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K věci …

Vážení spoluobčané, 
březnový příspěvek do pravidelné rubriky 

věnuji bezpečnosti ve městě a několika 
postřehům, které hovoří o dlouhodobé 
nevšímavosti a netečnosti občanů k přestup-
kům proti veřejnému pořádku a o občanské 
nepozornosti.

V závěru měsíce ledna bylo město Chodov 
jen náhodou ušetřeno velkému problému 
s reálně možným dopadem rovnajícím se 
katastrofě ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Skutečně šťastnou shodou náhod (byť ve 
vazbě na soudního vykonavatele toto rčení 
vypadá poněkud podivně), se v Chodově 
nestalo podobné neštěstí. Do jednoho 
z vchodů domu v ulici 9. května přišel ex-
ekutor provést zabavení bytu. Od tohoto 
okamžiku se spustila kaskáda záchranných 
operací, která měla po několika minutách 
šťastný konec. Exekutor v domě cítil silný 
zápach plynu, který vycházel z předmětného 
bytu. Byla povolána jednotka chodovských 
hasičů, kterou následně doplnila jednotka 
profesionálních hasičů ze sokolovské cen-
trální stanice a pracovník plynárenské služby, 
který konstatoval možnost výbušné koncen-
trace v bytě. Byl zavřen hlavní přívod plynu 
do budovy a zvažovala se evakuace osob. 
Protože nebylo možné vniknout do bytu přes 
dveřní zabezpečovací systém, nařídil velitel 
zásahu provést vniknutí do bytu balkónovým 
oknem. V bytě pak byl zjištěn otevřený ventil 
plynového hořáku, naštěstí nebyly objeveny 
žádné osoby. Následně pracovníci plynáren-
ské společnosti provedli kontrolu ve všech 
bytech a událost byla předána k vyšetřování 
Policii ČR.

Naprosto šokující byla pro zasahující hasiče 
sdělení obyvatel domu, že plyn byl v budově 
cítit již několik dní!!!

Tolik stručný popis události, která pro 
Chodov a obyvatele domu dopadla dobře. 
Raději nerozvádím, co se všechno mohlo 
stát - výbuch a následný požár v panelovém 
domě ve Frenštátu pod Radhoštěm nám budiž 
výstrahou. Panelové domy s velkým počtem 
bytů a častým střídáním nájemníků (i v do-
mech v majetku vlastníků) jsou velkým po-
tenciálním nebezpečím. Popsaná situace, ze 
které přímo čiší nevšímavost obyvatel, může 
vycházet z přetrvávajícího falešného postoje: 

„moje bydlení začíná až za prahem mého 
bytu“, který je vlastní především některým 
obyvatelům panelových domů. 

A jak se přehlížení nešvarů projevuje ve 
statistice Městské policie v Chodově?

Tak například:
- počet evidovaných událostí za rok 2013 

– 6.528 (v roce 2012 to bylo 5.839 a v roce 
2011- 5.330 událostí)

- spolupráce s jednotkou chodovských 
hasičů v roce 2013 – 122 akcí (v roce 2012 to 
bylo 187 a v roce 2011 – 179 akcí)

- spolupráce s Policií ČR v roce 2013 – 337 
případů (v roce 2012 to bylo 364 a v roce 
2011 – 345 případů),

- ale např. také pomoc občanům v nouzi 
v roce 2013 – 390 případů (v roce 2012 – 158 
a v roce 2011 – 218 případů).

Zarážející jsou čísla o odvozu osob na Pro-
tialkoholickou záchytnou stanici do Sokolova, 
který ze zákona musí zajišťovat naši strážníci: 
r. 2013 – 31, r. 2012 – 29, r. 2011 – 10 osob.

Vážení spoluobčané, přes odstup několika 
týdnů mi dovolte, abych i tímto způsobem 
našim uniformovaným složkám znovu 
poděkoval. Poděkoval za tento profesion-
ální zásah i za přístup při řešení všech 6.528 
loňských událostí. Abych jim poděkoval za 
poctivé každodenní plnění úkolů, i za po-
moc při pořádání kulturních a sportovních 
akcí. Abych poděkoval také za součinnost se 
složkami Integrovaného záchranného sys-
tému. Ta je partnery našich hasičů a strážníků, 
tj. Hasičským záchranným sborem Karlovar-
ského kraje a Policií ČR, dlouhodobě hodno-
cena velice pozitivně.

Ostré zásahy těchto složek záchran-
ného systému by měly být skutečně pouze 
mimořádnými a zaručeně nechtěnými 
případy. Zda tomu tak skutečně bude, záleží 
i na každém z nás…

 	 Ing.	Josef	Hora,	starosta

O školství v Chodově 
Zajímá Vás vývoj a výhled chodovského školství? 

Potom si nenechte ujít příležitost na toto téma  
diskutovat s vedením města Chodova a s řediteli 
škol ve městě – mateřské, základních i střední. 

Beseda se uskuteční na Malé scéně KASSu 
Chodov dne 12. 3. 2014 od 17:00 hodin.
	 	 Ing.	Josef		Hora,	starosta
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Termín pro podání žádostí 
o dotace

Připomínáme, že do 31. 3. 2014 lze po-
dat žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Chodova na volnočasové aktivity dětí 
a mládeže v organizacích. Zásady pro posky-
tování dotací v aktuální verzi, včetně Specifick-
ých kritérií pro tuto oblast a také formulář 
žádosti naleznete na: www.mestochodov.cz/
radnice/formulare (v části OŠKV). S případnými 
dotazy se obracejte na paní Klášterkovou, tel. 
352 352 102.

Mgr.	Ivana	Sarkányová,	vedoucí	OŠKV

Zápis do mateřské školy 
Zápis k docházce do Mateřské školy Chodov 

(dále MŠ) pro školní rok 2014/2015 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  
24.-25.3.2014 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 MŠ na jednot-
livých pracovištích MŠ. S předstihem si můžete 
vyzvednout formulář přihlášky, případně si jej 
stáhnout z webu: www.mschodov.estranky.cz

Kontakty na jednotlivá pracoviště MŠ 
Zahradní ulice: zástupkyně ředitelky
pí. Jiřina Dvořáková, tel. 352 352 450
Školní ulice: zástupkyně ředitelky
pí. Jana Jansová, tel. 352 352 460
U Koupaliště: zástupkyně ředitelky
pí. Marcela Davídková, tel. 352 352 470
Nerudova ulice: ředitelka školy
pí. Jana Piklová, tel. 352 352 480

Jana	Piklová,	ředitelka	MŠ	Chodov	

Prázdninový provoz MŠ a ŠD
Od 30. 6. 2014 do 22. 8. 2014 bude v provo-

zu pouze pracoviště MŠ v Nerudově ulici, os-
tatní pracoviště budou v tuto dobu uzavřena 
a provoz všech pracovišť bude obnoven od 
25. 8. 2014. Požadavky na docházku dítěte 
v době letních prázdnin předávejte na jednot-

livých pracovištích do 15. 5. 2014.
Školní družiny při základních školách budou 

po dobu letních prázdnin mimo provoz.

Práce na městském hřbitově
Jak jsem Vás, vážené čtenářky a čtenáři, na 

podzim roku 2013 informoval, připravujeme 
úpravu oddělení epitafních hrobů na našem 
hřbitově. Jedná se o oddělení, které leží vedle 
vsypové loučky (na hřbitově hned vlevo za 
kostelem). Protože nám počasí přeje, je nap-
lánováno zahájení prací po 15. březnu 2014. 
Do té doby je potřeba, aby nájemci těchto 
míst odstranili veškerou vlastní zasazenou 
zeleň (keříky, květiny apod.) a doplňky, které 
nejsou přímou součástí náhrobku. Pokud 
tak neučiní, bude správa hřbitova nucena je 
odstranit sama, bez náhrady. Další prosba se 
týká majitelů hrobů, kteří mají u svých zařízení 
vysázeny různé stromky a keříky. Vzhledem 
k tomu, že za dlouhá léta od jejich výsadby 
už přerostly do rozměrů, kdy buď brání os-
tatním nájemcům v údržbě, nebo komplikují 
celkovou údržbu hřbitova, je nutné je odstra-
nit. Správce hřbitova takto přerostlé dřeviny 
označil a zároveň k nim umístil výzvu. Žádám 
všechny nájemce, kterých by se to mohlo 
týkat, aby se do 15. března 2014 dostavili 
do kanceláře správy hřbitova a domluvili se 
individuálně na dalším postupu. U těch hrobů, 
kde nebude do tohoto termínu domluven in-
dividuální postup, přistoupí správa hřbitova, 
v souladu s provozním řádem, k odstranění 
přerostlých dřevin. 

Patrik	Pizinger,	místostarosta

Nejdecká ulice, Chodov
V průběhu měsíce dubna budou s největší 

pravděpodobností (realizace ještě závisí na 
přidělení dotace z Regionálního operačního 
programu, o které by mělo být rozhodnuto 
v březnu) zahájeny práce na kompletní rekon-
strukci Nejdecké ulice. Zadavatelem stavby 
je majitel komunikace, tj. Karlovarský kraj a 
jeho příspěvková organizace Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje. Ter-
mín dokončení je plánován na měsíc srpen. 
Současně s touto akcí budou Chodovské tech-
nicko-ekologické služby s.r.o. provádět rekon-
strukci přilehlých chodníků včetně veřejného 
osvětlení. 

Ještě před zahájením samotné akce bu-
dou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. 
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provádět v průběhu měsíce března přípravné 
práce na vodovodní a kanalizační síti. 

Tímto se všem občanům města omlouváme 
za ztížené podmínky v této lokalitě po dobu 
stavebních prací.

Michal	Malář,	odbor	správy	majetku	

Podání daňových přiznání 
     Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní 
pracoviště v Sokolově, upozorňuje daňovou 
veřejnost na připravované úřední hodiny 
na Městském úřadě v Chodově v souvislosti 
s výběrem daňových přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2013.

Z a m ě s t n a n c i  Ú z e m n í h o  p r a c o v i š t ě 
v Sokolově budou sloužit úřední hodiny 
v zasedací místnosti Městského úřadu 
v Chodově před uplynutím zákonné lhůty 
takto:

Pondělí 24. 3. 2014 od 13:00 do 17:00 h
Středa   26. 3. 2014 od 13:00 do 17:00 h
Daňová přiznání zde bude možné podat 

za odborné asistence zaměstnanců ÚzP 
v Sokolově.

Na Městském úřadě v Chodově budou  
k dispozici formuláře daňových přiznání. 

Ing.	Libuše	Kupilíková,	
ředitelka	Územního	pracoviště		

v	Sokolově

Záchytné místo pro zatoulaná   
a opuštěná zvířata Města Chodov

Na začátek dobrá zpráva – Zorince, která  
u nás byla nejdéle ze všech nalezených 
pejsků, se podařilo najít domov. Užívá si krásy 
našeho hlavního města, Prahy. 

Našimi novými přírůstky jsou samí páni:
TOMI - roztomilé cca 7 měsíční štěně. 

Velmi hravý a učenlivý.  

BOBEŠ - přátelský a čistotný pejsek, který rád 
chodí na procházky a byl by skvělým hlídačem 
někde u baráčku, vhodný klidně i ke starším 
lidem. 

DAN již své majitele omrzel a byl vyhoštěn 
z tepla vyhřátého bytu. Pár dnů mu trvalo, 
než se přestal v kotci klepat zimou, ale jako 
pořádný pes to zvládl. Je to 2,5 roku starý 
hodný, nekonfliktní a přátelský pejsek. 
Je vhodný do bytu, kde vyrůstal, a nyní i 
k domu se zahrádkou.

Přijďte se podívat do záchytného zařízení  
v otevírací dobu pro veřejnost:

Po a Čt 15:00 do 17:00 hodin
So  10:00 do 12:00 hodin
Návštěvy mimo tuto dobu je nutné 

dohodnout předem telefonicky na telefon-
ním č. 602 221 090.

Více informací o nás najdete na https ://
www.facebook.com/utulekchodov

Záchytné	místo	pro	zatoulaná	a	opuštěná	zvířata	
Města	Chodov

BOBEŠ

DAN

TOMI
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Střípky z činnosti MP Chodov
 Krásným příkladem mladé generaci šel 

70letý pejskař v ul. ČSO, kdy venčil své tři 
psy a jeden z nich vykonal na veřejném pros-
tranství velkou potřebu. Pán si toho všiml, 
ale nijak nereagoval a šel klidně dál. Na toto 
nehorázné jednání jej upozornily přihlížející 
děti, které již od mateřské školky vědí, že se 
po pejskovi uklízí. Pán však na jejich námitky 
odpověděl vulgaritou a nemínil se dále bavit. 
Dětí se zastala jedna z procházejících žen, 
která muže také vyzvala k úklidu a slušnosti, 
ale byla následně odkázána do míst, kde ani 
slunce nesvítí. Šokovaní přihlížející tedy 
zavolali Městskou policii, kdy dle daného 
popisu hlídka po chvíli muže nalezla v res-
tauraci, kde se účastnil zřejmě pravidelných 
konverzačních lekcí o etice. Překvapený muž 
po zjištění, z čeho je viněn, nešetřil chválou 
na oznamovatele a státní zřízení a také se 
podivoval, proč by měl uklízet nějaké exkre-
menty po zvířatech, když je od toho zřízena 
ve městě technická služba. Hlídka mu tedy 
následně poskytla jednorázovou place-
nou lekci slušného chování a informačního 
přehledu o Obecně závazné vyhlášce a 
zákonech obecně, kdy muž po uhrazení 
blokové pokuty byl ještě nucen dáreček po 
svém zvířeti z chodníku uklidit.

