludiště vyhlašuje nábor do tohoto zájmového kroužku. Děti jsou tu hravou
a zábavnou formou seznamovány se správnou
výslovností. A při dobré spolupráci s rodiči tím
dochází mnohem dříve k nápravě různých řečových vad.

Valentýnská diskárna 2012 (foto DDM)

Netradiční šperk
DDM Bludiště Chodov pořádá kurz pro
veřejnost ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, v rámci projektu EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO
FONDU PRO ROZVOJ: EVROPA INVESTUJE
DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ.
KDY: ve čtvrtek 14.02.2013 od 17 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov
KURZOVNÉ: 150 Kč
S SEBOU: přezůvky
Kurz je potřeba předem zarezervovat v kanceláři DDM (omezená kapacita, příprava materiálu).

Paličkování
DDM Bludiště Chodov nabízí paním i dámám,
které to již umí, možnost pravidelných schůzek při paličkování.
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Mě s t sk á knihovna Cho dov
Výstava a hlasování výtvarné soutěže	 
Srdíčko

rabínem Nikodémem o prožitku duchovního
narození k novému, hlubšímu a šťastnějšímu
životu.

6. 2. – 22. 2.
Výstava a hlasování se uskuteční na dětském oddělení.

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Srdíčko

Poezie a Jazz

Výtvarná soutěž
o nejhezčí velikonoční kraslici

středa 6. 2. od 18:00
Pořad Poezie a jazz představí básně Ivana Martina „Magora“ Jirouse, jednoho
z největších současných českých básníků.
Výběr z rozsáhlého Jirousova básnického
díla zazní v podání Dalibora Chuma, dramaturga poeticko-jazzových večerů, herečky Lucie Domesové a Lva Havlíčka. Básně
se budou střídat s produkcí tria Jazz Apetit,
které tvoří kytarista Pavel Horych, baskytarista Dalibor Pelc a bubeník Ivan Pelc.
Poezie a jazz je cyklus večerů, který se odehrává v karlovarském Film Café Drahomíra. Setkání v chodovské městské knihovně je první
ochutnávkou z cyklu pro zdejší zájemce.

Rodinka  –  Kolik barev má duha?

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

Beseda – Radost, která trvá

pondělí 25. 2. od 16:00
Akce se uskuteční na dětském oddělení.

od 25. 2. do 23. 3.
V tomto období můžete na dětské oddělení
přinášet svá podepsaná díla. Výstava a hlasování se bude konat od 27. 3. do 11. 4.

Mongolsko

středa 27. 2. od 18:00
Aneb přes hory k budhistickým klášterům
a jurtám. Cestopisná beseda s Jiřím Lehejčkem.

Genealogie – Jak si sestavit rodokmen

čtvrtek 28. 2. od 17:00
Druhá beseda o genealogii se bude zabývat
především písmem a jazyky matričních záznamů. “Zasekli” jste se při tvorbě rodokmenu na
čtení matričních záznamů? Vezměte je s sebou, společně se je pokusíme rozluštit!“

Středeční soutěže

každou středu od 16:00 do 17:00
hodin na dětském oddělení

čtvrtek 7. 2. od 17:00
Beseda s panem Tomášem Kábrtem
z České biblické společnosti. Je možné získat do srdce pokoj a radost, které
nepřehluší problémy a starosti života? Co
o tom říkají posvátné texty Bible?

Čtvrteční výtvarné dílničky

Burza knih

každé pondělí od 17:00 hodin

pondělí 11. 2. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně si budete moci nakoupit knihy
za 1, 5, 10 nebo 20 Kč.

Maškarní rej

čtvrtek 14. 2. od 16:00
Určeno pro děti od 2 do 6 let v maskách
a kostýmech.

Beseda – Narodit se znovu

čtvrtek 21. 2. od 17:00
Beseda s panem Tomášem Kábrtem. Slavný rozhovor Ježíše Nazaretského s předním

od 14:00 do 17:00 hodin
• 7. 2. Valentýnské vyrábění
• 21. 2. Malujeme na látku
•
28. 2. Výroba loutek a maňásků

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
• 4. 2. Zlobilky
• 11. 2. Pohádky babičky Kuličky
• 25. 2. Ferda Mravenec
VŠECHNY AKCE JSOU URČENY
PRO VEŘEJNOST A JSOU ZDARMA.

Tipy knihkupectví

E. L. James – Padesát odstínů temnoty
Pulo Coelho – Rukopis nalezený v Akkonu
Vlastimil Vondruška – Krev na kapradí
Winx club 3 – Stella na módní přehlídce
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Tip pro Vás: Školní a dětské diáře
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

26.02. 18:30
Koncert folkové skupiny „NETŘÍSK“
Určeno pro širokou veřejnost - sál ZUŠ Chodov,
vstupné dobrovolné.
13.02. 9:00
Okresní kolo Soutěže ZUŠ
Ve hře na elektronické klávesové nástroje sál ZUŠ Chodov.
Jitka Kaprová, DiS, ředitelka ZUŠ Chodov

Infocentrum Chodov
PROGRAM VLNY 2013
prodej vstupenek v infocentru

ZŠ Školní

Vánoční sportovní den

Období před vánočními prázdninami, kdy
už většina dětí byla myšlenkami u dárků
pod stromečkem, jsme využili k uspořádání
Vánočního sportovního dne pro všechny žáky
I. stupně ZŠ. Ve čtvrtek 20.12. se od 9:00 hodin v tělocvičně školy konala sportovní bitva
v pěti rozdílných disciplinách mezi třídami
jednotlivých ročníků. Každá disciplina probíhala formou štafety 10 žáků tak, aby se
soutěží mohl zúčastnit každý žák. Závodilo
se v klasické štafetě na 10 x jedno kolo, ve štafetovém přeskoku švihadla, ve štafetě s míčem, kde museli soutěžící zvládnout kromě
driblinku i přihrávku, v běhu přes překážkovou dráhu a závěrečnou disciplinou bylo přetáhování lanem. O tom, zda celkově zvítězila
třída A nebo B, rozhodoval počet vítězství
v jednotlivých disciplinách. Soutěže byly provázeny mohutným povzbuzováním a závodilo
se opravdu naplno.

Z ákladní umělec ká 	 
š kola Cho dov
Pozvání na únorové akce

11.2.17:00
Třídní přehrávka p. uč. L. Smetanové
a E. Petrlíkové - sál ZUŠ Chodov.
12.02. 17:00
Třídní přehrávka p. uč. J. Hraničkové
a J. Kubrichta - sál ZUŠ Chodov.
15.02. 10:00 a 11:30
„Výchovné koncerty pro chodovské školy“
(pořádá KPH při ZUŠ) – KASS, Malá scéna,
vystoupí soubor „Musica Festiva di Praga“
v pořadu nazvaném Světem hudby vážně
i nevážně. Vstupné 30,- Kč

Vánoční sportovní den

Po skončení sportovní části čekal na každou třídu pod vánočním stromečkem dárek
a vítězné třídy získaly navíc prémii v podobě
vánočního pečiva na třídní vánoční besíd-
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ku. Aby paním učitelkám nebylo líto, že si
nemohly zasportovat, nastoupily na závěr
sportovního dne na exhibiční utkání ve vybíjené proti výběru 5. tříd. Družstvo páťáků se
hodně snažilo, ale vítězství zůstalo na straně
vyučujících. Byla to celkově povedená akce
v pěkné atmosféře, která by se mohla stát na
škole předvánoční tradicí.
Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

Vánoční turnaj ve florbalu

Na druhém stupni se stalo již tradicí uspořádat poslední den před vánočními prázdninami Vánoční turnaj ve florbalu. Žáci
z jednotlivých tříd si vytvořili družstvo dívek
a chlapců, které třídu reprezentovalo. Letos
se poprvé do rolí rozhodčích zapojili i žáci starších ročníků. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké
to je reagovat rychle, spravedlivě, pod tlakem
hráčů i diváků . Nakonec většinou rozhodoval
vzájemný zápas, který určil vítěze. A kdo si letos
vybojoval prvenství? Mezi šestými a sedmými
ročníky zvítězilo družstvo dívek i chlapců 7.A . Ve
starší kategorii si prvenství vybojovali dívky z 9.A
a chlapci 9.B. Chlapci 9.B zvítězili, přestože
v bráně zaskakovala za své nemocné spolužáky
Tereza Davídková. Již se těšíme na další ročník.
učitelé TV ZŠ Školní ul.

