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Terénní duatlon 13. 4. 2014 ŠAK Chodov
Podvečer se starostou 16. 4. 2014 TV studio Chodov
30. 04. 2014 Čarodějnický jarmark Chodov

Zpravodaj
města
Chodova
Výtisk zdarma

Zprávy z radnice
K věci …

Vážení Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v tomto svém příspěvku bych Vás rád
seznámil s koncepcí základního, ale i středoškolského školství. Od roku 2010 se pravidelně scházím se všemi řediteli našich škol v
Chodově a na těchto setkáních diskutujeme
témata, která se dotýkají právě škol v našem
městě. Z mnoha jiných záležitostí vyplynula
akutní potřeba na řešení situace ZŠ Komenského ve dvou ohledech. Prvním je umístění
školy ve dvou budovách, které jsou od sebe
vzdáleny a stav budovy, v níž dnes působí
první stupeň této školy. Budova v ulici
Dukelských hrdinů je stará a stojí přímo na
nejrušnější křižovatce ve městě, ale zejména
to, že stojí v zátopovém území Chodovského
potoka, činí její případnou rekonstrukci
finančně a technicky velmi složitou a tím
i drahou. Druhým diskutovaným tématem byla
nutnost zachovat střední školství v Chodově.
Navrhli jsme proto vedení Karlovarského
kraje směnu budov, která spočívá v tom,
že město od kraje převezme stávající objekt GaOA Chodov a smění jej s krajem
za budovu druhého stupně ZŠ Komenského. Tím kraji odpadne nutnost velké
investice do stávajícího objektu, což byl
i jeden z argumentů pro zavření gymnázia
v Chodově. Ovšem, co tím získá Chodov?
V první řadě školský areál, do kterého se
po nutných opravách a přístavbě vejde
1. a 2. stupeň ZŠ Komenského. Chceme
objekt upravit a zejména přistavět tak, aby
se dal propojit s družinou a jídelnou. Tím
budou žáci moci projít “suchou nohou “ po
celém areálu. Předpokládáme následující
časový harmonogram: během letošního jara
odsouhlasit tento záměr v obou zastupitelstvech, do prázdnin 2015 připravit směnu,
projekt, tak, abychom od června 2015 mohli
začít s první fází stavebních úprav, s cílem
přestěhovat GaOA a druhý stupeň naší ZŠ
tak, aby školní rok 2015/2016 mohly školy
zahájit již přestěhované. Poté by měla být
do léta 2016 dokončena další rekonstrukce
a přístavba a během prázdnin přestěhován
také první stupeň. Abych vyvrátil různé
fámy a pochybnosti, tak chci říci, že opravdu
nebudeme děti stěhovat již letos a už vůbec
ne do budovy ve stávajícím stavu. Celý tento
záměr jsme diskutovali s řediteli obou škol

a učiteli naší školy. I když se to zdá jako
velká investice, tak musím říci, že se jedná
o investici nutnou a, v porovnání všech
variant řešení ZŠ Komenského, o ekonomicky
nejlepší. Naše škola a město tím jenom získají a hlavně se podaří udržet střední školu
Chodově. Musím si trochu postesknout,
že jsme na 12. března pozvali do KASSu
veřejnost na setkání, během kterého jsme
chtěli celý záměr popsat, vysvětlit a zejména reagovat na veškeré dotazy. Nicméně, na
toto setkání dorazilo tolik diváků, že bych je
spočítal na prstech jedné ruky.
Krátce se ještě ohlédnu do března - 20.
března město oceňovalo na slavnostním
večeru úspěšné sportovce roku 2013 a osobnosti sportu v našem městě. Chci znovu
poděkovat a vyjádřit obdiv všem, kteří jsou
ve sportu, a zejména v práci s mládeží,
v našem městě aktivní. Pro město je jejich práce důležitá a já si jí vážím.
Letos byla udělena i jedna významná cena
- Osobnost sportu, kterou zcela zaslouženě
obdržel pan Miloš Černý. Ještě jednou mu
k jeho úspěchu blahopřeji.
Závěrem bych měl pro čtenáře jednu
upřesňující informaci. V únorovém čísle
zpravodaje jsme Vás na poslední straně,
společně s panem Ing. Josefem Horou, informovali o činnosti HNHRM v zastupitelstvu
Karlovarského kraje. Chci všechny čtenáře ujistit, že byť to tak nebylo explicitně vyznačeno,
jednalo se o placenou inzerci, na kterou naše
hnutí obdrželo fakturu dle platného ceníku
a kterou jsme také v plné výši uhradili.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji Vám
všem příjemný začátek jara a příjemné prožití
velikonočních svátků.
Patrik Pizinger, místostarosta