/ Pozor na něj, dáreček má pořád u sebe, tak 
ať nás s ním někde znovu neobdaruje. /

Během noční služby obdržela autohlídka 
Městské policie informaci od svých kolegů 
z Policie ČR, že se pátrá po 40letém muži 
z Karviné, který zmizel ze svého bydliště, 
a nyní se podařilo operátorovi lokalizovat 
jeho mobilní telefon, kdy současné místo je 
na mapách vyznačeno jako ul. Vintířovská 
v Chodově. Určené místo začali policisté tedy 
propátrávat a skutečně strážníci po chvilce  
u zahrádkářské kolonie v ul. ČSO nalezli os-
obu, která byla dezorientovaná, prochladlá  
a potvrdila, že se jedná o pohřešovaného 
muže. Na místo byla přivolána RZS a muž byl 
předán policii k dalšímu opatření. 

/ Byl to přeci jenom karviňák tělem a duší, 
intuitivně šel ve směru k šachtě na Jiří. Naše 
poděkování policistům a strážníkům, že muže 
našli a vrátili zpět jeho rodině. /      

Opravdu velmi nešťastný nápad dos-
tal muž v ul. U Koupaliště, kdy poté, co si 
domů přivezl novou pračku zjistil, že s ní 
neprojde úzkými dveřmi a proto začal 
nesmlouvavě otvor umakartového jádra 
rozšiřovat rozbrušovací flexou. Sice mu to  
s ní šlo dobře od ruky, ale ve 13. patře pan-
elového domu se začal stupačkami šířit 
dým zplodin a vystrašení sousedé začali 
mít pocit, že v domě někde hoří. Na místo 
se okamžitě sjelo několik jednotek hasičů  
a společně se strážníky hledali příčinu. 
Milého domácího kutila brzy odhalilo tvrzení, 
že doma jen chvilku řezal malou ruční pilkou 
a při žádosti o prezentaci nářadí bylo jasno.  

/ Milý Bořek stavitel zkusil uplatnit pořekadlo: 
„Dvakrát měř a jednou řež“, kdy řezání se po-
tom trochu protáhlo a zvětšilo. /    

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

Víte, že…
Vážení řidiči motorových vozidel, 
opět nastává jaro a na komunikaci se ob-

jeví mnoho cyklistů a motorkářů. Věnujte 
zvýšenou pozornost těmto účastníkům 
silničního provozu a dbejte na pravidlo 
bezpečného návratu nejen pro Vás, ale i pro 
ně. Držte si odstup při předjíždění a respektu-
jte pravidla přednosti v jízdě. 

  Ladislav	Staněk,	velitel	MP	Chodov

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

Ilustrační foto
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litel stanice Sokolov HZS KvK Ing. Martin Bárta, 
starosta města Chodova Ing. Josef Hora a sta-
rosta Okresního sdružení SHČMS okresu Sokolov 
Miroslav Lukáš. V průběhu výroční valné hromady 
byly přečteny všechny standartní zprávy za up-
lynulé období, byl schválen plán činnosti na rok 
2014, pravidla hospodaření a finanční rozpočet 
pro rok 2014. V příjemném sobotním odpoledni 
bylo popřáno vše nejlepší jubilantům Josefu 
Sosnovcovi (70) a Jirkovi Weissovi (55). Stužku 
za věrnost 30 let slavnostně přijal Josef Molnár a 
stužku za věrnost 10 let Tomáš Weiss. V průběhu 
ledna stále pokračovala sportovní příprava hlavně 
mládežnického družstva v tělocvičně na sezónu 
2014. Taktéž byla ve spolupráci s velitelem MP 
Chodov v letošním roce zahájena preventivně 
výchovná činnost v prostorách hasičské zbrojnice 
zaměřená žáky všech školních a předškolních 
zařízení v Chodově. V lednu nás dle plánu 
navštívili žáci posledních ročníků ZŠ v ulici Ko-
menského v Chodově. V průběhu ledna proběhl 
sběr a třídění dětského šatstva včetně předání 
zástupcům MV ČR. Šlo o rychlou pomoc pro děti 
v Jordánsku, kde neočekávaně nasněžilo. Na této 
akci se podíleli zaměstnanci MěÚ, chodovští hasiči 
a MP Chodov, věci na hasičárnu nosili chodovští 
občané a do akce se zapojily i chodovské školy a 
školky. V zimních měsících probíhá oprava motoru 
na naší historické technice „ERENĚ“ (1952), taktéž 
proběhla renovace historického přívěsného 
čerpadla DS16. Poděkování patří zejména Herber-
tovi Weissovi, Petrovi Fuchsovi, Františkovi Turan-
skému, Standovi Šimralovi a vůbec všem členům, 
kteří se podíleli na renovacích na naší pěkné his-
torické techniky. 

Ing.	Jiří	Kiss,	za	SDH	Chodov

Souhrn jednotky PO za leden 2014
 Jednotka zasahovala v lednu celkem u 14 
událostí, což znamená oproti loňsku nárůst o šest 
případů. Celkem bylo likvidováno pět požárů, 
kontejner v Horní ulici, dva požáry kůlny a odpadu 
v Počernech, komín na Železném dvoře, rozsáhlý 
požár seníku v Mírové. 

Chodovská jednotka ve spolupráci s profe-
sionály z K. Varů likvidovala následky dopravní 
nehody dvou osobních vozidel poblíž Počeren, 
tato nehoda si vyžádala jedno lehčí zranění. 
Technické zásahy se dále týkaly zahoření elek-
trického sloupu v Novém Sedle, záchrany kočky 
z Chodovského potoka, úniku ropných produktů 
z vozidel v ulici U Koupaliště a ve Školní ulici, 
spolupráce se záchrannou službou při záchraně 
osoby v Husově ulici. Dva případy se týkaly úni-
ku plynu. První případ v průmyslovém objektu 
ve Vintířovské ulici mělo na svědomí naštěstí 
jen vadné plynové čidlo, nicméně další případ 
úniku zemního plynu v bytě v ulici 9. května 
mohl mít velmi vážné následky. Naštěstí vše do-
padlo bez žádného zranění a poškození majetku. 
Jeden planý poplach byl zaznamenán v ulici  
U Koupaliště, kdy se hlášený požár ve výškové 
obytné budově nepotvrdil, naštěstí šlo „jen“  
o následek provádění interiérových úprav v jed-
nom z bytů. Bližší informace nejen o zásahové 
činnosti najdete na našem webu  
www.sdhchodov.cz. 

Informace SDH - leden 2014
Dne 18. ledna 2013 proběhla na hasičské zbro-

jnici výroční valná hromada Sboru dobrovolných 
hasičů Chodov. Akci zahájil starosta sboru pan 
Ladislav Zapf přečtením programu a přivítáním 
hostů i členů našeho sboru. Pozvání přijali ve-

Renovace motoru ERENY, hasičská zbrojnice  
   29. ledna 2014

Požár seníku,  Mírová, 17. - 18. ledna 2014 
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Květy z pedigu
KDY: 18. 3. 2014 od 17:00 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov                                     
CENA: 150,- Kč 
Přihlášky předem v kanceláři DDM Bludiště 

nebo na tel. 352 352 281 kvůli přípravě ma-
teriálu.

Letní ozdravný pobyt - Chorvatsko
Termín: 11. 8.- 22. 8. 2014
Místo: ostrov Pag, Kemp Straško
Ubytování: dřevěné chatky pro 4 osoby
Věk: 8–15 let
Cena poukazu: 7 000 Kč (ubytování, 5x denně 

strava, pitný režim, doprava, pobytová taxa, 
pedagogický dozor). 

Příměstské florbalové soustředění
První týden letních prázdnin, pro děti narozené 

v letech 2004 - 2007, se zájmem o florbal. 
Více informací na webu DDM nebo tel.: 

602 100 336

Burza 
jarního a letního dětského oblečení, 
obuvi, hraček a sportovního vybavení   

Prodej probíhá 17. a 18. 3. 2014 od 10 do 17 h 
v budově DDM Bludiště. 

Přebory Chodova ve skákání 
přes švihadlo a šplhu na tyči

Obě akce pořádalo v únoru SRPD při DDM za 
podpory Města Chodov. Švihadlo - zúčastnilo 
se 117 soutěžících dětí a nejlepším výkonem 
se prezentovala Lenka Tran ze ZŠ Husova, která 
za 30 vteřin naskákala 134 přeskoků, ačkoliv 
je teprve žačkou třetího ročníku. Mezi prvními 
stupni škol si nejlépe vedla právě ZŠ Husova, 
druhá skončila ZŠ Komenského, třetí příčku 
obsadila ZŠ Vintířov a čtvrté místo patří ZŠ 
Školní. V souboji druhých stupňů se naopak 
nejlépe dařilo ZŠ Školní, druhé místo patřilo 
opět ZŠ Komenského a bronzovou příčku ob-
sadila ZŠ Husova.

Soutěž ve šplhu na tyči je určena pouze 
žákům prvního stupně a zúčastnilo se jí  
79 soutěžících.

 Nejrychlejšího času 5,42 s dosáhl  
v kvalifikačních pokusech Tomáš Manoch ze ZŠ 
Komenského, která získala i diplom za celkové 
první místo. Druhá skončila ZŠ Husova, třetí 
příčku obsadila ZŠ Školní a čtvrtou ZŠ Vintířov.

V Klubu deskových her
Si mohou vaše děti od 6 let zahrát stolní 

nebo karetní hry než Vy přijdete z práce.
Schůzky jsou každou středu 14 - 15:30 h 

v herně DDM. Školné je 250,- Kč na pololetí. 
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři DDM. 

Turnaj ve florbalu
Pořádá SRPD při DDM Bludiště ve spolupráci 

s oddíly florbalu TJ Plamen a TJ Batesta, za 
podpory Města Chodov, v sobotu 22. března 
od 8:00 hodin v tělocvičně 2. ZŠ Chodov.

Nejpozději do soboty 15. března přihlašujte 
družstva v kanceláři DDM. Přihlásit se mohou 
chlapecká, dívčí i smíšená družstva. Kategorie: 
2004 a ml.; 2003–2001; 2000–1998.

Hráčů v poli 3+1, jedno družstvo tvoří 
maximálně 7 hráčů.

Brankář je povinně vybaven chrániči  
a brankářskou maskou. Startovné: 300,- Kč / tým.

Umíme mnohé
Denní centrum Mateřídouška pořádá prodejní  

výstavu šperků, dekorací, svíček i dárků pro 
potěchu duše v Městské galerii v DDM.

KDY: 24.3.-28.3.2014
Vernisáž: 25.3.2014 ve 14:000 hodin

Více informací na www.ddmchodov.cz  .

Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

Přebor Chodova ve skákání přes švihadlo 2014
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Březen měsíc čtenářů 2014
po celý březen:
✔ Registrace nových čtenářů na rok zdarma
✔ Miniškolení na PC
Zájemci se mohou objednat osobně nebo na 

čísle 352 352 254. Pro veřejnost.
V týdnu od 1. do 9. 3.: amnestie na upomínky.
Během tohoto období můžete na jakékoliv 

oddělení knihovny vrátit bez poplatku za  
upomínku knihy, které máte doma třeba 
několik let. Knihy je možné vrátit i anonymně.

Výtvarná soutěž:  
Nejkrásnější záložka do knihy

1.-14. 3.

Výsadba rostlin na zahrádce 
a jejich výživa

pondělí 3. 3. od 18:00 hodin
ZO ČZS Chodov zve na odbornou přednášku 

o pěstování a hlavně výživě rostlin na vaší 
zahrádce. Přednášku povede a na vaše dota-
zy odpoví Ing. Luděk Buchtel. Pro veřejnost.  
Vstup zdarma.

Kurz digitální fotografie 
pro začátečníky

středa 5. 3. od 16:00 do 20:00 hodin
Od 16:00 do 18:00 h Kurz pro úplné 

začátečníky: seznámení s fotoaparátem a zá- 
klady fotografování. Od 18:00 do 20:00 Kurz pro 
mírně pokročilé: práce s fotografií, stahování, 
úprava a ukládání. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Rodinka – narozeninová párty
čtvrtek 6. 3. od 10:00 hodin
Přijďte s námi oslavit narozeniny Rodinky. 

Pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

Ženský  pracovní  tábor  Svatava  
a pochody smrti na Sokolovsku

čtvrtek 6. 3. od 18:00 hodin
Beseda s PhDr. Vladimírem Bružeňákem  

o největším ženském koncentračním táboře na 
území dnešní ČR a evakuačních transportech, 
které koncem 2. světové války procházely So-
kolovskem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Kurz trénování paměti
pondělí 10. 3. od 17:00 hodin
Během 8 lekcí se seznámíte s různými 

technikami, sloužícími ke zlepšení paměti  
a činnosti mozku. Cena celého kurzu je 
250,- Kč. Zájemci se mohou hlásit předem na 
oddělení pro dospělé (tel.: 353 352 256).

Burza knih
pondělí 10. 3. a 31. 3. od 9:00 do 18:00 hodin
V čítárně knihovny si budete moci vybrat  

z velké nabídky vyřazených knih pro děti i dospělé.

Na skok do Pekingu a jižní Číny 
za památkami, čajem a přírodou

středa 12. 3. od 17:00 hodin
Beseda s Ing. Zdeňkem Nepustilem o Pekingu 

a jižní Číně spojená s degustací jihočínských 
čajů. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Besedy Zahrada - místo ráje 
čtvrtek 13. 3. od 18:00 hodin

a Lev z Judy
čtvrtek 27. 3. od 18:00 hodin
Teologické besedy panem Tomášem Kábrtem.

Velká válka - začátek, průběh 
a vyvrcholení světové války 
1914 – 1918

pondělí 17. 3. od 18:00 hodin
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem o válečných 

událostech na všech frontách války, včetně 
těch vedlejších, jako byly turecké, africké, 
blízkovýchodní i dálněvýchodní. O různých 
podobách války na souši, moři, ve vzduchu  
a v zázemí. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Poezie a jazz
středa 19. 3. od 18:00 hodin
Výběr nejlepších českých básní roku 2012 bu-

dou číst Dalibor Chum a Lev Havlíček, zahraje 
skupina Jazz Apetite. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

 
Astrologie v denním životě

čtvrtek 20. 3. od 18:00 hodin
Beseda se známým astrologem a spiso-

vatelem Milanem Gelnarem. Pro veřejnost. 
Vstup zdarma.

Velký hmyzí večer
středa 26. 3. od 17:00 hodin
Přijďte se podívat, jak se připravují čerstvé 

Městská
knihovna
Chodov
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Základní 
umělecká 
škola Chodov

hmyzí pochoutky přímo před vašima očima  
a také vyzkoušet, jak chutnají. Večerem 
vás provede a speciality připraví šéfkuchař 
Petr Ocknecht. Vstupné 149,- Kč. Kapacita 
omezena. Vstupenky v předprodeji v infocentru 
a MěK Chodov.

 
Hrajeme si s pohádkami

každé pondělí od 16:00 hodin
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
  3. 3. Prapohádky, 10. 3. Ustrašená strašidla
17. 3. Včelí medvídci, 24. 3. Pohádky z Tisíce

   a jedné noci, 31. 3. Pohádkový tobogan

Středeční soutěže
pozor změna: každá středa od 15:00 hodin
5. 3. Ubongo, 12. 3. Člověče, nezlob se!
19. 3. Svět v kostce, 26. 3. Ruleta 

Výtvarné dílničky
každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
6. 3. Jarní dekorace, 13. 3. Záložky do knih
20. 3. Papírové květiny, 27. 3. Vyrábíme 

z korálků a plsti

Tipy knihkupectví
Nora Robertsová - Dům na útesu, Robert  

Galbraith (pseudonym J. K. Rowlingové) - Vo-
lání kukačky, Jo Nesbo - Červenka

Jim Davis - Garfield o dvou chodech
Tip pro Vás: Autoškola 2014
Otevřeno: Po – Pá 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
mail :  knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755

Infocentrum Chodov
Nově v prodeji: 
Regionální publikace Toulky po Karlovarském 

kraji – Sokolovsko, autora Jana Křivance.

pořádá v březnu tyto akce : 
Třídní přehrávka 

p. uč. S. Kubrichtové (flétny, keyboard) a p. uč. 
J. Drechslerové a E. Bartůška (kytary) v pondělí 
10. 3. 2014 od 17:00 hodin – sál ZUŠ

Jarní žákovský koncert
v úterý 25. 3. 2014 od 17:00 hodin – sál ZUŠ

Třídní přehrávka 
p. uč. J. Hrebeňákové (klavír)
ve čtvrtek 27. 3. 2014 od 17:00 hodin-sál ZUŠ

Výsledky školního kola 
Soutěže ZUŠ  

Do okresního kola Soutěže ZUŠ v Kraslicích  
postupují (18. 2. 2014 – 8:30 hodin):

hra na kytaru 
žáci p. uč. M. Šenitky
0.a). kat. Mlýnek Daniel          
žáci p. uč. J. Kaprové
0.a). kat. Kopecká Kateřina    
0.b). kat. Gárská Lenka            
0.c). kat.  Brož Matěj                 
IV. kat.  Mora Petr  
IV. kat.  Strejcová  
duo kytar       
I. kat.  Gárská Lenka, Brož Matěj

Do okresního kola Soutěže ZUŠ v Chodově  
postupují  (19. 2. 2014 – 9:00 hodin): 

hra na housle            
I. kat.   Hojková Veronika - p. uč. J. Kubricht
III. kat. Gárský Pavel - p. uč. J. Severová
IV. kat. Kovářík Jan - p. uč. J. Kubricht
V. kat.  Štulíková Anežka - uč. J. Severová
hra na violoncello  
 V. kat.  Khier Filip - p. uč. J. Severová       

Do okresního kola Soutěže ZUŠ v Sokolově 
postupují (20.2.2014 – 9:00 hod.): 

hra na klavír           
0.kat.
 Ševčíková Tereza p. uč. J. Hrebeňáková
 Hutníková Veronika p. uč. L. Smetanová
 Schmiedová Kateřina p. uč. L. Smetanová    
 I. kat.
 Rapačová Veronika p. uč. J. Hraničková        
 Misaková  Kateřina p. uč. J. Hraničková   
 II. kat. Pizinger Patrick p. uč. J. Hraničková
 III. kat. Těžký Michal     p. uč. L. Smetanová
 Hubená Martina p. uč. J. Hrebeňáková
 IX.kat.Růžičková Hana p. uč. J. Hraničková
 X. kat.  Maxa Radek       p. uč. J. Hraničková
Blahopřejeme a přejeme v okresních kolech 

Soutěže ZUŠ hodně úspěchů!

Kruh přátel hudby při ZUŠ Chodov
Srdečně zveme chodovské posluchače na          

4. koncert sezóny 2013/2014, při němž vys-
toupí originální kvartet Collegium Fiddle Dolce 
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ZŠ Husova ul.

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.

ve hře na středověké nástroje. Program kon-
certu nese název: „Hudební atlas světa alias 
etnická hudba a nástroje.“ 

Čtvrtek 13. 3. 2014 od 18:00 hodin v sále 
ZUŠ Chodov. Vstupné, jako vždy, dobrovolné.

Jitka	Kaprová,	DiS,	ředitelka	ZUŠ

Kurz civilní obrany 
V lednu se žáci 9. ročníku zúčastnili 

vzdělávacího programu pořádaného 
Integrovaným záchranným systémem města 
Chodov. Žáci, rozděleni do skupin, si na 
jednotlivých stanovištích mohli zopakovat 
a v praxi vyzkoušet základy první pomoci 
a zdravovědy. Dále si zopakovali důležitá 
telefonní čísla a postupy řešení problémových 
či krizových situací při vzniku požárů  
a dopravních nehod. Akce se všem moc líbila. 
Poděkování patří panu Staňkovi a panu Kissovi, 
kteří uměli svým projevem zaujmout všechny 
posluchače.

1. místo v celorepublikové soutěži 
Naše žákyně Veronika Votavová se zúčastnila 

celorepublikové výtvarné soutěže “MOUDRÁ 
MOUDRA SOVY ROZÁRKY”, která probíhala 
od 1. 9. do 31. 12. 2013, kde se se svou 
prací umístila na krásném 1. místě. Přestože 
konkurence byla veliká - 406 prací a v soutěži 
bylo mnoho hezkých prací,  malba Veroniky 
byla ohodnocena jako nejhezčí ze všech. 

Nejlepší práce budou vystaveny na webových 
stránkách Ochrana fauny ČR - galerie, a na: 
https:/www.facebook.com/ochranafauny

Soutěž v přeskoku přes švihadlo 
V úterý 4. 2. se zúčastnili nejlepší skokani 

přes švihadlo soutěže mezi školami města 
Chodova a Vintířova. 

První místo v kategorii 1. tříd obsadila Kačka 
Matějíčková z 1. A. Z kategorie 2. a 3. tříd byl 
nejúspěšnější Filip Galla ze 3. A - obsadil 
krásné 2. místo a Adélka Čedíková s Lukášem 
Štěrbou, kteří skončili na 3. místě. Ze 4. a 5. 
ročníků všech škol byl nejlepší David Cee 
ze 4. C, který obsadil 1. místo. V kategorii 
6.-7. tříd vyhrál Martin Kasa před Martinem 
Süssenbeckem, mezi dívkami si vyskákala 

2. místo Hanka Zápotocká a 3. místo přidala 
Michaela Beková. 

Okresní finále futsalu
Naše škola byla i letos pořadatelem 

okresního finále. Hrálo každý s každým. Do 
Chodova dorazily vítězné týmy z okrskových 
kol. 

Naši kluci si v prvním zápase poradili se 
ZŠ Kraslice a zvítězili 4:0. V dalším zápase 
remizovali se ZŠ H. Slavkov a dle očekávání 
prohráli s favoritem ZŠ Sokolov, Pionýrů. 
V závěrečném zápase se střetli o druhé 
postupové místo se ZŠ Kynšperk a dokázali 
je porazit 2:1. Vybojovali jsme tak postup 
do krajského finále, které proběhlo 13. 2. 
ve sportovní hale ve Františkových Lázních. 
Družstvo hrálo ve složení: gólmani Jirka Bokšay 
a Jakub Skalický. V poli pak Martin Kruliš, 
Kryštof Linhart, Lexa Toth, Ondřej Frána, Petr 
Macák, Petr Dušek, Filip Černý, Radek Svoboda 
a Martin Děbnár. Gratulujeme k postupu  
a děkujeme za reprezentaci školy.

Více informací ze života školy na www.zschodov.cz
Miloš	Volek

Nabídka pracovního místa učitele
Dovoluji si zveřejnit nabídku pracovního 

místa učitele (učitelky) Základní školy Chodov,  
Husova 788. 

Požadavky: kvalifikace učitelství pro 2. stupeň 
ZŠ (1. stupeň ZŠ), nejlépe aprobace AJ nebo 
schopnost vyučovat AJ na 2. stupni ZŠ. Nástup k 
1. 9. 2014. Informace: 352 352 390, 602 459 734

Družstvo futsalu
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Pomáháme
Že se vyplatí sbírat plastová víčka, ví dobře 

rodina malého Mirečka. Díky výtěžku ze sbírky 
těchto víček budou mít rodiče větší možnost 
pořídit svému synkovi důležité zdravotní 
pomůcky, bez nichž se nemůže obejít. Vážné 
zdravotní problémy má i sedmiletá Natálka. 
Pohybuje se pomocí speciálního kola a berlí  
a těch by se moc ráda zbavila. Její přání určitě 
splní náročný lázeňský pobyt. I této statečné 
holčičce bychom rádi alespoň trochu pomohli. 
Plastová víčka sbíráme teď pro Mirečka i Na-
tálku. Děkujeme všem, kteří se k nám přidáte  
a pomůžete tak oběma dětem.

Něco ze sportu
Po vítězství v okresním kole postoupilo 

družstvo florbalistek do krajského finále, 
které se konalo dne 22. 1. 2014 v K. Varech  
Dvorech.

V turnaji vítězů a druhých družstev okresů, 
hraném systémem „každý s každým“, družstvo 
dívek ZŠ Husova ul., postupně porazilo 
všechna družstva soupeřek a postoupilo  
z 1. místa do kvalifikace o republikové 
finále 11. 2. 2014 v Teplicích. Zde 
děvčata po urputných bojích a s plným 
nasazením skončila na krásném 3. místě. 
Družstvo hrálo ve složení:   

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci 
školy a trenéru p. Pártovi a učitelům TV Mgr. 
Stojanovi a Mgr. Považajovi za skvělou přípravu. 

Další velkou sportovní akcí byl přebor škol 
města Chodova v přeskoku přes švihadlo. 
Premiéra to byla pro naše prvňáčky, kteří 

soutěžili poprvé. A hned takový úspěch.  
V kategorii 1. tříd si zlato odnesl M. Cina, stříbro 
S. Kal’a a D. Pocklanová. V kategorii 2.-3. tříd 
obdržela zlato L. Tranová , stříbro N. Rotová 
a R. Gareis. V  kategorii 4.-5. tříd měla zlato  
N. Szytaiová. Díky těmto skokanům získala naše 
škola 1. místo (1. stupeň). 