ZŠ Husova ul.                 

V rámci oslav 40. výročí školy
se ve dnech 26. 2.- 14.3. uskuteční v galerii
DDM výstava představující naši školu v rozpětí uplynulých let.
Vernisáž výstavy proběhne 26. 2.od 16:00
hodin v galerii DDM. Připraveno bude vystoupení žáků školy a malé pohoštění. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance školy
ZŠ Husova Chodov.
Stonožkové hnutí „Na vlastních nohou“ má
na naší škole již dlouholetou tradici. U této
příležitosti se počátkem prosince konal v Praze v katedrále sv. Víta a v Anežském klášteře
koncert, na který byla naše škola pozvána.
Tímto bychom chtěli poděkovat městu Chodov, které nám umožnilo se koncertu zúčastnit.
V prosinci se konal koncert v kostele sv.
Vavřince, jehož součástí byla i pověst o sv.
Mikuláši. Naši žáci obsadili role sv. Mikuláše
(Denis Banda) a půvabných andělů (K. Hlaváčková, N. Gareisová, K. Nagyová, L. Trojáčková, D.Dulovcová).

Počátkem prosince také proběhla další ze
soutěží školní ligy 1. stupně - bowling. Naši
závodníci po tvrdém tréninku obsadili zasloužené 1. místo. Gratulujeme!
Od počátku ledna jsou v provozu( již v minulém zpravodaji zmiňované) kroužky pro
žáky naší školy - taneční, doučovací a sportovní. Zájem žáků je velký. Kroužky jsou bezplatné, podmínkou je zaplacení příspěvků do
SRŠ. Pokud mají děti zájem, stále se mohou
přihlásit.
Dalším plánovaným kroužkem bude pěvecký pod vedením p. uč. Kořánové.
V lednu se konal lyžařský výcvik žáků 6. ročníku (třídy s RVTV) v Krušných horách.
V lednu proběhl zážitkový den na volné
téma. První stupeň se orientoval na život
v Africe. V březnu nás čeká další zážitkový
den na téma „Naše město, náš kraj.“ Již se
těšíme na plno nových zážitku.
Před zápisem do 1. tříd proběhly ukázkové hodiny. Prvňáci a druháci ukázali učení
zábavnou formou. Vybrali si kamaráda a toho
provedli celou vyučovací hodinou . Dětem se
ve škole moc líbilo.
Nabízíme k pronájmu budovu bývalé
školní jídelny. V případě zájmu se obracejte
na vedení školy.
Tel. 352 352 390 (Mgr. Libor Dočkal).
Mgr. Lenka Hrušková

Projektový den na základní
škole praktické

V pátek 30. listopadu se konal v rámci
grantového projektu ESF „Škola nemusí být
problém“ projektový den zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti. Pořádání projektových dnů na rozvoj čtenářské gramotnosti
a osobnostní a sociální výchovy je v naší
škole již tradicí. Tentokrát jsme se zaměřili
na získání vědomostí a dovedností z oblasti
finanční gramotnosti, konkrétně na sestavení
rozpočtu a porovnávání cen. Pracovní název
projektového dne byl „Den rodiny – Svatba“.
Do projektových aktivit se zapojili žáci všech
tříd. Úkolem starších žáků bylo za pomoci
myšlenkových map zapsat vše, co je zapotřebí zařídit a zakoupit na svatbu. Následně
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sestavovali svatební rozpočet, porovnávali
ceny služeb a zboží a učili se hospodařit s přidělenou finanční částkou. Důležité bylo rozhodnout se, jak se svěřenými financemi naložit tak, aby nedošlo k překročení finančního
limitu a rozpočet byl vyrovnaný. Menší děti
připravovaly výzdobu a vyráběly svatební
dary. Vyvrcholením celého dne byl svatební
obřad. Cíl projektového dne byl splněn – děti
si uvědomily, že není jednoduché hospodařit
s rozpočtem rodiny, jestliže se nechtějí zadlužit. Celý den byl pro ně velký zážitek a ani
nepostřehly, že se učily.
Na začátku února 2013 žáky čeká celý „projektový týden“ zaměřený na získávání kompetencí v oblasti finanční gramotnosti.

Kontakty

na

jednotlivá

pracoviště

MŠ:

• Zahradní ulice: pí Jiřina Dvořáková
ZŘ tel. 352 352 450
• Školní ulice: pí Jana Jansová
ZŘ tel. 352 352 460
• U Koupaliště : pí Marcela Davídková
ZŘ tel. 352 352 470
• Nerudova ulice: pí Jana Piklová		
ředitelka tel. 352 352 480

Letní prázdniny a provoz mateřské školy

Od 01.07. do 23.08.2013 bude v provozu
pouze pracoviště MŠ v Zahradní ulici, ostatní pracoviště budou v provozu od 26.8.2013.
Požadavky na docházku dítěte v době letních
prázdnin předávejte na jednotlivých pracovištích do 17.05.2013.
Jana Piklová, ředitelka MŠ

Dieta při cukrovce - fakta,
fikce a zajímavé studie

Projektový den Den rodiny - svatba

Mateřská škola informuje

Zápis do mateřské školy pro školní rok
2013/2014

Zápis k docházce do Mateřské školy Chodov
(dále MŠ) proběhne, v souladu s § 34 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, ve dnech 25.-27.3.2013, v době od
8:00 do 14:00 hodin.
Zákonní zástupci, kteří chtějí zapsat dítě
k docházce do MŠ, se s dítětem dostaví
ve výše uvedených dnech do jednoho ze čtyř
pracovišť MŠ. Doporučujeme s sebou vzít
občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
a rodný list dítěte. Zápisy proběhnou v kancelářích ředitelky a zástupkyň ředitelky (dále
ZŘ) na jednotlivých pracovištích. S předstihem si můžete vyzvednout formulář přihlášky, případně si jej stáhnout z webových stránek mateřské školy:
www.mschodov.estranky.cz

Diabetes 2. typu býval nemocí stáří. Dnes,
kdy se celé populace přejídají, se běžně vyskytuje ve středním věku a ojediněle se vyskytne
i u dětí či dospívajících. Diabetes 2. typu patří
všude ve světě k nejčastějším onemocněním.
V ČR je nyní odhadem cca 800000 diabetiků.
Je nezbytné důkladně poučit nemocné, že
diabetes má dva základní typy a že tedy léčba je dvojí. U obou typů diabetu (1. i 2. typ)
je nutný pravidelný a omezený příjem
sacharidů.
U diabetu 1.typu (= léčených inzulinem)
jsou nutná malá jídla s příjmem jídla 6x denně. To je dáno tím, že působení komerčně používaných inzulinů je vícehodinové a ve fázi
cca 2–3 hodin po jídle hrozí hypoglykemie.
Jen nová krátká inzulinová analoga umožňují aplikaci i jídlo 5x denně. Diabetik 1. typu
léčený inzulinem nebývá většinou obézní
a je obvykle zaškolen na dietu.
U diabetu 2. typu je klíčová redukce hmotnosti .Rozdíly mezi dietou diabetika 2. typu
a dietou redukční (u obezního pacienta) nejsou dnes velké. Jsou však zásadní rozdíly v
dietě obézního diabetika 2. typu a klasického diabetika 1. typu = léčeného inzulinem. U
diabetika 2. typu vše závisí na správném doporučení příslušné diety, což se týká hlavně
redukce energetického příjmu nemocného.
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Poděkování