Vyhlášení nejlepších sportovců:
Patrik Pizinger s Milošem Černým
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Pozvánka

Zasedání zastupitelstva se koná 7. dubna
2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ
Chodov.

Výzva – prosba

Vážení spoluobčané,
prosím Vás o spolupráci při zachování čistoty
ve městě. K této výzvě mě vyprovokovaly dvě
za sebou jdoucí události:
v neděli dne 9. března okolo 11. hodiny bylo
doslova podestláno asi 2 vánočkami v prostoru
Mariánského sloupu,
v pondělí 10. března kolem 10. hodiny byl
přímo před Mariánským sloupem rozdroben
minimálně 1 rohlík,
obé jednoznačně za účelem krmení divokých
holubů. O škodlivosti výskytu těchto holubů
a zákazu jejich krmení bylo mnohé napsáno,
mnohé řečeno, nicméně bez zodpovědného
přístupu Chodováků. Dalším aspektem naprosté nevhodnosti je zaneřádění náměstí, které
je zejména v době pěkného počasí hojně
navštěvované zejména maminkami s dětmi.
Znamená to i znehodnocení práce naší
společnosti CHOTES i živnostníků, kteří na
náměstí podnikají a starají se o úpravu prostor
kolem své provozovny.
Několik krásných dní v polovině března znovu
ukázalo na nezodpovědnost některých z nás,
i na nevšímavost těch, kteří museli „přípravu
potravy“ pro holuby vidět.
Regulace stavu divokých holubů, které Město
Chodov systematicky zajišťuje a financuje
z rozpočtu města, se tak míjí účinkem a naopak
krmení přitahuje i holuby „přespolní“.
Pohazování potravin na veřejném
prostranství může být kvalifikováno jako
znečišťování veřejného prostranství a jako takové sankcionováno podle § 47 odst. 1 písm. d)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
S přáním příjemných jarních dnů,
Ing. Josef Hora, starosta

Splatnost poplatku

Upozorňujeme všechna společenství
vlastníků bytových jednotek, která mají
s Městem Chodov uzavřené nájemní smlouvy
na pronájem přídomní zeleně okolo svých
domů, že splatnost poplatku je ve smlouvách
stanovena ke dni 31. března. Poplatek je splatný v hotovosti v pokladně MÚ.
Dana Wolfová, odbor správy majetku města

Zájezd pro nepracující
seniory města Chodova
Městský úřad Chodov, odbor sociálních věcí,
informuje nepracující seniory města Chodova,
že dne 22. dubna 2014 pořádá opět zájezd
do Aquafóra Františkovy Lázně.
Přihlášky s poplatkem a rodným číslem
(pro vyřízení pojištění na cestu) přijímáme
11. – 17. dubna 2014 na odboru sociálních
věcí, v přízemí kancelář č. 123, první den od
7:30 do 12:00 hodin a další dny vždy od 8:00
do 15:00 hodin s polední přestávkou od 11:30
do 12:30 hodin. Poplatek za cestu i dvouhodinový vstup do bazénu činí 150 Kč/osobu.
Petra Hegenbartová, odbor sociálních věcí

Příběh z dluhové
a finanční poradny
Rodina pana Pavla již delší dobu hospodařila
s rodinným rozpočtem na hraně mezi nulou
a mínusem. Důvodem je hypotéka na bydlení
a nízký příjem manželky na rodičovské dovolené. Řešení se našlo. Hypotéka se refinancovala.
I přes pokutu za předčasné splacení se celá věc
vyplatila. Snížil se úrok, klesla splátka a dokonce zbylo i na vrácení peněz rodičům. Rodina pana Pavla začne hospodařit s vyrovnaným
rodinným rozpočtem, minimálně do doby, než
se paní vrátí do práce.
Dluhová a finanční poradna poskytuje
i nadále bezplatně své služby na sociálním
odboru každý týden ve středu od 15:00 do
17:00 hodin.
Štěpánka Klimentová, finanční manažer