O týden později se konal přebor škol ve šplhu 
na tyči. Také zde se naši šplhavci vyznamenali 
a získali mnoho medailí. V kategorii 1. tříd zís-
kal stříbro A. Štulíř. V kategorii 2. a 3. tříd jsme 
obsadili všechny stupínky: R. Gareis - zlato,  
A. Matějková - stříbro a J. Křepinský - bronz.  
V poslední kategorii získali stříbro M. Macánová 
a Jan Kolář, bronz J. Prokopič a J. Pešan. Celkově 
jsme jako škola skončili na 2. místě. Gratulu-
jeme a děkujeme za reprezentaci.

Naše projekty
Již několik let na naší škole probíhá projekt 

„Školička“. Také tento rok se úspěšně rozběhla. 
Hned počáteční schůzka byla úžasná. Přišlo 15 
budoucích školáčků v doprovodu rodičů. Výuka 
probíhala pomocí interaktivní tabule, která děti 
i rodiče velmi nadchla. Nikomu se po skončení 
nechtělo domů a děti hořely nedočkavostí, kdy 
zase půjdou do školy.

Bližší informace a termíny najdete na 
stránkách školy (www.zs3chodov.cz). Zde jsou 
také ke shlédnutí fotografie z akcí, školičky  
a zápisu.

Třída 3.A se zúčastnila v městské knihovně 
besedy na téma „Pitva knihy“. Děti se zde, pod 
vedením pana knihovníka z Prahy, seznámily 
s tím, jak kniha vypadá, z jakých částí se skládá 
a nakonec si samy pitvaly knihy, které už nikdo 
nečte a ony vlastně „nežijí.“

Nabídka pronájmu
Nabízíme volné termíny k pronájmu tělocvičny 

a budovy bývalé školní družiny (vhodné např. pro 
hudební a taneční skupiny, divadlo). V případě 
zájmu se, prosím, obracejte na vedení školy. 

Tel. 352 352 390 ( Mgr. Libor Dočkal)
Mgr.	Lenka	Hrušková

Výprava za poznáním
Žáci sedmých, osmých a devátých ročníků 

se zúčastnili dějepisné exkurze do Prahy. 

Družstvo florbalistek

L. Červenková, B. Svobodová, E. Křížová, J. Střelcová, 
K. Považajová, I. Jará, E. Jará, A. Aubrechtová  
a K. Vaňková (žákyně VI. A a VII. A ).

ZŠ ve Školní 
ulici
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Navštívili zde výstavu Faraonovo tajemství  
a měli také možnost vyzkoušet si různé inter-
aktivní exponáty.

Zápis do 1. ročníku
Také o pololetních prázdninách byly ve škole 

děti. Přivítali jsme u zápisu budoucí prvňáčky. 
Paní učitelky, společně s dětmi z 5. B,  pro 
ně připravily pohádkovou cestu, na které bu-
doucí školáci plnili různé úkoly. Odměnou 
za splněný úkol jim byl klíč. Po získání všech 
klíčů osvobodili princeznu ze zakletého zám-
ku a princ je přivítal mezi školáky. K příjemné 
atmosféře přispěly i masky pohádkových post-
av žáků 5. B, kteří se vždy ujali skupinky dětí a 
pohádkou je provedli. Většina dětí se nebála a 
na úkolech ukázala, že jsou připravené školní 
docházku zvládnout. V září tedy přivítáme asi 
50 nových prvňáčků. Pro rodiče těchto dětí 
nabízíme možnost se domluvit s vedením 
školy a jít si prohlédnout vyučování v prvních 
třídách. Vezměte svého budoucího školáčka a 
přijďte se s ním podívat na vyučovací hodinu. 
Máte tak možnost se na vlastní oči přesvědčit, 
jak to ve třídách probíhá a co vaše dítě čeká. 
Těšíme se na vás. Video ze zápisu najdete na 
www.zs2chodov.cz .

Mgr.	Milan	Kovářík,	ředitel	školy

Ohlédnutí za projektem:  
Škola nemusí být problém

Od února 2012 začala naše škola realizovat 
GP s názvem „Škola nemusí být problém“,  
s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010. Nejrozsáhlejší 
aktivitou projektu bylo vytváření a ověřování 
materiálů pro výuku čtenářské, informační, 
finanční gramotnosti a základní gramotnosti  
v anglickém jazyce našich žáků. Dalšími 
klíčovými aktivitami byla předškolní péče 
pro děti od 3 do 6 let ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí, poradenství a spe-
ciálně pedagogické a psychologické služby. 
Současně probíhalo vzdělávání pedagogů naší 

i partnerské školy v oblasti finanční a čtenářské 
gramotnosti a metod speciální pedagogiky.

V rámci ověřování vznikajících učebních 
materiálů jsme uskutečnili projektové dny  
a pobytové výjezdy zaměřené na informační  
a čtenářskou gramotnost. 

Prostřednictvím včasné předškolní péče 
jsme se zaměřili na celkový rozvoj dětí od tří 
let včetně žáků přípravných tříd. Pro děti ze 
sociokulturním znevýhodněním byla vytvořena 
předškolní skupina, která se scházela 1x 
týdně. Pedagogové se věnovali rozvoji řeči, 
poznávacích a motorických funkcí a sociálním 
dovednostem. Dětem z přípravných tříd byla 
rozšířena stávající výuka o grafomotoriku, 
rozvoj smyslového vnímání, práci na počítači  
a předangličtinu. 

Žákům a jejich rodičům byly poskytovány 
poradenské a speciálně pedagogické služby. 
Žáci naší školy s výukovými problémy byli 
zařazeni do speciálně pedagogických náprav, 
kde byly zapojeny i dvě logopedky, které se 
věnovaly logopedické péči v naší i partnerské 
škole. 

Díky projektu se škole otevřely nadstandardní 
možnosti vzdělávání pedagogického sboru, 
pedagogové naší i partnerské školy absolvovali 
množství seminářů zaměřených na čtenářskou, 
finanční a speciálně pedagogickou oblast. 

Projekt byl pro školu přínosný také po 
stránce materiální. Podařilo se nám vybudovat 
specializovanou učebnu pro speciálně 
pedagogické a logopedické nápravy, vybavit 
školu dalšími výukovými pomůckami a ICT 
technologiemi. Zakoupili jsme také dětské 
knihy a encyklopedie do školní knihovny  
a testovací a metodický materiál do učitelské 
knihovny.

Našimi partnery v projektu byly Základní 
škola, Komenského 273 v Chodově a sokolovská 
regionální pobočka organizace Člověk v tísni, 
o. p. s. Dva roky realizace projektu pro nás 
znamenaly mnoho práce, ale výsledky se 
postupně dostavují, což je vidět především na 
dětech. 

Mgr.	Iva	Jurnečková

Soutěž Požární ochrana očima  
dětí - městské kolo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
vyhlásilo soutěž „Požární ochrana očima dětí“, 
které se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež 

Základní škola   praktická 
a  
základní škola    speciální
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do věku 18 let, v rámci školní i mimoškolní 
činnosti. Vzhledem ke každoročním 
přednáškám a exkurzím na hasičské zbrojnici 
a blížícím se oslavám významných výročí 
města Chodova a Sboru dobrovolných hasičů 
v Chodově jsme se rozhodli k této soutěži 
připojit a vyhlásit soutěž i v Chodově. 
Soutěž má tři části - literární, výtvarnou  
a zpracovanou pomocí digitálních technologií. 
Probíhá v několika věkových kategoriích 
za přesně daného obsahového zaměření. 
Každá práce musí být na zadní straně řádně 
označena. Bližší informace a přílohy najdete 
na webu www.sdhchodov.cz nebo na webu 
www.mestochodov.cz/bezpecnost.

Práce můžete zasílat do 28. března 2014 
na adresu: Městský úřad Chodov, odbor 
Městského záchranného systému Komenského 
1077, 357 35 Chodov nebo odevzdat na po-
datelnu městského úřadu.

Vyhodnoceny budou vždy tři nejlepší práce 
ve všech kategoriích. Vyhlášení soutěže 
proběhne 4. dubna 2014 v budově Městského 
záchranného systému (pozvánky zašleme 
v předstihu). Vyhodnocené práce budou 
následně zaslány do okresního kola.

Martina	Svobodová,	za	SDH	Chodov

Studium u nás
Zřizovatel školy Karlovarský kraj, město 

Chodov, Gymnázium a obchodní akademie 
Chodov, Krajský volejbalový svaz a BVC 
Chodov mají za sebou velmi intenzivní jednání 
o vzájemné spolupráci. Dohoda mezi těmito 
subjekty umožní hráčkám a hráčům BVC 
Chodov a dalším sportovcům skloubit studium 
na naší škole se sportovní činností. 

Pro školní rok 2014/2015 nabízíme studium 
v oboru gymnázium. 

Škola zajistí vytvoření tréninkových pod-
mínek pod vedením profesionálních trenérů 
v rámci hodin tělesné výchovy a úzkou spo-
lupráci školy se sportovními kluby. Tato spo-
lupráce má zajistit především možnost aktivně 
sportovat při studiu. Pro zájemce o studium 
na naší škole jsme k dispozici po předchozí 
domluvě. Sledujte naše stránky: www.goa-
chodov.cz.

Olympiády a soutěže
Po celý leden se u nás ve škole soutěžilo. 

Probíhaly totiž předmětové olympiády. Zde 
Vám přinášíme výsledky z jednotlivých 
olympiád. 

Matěj Fencl (G4) uspěl v okresním kole 
matematické olympiády a skončil na 2. místě. 

Velmi dobře si vedla i děvčata ze třídy 
EL4, která změřila své síly v celorepublikové 
účtařské soutěži Má dáti dal, jež se uskutečnila 
ve Znojmě. 

Školní kolo zeměpisné olympiády poslalo do 
dalších bojů Julču Mikutovou (G1), Dominika 
Kyjevského (G3), Anežku Štulíkovou (G2), 
Rudu Münzera (GEL2), Honzu Vaverku (G7)  
a Denise Muriče (GEL2). 

Velmi úspěšným se stalo okresní kolo 
olympiády v českém jazyce, které zcela ovládla 
Kačka Švédová (G4), jejíž výkon naprosto 
oslnil porotu a Kačka si tak odvezla 1. místo. 

Vítězkami biologické olympiády se staly 
Anežka Štulíková a Kačka Švédová. 

Stoprocentní úspěšnost zaznamenala  
i výprava, jejímž cílem byl zisk Certifikátu 
z německého jazyka. U písemné zkoušky, 
mluveného projevu a poslechu uspěli oba 
naši borci. Gratulujeme Verče Babelové (G7)  
a Radku Maxovi (G8).

Do dalších bojů v jednotlivých soutěžích 
a olympiádách držíme našim žákům palce  
a věříme, že nejen v Soči se bude „cinkat kovy“. 

Poděkování patří též všem učitelům, kteří se 
na přípravě žáků podílejí. 

Koncert 
Chtěli bychom všechny pozvat na koncert, 

který pořádá naše škola ve spolupráci ze ZUŠ 
Chodov a naší partnerskou školou Gymnasium 
Stiftland Tirschenreuth. Koncert se uskuteční 
dne 18. 3. v KASSu od 17:00 hodin.

Za	kolektiv	GOA	Jitka	Čmoková

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přišli dne 7. 2. 2014 

doprovodit na poslední cestě naší drahou 
maminku Kristýnku Kopčovou.

Děkujeme za květinové dary a upřímná slova 
soustrasti.

Velké poděkování patří také pohřební službě 
ALYA, za milé a lidské jednání při zařizování 
pohřbu a za důstojný průběh smutečního obřadu.