Zajímavé poznámky k léčbě	 
a dietě DM 2. typu
  

Potraviny označené jako light mohou
být vhodné pro obézní vzhledem ke snížení energetického obsahu.
Potraviny označené jako dia bývají
slazeny náhradními sladidly, ale obsah energie nemusí být omezen, jelikož
bývá zachován nebo i zvýšen obsah tuků.
Nemusí tedy být vhodné pro obézní
a nejsou vhodné ani pro obézní diabetiky
2. typu.
Příjem cukru nehraje ve vzniku diabetu žádnou roli. Psychologicky jsou
tyto výsledky zajímavé. Prakticky každý
pacient totiž při vzniku cukrovky sám
od sebe sděluje, že se cukry nepřejídá
a že neví, proč dostal cukrovku. Veřejnost tedy spojuje vznik cukrovky
s nadměrným příjmem cukru. V edukaci
veřejnosti existují rezervy a je třeba přesvědčit ji o vztahu cukrovky především
k obezitě.
Příjem obilné vlákniny snižuje výskyt
cukrovky až o 60 %. Celozrnnost ale
nemá na prevenci cukrovky žádný vliv.
Celozrnné potraviny mají navíc nevhodně vysoký glykemický index. Velmi zajímavé jsou studie zabývající se příjmem
vlašských ořechů ve vztahu k diabetu.
Ořechy obsahují více polynenasycených
mastných kyselin. V této oblasti jsou
nejpřesvědčivější výsledky Nurses Health Study = vyšší příjem ořechů snižuje
výskyt cukrovky 2. typu až o třetinu.
Další diskutovanou otázkou je příjem
kávy. Studie ukázaly, že riziko diabetu
2. typu snižují i 3 šálky kávy denně.
Schulzem byl prokázán negativní vliv
tzv. sekundárně zpracovaného masa
(uzeniny, paštiky, sekaná, hamburgery).
Sledoval 90 000 pacientů a zjistil, že pacienti, kteří jedli sekundárně zpracované
maso 5x týdně, měli 2x vyšší výskyt cukrovky 2. typu než ti, kteří takto továrně
zpracované maso jedli 1x týdně.
Incidence diabetu významně závisela na příjmu alkoholu a byla nejnižší ve
skupině mírných konzumentů alkoholu.

MUDr. Vít Baloun,
ordinace praktického lékaře a internisty

Děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly XVII. Reprezentačního
plesu města Chodova
Akvaristika, chovatelské potřeby v Ideálu
Aleš Hoch, Otherm
Autoservis Šimek
Báňská stavební společnost s. r. o.
Cars folie
CK J&G Touristik
Cukrárna Ondra
Dárkové zboží Roosveltova ul.
Day - Dec s. r. o.
Epiag Lofida, manufaktura Chodov
Gustav Szenczi - SG porcelán
Chotes s. r. o.
Jastal zahradnictví
KASS Chodov s. r. o.
KH - Cetto s. r. o.
Kosmetika p. Pizingerová
Květiny Cafex
Květinka p. Marková
Květinka Staroměstská ul.
Lékárna Čtyřlístek
Lias Vintířov, LSM, k. s.
Lincoln CZ, s. r. o.
Medigrower.cz
Michal Pich
Mini - shop p. Dvořáková
M - praktik, p. Mazur
Optik Hasman
Pekosa Chodov s. r. o.
Pizzerie Andolini
Pivovar Permon
Proxima Gastro s. r. o.
Rabbit Trhový Štěpánov a. s.
Realitní kancelář Domino
Restaurace U Známých
Řeznictví M+M
Sedlecký kaolin a. s.
Šimice Tipo s. r. o.

Ilustrační foto
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Horké novinky Únor 2013
Komedie  Zdeňka Trošky
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western / USA.
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Tarantino natočil
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formátu
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války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí
dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi.

Film je mládeži přístupný, mluvený česky, vstupné 160 Kč.
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek
2. a apátek
2. v 17
čtvrtek21.
14.4.
pátek22.
15.4.
v 17hhod.,
NÁDHERNÉ
sobota 16.4. BYTOSTI
a 17.4. neděle v 15 a 17 hod.

Premiéra
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RIO 3D

nudný stereotypní život do té doby, než se sem přestěhuje zvláštní dívka Lena. Ethan se do ní zamiluje,
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Film je mládeži přístupný, mluveno česky, vstupné 140 Kč.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 23. 2. v 17 h, neděle 24. 2. v 15 h
úterý 26.4. a středa 27.4. v 17.00 a 19.30 hod.

SNÍŽEK,
BÍLÝ ŘEČ
KOŽÍŠEK
KRÁLOVA
/118/

Premiéra
/ Animovaný,
rodinný / pravého
Španělsko.vůdce, vystrašený člověk potřebuVystrašená
země potřebuje
Malý
gorilí sameček
je pravého
přítele. Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek
ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije
daleko od svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největší senzací.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
Zpravodaj města Chodova. Květen 2011
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Kino

pátek 1. 2. v 19:30 h

pátek 8. 2. a sobota 9. 2. v 17 h, úterý 19. 2. v 19:30 h

Premiéra / Akční, western / USA.

Fantasy / USA, Nový Zéland.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 130 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

NESPOUTANÝ DJANGO /165/

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má
šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu
povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi.

pátek 1. 2. v 17:00, sobota 2. 2.  v 19:30 h

MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO /98/
Komedie / USA.

Tvůrci filmů Něco na té Mary je a Blbý a blbější vám přináší novou hustou
komedii plnou těch největších hollywoodských hvězd. Přijďte se podívat, jak
to dokážou rozjet Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi Watts,
Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman nebo Gerard Butler.

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D /164/

První díl trilogie filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. Všechny tři filmy
se odehrávají ve Středozemi 60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje
cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se ocitne na dobrodružné výpravě.
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor, o které
hobity připravil drak Šmak.

sobota 9. 2. v 15 h

RAUBÍŘ RALF 3D /94/

Animovaný, komedie / USA.

Ralph touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní Fix-It Felix z jeho hry. Problém
je v tom, že nikdo nemiluje záporáky ale všichni milují hrdiny. Když se objeví nová hra
ve stylu kdo dřív vystřelí, vplíží se do hry s jednoduchým plánem - vyhrát medaili.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

neděle 2. 2. v 15:00  h

neděle 10. 2. a sobota 16. 2. v 15 h

Animovaná rodinná komedie / USA.

Animovaný / Francie. Medvěd Ernest je hudebník, rád by byl veselý,
jenže je chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou
myšku Celestinu. Aby myška neskončila v Ernestově prázdném žaludku,
uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu
čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D / 91/

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem
stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového hotelu, kde
se mohou všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombiež
a spoustu dalších) dostat daleko od lidí a být jen sami sebou.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč
sobota 2. 2. a neděle 3. 2. v 17 h

FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK 3D /87/

Animovaní, komedie, horor / USA.