Armáda spásy informuje

Armáda spásy koncem ledna tohoto roku
otevřela dobročinný obchod v bývalých
prostorech občanského sdružení Útočiště
v Revoluční ulici 1193. Dobročinný obchod
je určen pro širokou veřejnost a můžete zde
nakoupit za velmi výhodné ceny obnošené
i nové oděvy, použitý nábytek, drobnosti,
sběratelské věci nebo i palivové dřevo a štěpku
na úpravu zahrady a další. Zboží v obchodě
pochází od individuálních nebo firemních
dárců, ale dary je také možné přinést osobně
do obchodu, v případě že někdo chce věnovat
nábytek nebo větší zboží, rádi přijedeme
a odvezeme. Obchod je otevřen od pondělí do
pátku 10:30-15:30. Informace poskytneme na
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telefonu 734 851 692 nebo na emailu obchod.
chodov@armadaspasy.cz, aktuální zajímavé
zboží zveřejňujeme na facebooku obchod
Chodov. Plánujeme i další aktivity obchodu,
o tom ale zase někdy příště.
V prostorách dobročinného obchodu nabízí
Armáda spásy vždy v pondělí od 16 do 18
hodin fyzickým osobám zdarma služby sociálního pracovníka a právníka, které jsou
zaměřeny na pomoc lidem v nepříznivé sociální a životní situaci, tj. situaci spojené s problematikou pracovně-právní, spotřebitelskou,
majetko-právní, bytovou apod. Smyslem a cílem
poradny je zpřístupnit bezplatnou radu
občanům, kteří potřebují pomoci s řešením
různých problémových situací. Služby poradny
jsou bezplatné, nestranné, nezávislé a diskrétní (lze využít služby anonymně), lze přijít bez
objednání, případně se objednat (prozatím) na
čísle dobročinného obchodu.

dohodnout předem telefonicky na telefonním č. 602 221 090.
Více informací o nás najdete na
https://w w w. fa c e b o o k . c o m /u t u l e kc h o d ov
Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata
Města Chodov

Tým dobročinného obchodu
a Robert Jiruše, ředitel

Záchytné místo pro zatoulaná   
a opuštěná zvířata
Města Chodov

Ráda bych moc za opuštěné pejsky
poděkovala všem, kteří je navštěvují, chodí
s nimi na procházky, nosí jim mlsky. Opuštění
pejskové se mají, troufám si říct, mnohem
lépe, než v domově, kde žili předtím.
Od července roku 2013 prošlo záchytným
místem celkem 32 pejsků, kdy 12 jich bylo
vráceno zpět majitelům a 10 našlo nových
domov. Za rok 2014 záchytným místem prošlo
již 22 pejsků. 12 jich bylo vráceno zpět,
8 našlo nový domov a 2 stále čekají.
DANÍK – 2,5 roku starý dobrman. Aktivní hafan, který má rád společnost lidí a i dětí, jedná se o psa neagresivního, je naopak velice
podřízený a nekonfliktní, úžasný společník.
BROČEK – cca 1 rok starý kříženec. Pejsek
je střední velikosti, nyní má 20 kg, je velice aktivní, hravý, přátelský, má rád děti, je
učenlivý, vhodný ke sportovním lidem, možno
se s ním věnovat i výcviku např. agility, či jako
společník na zahrádku a hlídač.
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

DANÍK

BROČEK
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manželské pouto. Jak neomylný kompas a touha
překonat železniční koleje i všechny křižovatky
vleže! /