Dcery	Veronika	a	Michaela

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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15. dubna od 19 hodin, Malá scéna KASS Chodov 

KASS Chodov a Divadelní spolecnost Háta uvádejí hudební komedii

Vstupné 299 Kc, predprodej: kino Malá scéna, Infocentrum

Vás a Vaše pøátele

srdeènì zve na vernisáž výstavy obrazù

MILANA ÏURIŠE
Abstraktní krajina

ve støedu 12. bøezna 2014 v 17:00 hodin

otevírací doba

Výstava potrvá do 30. dubna 2014, vstup zdarma

úterý a ètvrtek:  14:00-17:00 h
             nedìle:  13:00-17:00 h

hudební doprovod

Jiøí Dolanský 

úvodní slovo

Božena Vachudová

JOSEFSKÉ 
TRHY

Sobota 15. brezna
Staromestská ulice

Kultrurní a spolecenské stredisko Chodov
zve na tradicní

Svìtáci
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čtvrtek 6. 3. a pátek 7. 3. v 19:30 h, sobota 8. 3. v 17 h, neděle 9. 3. v 19:30 h

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D /102/
Premiéra / Akční, drama, válečný / USA
Pokračování epické ságy se přesouvá na nové bojiště – na moře, kde řecký generál 
Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní 
vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi perské armády  
vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva.  
Přístupný, titulky. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 27. 3. v 19:30 h, pátek 28. 3. v 17 h, sobota 29. 3. v 19:30 h, neděle 30. 3. v 17 h

NOE 3D /134/
Premiéra / Drama, fantasy / USA         Zneklidňující vidina smrtící záplavy 
pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím dál častěji. Tu i další podivná znamení mu 
pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam 
ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro kompletní restart v podobě gigantické potopy  
a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě Noema a jeho početnou rodinu…
Přístupný od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

sobota 1. 3. a neděle 2. 3. v 15 h, sobota 29. 3. a neděle 30. 3. v 15 h

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D /85/
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA, Kanada
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a 
oni přišli o všechny zásoby na zimu. Přemýšlí, jak tuto situaci napravit. Zoufalá doba si žádá 
zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není 
tak jednoduché, jak se jim na první pohled zdálo. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

čtvrtek 13. 3. v  19:30 h,
pátek 14. 3. v 17 h, 

sobota 15. 3. v  19:30 h
 neděle 16. 3. v  17 h

Premiéra / Akční, krimi, drama / USA

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

čtvrtek 27. 3. v  17 h

 pátek 28. 3. v  19:30 h

sobota 29. 3. v  17 h

neděle 30. 3. v  19:30 h

Premiéra / Komedie / Česko

Přístupný. Vstupné 135 Kč  
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sobota 1. 3. a neděle 2. 3. v 15 h, sobota 29. 3. a neděle 30. 3. v  15 h

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D /85/
Premiéra / Animovaný, komedie, rodinný / USA, Kanada
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se 
nezadržitelně blíží a oni přišli o všechny zásoby na zimu. Přemýšlí, jak tuto 
situaci napravit. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se 
svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Nic ale není tak jednodu-
ché, jak se jim na první pohled zdálo. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 135 Kč

úterý 11. 3. a středa 12. 3. v 19:30 h

JÁ, FRANKENSTEIN 3D /92/
Akční, fantasy, sci-fi / USA, Austrálie
V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein monstrum, kterému 
se podařilo přežít až do dnešní doby. Nesmrtelný Adam bloudí sám uli-
cemi města, ve kterém spolu válčí démoni s chrliči o osud lidstva. Démoni, 
vedení temným princem Naberiem, se snaží odhalit tajemství Adamova 
stvoření, aby ho využili k zničení celého lidstva… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 125 Kč

sobota 1. 3. v 17 h, neděle 2. 3. v 19:30 h, pondělí 31. 3. v  19:30 h

ANGELIKA /113/
Premiéra / Dobrodružný, romantický / Fr., CZ, Belgie…
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého tou-
louského hraběte Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší 
než ona, ale má také pověst čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy 
získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich šťastný život nemůže nic ohrozit...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 13. 3. v 17 h, pátek 14. 3. v 19:30 h

KRÁSKA A ZVÍŘE /112/
Premiéra / Fantasy, thriller / Francie
1810. Poté, co ztratil své štěstí na moři je zdrcený obchodník nucen ode-
jít na venkov se svými šesti dětmi. Mezi nimi je i Kráska, jeho nejmladší 
dcera, která je velmi milá a veselá dívka. Jednoho dne narazí obchodník na 
magickou říši Zvířete, který ho vyzve ke smrti za krádež jeho růže. Kráska, 
která se obviňuje za jejich strašlivé rodinné neštěstí, se proto rozhodne 
obětovat svůj život místo svého otce...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

sobota 1. 3. v 19:30 h, neděle 2. 3. v 17 h

ZIMNÍ PŘÍBĚH /129/
Premiéra / Fantasy, romantický, mysteriózní / USA
V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává 
příběh filmu „Winter’s Tale” plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého 
konfliktu dobra a zla. 
Přístupné, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 13. 3. v 19:30 h, pátek 14. 3. v 17 h, 
sobota 15. 3. v 19:30 h, neděle 16. 3. v 17 h

NEED FOR SPEED 3D
Premiéra / Akční, krimi, drama / USA
Aaron Paul je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem up-
ravování drahých aut, aby v závodech svou rychlostí předčila ostatní vozy. 
Vše se ale změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn během au-
tomobilového závodu a tento trestný čin je nesprávně přisuzován právě 
Paulovi. Po propuštění z vězení hodlá hrdina spiknutí přijít na kloub... 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 150 Kč

pondělí 3. 3. a úterý 4. 3. v 19:30 h

ROBOCOP /121/
Krimi, thriller, sci-fi / USA
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost OmniCorp hraje klíčovou roli 
při výrobě robotů. Jejich stroje vyhrávají Spojeným státům války po celém 
světě a teď nastal čas přinést technologii na domácí půdu. Alex Murphy 
(Joel Kinnaman) je milující manžel, otec a dobrý polda, který dělá co může, 
aby v Detroitu zastavil nárůst korupce a zločinu...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 120 Kč

sobota 15. 3. a neděle 16. 3. v 15 h

LEGO PŘÍBĚH 3D /100/
Animovaný, akční / USA, Austrálie
Elita světových hrdinů spojí síly v té největší filmové stavebnici všech dob. 
Zaskočený a nepřipravený antihrdina je povolán do týmu, jenž se postaví 
hrozícímu tyranovi. Samozřejmě jde o tým plný komiksových spasitelů, 
kde nechybí ani Batman. 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 125 Kč

středa 5. 3. v 19:30 h, čtvrtek 6. 3. v 17 h

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ /106/
Komedie / Česko
Vlastička umřela. Vesnický kostel, pohřební kočár tažený koňmi, farář, oby-
vatelé Olšan a souputníci zvláštního života Bohumila Stejskala. Vlastička 
dávala jeho životu řád... Vnutila mu kázeň. Teď je zase Bohuš sám. A smut-
ný. Je na čase vrátit se ke kořenům... K flašce. Po sedmi letech se Bohuš zase 
napije. A bude to jízda… Přijďte se podívat na Bohumila Stejskala a jeho 
souputníky.    Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 6. 3. a pátek 7. 3. v 19:30 h, 
sobota 8. 3. v 17 h, neděle 9. 3. v 19:30 h

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D /102/
Premiéra / Akční, drama, válečný / USA
Pokračování epické ságy se přesouvá na nové bojiště – na moře, kde řecký 
generál Themistokles, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, 
která zvrátí dosavadní vývoj války. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themis-
tokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Arteme-
sií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva. 
Přístupný, titulky. Vstupné 135 Kč

sobota 15. 3. v 17 h, neděle 16. 3. v 19:30 h, sobota 22. 3. v  17 h

BABOVŘESKY 2 /110/
Komedie / Česko
Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu 
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého ka-
maráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní tré-
novali i odpočívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou vnučku, 
šikovně ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se jí nějaký všimne  
a holka udělá terno. Nevydrží a pochlubí se svým nápadem ostatním babkám. 
Zápletka se dále točí okolo pomsty Horáčkové starostovi....  
Přístupné. Vstupné 125 Kč

pátek 7. 3. v 17 h, , sobota 8. 3. a neděle 9. 3. v 15 h

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA 3D
Premiéra / Animovaný, dobrodružný / USA
Pan Peabody je geniální jako Einstein, vtipný jako Oscar Wilde, odvážný 
jako Indiana Jones, má deduktivní schopnosti Sherlocka Holmese, styl 
oblékání Jamese Bonda a kulinářské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je 
také světově proslulou celebritou, držitelem Nobelovy ceny, olympijským 
vítězem ve skoku a desetiboji. A navíc je pes...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pondělí 17. 3. v 19:30 h

KRÁSNO /119/
Krimi, komedie / Česko
Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů. Krásno je jezero 
nad městem Šumperk. Příběh začíná příjezdem dvou hlavních 
hrdinů do rodného Šumperka. Následuje zjišťování rodinné his-
torie jednoho z přátel, zápletky kolem dědictví a nevyjasněných 
úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situací.  
Přístupné. Vstupné 105 Kč

sobota 8. 3. v 19:30h, neděle 9. 3. v 17 h, pondělí 10. 3. v 19:30 h

KANDIDÁT /106/
Premiéra / Thriller / Česko, Slovensko
Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní 
zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta - 
nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické 
vody a ubrat pár hlasů protistraně... Jenže na večírku v klubu se nechá vypro-
vokovat a uzavře sázku se svým rivalem - Ivanem Mullerem, který pracuje pro 
jasného favorita celých voleb. Ve hře je přibližně sedm miliónů eur. 
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

Kino
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Březen 2014
úterý 18. 3. a středa 19. 3. v 19:30 h

ŽIVOTNÍ ŠANCE /103/
Premiéra / Komedie, životopisný / VB
V historicky první sérii televizní show „Británie hledá talent” předstoupil 
před krutou porotu a nepřátelské obecenstvo Paul Potts. Nevzhledný, jako 
exot ohlásil, že zazpívá operní árii a ve svých čtyřiceti letech sklidil to, co 
doposud od života – výsměch a kopance. Naposledy. Paul Potts začal zpí-
vat árii z Pucciniho opery Turandot a jeho život...
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč 

Kino

12. týden 2014
18. 3. úterý a 20. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 21. 3. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce leden (premiéra)

KINOMIX   O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

ZMÝLENÁ PLATÍ Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

13. týden 2014
25. 3. úterý a 27. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 28. 3. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PO ŠKOLE - VOLEJBAL
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

ROCKPARÁDA  Rocková hitparáda (premiéra)

11. týden 2014
11. 3. úterý a 13. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 14. 3. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

DVA NA KANAPI
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

www.kasschodov.cz Pořady TV studia Chodov
10.  týden 2014
4. 3. úterý a 6. 3. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 7. 3. 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)
NA SPRÁVNÉ ADRESE 
Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

čtvrtek 20. 3. v 17 h, pátek 21. 3. v 19:30 h

FAIR PLAY /100/
Premiéra / Drama / Česko
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bár-
dos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna 
Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a 
postoupí na olympijské hry. Anně začnou být bez jejího vědomí podávány 
anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá...
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 115 Kč

úterý 25. 3. v 19:30 h

JACK RYAN: V UTAJENÍ /100/
Akční, drama, thriller / USA, Rusko
Jack Ryan pracuje jako ekonomický analytik v CIA. O jeho pravém 
zaměstnání neví ani jeho žena. Když zachytí nestandardní operaci pro-
vedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník do 
Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Pokud chce Jack zachránit svět  
i svou Kathy, bude se muset z roztřeseného zelenáče proměnit...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 20. 3. v 19:30 h, pátek 21. 3. v 17 h
sobota 22. 3. v 19:30 h, neděle 23. 3. v 17 h

NON STOP /103/
Premiéra / Akční, thriller / USA
Bill Marks pracuje jako „vzdušný šerif”. Je zodpovědný za bezpečnost 
cestujících v letadle. Už ho to dávno nebaví. Nesnáší létání a všechny s 
tím spojené otravné fronty a čekání. Jenže tentokrát je všechno jinak. 
Neviditelný terorista ho během letu začne bombardovat esemeskami… 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

středa 26. 3. v 19:30 h

ŠPINAVÝ TRIK /129/
Krimi, drama / USA
Fiktivní snímek Špinavý trik, který je založen na reáliích jednoho  
z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, vypráví 
příběh špičkového podvodníka Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), který 
je společně se svou obdobně vychytralou britskou partnerkou a milenkou 
Sydney Prosserovou (Amy Adams) přinucen ke spolupráci s agentem FBI ...
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 90 Kč

sobota 22. 3. a neděle 23. 3. v 15 h

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D /109/
Animovaný, dobrodružný, rodinný / USA
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu 
v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby na-
lezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do 
věčné zimy. Na své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které 
si nezadají s nejvyššími velehorami světa, mýtickými trolly a legračním 
sněhulákem Olafem…   Přístupné, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

čtvrtek 27. 3. v 17 h, pátek 28. 3. v 19:30 h
sobota 29. 3. v 17 h, neděle 30. 3. v 19:30 h
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Premiéra / Komedie / Česko
Marek (Matouš Ruml) je typickým příkladem mladého mimoně. Jeho dráhu 
mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, 
že ve škole není schopen ani udělat zkoušky. Rozhodnou se povolat na po-
moc a zasvětit do Markových problémů jeho otce (Miroslav Donutil), který 
je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu.  
Přístupné. Vstupné 135 Kč

neděle 23. 3. v 19:30 h

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ /106/
Komedie / Česko
Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 27. 3. v 19:30 h, pátek 28. 3. v 17 h
sobota 29. 3. v 19:30 h, neděle 30. 3. v 17 h