O MYŠCE A MEDVĚDOVI /80/

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 105 Kč
neděle 10. 2. v 17 h, sobota 23. 2. v 19:30 h

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2.ČÁST /115/

Když mladý Victor nečekaně přijde
o svého milovaného psa Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího
přítele přivede znovu k životu – jen s několika drobnými změnami. Snaží se svůj
výtvor ukrývat, ale když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí Victorovi spolužáci i
ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může mít příšerné následky.

Dobrodružné drama, fantasy romantika / USA.

Přístupné, titulky. Vstupné 135 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

neděle 3. 2. v 15:00 h

neděle 10. 2. v 19:30 h

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D /93/

Animovaný, dobrodružný / Belgie.

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového
útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých
mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět
na svobodu.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

Závěrečný díl úspěšné série. Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou
holčičku a zdá se, že šťastnější už být nemůže. Na scéně se ale znovu objevují
Volturiovi, kteří nemají v úmyslu nic menšího, než zničit rodinu Cullenových.

CARMEN 3D

Muzikál, drama / Česko.

Muzikálový příběh Carmen plný vášně a intrik s Lucií Bílou v titulní roli patří
mezi nejúspěšnější představení u nás. Jeho filmového záznamu se ujal režisér
a kameraman F. A. Brabec, který muzikál natočil s pomocí divácky atraktivní
technologie 3D.

Přístupné. Vstupné 135 Kč

neděle 3. 2., pondělí 4. 2. v 19:30  h

pondělí 11. 2. v 19:30 h

Akční, thriller, krimi / USA.

Komedie, hudební, romantický / USA.

JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL /130/

Jack Reacher (Tom Cruise) je jako duch.
Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen tehdy, kdy chce on sám být
nalezen. Objevuje se u případů, které potvrzují, že spravedlnost je slepá, a pro
jejich vyřešení neváhá ignorovat zákony své země.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 95 Kč
úterý 5. 2. a středa 6. 2. v 19:30 h

LADÍME /112/

Beca nastoupila na
novou školu a jako těžký introvert má v plánu nikam se nezařazovat
a s nikým se nepřátelit.Touží se stát úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se
drží až do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu holek které spojuje
soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez hudebního doprovodu.

Přístupné od 12 let, titulky. vstupné 95 Kč
úterý 12. 2. a středa 13. 2. v 19:30 h

MANIAK /93/

ARGO /120/

Premiéra / Krimi, horor, mysteriózní / USA.

Drama, thriller, historický / USA.

Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála
na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Film ukazuje divákům skutečnost, která nebyla
známa celá desetiletí.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč
čtvrtek 7. 2. v 19:30, pátek 8. 2. a sobota 9. 2. ve 20:00 h

KONEČNÁ /107/

Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA. Z Las Vegas do mexické věznice se snaží
FBI přepravit nebezpečného šéfa mexické mafie Gabriela Corteze (Eduardo Noriega). Při následné
přepravě ho Gabrielův kartel vysvobodí a snaží se prchnout do své domoviny. Šéf FBI John Bannister (Forest Whitaker) proto volá šerifovi maloměsta Rayovi Owensovi (Arnold Schwarzenegger), ke
kterému se uprchlý zločinec i se svým gangem pomalu blíží. Šerif se proto s dalšími policisty připravuje
na dopadnutí gangu, který se jen tak bez boje nenechá zastavit.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Film Maniak je Jackem
Rozparovačem 21. století odehrávající se v současném Los Angeles. Maniak je novým zpracováním kultovního filmu, který je mnohými označován
za nejlepší thriller všech dob - intimní, obrazově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.

Přístupné od 15 let, titulky. vstupné 105 Kč

čtvrtek 14. 2., pátek 15. 2., sobota 16. 2. v 17 a 19:30 h, neděle 17. 2. v 20:00
h, pondělí 18. 2., úterý 19. 2. a středa 20. 2. v 17 h

BABOVŘESKY /120/

Premiéra / Komedie / ČR.

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou,
tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry
náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.

Přístupné. Vstupné 145 Kč

Zpravodaj města Chodova. Únor 2013

Kino Únor 2013

neděle 17. 2. v 15:00  h

sobota 23. 2. v 17 h, neděle 24. 2. v 15 h

Animovaná rodinná komedie / USA.

Premiéra / Animovaný, rodinný / Španělsko.

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D / 91/

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také vlastníkem
stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového hotelu, kde
se mohou všechna monstra světa (Frankenstein, Mumie, vlkodlaci, Zombiež
a spoustu dalších) dostat daleko od lidí a být jen sami sebou.

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek
ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v hluboké džungli. Nyní žije
daleko od svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou
největší senzací.

neděle 17. 2. v 17 h, pondělí 18. 2. v 19:30  h

sobota 23. 2. v 15:00 h a neděle 24. 2. v 17  h

Premiéra / Akční, western / USA.

Animovaný, dobrodružný / Belgie.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

NESPOUTANÝ DJANGO /165/

Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má
šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu
povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi.

SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 3D /93/

Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového
útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých
mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět
na svobodu.

středa 20. 2. ve 19:30 h

neděle 24. 2. a pondělí 25. 2. v 19:30 h

Premiéra / Akční, krimi, thriller / USA. Z Las Vegas do mexické věznice se snaží
FBI přepravit nebezpečného šéfa mexické mafie Gabriela Corteze (Eduardo Noriega). Při následné
přepravě ho Gabrielův kartel vysvobodí a snaží se prchnout do své domoviny. Šéf FBI John Bannister (Forest Whitaker) proto volá šerifovi maloměsta Rayovi Owensovi (Arnold Schwarzenegger), ke
kterému se uprchlý zločinec i se svým gangem pomalu blíží. Šerif se proto s dalšími policisty připravuje
na dopadnutí gangu, který se jen tak bez boje nenechá zastavit.

Premiéra / Drama / USA.

KONEČNÁ /107/

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

LET /138/

Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem. Neuvěřitelnému příběhu
dominuje Denzel Washington v roli, jež ho pasovala mezi favority oscarového
klání za rok 2012.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 21. 2. a pátek 22. 2. v 17  h

úterý 26. 2. a středa 27. 2. v 19:30  h

Premiéra / Drama / USA. Ethan žije v malém městečku v Jižní Karolíně

Premiéra / Komedie / Francie.

NÁDHERNÉ BYTOSTI

už odmala. Tráví tu nudný stereotypní život do té doby, než se sem přestěhuje
zvláštní dívka Lena. Ethan se do ní zamiluje, a jak už to tak bývá, ona jeho city
opětuje. Vše ale není takto jednoduché. Lena je totiž něco jako čarodějka a její
moc se má naplno projevit v den jejích 16. narozenin, kdy se také rozhodne, jakou
cestou se vydá. Bude to cesta temnoty, nebo světla?

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

HAŠIŠBÁBA /87/

Paulette žije sama v paneláku
na předměstí Paříže a stěží stačí vyžít z důchodu. Jednoho večera se v suterénu
svého domu stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí v tom znamení
osudu a rozhodne se, že začne prodávat marihuanu. A proč by ne? Paulette byla
kdysi cukrářkou. Její smysl pro obchod i kuchařský talent jsou pro ni dostatečnými
trumfy, aby našla originální řešení k provozování svého nového „povolání“.

Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 21. 2. v 19:30 h

čtvrtek 28. 2  v 17:00 h

Premiéra / Drama, thriller / USA. Thriller Zero Dark Thirty, Je kroni-

Animovaný / Česko.