Střípky z činnosti MP Chodov
Jaro přišlo opravdu brzy, ale sluníčko
u některých lidí životní chmury přesto
nezažehnalo. Nebývale velké množství pokusů
o sebevraždu řešili strážníci během posledních
přijatých tísňových oznámení na linku 156.
Např. 41letý muž se chtěl utopit ve vodní nádrži
Bahňák v ul. Lesní. Strážníci mu jeho pokus
rozmlouvali poté, co v zoufalství zavolal na
tísňovou linku. Jindy zase 34letá žena spolykala větší množství prášků v ul. Poděbradova, ale
strážníci se na místo dostavili včas. Podobný
zásah absolvovali strážníci i v ul. Revoluční,
kde 40letý muž spolykal prášky a vlezl si navíc
do vany plné vody, i tady strážníci ve spolupráci s Rychlou záchrannou službou byli úspěšní.
Naštěstí podobný průběh šťastného konce
měl i zatím ten poslední zákrok v ul. Boženy
Němcové, kde 38letý muž si podřezal zápěstí.
Strážníkům za tyto bleskurychlé a velmi těžké
zákroky patří bezesporu veliký dík.
/ „O svůj život můžeme přijít různě, smrt je jen
jedna z možností“ /
Noční dobu výkonu služby dozorčího operátora stálé služby Městské policie prořízl zvuk
telefonu tísňové linky 156, kdy hlas oznamovatele uvedl, že řídí své osobní vozidlo od
Mírové do Chodova a vidí, jak se směrem do
Chodova k železničnímu přejezdu chvílemi
plazí a chvílemi leze po kolenou nějaký muž.
Dozorčí si okamžitě uvědomil, že se může jednat o zraněnou osobu, která mohla být sražena
vozidlem a na místo ihned vyslal hlídku policie
a autohlídku strážníků. Vzhledem k tomu, že
na místě byla špatná viditelnost, propátrávaly
hlídky prostor baterkami, kdy se podařilo nalézt plazícího se 58letého muže, který hadovitým pohybem těla úspěšně a neomylně
mířil k ceduli začátku Chodova. Bylo zjištěno,
že muž nemá žádná zranění a ani nebyl
účastníkem dopravní nehody, pouze se opil
tak, že již nezvládal motoriku svého pohybu a
kdesi v hloubi svého svědomí si vzpomněl, že
měl být již dávno doma, jak slíbil. Svůj slib se
tedy pokoušel splnit i nadlidským způsobem.
/ Jaká statečnost a síla vůle, jak silné

Ilustrační foto

Při běžné kontrolní činnosti v prostoru
nákupního střediska LIDL byl na místním
parkovišti zjištěn 33letý muž, který se jevil
hlídce podezřelý. Muž se různě hrbil, měl
podivné kroky a snažil se před hlídkou
nenápadně prchat. Sice pomalými krůčky, ale
prchal a snažil se dosáhnout rohu budovy.
Hlídka muže “docupitala“ a vyzvala ke kontrole
totožnosti. Poté bylo zjištěno, že muž má na
svém břiše pod oblečením ukryté činky, které
odcizil.
/ Bohužel novodobý Schwarzenegger zvolil větší
váhu, než mohl pro svůj reálný útěk odnést/
… a dál to znáte, samé botičky, opilci,
vraky, odchyt psů, blokové pokuty, atd.

Víte, že…
Od 1. dubna mohou řidiči opět nazout letní
pneumatiky.
Od dubna také opět začíná blokové čištění
v regionu města. Věnujte zvýšenou pozornost
dopravnímu značení a vyznačené době platnosti v jednotlivých ulicích. Vyhnete se tak
případným nákladům za odtah vozidla.
		

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

Ilustrační foto
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Souhrn jednotky PO za únor 2014
Únor byl z pohledu zásahové činnosti velmi
náročný - celkem 12 událostí, ve srovnání
s loňskem více jak 100% nárůstem. Celkem
jednotka zasahovala u třech požárů (sklep
v Jiráskově ulici, komín v Božičanech
a v Hrnčířské ulici v Chodově). Zbývající zásahy
měly technický charakter. Ve třech případech
byl nouzově otevřen byt v nebezpečí
z prodlení (např. v ulici Palackého šlo o záchranu nemohoucí osoby), další byla spolupráce se ZS při záchraně osoby, kterou bylo
potřeba snést do sanity, ve dvou případech
byly odstraněny uniklé provozní náplně z vozidel v ulici U Koupaliště a v Mírové. V jednom případě se jednalo o planý poplach.
Jednotka byla prověřena při kombinované
dopravní nehodě s nutností vyproštění osob
z havarovaného vozidla a požárem dalšího
zasaženého vozidla. Další informace je možné
nalézt na webu www.sdhchodov.cz .