NOE 3D /134/
Premiéra / Drama, fantasy / USA
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) 
ve snách čím dál častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit 
moudrý Metuzalém (Anthony Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, 
kam ji zavlekla lidská rasa...
Přístupný od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

pondělí 24. 3. v 19:30 h

NĚŽNÉ VLNY /96/
Komedie / Česko
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce 
a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi  
talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority - především  
rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu...
 Přístupné. Vstupné 90 Kč
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Březen 2014 Stručný přehled
Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Vycházka turistů 01.03. vlakové nádraží Turisté Chodov
Kadaň - Masopustní rej sraz v 08:45 Chodov (Růžena Štěpánková)

Ples BVC 01.03. KASS – společ. sál BVC Chodov
 19:00
Amnestie na upomínky 01. - 09.03. MěK Chodov MěK 
Chodov 

Výtvarná soutěž 01. - 14.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Nejkrásnější záložka do knihy

Miniškolení na PC 01. - 31.03. MěK Chodov MěK Chodov
obj. na tel. 352 352 254

Registrace nových čtenářů 01. - 31.03. MěK Chodov MěK Chodov
na rok zdarma

Hrajeme si s pohádkami 03.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Prapohádky 16:00

Výsadba rostlin na zahrádce  03.03. MěK –  podkroví ZO ČZS Chodov
a jejich výživa 18:00

Vycházka turistů (8 - 10 km) 05.03. vlakové nádraží Turisté Chodov
Chodov - Královské Poříčí - Loket sraz ve 12:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Středeční soutěže 05.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Ubongo 15:00

Kurz digitální fotografie  05.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
pro začátečníky 16:00 - 18:00
pro mírně pokročilé 18:00 - 20:00

Rodinka 06.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Narozeninová párty 10:00

Výtvarné dílničky 06.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Jarní dekorace 14:00 - 17:00

Ženský pracovní tábor Svatava 06.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
a pochody smrti na Sokolovsku 18:00
Beseda s  PhDr. Vl. Bružeňákem 
Burza vyřazených knih 10.03. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00
Hrajeme si s  pohádkami 10.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Ustrašená strašidla 16:00
Kurz trénování paměti 10.03. MěK – dospělé odd. MěK Chodov
8 lekcí, cena kurzu je 250,- Kč 17:00

Třídní přehrávka p. uč. S. Kubrichtové 10.03. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
p. uč. J. Drechslerové a E. Bartůška  17:00

Prodejní trhy levného textilu  10.-11.03. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Na skok do Pekingu a jižní Číny 12.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
Beseda s Ing. Zdeňkem Nepustilem 17:00

Středeční soutěže 12.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Člověče, nezlob se! 15:00

Vernisáž výstavy obrazů 12.03. Galerie u Vavřince KASS Chodov
Milana Ďuriše - Abstraktní krajina 17:00

Prodejní trhy levného textilu  13. - 14.03. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Výtvarné dílničky 13.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Záložky do knih 14:00 - 17:00

Cyklus teologických besed 13.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
Zahrada – místo ráje 18:00  



Zpravodaj města Chodova.  Březen 2014

Hudební atlas světa ...  13.03. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
vystoupí Collegium Fiddle Dolce 18:00

Josefské trhy 15.03. Staroměstská ulice KASS Chodov
 10:00 - 18:00

Burza dětských oděvů a hraček 17. - 18.03. DDM Bludiště DDM Chodov
 10:00 - 17:00

Hrajeme si s pohádkami 17.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Včelí medvídci 16:00
Velká válka –  1914 - 1918 17.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem 18:00

Koncert GaOA Chodov (ZUŠ Chodov 18.03. KASS – společ. sál GaOA Chodov
a Gymnasium Stiftland Tirschenreuth) 17:00

Hrajeme si s pohádkami 19.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Svět v kostce 15:00

Poezie a jazz - Výběr nejlepších 19.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
českých básní roku 2012 18:00

Vycházka turistů 20.03. autobusové nádraží Turisté Chodov
Chodov - Loket (12km) sraz v 10:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Výtvarné dílničky 20.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Papírové květiny 14:00 - 17:00

Beseda se známým astrologem 20.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
a spisovatelem Milanem Gelnarem         18:00

Vyhlášení nejlepších sportovců 20.03. KASS – společ. sál KASS Chodov
města Chodova 18:00
Hrajeme si s pohádkami 24.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pohádky z Tisíce a jedné noci 16:00

Umíme mnohé – výstava 24. - 28.03. Městská galerie DDM Chodov
 09:00 - 16:00

Prodejní trhy levného textilu  25. - 26.03. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 - 17:00

Jarní žákovský koncert 25.03. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov 
 17:00
Středeční soutěže 26.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Ruleta 15:00

Velký hmyzí večer - čerstvé hmyzí 26.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
pochoutky připraví šéfkuchař P. Ocknecht 17:00 vstupné 149,- Kč
 
Výtvarné dílničky 27.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vyrábíme z korálků a plsti   14:00 - 17:00

Třídní přehrávka 27.03. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov 
p. uč. J. Hrebeňákové  (klavír) 17:00

Cyklus teologických besed 27.03. MěK –  podkroví MěK Chodov
Lev z Judy 18:00

Burza vyřazených knih 31.03. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00
Hrajeme si s pohádkami 31.03. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pohádkový tobogan 16:00

Divize stolního tenisu 22.03. Tělocvična TJ Batesta Chodov
TJ Batesta Chodov A 09:00-14:00 GaOA Chodov

Stručný přehled
Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Březen 2014

Sport
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Partyngl  dvojnásobným  mistrem 
okresních přeborů

V sobotu 18. ledna 2014 se ve sportovní hale 
v sousedním Vintířově konaly okresní přebory 
staršího žactva. Chodovský oddíl vyslal do 
Vintířova hned 12 pingpongářů, aby se poprali 
o nejcennější kovy s okresní konkurencí. První 
vlaštovkou bylo zlato ve čtyřhře pro Partyngla 
s Visingerem a následně bronz pro Moru 
s Fasselem. V soutěži jednotlivců nenašel 
chodovský Tomáš Partyngl přemožitele a přebory 
tak vyhrál. Získal tak druhé zlato během několika 
hodin a tím pádem druhý titul přeborník okresu 
pro sezónu 2013/2014. V základních skupinách 
statečně bojovali Trojan, Süssner, Huleš, Minář, 
Brož, Nykl, Boči, zatímco do čtvrtfinále se 
probojovali Fassel, Visinger a Mora. V kategorii 
starších žákyň obsadila Morová 5. místo. 

Krajské přebory dospělých
O den později se ve sportovní hale ISŠTE 

v Sokolově konal nejprestižnější turnaj 
v Karlovarském kraji v kategorii dospělých – 
krajské přebory. Bojovalo se tak o 2 postupová 
místa na mistrovství České republiky, které se 
bude konat na přelomu února a března 2014 
v Plzni. S ohledem na předcházející okresní kolo, 
se do této fáze probojovali za Chodov pouze 
Kořínek, Plaček a Kruliš. Plaček ovšem pro 
zranění nenastoupil, proto zbyla povinnost 
reprezentovat chodovský oddíl pouze na 
Krulišovi s Kořínkem. Vzhledem k velké a bo- 
jovné konkurenci skončil David Kruliš  
již v základní skupině. Honzovi Kořínkovi se 
dařilo o poznání lépe, probojoval se až do 
semifinále, nicméně štěstí ho zde opustilo. 
Smolně prohrál o postup do finále s chebským 
Hrčkou 3:2 a tím přišel o přímý postup na MČR do 
Plzně. Stal se tak prvním náhradníkem. I ve čtyřhře 
si štěstí našlo spíše soupeře, neboť s deblovým 
parťákem Martinem Petrákem prohrál 12:10 
v pátém setu o postup do finále. Do Chodova 
tak Honza přivezl dvě 3. místa, což s ohledem na 
prestiž a kvalitu turnaje je perfektním výsledkem. 

Krajské přebory starších žáků
Město Kynšperk pořádalo v neděli 9. 2. 2014  

ve sportovní hale krajské přebory jednotlivců 

starších žáků a žákyň. Chodováci zde pochopitelně 
nemohli chybět. Bojovalo se o jediné postupové 
místo na MČR v kategorii staršího žactva. Nejlépe 
se dařilo Jakubovi Visingerovi, který v semifinále 
porazil oddílového parťáka Tomáše Partyngla, 
ovšem ve finále na houževnatého domácího 
Moldavčuka již nestačil a skončil na druhém 
místě. Chuť si naši borci Visinger s Partynglem 
spravili ve čtyřhře, kde nenašli přemožitele  
a odvezli si titul přeborníka kraje ve čtyřhře.  
Partyngl ke zlatu ze čtyřhry a bronzu z jednotlivců 
přidal ještě zlato ze smíšené čtyřhry, kdy mu ke 
zlatu pomohla vintířovská Eliška Nesměráková.

Bc.	Jan	Kořínek,	jednatel	oddílu

Mezinárodní VI. Kesl Cup Praha
V neděli 19. ledna se početná výprava 

Chodovských karatistů doplněná o nováčky 
z našich nových přidružených dojo, vydala na 
soutěžní výpravu do Prahy na Kesl Cup, kterého 
se zúčastnilo 32 klubů z ČR a reprezentační teamy 
z Polska a Rumunska. V soutěži kata jsme neměli 
velké zastoupení, ale přes to se nám podařilo získat 
2 cenné kovy. Anička Lojdová podlehla v kata až 
ve finále polské závodnici a pro KK Chodov získala 
stříbro a Jiří Nosál ve svých 63 letech jako zdaleka 
nejstarší účastník kategorie veteránů nad 46 let 
obsadil bronzovou příčku. Všichni naši závodníci 
byli soustředěni na svoje kategorie kumite, ve 
kterých je většina nominovaná na Mistrovství 
Evropy, které se bude konat v Italské Veroně. 
Bojové klání začalo těmi nejmenšími a nejlehčími 
a mezi nimi byl náš Filip Bubeník. I přes znatelnou 
nervozitu Filip statečně vybojoval 2. místo.  
O kategorii výše (chlapci 9-10 let, bíle a žluté 
pásy) již zkušenější chodovské trio nikoho mezi 
sebe nepustilo a všem soupeřům nezbylo, než 
pozorovat, jak se stupně vítězů obsadily komplet 
chodovskými barvami. 

Na 3. místě se umístil Lukáš „Tornádo“ Vyčichlo, 
na 2. místě Lukáš Boči a vítězem se stal Jakub Kiss. 
Mezi kolegy o výkonnostní kategorii výše (zelený 
až černý pásy), velmi suverénním výkonem vyhrál 
Daniel Chod. V další věkové kategorii obsadil 
Vítek Krupička 3. místo, který porazil v tomto 
souboji o bronzovou medaili nováčka z našeho 
novorolského klubu Jana Barsu. Žaneta Dognerová 
potvrdila mezi dívkami (zelené až černé pásy) svou 

TJ Batesta
Chodov
stolní tenis

Karate
klub
Chodov
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Po té doma podlehly nešťastně 2:3 třetí Stavební 
fakultě Praha, aby ji v druhém zápase přejely 3:0 
a naposledy jednou uspěly na půdě lídra soutěže 
Slovanu Chabařovice, kde po skvělém výkonu 
zvítězily v prvním zápase 3:2 a ačkoliv v druhém 
0:3 podlehly, bodovým ziskem stáhly manko na 
sousedy v tabulce a pokud doma dokáží plně 
bodovat s posledním Rakovníkem, ještě mohou 
pomýšlet na medailové příčky.

1. liga kadetek
Kadetkám se v nadstavbové části zatím nedaří, je 

však nutné podotknout, že hrají proti soupeřkám 
často o dva a více roků starším, ale i přesto je vidět 
postupné zlepšování s příslibem do budoucnosti.

Žákyně  BVC  Witte  jsou  prozatím 
šesté v Českém poháru

Žákyně BVC Witte Chodov, které se probojovaly 
mezi osm nejlepších týmů České republiky, 
odjížděly 7. 2. do Bílovce, kde se 8. a 9.2. odehrálo 
třetí kolo Českého poháru. A vedly si výborně, po 
zisku šestého místa se udržely v první osmičce 
a před finálovým kolem, které je bodováno 
dvojnásobným počtem bodů, mohou stále 
pomýšlet na medaile. Věřme, že se jim zadaří  
a medaili vybojují! 