30 minut po půlnoci /157/

kou desetiletého pátrání po vůdcovi militantní islámské teroristické organizace
Al - Kaidy, Usámu bin Ládinovi, který bývá spojovaný s mnohými krvavými útoky
včetně 11. září. Tento film seznámí diváky se všemi událostmi, které přímo vedly
k jeho usmrcení speciální jednotkou SEAL Team Six v Pákistánu 2. května 2011.

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč
pátek 22. 2.  v 19:30 h

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE /90/

Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně! Král Rudolf
v touze po zlatotvorném kameni mudrců vydává všanc poklad nejcennější Svatováclavskou korunu i blaho celého království. podle prastaré věštby jedině podivné bytůstky ze vzdálené budoucnosti mohou zachránit nejen královské klenoty
a království, ale i celou zeměkouli, které hrozí návrat k době ledové.

Přístupné. Vstupné 125 Kč
čtvrtek 28. 2  v 19:30 h

BÍDNÍCI /157/

Premiéra / Muzikál, romantický / V. Británie. Když bývalého
galejníka Jeana Valjeana (Hugh Jackman) propustí na podmínku, netuší,
že za zády bude mít jako věčný stín posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane vždy zlodějem a Valjean se zdá být
jasným příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 95 Kč

Tv studio Chodov

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC 3D

Premiéra / Akční, fantasy, horor / USA, Něměcko.

Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se setkáváme
15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou. Mezitím se z nich ale stali
chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení čarodějnic.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

program

06. týden 2013

08. týden 2013

07. týden 2013

09. týden 2013

5. 02. úterý a 7. 02. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 8. 02. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce prosinec (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ČARODĚJNÁ POHÁDKA Divadlo pro děti (premiéra)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
12. 02. úterý a 14. 02. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 15. 02. pátek  od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PO ŠKOLE - TANEČNÍ SKUPINA RYTMUS Pořad o zájmových činnostech
pro děti (premiéra)

TV KRÁL ŠAŠEK Vlado Kulíšek - pantomima (repríza)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. 02. čtvrtek  a 21. 02. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 22. 02. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce ledna (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
NA SPRÁVNÉ ADRESE Pikantní divadelní komedie (repríza)
TÝDEN V KRAJI Zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
26. 02. čtvrtek  a 28. 02. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 1. 03. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (premiéra)
ROCKPARÁDA Rocková hitparáda (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY Dětské představení (premiéra)
TÝDEN V KRAJI Zprávy z krajského úřadu v K. Varech (premiéra)
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Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Ples Sokolovské uhelné

01.02.

KASS – spol.sál

SU, a.s.

Staroměstský masopust

03.02.
9:30 h

Staroměstská ul.

KASS Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Zlobilky

04.02.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Školní akademie G a OA Chodov

05.02.

KASS – spol. sál

G a OA Chodov

Výstava a hlasování
výtvarné soutěže Srdíčko

06.-22.02.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Poezie a jazz – Jirous

MěK – podkroví

MěK Chodov

Rodinka: kolik barev má duha
Pásmo pohádek a říkanek

06.02.
18:00
07.02.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Valentýnské vyrábění

07.02.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Radost, která trvá
Beseda s T. Kábrtem

07.02.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Maturitní ples G8

08.02.

KASS – spol.sál

G a OA Chodov

Hasičský ples

09.02.

KASS – spol.sál

SDH Chodov

Burza knih

11.02.
09:00-18:00

MěK – čítárna

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení: Pohádky babičky Kuličky

11.02.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka p.uč.
L. Smetanové a E. Petrlíkové

11.02.
17:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Třídní přehrávka p.uč.
J. Hraniličkové a J. Kubrichta

12.02.
17:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na el. klávesové nástroje

13.02.
9:00

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

Maškarní rej

14.02. 	
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Netradiční šperk
Řemeslo má zlaté dno

14.02.

DDM Bludiště

DDM Chodov

Valentýnská diskárna

14.02.

Nautilus

DDM Chodov

Maturitní ples EL4

15.02.

KASS - spol. sál

G a OA Chodov
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Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Výchovné koncerty pro Chodovské školy
soubor „Musica Festiva di Praga“ 	
v pořadu: Světem hudby vážně i nevážně.

15.02.
10:00 a 11:00

ZUŠ – malá scéna

KPH při ZUŠ vystoupí

Výtvarná dílnička
Malujeme na látku

21.02.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Narodit se znovu
Beseda s T. Kábrtem

21.02.
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Ples sportovců

23.02.

KASS - spol.sál

FK Stará Chodovská

Vyhlášení vítězů
Výtvarné soutěže Srdíčko

25.02.
16:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Knižní hrátky aneb hurá do pohádky
čtení z knihy Ferda Mravenec

25.02.
MěK – dětské odd.
17:00		

MěK Chodov

Výtvarná soutěž
o nejhezčí velikonoční kraslici

25.02.-23.03.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Koncert folkové skupiny „Netřísk“

26.02.
18:30

ZUŠ – koncertní sál

ZUŠ Chodov

40 let ZŠ Husova vernisáž

26.02.-14.03.

galerie DDM

ZŠ Husova

Mongolsko - beseda s
Jiřím Lehejčkem

27.02.
18:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarná dílnička
Výroba loutek a maňásků

28.02.
14:00 - 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Genealogie –
jak si sestavit rodokmen

28.02. 	
17:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Sport
Přebor Chodova 	
ve skoku přes švihadlo

05.02
13:45

tělocvična II. ZŠ

DDM Chodov

Zimní turnaj ve florbalu

09.02.

hala Vintířov

TJ Plamen Chodov

BVC Chodov – Neratovice
II. liga žen volejbal

16.02.
9:00

Sportovní hala 	

BVC Chodov

Spartak Chodov – Jiskra Aš
KP muži basketbal

23.02.

Sportovní hala

Spartak Chodov

Přebor Chodova
Ve šplhu na tyči

26.02.
13:00

tělocvična II. ZŠ

DDM Chodov
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Kickbox Chodov

   Christmas Open, mezinárodní turnaj v Mostě,
byl posledním turnajem loňského roku. Velký
návrat po 3 letech slavila Michaela Klimešová, která v lightu žen snadno postoupila přes
soupeřku z Turnova do finále, kde se nezalekla
velezkušené veteránky Hájkové z Čáslavi a po
pěkném boji získává 2. místo lightkontakt ženy
–65 kg. Další stříbro vybojovala v kicklightu
žen do 60 kg. Roli favorita potvrdil v mužích
do 89 kg Adam Kavan, ačkoliv bojuje o váhu
níže, která tady nebyla vypsaná snadno zvítězil.
V mužích nad 35 let do 84 kg obsadil 1. místo
trenér Kickboxu Chodov, celkově tak zavládla
spokojenost.
Miloš Černý

Pozvánka na Ples sportovců   
FK Stará Chodovská

Fotbalový klub ze Staré Chodovské si dovoluje touto formou co nejsrdečněji pozvat širokou sportovní veřejnost z místních, ale i okolních sportovních klubů, spolků a jednot, dále
pak občany města Chodova i blízkého okolí,
všechny své členy a příznivce na tradiční „Ples
Sportovců FK Stará Chodovská“, který se letos
uskuteční v sobotu 23. února 2013 v místním
KASS Chodov od 20:00 hodin.
Za poslední roky byl tento ples hojně navštěvován a hodnocen jako jeden z nejlepších
v plesové sezóně zde v Chodově. Tak jako
v minulosti na Vás čeká pestrá a bohatá tombola s lukrativními cenami a k tanci a poslechu
zahraje skupina „Griff“ s frontmenem Pištou
Gálem.
Upozornění! Předprodej vstupenek byl již
zahájen! A proto neváhejte. Vstupenky na
hlavní sál možno zakoupit tradičně v prodejně
„HESO“ ve věžovém domě U Koupaliště 810
naproti autoškole u Penny Marketu. Otevírací doba: PO- ÚT 12:00 – 17:00 hodin a ČTPÁ 12:00 – 17:00 hodin. Vstupenky do Mipo

a Bravo baru jsou v předprodeji letos nově, také
v prodejně „HESO“.
Pořadatelé si vyhrazují právo zákazu vstupu
v jakémkoli jeansovém oblečení a nevhodné
obuvi po celou dobu konání plesu z důvodu
zachování tradice ojedinělosti a společenské
úrovně této akce. Za pochopení předem děkujeme a těšíme se na Vás!
Jaroslav Franče, FK Stará Chodovská

Gladiator Championschip Fighting

V sobotu 30. března od 18:00 hodin se
v Lidovém domě ve Staré Roli už potřetí uskuteční zápasy v osmihranné kleci dle pravidel
MMA organizace GCF nesoucí název RESOLUTION!
V hlavním zápase večera se představí domácí
hvězda, veterán bojových sportů v České republice Jaroslav „Číňan“ Poborský, který bude
obhajovat svůj pás šampióna organizace GCF
ve váze do 77 kg. Soupeřem mu v zápase na
pět pětiminutových kol bude pražský bojovník
Josef Král.
V dalších zápasech, které budou vypsány
na 3x5 minut a 3x3 minuty, se představí další karlovarští borci Petr Novák, Radek Šopv,
Lukáš Olejník, Michal Nepraš a další. Jejich
soupeři přijedou z celé České republiky. Diváci
se mohou těšit celkem na 11 zápasů.
Informace o turnaji na http://www.gcfighting.cz/.

Jaroslav „Číňan“ Poborský

Sport
TJ Plamen Chodov - cyklistika	 
Novoroční vyjížďka 2013

Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok.
Právě toto přísloví si vzali za své Chodovští
vyznavači cyklistiky, závodníci i ti, co si na
kole vyjedou pouze rekreačně a v tento den
ve třináct hodin se sešli ve Staroměstské ulici
u kašny, aby se z tohoto místa vydali na patnáctikilometrovou vyjížďku okolo Chodova.
Pestrobarevný peloton projel dohodnutou
trasou, aby svoji pouť zakončil v restauraci
U Sotonů, jejíž personál pro všechny připravil
malé občerstvení.
Podle zvýšeného počtu účastníků proti minulým rokům (někdo napočítal 38 cyklistů) se
zdá, že v našem městě milovníků jízdy na kole
přibývá a tak se nabízí otázka, jak se cyklisté
v Chodově budou přetlačovat s automobily,
kterých neustále přibývá, když přes město
nevede žádná bezpečná cyklostezka. Co na to
naši zastupitelé?
František Nádvorník, účastník vyjížďky

Foto před vyjížďkou

Karate klub Gorenje Chodov
Závěr roku se Goreniákům vydařil.

Konec roku pro oddíl Karate Klub Chodov
byl plný soutěží. Koncem listopadu jsme zavítali do Ústí nad Orlicí na „Generali Cup“.
I když „rozhodčí“ pískali podle „nových pravidel“ a chtěli být evropštější než je Evropa,
podařilo se nám přivést pár medailí. V kumite
ml. žákyně –35 kg vybojovala Žaneta Dognerová bronz. Luky Herák získal v Kategorii st.
žáci –50 kg stříbro a junior Miša Galla ve váze
–65 kg vybojoval stříbro. Váha muži –84 kg

a muži BRH patřila Mírovi Boguskému v obou
suverénně zvítězil.
Týden na to proběhlo v Českých Budějovicích Mistrovství ČR Mládeže Českého svazu
karate. Zde bodoval pouze Míša Galla a z kategorie kumite junioři –65 kg si odnesl titul
vicemistr republiky a stříbrnou medaili.
Následující víkend se v Praze uskutečnilo
Mistrovství ČR České Asociace Budo Karate.
Zde se dařilo našim borcům o poznání lépe.
Kata dívky (zelené až fialové pásy) Anička
Lojdová 2. místo, Veronika Jakubů 3. místo,
Jana Nováková 4. místo. Kumite chlapci (910 let) žluté pásy Daniel Chod 1. místo, Lukáš
Vyčichlo 3. místo. Kumite dívky (6-8 let) zelené-černé pásy Žaneta Dognerová 1. místo,
(9-10 let) 2. místo. Kumite dorostenci –65 kg
2. místo Míša Galla, zkusil to i v kategorii muži
–75 kg, kde skončil 4. Dorostenka Andrea Lochschmidtová si ve váze +55 kg vybojovala zlato a v ženách OPEN byla třetí. Míra Boguský
zvítězil v mužích –80 kg a Míra Link skončil
ve váze muži –75 kg na třetím místě.
No a na úplný závěr roku v nové chodovské
sportovní hale 15.12.2012 se konal 14. ročník
vánoční soutěže Gorenje Cup. Nepřízeň počasí způsobila, že přijelo „jen“ 104 závodníků
z 18 oddílů celé ČR. V kategorii KATA ml. žáci
8-7. kyu velmi mile překvapil Martin Lukeš
ačto nováček porazil i zkušenější borce a zaslouženě zvítězil, stříbro získal Daniel Chod
a bronz Pavel Bubelíni. V kata mladší žákyně
6. kyu a výše získala bronz Žaneta Dognerová.
Starší žákyně Nela Bambousková si vybojovala zlato. Ve st. žácích 6. kyu a výše si zlato
v kata vybojoval Radek Skopec a Lukáš Herák získal stříbro. Starší žákyně 6.kyu a výše
se umístily takto: 1. místo Veronika Jakubů
a 2. místo Jana Nováková. V kategorii kata veteráni obsadil pěkné 3. místo Jiří Nosál. Kata
tým - ml. žáci/žákyně Bubelini Pavel, Bubelini
Marek, Chod Daniel - 3. místo. Kata tým - st.
žáci/žákyně Lojdová Anna, Jakubů Veronika,
Dognerová Žanetka - 2. místo; Duriš Dušan,
Herák Lukáš, Bambousková Nela - 3. místo.
Výsledky členů oddílu v kategorii KUMITE
(sportovní zápas):
Ml. žákyně: –35 kg Dognerová Žaneta
2. místo, +41 kg Lojdová Anna 1. místo. Ml.
žáci: +41 kg: Bubelini Pavel 3. místo. St. žákyně: +50 kg: Nováková Jana 2. místo, Jakubů
Veronika 3. místo. St. žáci: -52 kg: Herák Lukáš 1. místo, Skopec Radek 2. místo; +60 kg:
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Duriš Dušan 1. místo, Krupička Vítek 2. místo.
Junioři: -61 kg: Galla Michal 1. místo; -68 kg:
Novák Miroslav 1. místo. Muži: -67 kg: Galla
Michal 1. místo, Novák Miroslav 2. místo., -84
kg a muži BRH Miroslav Boguský 2x zlato.
Veteráni BRH: Kiss Jiří 2. místo.
Celkovým ziskem 12 zlatých, 12 stříbrných
a 7 bronzových medailí si Gorenjáci vybojovali
pohár pro nejúspěšnější oddíl turnaje. Chtěli
bychom poděkovat za podporu a ceny do soutěže Městu Chodov, firmám Sokolovská úhelná, Sedlecký kaolin, Epiag Lofida - Porcelán
CZ, s.r.o. a za mňamky od firmy Pekosa Chodov. V neposlední řadě musíme poděkovat
také rodičům našich borců za jejich obětavou
pomoc při organizaci soutěže a za podporu oddílu během celého uplynulého roku.
Ludoslav Hronek