Výsledky
VK Prostějov – BVC Chodov 2:0 (17, 11)
BVC Chodov – Bílovec 0:2 (-20, -20)
Příbram – BVC Chodov 1:2 (-14, 19, -15)
BVC Chodov – Znojmo 2:0 (14, 23)
Olymp Praha – BVC Chodov 2:0 (22, 14)
Svitavy – BVC Chodov 0:2 (-22, -19)
BVC Chodov – SK Hlincovka 0:2 (-21, -22)
     Děkujeme všem, kteří nás podporují!
Více informací o našem klubu najdete na:
http://www.bvc-chodov.cz/index.php 

Zdeněk	Malich,	BVC	Witte	Chodov

suverenitu a celým závodem se bez problému 
probojovala až na nejvyšší příčku. V tu chvíli se 
rozběhli starší kategorie dorostenců a dorostenek, 
juniorů a seniorů. První překvapení na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Natálie Hauzrová trénující 
velmi krátkou dobu v Nové Roli se stává vítězkou 
kategorie dívek 13-14 let (bíle a žluté pásy). 
Její zkušenější kolegyně ve vyšší výkonnostní 
kategorii za sebou nechávají všechny soupeřky 
a v chodovském finále Veronika Jakubů nedává 
naprosto žádnou šanci Aničce Lojdové, kdy před 
limitem, během 30 vteřin jasně vítězí. Lukáš Herák 
se mezi dorostenci také dostává přesvědčivě do 
finále, kde ale končí po velmi sporném rozhodování 
na 2. místě, je to ale sport. Junior Michal Galla 
poráží, až do finále všechny své soupeře, zde ale 
doplácí na o metr kratší zápasiště, na které není 
zvyklý a tento souboj na přešlapy prohrává a bere 
taktéž stříbro. Předposledním želízkem v ohni je 
mezi seniorkami závodíce Barbora Žemličková, 
která jde soutěží hladce do finále, kde podléhá na 
body české reprezentantce. Poslední cenný kov 
pro chodovský oddíl získal Miroslav Boguský, který 
ukončil i ve finále svůj souboj před limitem a na 
krk si pověsil pro tuto výpravu již 6. zlato. 

S celkovou bilancí: 6 zlatých, 7 stříbrných a 3 bron-
zové medaile Karate Klub Chodov opět potvrdil své 
postavení mezi top kluby tohoto sportu v ČR. Velmi 
děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří nás 
podporují.                              Ludoslav	Hronek,	trenér

2. liga žen
Volejbalistky BVC Witte Chodov po nepříliš 

vydařené první polovině soutěže výrazně zabraly 
a z osmi zápasů odehraných v letošním roce šest 
vyhrály, přičemž dokázaly bodovat i s kluby ze 
špičky. Po domácích výhrách s Děčínem dvakrát 
uspěly v Mělníku(3:2, 3:1), jež byl v té chvíli druhý. 

Karate klub Chodov na Kesl Cupu

Dvojblok M. Zahrádkové a M. Volákové 

BVC WITTE 
Chodov
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První pozvání je na Masopustní rej v Kadani. 
Vycházka se koná v sobotu 1. března. Odjezd 
vlakem z ČD Chodov v 8:52 h, v Kadani v 10:13 h, 
návrat v odpoledních hodinách.

Druhý výlet bude ve středu 5. března. Pojedeme 
vlakem z Chodova ve 12:12 hodin (sraz ve 12:00 
h) do Královského Poříčí, odtud pak půjdeme na 
statek Bernard, do kostela sv. Kunhut, pak kolem 
Ohře do Lokte, celkem 8-10 km, oblečení dle 
počasí. Z Lokte odjezd vlakem nebo autobusem 
v odpoledních hodinách zpět do Chodova.

Na třetí vycházku vyrážíme ve čtvrtek 20. března. 
Sraz v 10:00 hodin na autobusovém nádraží 
v Chodově. Půjdeme směrem Mírová na Cechu, 
farma Hory, hájovna Videnava, štola Loket, celkem 
asi 12km. Návrat z Lokte vlakem nebo autobusem 
v odpoledních hodinách, oblečení dle počasí  
a možné turistické hůlky s sebou.

	Růžena	Štěpánková

Mistrovství Karlovarského kraje v hale
    Velmi dobře si vedli atleti ŠAKu Chodov při 
halovém mistrovství Karlovarského kraje. 
Nejprve vybojoval zlato mezi muži Jan Berg v běhu 
na 400 m za čas 51,23s.

Mezi dorostenci si pak Václav Mol a Radek Dojčar 
doběhli pro zlatou a stříbrnou medaili. Nikola 
Nemčeková přidala vítězství mezi dorostenkami 
nad překážkami. 

Další tři tituly Mistra Karlovarského kraje přidali 
koulaři Tomáš Skála mezi muži, Michal Kudža mezi 
dorostenci a Pavla Kocůrová mezi dorostenkami. 

Více informací na www.sakchodov.cz                  
a www.facebook.com/sakchodov										

Miloš	Volek

22. mistrovství jižních a západních 
Čech v silovém trojboji mužů a žen 

Mistrovství, které se konalo 1. února, se 
zúčastnili členové oddílu pod vedením předsedy 

oddílu pana Jaroslava Hodíka.
Výsledky dle kategorií  

Ženy:   Gabriela Reifová 2. místo 
    s  počtem bodů 325 

Muži do 74 kg:  Kovařík Petr 2. místo   
    s počtem bodů 565

do 84 kg:  Hodík Jaroslav 2. místo 
    s počtem bodů 535
nad 120 kg:  Blinov Petr 1. místo 
    s počtem bodů 610
V současnosti má oddíl 27 členů. Členskou 

základnu v měsíci únor rozšířilo šest žáků 
devátých ročníků 1. ZŠ Chodov. Přejeme oddílu 
mnoho dalších úspěchů v reprezentaci našeho 
města.                          Ing.	Jozef	Kováč

Je tady březen a to znamená zahájení 
mistrovských soutěží v kopané na všech 
úrovních. Všechna naše mužstva budou bojovat 
za dosažení co nejlepších výsledků a za dobrou 
reprezentaci našeho města. Budou k tomu 
potřebovat diváckou podporu. Zejména naše  
A mužstvo bude  potřebovat podporu v utkáních, 
jak na hřišti soupeřů, tak zejména v utkáních 
na domácí půdě. Doufáme, že vloží do každého 
utkání všechny síly, umění a hlavně srdce, aby 
pro naše město zachránili i pro příští ročník 
krajský přebor.

Do dnešního dne v rámci zimní přípravy sehrála 
naše mužstva přípravná utkání s těmito výsledky:

A mužstvo
1. 2. St. Role - Chodov 3:2, 
branky: Jindráček, Štěpán
8. 2. N. Role – Chodov 6:5, 
branky: Pechoušek 2x, Štěpán 2x, Bečvář R.
B  mužstvo doplněné dorostenci
11. 1. Chodov - Kr. Poříčí dorost 4:3
18. 1. Chodov - Vintířov 5:5
25. 1. Chodov - St. Chodovská 7:3
2. 2. Chodov - F. Sokolov 2:13
9. 2. Chodov - Krajková 2:5

Program mistrovských utkání na měsíc březen
A mužstvo
22. 3. 14:00 h Ostrov - Chodov
29. 3. 14:00 h Chodov - Citice 
Ještě jednou Vás všechny zveme na náš stadion 

k podpoře našich mužstev v mistrovských  bojích.
Ing.		Alfons	Skokan

ŠAK 
Chodov

Pozvánka 
na turistické 
vycházky

Spartak
Chodov
oddíl kopané

Spartak
Chodov

Oddíl 
silového 
trojboje



Zpravodaj města Chodova. Březen 2014

Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Březen 2014

25
CATR, spol. s r.o. 

Vážení obyvatelé města Chodova,
připravili jsme pro Vás nové televizní kanály do 

IPTV vysílání!

Od 1.3.2014 byly do základní nabídky IPTV na-
sazeny televizní kanály Travel Channel a Brazzers 
TV Europe.

Travel Channel je televizní stanice zaměřující 
se na cestování, dále přináší praktické rady 
při výběru a  plánování opravdové dovolené  
a zároveň umožňuje divákům jednoduše sedět 
a zprostředkovaně si užívat fascinujících míst ve 
společnosti poutavých reportérů z celého světa. 
Velmi zajímavou formou se zde také mimo jiné 
dozvíte o tom co se kde jí a jak se to správně vaří, 
vše samozřejmě zasazeno do reálného prostředí! 

Na webových stránkách Travel Channel http://
www.travelchanneltv.cz/ se o tomto novém tele-
vizním kanálu dozvíte mnoho dalších informací 
a také o tom, jak se zapojit do soutěže o luxusní 
dovolenou pro dva!

Pro dospělé diváky zařazujeme nový erotický 
kanál Brazzers TV Europe, program vysílá denně 
od 22:00-6:00 hodin. 

V rozšířené nabídce IPTV máte od výše uve-
deného data k dispozici nový televizní kanál 
Playboy TV. Sledujte s námi krásné páry v ještě 
krásnějším prostředí. Playboy TV Vás naladí na 
lechtivý erotický zážitek pocházející z vysoce 
kvalitní světové produkce. 

Pokud ještě nemáte rychlé a spolehlivé 
připojení k Internetu, je nejlepší čas si jej pořídit! 
Přesně pro Vás je určena nabídka datových služeb 
pomocí optické sítě, s rychlostí 50 Mbps/50 
Mbps již za 350,- Kč/měsíc vč. DPH, při úvazku na 

12 nebo 24 měsíců. Jako nový zákazník můžete 
tak jako všichni naši zákazníci naše služby 
vyzkoušet bez rizika. Nabízíme Vám záruku spo-
kojenosti, tuto službu můžete vyzkoušet, a pokud 
byste přece jen nebyli spokojeni, máte právo 
do 14 dnů od data instalace, bez udání důvodu, 
odstoupit. V rámci této nabídky neplatíte žádný 
aktivační ani instalační poplatek. Nabídka je plat-
ná do 31.3.2014.

Veškeré bližší informace se dozvíte z našich we-
bových 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
dubnového čís la

 17.3.2014

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.
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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)

Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Oprava tabletů

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

TR
REALITY

CHODOV, s.r.o.

TOP

TOP REALITY CHODOV, s.r.o.
VAŠE JISTOTA NA TRHU REALIT..

- PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
- FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
- 
- 

- 
- 
- PRÁVNÍ SERVIS

ZNALECKÉ POSUDKY
VÝKUP NEMOVITOSTÍ

- DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
ŘEŠENÍ EXEKUCÍ
ADV. BANKOVNÍ ÚSCHOVA

ČLEN REALITNÍ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY
Tel.:  773 16 18 30
Tel.:  774 73 05 18

www.trchodov.cz

    
e-mail:info@trchodov.cz U NÁS SE O SVÉ FINANCE BÁT NEMUSÍTE
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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

OKNA  *  DVEŘE  *  VRATA
KUCHYŇSKÉ LINKY  *  INTERIÉROVÉ DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obchod (okna, dveře, vrata):      +420 731 656 206       knaf@magickv.cz
+420 606 454 013       harustak@magickv.cz

Obchod (kuchyňské linky):      +420 724 753 548       libor.dvoracek@magickv.cz

www.magickv.cz

„Vykouzlíme teplo Vašeho domova“

...vyrábíme rolety a vrata sle
va

55
%
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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

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

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS p
. Ja

n
á
èe

k - 1
/4

Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

mobil: 602 190 602
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Nejlevnější neomezený internet!

250,- Kč s DPH / měsíc

Technická podpora a kvalita 365 dní v roce.

Rychlost a objem dat neomezeně.

Instalace pro byt, dům, firmu na míru.
www.hb-net.cz
T:  773 77 60 55,  773 77 60 56

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

Antonín Tyml - Tomax servis
AUTOSERVIS - Mírová

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

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

Indická masáž hlavy, Ušní svíce
Baňkování (uvolnění bloků na zádových svalech)

Dornova metoda, Breussova masáž
Medová detoxikační masáž, Čokoládová masáž

Thajská olejová masáž, japonská masáž shiatsu
Reiki-terapie (čakrové krystaly, virgule, kyvadlo)

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

Masáž zad a šíje 

od 150,-Kč

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Pro uvolnění, relaxaci

a ozdravení těla
nabízí pro Vaši spokojenost 

Salon Lera

Veselé Vánoce 
  přeje Lera

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

P ů j č o v n a  d o d á v e k 
p r o  o b č a n y  a  p o d n i k a t e l e

N o v é  v o z y 
P e u g e o t  B o x e r 

s  k l i m a t i z a c í
Te l .  7 2 3  6 47  7 52
w w w . p u j c s i b o x e r a . c z

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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NEHTOVÉ STUDIO
1. MÁJE 629,  CHODOV

Pedikúra + lakování 150 Kč
Kosmetika celková (vč. barvení řas a obočí) 350 Kč
Prodlužování řas, líčení (svatby, plesy) 150 Kč
Solárium 1 min. 5 Kč

Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Zuzana Stará tel. 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
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč

Pedikúra, kosmetika  
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207

•  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

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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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

tesarmilosek@seznam.cz

Prodej   slepiček 

Prodej se uskuteční -  ve úterý 18. března 2014
     Chodov – parkoviště naproti klubu Luna – ve 14:40 h

Bližší informace tel: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 
Po-Pá 9.00-16.00hod

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb
opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant- žíhaný, 
černý, modrý, žlutý,  kropenatý a bílý.

Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o.,Nezvalova 2637,438 01 Žatec, Ičo 27302920,  Dič CZ 27302920, tel: 728 605 840 

Stáří slepiček –15 - 20 týdnů    

Cena -149 - 185 Kč / ks 

dle stáří

Při prodeji slepiček - nová služba 
 výkup králičích kožek 

- cena 20-30 Kč/ks 

Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu !
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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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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% 
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SCHLÜSSIGE
KONZEPTE...