SAMURAI FIGHT CLUB CHODOV

Nábor dětí a mládeže - ShiDoKan karate

TJ SPARTAK CHODOV - kopaná

Vánoce jsou za námi a fotbalistům začaly
„galeje“. Tak nazývají zimní přípravu, která
jim má dodat sílu a energii na celou jarní sezónu. „A“ muži se v rámci této přípravy zúčastní
turnaje Baníku Sokolov.
Únorový program je následující:
02.02.2013 sobota 9:00 h
Chodov - Král. Poříčí
24.02.2013 neděle 11:00 h Chodov- Steinmühle
03.03.2013 neděle 13:00 h Nejdek - Chodov
Všechna utkání budou sehrána na umělé trávě v areálu stadionu Baníku Sokolov.
„B“ muži se rovněž intenzivně připravují,
ale jejich zápasový program se teprve připravuje.
Dorostenci a žáci využívají sportovní halu
a v rámci přípravy budou hrát halové turnaje
v rámci celého kraje.
Věříme, že trenéři jednotlivých družstev
připraví náročný, ale pro hráče zajímavý
program a že všechna družstva půjdou do jarních bojů dobře připravena.
Ing. Alfons Skokan

Placená inzerce

Catr spol. s r. o.

•
•
•
•
•
•
•
•

10 let tradice klubu karate - tradiční výchova
2-3 x 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
vedoucí klubu Václav Kolář

Přihlášky v tělocvičně 2. ZŠ
vždy před začátkem tréninku!!!
Út 18:00-19:30 h, Ne 17:30-19:00 h.
www.samurai-fight-klub.cz, tel. 604 965 358

		

Vážení obyvatelé města Chodova, vážení zákazníci, rádi
bychom Vám nabídli výhodné balíčky služeb a kvalitní
datové připojení s cenami již od 282 Kč!
Z naší pestré nabídky si vybere opravdu každý, ceny jsou
velmi příznivé - chcete-li ušetřit průměrně 12-17% z ceny
2 samostatných služeb, vyberte si již připravený balíček
z naší nabídky, který Vás plně uspokojí jak kvalitní nabídkou datových služeb, tak i nabídkou analogového TV
vysílání nebo IPTV kombinací.
Tarif datových služeb MINI 12 již od 282,- Kč/měsíc,
s rychlostí 10Mbs/10Mbs, tarif datových služeb OPTIMAL 12 s rychlostí 30Mbs/15Mbs od 454,- Kč/měsíc
cenově zvýhodněnou úplnou nabídku našich služeb s časovým úvazkem EKONOM 12D, zahrnující kompletní
nabídku všech TV programů v digitální kvalitě kombinovanou s tarifem datových služeb OPTIMAL 12 za 905
Kč/měsíc!
Protože si vážíme našich seniorů, mají u nás možnost
využít nabídku datové služby s rychlostí 2Mbs/512Kbs za
cenu 220 Kč/měsíc ke které získají analogové TV vysílání
zcela ZDARMA!
V případě, že máte zájem o datové připojení a nevíte,
kterého poskytovatele si vybrat, pak přesně pro Vás jsou
určeny tarify MINI a START. Například v rámci tarifu
MINI 12 získáte datové služby s rychlostí 10Mbps/10Mbps již za 282,-Kč/měsíc. Jako nový zákazník můžete
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naše služby vyzkoušet ještě výhodněji. S tarifem START
12 získáte datové služby s rychlostí 30Mbps/15Mbps již
za 403,-Kč/měsíc. V kombinaci s nabídkou služeb kabelové televize navíc můžete ušetřit ještě více! Nabídnout
Vám můžeme zvýhodněné balíčky našich služeb v kombinaci datových služeb s kabelovou analogovou TV, nebo
s IPTV. Tato možnost je na českém trhu bezkonkurenční!
Již za 356,-Kč/měsíc tak například můžete získat
balíček EKONOM 12A, který obsahuje datové služby
s rychlostí 10Mbps/10Mbps a kabelovou analogovou
TV s 15 televizními kanály. Více se dozvíte z našich nových ceníků, které budou k dispozici na našich webových
stránkách a také budou již tradičně distribuovány do Vašich schránek. V ceníku naleznete shrnutí našich služeb
a mnoho dalších informací o připravovaných novinkách.
Dále bychom Vás rádi informovali o důvodu změny
cen našich služeb. Poslanecká sněmovna dne 19.12.2012
schválila na své 49. schůzi vládní balíček daňových
změn, který vešel v platnost podpisem prezidenta
dne 21.12.2012. Jedním z přijatých zákonů je zákon
č. 500/2012 Sb., který s účinností od 01.01.2013, mění
v § 47, odst. 1a) základní sazbu daně z přidané hodnoty
na 21%. Vedle toho narychlo prošla též původně prezidentem vetovaná novela zákona číslo 496/2012 Sb.,
o audiovizi, kterou pro všechny vysílatele převzatého
vysílání vzniká povinnost přispívat 1% z ceny služeb do
státního fondu kinematografie. Vzhledem k nárůstu
ostatních vstupních nákladů již nejsme schopni výše uvedená vládní opatření zahrnout do stávající ceny služeb,
ale jsme nuceni promítnout tyto nové zákonné požadavky do cen našich služeb s účinností od 01.02.2013.
Tímto se Vám předem omlouváme za komplikace
způsobené výše uvedenými nařízeními, která bohužel
nemůžeme nerespektovat! Děkujeme Vám za pochopení
a spolupráci.
Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu televizorů s ve-

stavěným digitálním přijímačem (100% nových televizorů) ve Vašich domácnostech, jsme se rozhodli přesunout
do povinné nabídky všechny dostupné multiplexy. To
znamená, že dojde k navýšení počtu TV programů, které
budete moci přijímat již v rámci povinné nabídky společnosti CATR. Cena služby se v této souvislosti nemění!
Vzhledem k výše uvedenému dojde v průběhu února ke
změnám některých kanálových pozic, tak aby většina
televizorů a individuálních přijímačů mohla tyto kanály
přijímat. Věříme, že Vás připravované změny potěší a za
případné komplikace spojené s nasazením nových kanálů se Vám předem omlouváme.
Veškeré bližší informace se dozvíte z našich webových
stránek www.catr.cz. Navštívit nás můžete i osobně a to
na adrese naší provozovny: Staroměstská 377, Chodov
nebo nás kontaktujte telefonicky na tel.č.: 352 665 298.