Wer sind wir?
Mit innovativen Lösungen und technologischem Know-
how begeistert WITTE seit vielen Jahrzehnten seine 
automobilen Kunden in aller Welt. Für sie entwickelt und 
produziert WITTE neben Schließ- und Betätigungssyste-
men auch Scharniere und Antriebe für Klappen und Türen 
sowie Sitzverriegelungen und Kameramodule.

Spezialisierte Kompetenzzentren für Kunststoff-, Stanz- 
und Druckgusstechnik gewährleisten funktional, qualitativ, 
ökologisch und preislich Spitzenleistungen. 

Neben den deutschen Standorten ist WITTE europaweit in 
Tschechien, Bulgarien sowie in Frankreich vertreten. Glo-
bale Präsenz zeigt WITTE Automotive in den USA, Mexiko, 
Brasilien, China, Japan und Korea als Teil der VAST Allianz.

  WITTE Automotive GmbH
  Höferstraße 3-15
  42551 Velbert
  www.witte-automotive.de
 
  Besuche uns auf Facebook:  
  www.facebook.com/WITTEAutomotive

Wir bieten dir...
 spannende Herausforderungen in einem
 internationalen Arbeitsumfeld
 leistungsgerechte Vergütung
 attraktive betriebliche Sozialleistungen
 angenehme und moderne Arbeitsatmosphäre
 flexible Arbeitszeiten

...fur deine
 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!

Nabízíme Vám…
  Perspektivu a stabilitu  

zaměstnavatele regionu

  Zajímavé finanční ohodnocení

  Osobní rozvoj v mezinárodní  
společnosti (odbornost, jazyky aj.)

  Nejmodernější technologie  
a příjemné pracovní prostředí

  WITTE Benefity dle Vaší volby  
(zdraví, stravování, ubytování,  
rekreace, sport)

  Týden dovolené navíc

Kdo jsme?

WITTE Automotive - tradice a inovace
Rozšiřujeme WITTE týmy. Staňte se naší posilou na pozicích:

• LISAŘ
• PŘEDÁK
• MANIPULANT
• TECHNIK JAKOSTI
• KONSTRUKTéR  

STROJNí/ELEKTRO
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Spezialisierte Kompetenzzentren für Kunststoff-, Stanz- 
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Neben den deutschen Standorten ist WITTE europaweit in 
Tschechien, Bulgarien sowie in Frankreich vertreten. Glo-
bale Präsenz zeigt WITTE Automotive in den USA, Mexiko, 
Brasilien, China, Japan und Korea als Teil der VAST Allianz.

  WITTE Automotive GmbH
  Höferstraße 3-15
  42551 Velbert
  www.witte-automotive.de
 
  Besuche uns auf Facebook:  
  www.facebook.com/WITTEAutomotive

Wir bieten dir...
 spannende Herausforderungen in einem
 internationalen Arbeitsumfeld
 leistungsgerechte Vergütung
 attraktive betriebliche Sozialleistungen
 angenehme und moderne Arbeitsatmosphäre
 flexible Arbeitszeiten

...fur deine
 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!Job s perspektivou! …pro jistou budoucnost!Druhý největší zaměstnavatel v kraji!

WITTE Automotive, 
WITTE Nejdek, spol. s r.o., 
Rooseveltova 1299, 
362 21 Nejdek
Pavla Křivánková
Email: zamestnani@witte-automotive.cz
www.witte-automotive.cz

964011_ZC_KARLO_150613_Witte Nejdek_HR_inzerce_90x100_AC
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KONZEPTE...
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 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!

KLíČOVé 
KONCEPTY…
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men auch Scharniere und Antriebe für Klappen und Türen 
sowie Sitzverriegelungen und Kameramodule.

Spezialisierte Kompetenzzentren für Kunststoff-, Stanz- 
und Druckgusstechnik gewährleisten funktional, qualitativ, 
ökologisch und preislich Spitzenleistungen. 

Neben den deutschen Standorten ist WITTE europaweit in 
Tschechien, Bulgarien sowie in Frankreich vertreten. Glo-
bale Präsenz zeigt WITTE Automotive in den USA, Mexiko, 
Brasilien, China, Japan und Korea als Teil der VAST Allianz.

  WITTE Automotive GmbH
  Höferstraße 3-15
  42551 Velbert
  www.witte-automotive.de
 
  Besuche uns auf Facebook:  
  www.facebook.com/WITTEAutomotive

Wir bieten dir...
 spannende Herausforderungen in einem
 internationalen Arbeitsumfeld
 leistungsgerechte Vergütung
 attraktive betriebliche Sozialleistungen
 angenehme und moderne Arbeitsatmosphäre
 flexible Arbeitszeiten

...fur deine
 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!

KLíČOVé 
KONCEPTY…

G
e

w
in

n
e

n
 S

ie
 m

it
 I

h
re

r 
Id

e
e

! 

SCHLÜSSIGE
KONZEPTE...

Wer sind wir?
Mit innovativen Lösungen und technologischem Know-
how begeistert WITTE seit vielen Jahrzehnten seine 
automobilen Kunden in aller Welt. Für sie entwickelt und 
produziert WITTE neben Schließ- und Betätigungssyste-
men auch Scharniere und Antriebe für Klappen und Türen 
sowie Sitzverriegelungen und Kameramodule.

Spezialisierte Kompetenzzentren für Kunststoff-, Stanz- 
und Druckgusstechnik gewährleisten funktional, qualitativ, 
ökologisch und preislich Spitzenleistungen. 

Neben den deutschen Standorten ist WITTE europaweit in 
Tschechien, Bulgarien sowie in Frankreich vertreten. Glo-
bale Präsenz zeigt WITTE Automotive in den USA, Mexiko, 
Brasilien, China, Japan und Korea als Teil der VAST Allianz.

  WITTE Automotive GmbH
  Höferstraße 3-15
  42551 Velbert
  www.witte-automotive.de
 
  Besuche uns auf Facebook:  
  www.facebook.com/WITTEAutomotive

Wir bieten dir...
 spannende Herausforderungen in einem
 internationalen Arbeitsumfeld
 leistungsgerechte Vergütung
 attraktive betriebliche Sozialleistungen
 angenehme und moderne Arbeitsatmosphäre
 flexible Arbeitszeiten

...fur deine
 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!

Nabízíme Vám…
  Perspektivu a stabilitu  

zaměstnavatele regionu

  Zajímavé finanční ohodnocení

  Osobní rozvoj v mezinárodní  
společnosti (odbornost, jazyky aj.)

  Nejmodernější technologie  
a příjemné pracovní prostředí

  WITTE Benefity dle Vaší volby  
(zdraví, stravování, ubytování,  
rekreace, sport)

  Týden dovolené navíc

Kdo jsme?

WITTE Automotive - tradice a inovace
Rozšiřujeme WITTE týmy. Staňte se naší posilou na pozicích:

• LISAŘ
• PŘEDÁK
• MANIPULANT
• TECHNIK JAKOSTI
• KONSTRUKTéR  

STROJNí/ELEKTRO
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 Zukunft!..Ein Familienunternehmen!Jobs mit Perspektive!Job s perspektivou! …pro jistou budoucnost!Druhý největší zaměstnavatel v kraji!

WITTE Automotive, 
WITTE Nejdek, spol. s r.o., 
Rooseveltova 1299, 
362 21 Nejdek
Pavla Křivánková
Email: zamestnani@witte-automotive.cz
www.witte-automotive.cz

964011_ZC_KARLO_150613_Witte Nejdek_HR_inzerce_90x100_AC
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ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U
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Kompletní zpracování účetnictví
Mzdy a personalistika
Účetní a daňové poradenství

ÚČETNÍ SLUŽBY
Denisa Hloušková

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY  
Nechte si u nás zpracovat daně
Spolehlivě a profesionálně
S naší cenovou nabídkou budete spokojeni

Tel. 607 593 900, 
Kancelář: 
SOKOLOV, Hornická 1613
KRASLICE, Sv. Čecha 1830
denisahlouskova@seznam.cz-
www.ucetnictvi-hlouskova.cz

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

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 

byt 2+1 v Novém Sedle, ul.Masarykova 
pronájmy : 1+1 v Chodově i  2+1 v Novém Sedle

Rodinný dům v Chodově za 2 490 000,-Kč
Garsonka Nové Sedlo za 135.000,-Kč

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

www.chodovske-reality.cz

Po t ř e b u j e t e  p r o d a t  b y t  č i  d ů m ? ?  N e v á h e j t e  a  v o l e j t e ! !
n á s  ž á d n é  e x k l u z i v n í  s m l o u v y  -  m i  s v é  k l i e n t y  n e s v a z u j e m e 

u nás o  své  peníze  nepři jdete  !

Naše tipy:

Staroměstská ul., CHODOV(u kostela sv.Vavřince naproti Infocentru)

Registrace nových zvířecích klientů i mimochodovských!
Čipování psů povinné od 1. 1. 2014 pro psy starší 3 měsíců!

Aktuálně nejúčinnější přípravky na blechy, klíšťata, komáry a bodavý hmyz, 
přípravky na odčervení, léčebné šampony.

 Časově omezená zaváděcí akce 33% sleva (2+1) na superprémiové 
krmivo Calibra pro psy a kočky na vybrané druhy balení.

PO  operace 14,00 - 17,00
ÚT 10,00 - 12,00 17,00 - 20,00
ST ordinace H. Slavkov 14,00 - 17,00
ČT 10,00 - 12,00 ordinace N. Role, Nejdek
PÁ ordinace H. Slavkov 14,00 - 17,00
SO 10,00 - 12,00

www.veterinaborek.com, 777 166 120.

MVDr. DANIEL BOŘEK
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Sazba a tisk:

Leben, www.leben.cz

Vážení spoluobčané,

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst 
(HNHRM) po svém úspěšném vstupu na krajskou politickou 
scénu, kde ve spojení s hasiči získalo 5 mandátů v Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje, pokračuje v práci především na „domácí 
půdě“.

Pro letošní komunální volby, které proběhnou na podzim, máme již připravenou 
kandidátku, na které došlo jen ke 3 změnám. Posoudit změny, a případně je porovnat 
s naší kandidátkou pro komunální volby v roce 2010, budete moci již v létě, kdy si Vás 
znovu dovolíme informovat o našich aktivitách za první pololetí letošního roku.

Práce v zastupitelstvu kraje není rozhodně snadná a už vůbec ne radostná. Naše 
pětice zástupců, ve složení: Mgr. Dalibor Blažek, starosta z Aše, MUDr. Oldřich 
Vastl, primář ortopedického oddělení nemocnice v Sokolově, Ing. Pavel Paprsek, 
profesionální hasič, Luboš Pokorný, starosta Krásné u Aše a moje osoba, nemá 
jednoduchou úlohu při podávání podnětů, dotazů a připomínek, protože počtem 
hlasů silná koalice „nepohodlné“ podněty vždy přehlasuje.

Finanční prostředky, které každoročně získáváme za mandáty v krajském 
zastupitelstvu, se snažíme rozdělovat spravedlivě na všechny Kluby HNHRM, kterých 
je jen v našem regionu 6 a v celostátním měřítku 15. Již při přípravě kandidátky členů 
a sympatizantů HNHRM a hasičů jsme přislíbili hasičům finanční výpomoc. Ta byla 
po velmi pěkném výsledku voleb schválena na 300 tis. Kč ročně. Na kulturní akce 
v Chodově jsme přispěli částkou cca 120 tis. Kč, příspěvky chodovským sportovním 
organizacím činily 100 tis. Kč, na regionální společenské akce jsme přispěli částkou 
cca 60 tisíc korun, na pomoc postiženému chlapci v Aši cca 35 tisíci korunami, na 
dětský domov v Aši 5 tisíci korunami, povodňová pomoc byla 10 tisíc korun…

Také návrh rozpočtu na rok 2014, který budou projednávat a schvalovat delegáti 
HNHRM na Celostátním sněmu v Chodově dne 22. března, je připraven v podobném 
členění. Jako jeho součást jsou navrženy též příspěvky, např. na oslavy města Chodova, 
Ples seniorů, KRIMIFEST Chodov 2014, Loketské kulturní léto, ale i na sport, a to 
zhruba ve stejných objemech, jako  v roce 2013.

Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce března obdržíte do svých poštovních 
schránek informační leták, ve kterém budou shrnuty  všechny dosavadní aktivity 
našeho hnutí. Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní práce členů a sympatizantů Hnutí 
nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst je pomocníkem při správě a rozvoji 
našeho města a moc bychom si přáli, aby i v krajském měřítku mělo větší odezvu 
v nabídnuté spolupráci pro všechny obyvatele Karlovarského kraje.

 
Za Klub HNHRM Chodov 
Ing. Josef Hora – předseda klubu a místopředseda celostátního výboru HNHRM 
Patrik Pizinger -  člen finančního výboru Klubu HNHRM