Termín uzávěrky
březnového čísla
16.02.2013
CHODOS CHODOV s.r.o.
přijme do pracovního poměru:

Strojní inženýr, konstruktér
Požadujeme: VŠ fakulta strojní, dobrá znalost NJ, znalost AJ
výhodou
práce na PC, Autodesk Inventor, Mechanical,
praxe min. 3 roky, mzda dohodou
Strojní konstruktér
Požadujeme: SPŠS, dobrá znalost NJ, znalost AJ výhodou
práce na PC, Autodesk Inventor, Mechanical, mzda dohodou
V případě zájmu kontaktujte Personální oddělení, paní Lišková,
tel. 352 619 220 e-mail: i.liskova@chodos.cz

Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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po – pá 9.00 – 17.00
sobota 8.00 – 12.00

Staroměstská 347, 357 35 Chodov
Tel.: +420 352 600 780

Kosmetika Elephant Chodov
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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dámské a pánské

Kadeřnictví

ova
CaPos- Páan
8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

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

KOSMETIKA

DAGMAR

Lesní 417, Chodov
Sklady Drobného zboží

RD 417

tel.: 776 616 029

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

Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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AUTOSERVIS
BRACEK - TEL.: 777 590 686

PLASTOVÁ OKNA

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

Na Cechu 110, Mírová u Chodova

Provádíme veškeré mechanické práce
na osobních i dodávkov ých vozidlech:
diagnostika řídících jednotek, měření
geometrie, výměna oleje, seřízení světel
válcová zkušebna brzd, opravy brzdových
systémů, výměna tlumičů, spojek, nástřik
podvozku a dutin, plnění klimatizací,
výměna rozvodů, příprava a zajištění STK

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

Po-Pá 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00 SO po dohodě

jsme nositelem
certifikátu

výcvik v rozsahu A, B, BE, C, CE
informace a přihlášky :
po-pá: 9.00-11.00 15.00-17.00

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

mobil: 602 190 602

www.autoskola-stastny.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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Zahradnictví Jastal
Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779
Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

Květinářství Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

OC Plzeňka - Školní 736, Chodov
Tel. 737 715 678
ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od února: semena, postřiky, hnojiva pro sezónu 2013
Od března: ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
Od dubna: sadbu okurek, rajčat, paprik, balkonových květin

Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie Osadíme vaše truhlíky květinami
D á rkové p oukázky - v různých ce n ov ýc h re l a c í c h

MÁTE PROBLÉM S VÝFUKEM?
Přijďte k nám a dejte si kávu, víc dělat nemusíte.....!

MONTÁŽ NA POČKÁNÍ!

NEJVĚTŠÍ SKLAD V KRAJI!

Nabízíme výfuky všech cenových kategorií
a široký výběr sportovních výfuků a koncovek.

Naše další služby pro Vás:
• BRZDY•OLEJE•TLUMIČE•PNEUSERVIS•POLOOSY •LOŽISKA KOL
• ČEPY ŘÍZENÍ • TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ•GEOMETRI
AKCE: TLUMIČE, PÉROVÁNÍ - 4ks za cenu 3

NOVINKA: GEOMETRIE 3D

RYC H L O S E R V I S
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013

602 464 050
351 105 390-1
e-mail:
autoesta@quick.cz
www.sweb.cz/autoesta
Elektrárna Tisová
357 61 Březová

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá 7.00 - 16.00
Sobota po dohodě

Placená inzerce

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

TOP REALITY CHODOV s.r.o.

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

S NÁMI O SVÉ FINANCE NEPŘIJDETE
DOKÁŽEME VÁM, ŽE I
NEMOVITOSTMI LZE
OBCHODOVAT SLUŠNĚ,
ČESTNĚ A POCTIVĚ
gsm: 773 16 18 30
774 73 05 18

- PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
- ZNALECKÉ POSUDKY
- DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
- OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ DO DĚDICTVÍ
- ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
- VÝKUP BYTŮ

e-mail: info@trchodov.cz
web: www.trchodov.cz
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013

Staroměstská 25, 357 35 Chodov
budova České spořitelny, 1.patro
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Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
kuřácká a nekuřácká místnost - příjemné posezení
již
rozvoz až do domu
č
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

R E Z E R VAC E A O B J E D N ÁV KY
NA TEL.: 731 887 227, 352 676 539

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

ké

AKCE
Anticelulitidní balíček
(skořicový zábal + anticel. masáž
+ záda, šíje + DH + HK)
75 min. 450 Kč (stálá cena 800 Kč)

a šíje
Masáž zad
-K
0,
od 15 č

PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

11.00 - 22.00
11.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00
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Odpočiňte
si u nás:
Novinka – masáž z Mrtvého moře
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 ,,
Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)
Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž
Thajská olejová masáž
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)
japonská masáž shiatsu

VÍ

PROVOZNÍ DOBA

v

ZALUZIE
MEZISKELNÍ
NA PLASTOVÁ OKNA

SUPER CENY ŽALUZIÍ

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

V novém roce nové bydlení
upravená cena
Prodám
nadstandartní rodinný dům v Chodově
velikosti 5+1 v blízkosti Račího rybníčku

Velká zahrada, slunná terasa, venkovní bazén,
zimní zahrada, zahradní altán,
zastavěná plocha 145 m2
Více informací na wwww.prodejdomukarlovarsko.cz
kontaktní telefon: 728 942 663
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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Stará Chodovská 47
357 35 Chodov
Tel.: 352 675 238
Mobil: 737 819 513

Příjemné ubytování v klidném
prostředí pro Vaše příbuzné,
známé i firemní zaměstnance.

NEHTOVÉ1.STUDIO
MÁJE 629, CHODOV
Provádíme nehtovou modeláž gelem, akrygelem, ruční malba, one strok
NOVÁ MODELÁŽ 450 Kč
Veronika Chmelenská
DOPLNĚNÍ
350 Kč
721 657 754
PRODEJ velmi kvalitní nehtové kosmetiky

Jana Gajdošová 606 256 112

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

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

13h Chodov /parkoviště pod tržištěm/

Prodej 12.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé
/nesou bílá vejce/

Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

stáří:12-18 týd.

cena: 120-180 Kč

12-18 týd.

120-180 Kč
100 Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

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

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

Firma FE-DO (fekální doprava)
Zdeněk Sič nabízí:

- čerpání septiků fekálním vozem T-148 (CAS 10)
- opravy septiků, rušení starých septiků,
- pokládání kanalizace
- výkopové práce (ručně i UNC O6O-bobíkem)
- demoliční práce
Revoluční 604,Chodov
tel. 775 619 161
CHODOV

JAN FAST

geodetické služby
·
·
·
·

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

Angličtina a němčina
-

od února nové kurzy na 2.zš
soukromé doučování, příprava ke zkouškám

-

Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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ZATÉKÁ VÁM?
Oprava panelových
spár a střech proti
zatékání

ZATEPLENÍ
Cenová nabídka ZDARMA

Financování včetně STÁTNÍ DOTACE

777 100 918
sova@cmail.cz

602 100 918
sova@cmail.cz

CHODOVSKÉ REALITY www.chodovske-reality.cz

tel.: 777 11 33 44
U Porcelánky 266, Chodov
CHCETE OPRAVDU RYCHLE A DOBŘE PRODAT BYT, DŮM
MOBIL
ITY
či PRONAJMOUT NEMOVITOST?
Působíme v oblasti prodeje realit již 14 rokem a proto vám můžeme
nabídnout ty nejlepší služby, bez rizika!
REALITY
Volejte na tel. 777 11 33 44 u nás získáte ZDARMA
kompletní právní servis, úschova peněz, poplatky, znalecký posudek!!!
CHODOV: 1+1 ul. Jiráskova za 420 tisíc
0+1 ul.9.května za 355 tisíc
Nebo rodinný dům ve Starém Sedle RD se zahradou ve Vintířově za 235.000,-Kč
2 1.999.000,(nutná rekonstrukce)
za
m
160
včetně zahrady a garáže s dílnou??
2+1 ul.ČSA, Chodov za 399.000,-Kč
Výhodné hypotéky s nejnižším úrokem a bez poplatků za zpracování a odhad!!
Jsme tu pro vás Chodovské reality

NAŠE TIPY:

KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

objednávky: 775 309 684
Vintířov 57, u zastávky směr Chodov
Provozní doba
Út - So 9.00 - 18.00 hod.
Jiný čas dle dohody

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

Hodinový manžel – Domácí profík
Roman Eichacker

Práce všeho druhu
Zednické, zámečnické, malířské
a instalatérské práce, pokládání podlah,
montáž nábytku atd.
RomulusRoman@seznam.cz
Zpravodaj města Chodova. Únor 2013
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