taneční pár Jan Onak a Klára Hosová. Hlavní cenou byla LED televize, kterou zakoupil sbor zejména z prostředků získaných od mnoha sponzorů.
Nechyběly tradiční tombolové klobásy, obří
koláče a dorty místního pekaře, hasicí přístroje
i hasící spreje, a mnoho další cen od sponzorů a
podporovatelů chodovského hasičského sboru. Za
pěkné ceny v bohaté hasičské tombole děkujeme
všem osloveným sponzorům.
Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

Zajištění průvodu masek, masopustního šramlu,
Masopust v Chodově, 23. února 2014

Prověřovací cvičení jednotky, dopravní nehoda
s požárem, u Božičan, 28. února 2014
Informace o činnosti najdete na našem webu
www.sdhchodov.cz.

Informace SDH - únor 2014
Tradiční akce, kde nechyběli hasiči, byla výpomoc při organizaci tradičního Masopustu. Taktéž
probíhá preventivně výchovná činnost ve spolupráci s velitelem MP Chodov Ladislavem
Staňkem pro žáky chodovských škol, v únoru nás
navštívili žáci 9. tříd ze Školní ulice. Hlavní únorovou akcí byl tradiční hasičský ples. Věřím, že
se organizátorům tato významná společenská
akce vydařila a všichni přítomní se velmi dobře
pobavili. Vyprodaný sál a plný taneční parket
i v brzkých ranních hodinách byl velkou odměnou
pro pořadatele akce. K dobré náladě přispěla svým
výkonem známá kapela „JEŠTĚŘICE“ a moderátorka Romana Poláková. Pěkné vystoupení předvedl

Děkujeme našim podporovatelům a sponzorům:
Bohemia metal produkt, HNHRM Chodov,
Lincoln SKF, KH Czechia, RM Security, Pekosa
Chodov, Rescop systém, Carsfolie, Elekto Fany,
MBN – J. Slouková, Studio zdraví, SBD Rozvoj,
J & G Touristik, restaurace U Známých,
Hana Hubertová - Stavebniny, Výstroj a výzbroj
Počerny, MUDr. Maxová, Zlatnictví – Tomáš Vrbka, Foto Kovařík, Taxi Suchan, Pivovar Kynšperk,
J+M penzion, Květinka – p. Tylingerová, Lékárna
Čtyřlístek, Požární prevence - p. Mychajliv, Pizzeria Andolini, Kadeřnictví p. Chvojsíková,
Kadeřnictví
M.
Vimrová,
Alva
Computer,
Porcelám p. Těžký, Autodílna S. Šimek, Salon Relax
Chodov, Porcelán p. Sedláček, Bohemia Porcelán, Květinka – p. Šanderová, Autoservis Pavlovič
Kynšperk, Prince Porcelán, Sedlecký kaolín a.s.,
Uklid p. Laresová, Gardena-p. Peřina, Pivovar
Chodovar, BEXON - benzínka za Lidlem, Probo
NB, Zámečnictví Mazur, Restaurace U Známých,
Jaroslav Vykoupil, Akvaristika Ideál, Chotes Chodov,
Villa solárium studio, Proxima Gastro, Martin
Kasal, VILLA cafe &coctails, Restaurace Sparta,
Českomoravský beton – TBG, Lymfatické masáže,
Ladies Fitness, WD Computer, Božena Špičková,
WH Progres
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Dům dětí
a mládeže
v Chodově

Aprílová škola

Chodovský duatlon

V neděli 13. dubna
Start hlavní kategorie v 10:00 h
Rozpis tratí, pravidla a vše potřebné, najdete
na www.ddmchodov.cz. Přijďte závodit nebo
povzbudit Chodovské sportovce. Těšíme se na vás

SRPD při DDM Bludiště Chodov pořádá za podpory Karlovarského kraje další akci ze seriálu
Sdružujme se proti nudě! Ve dnech 31.3.-3.4.
se bude opět vyučovat keramika a šikovné ruce
v Aprílové škole. Děti, které kroužky navštěvují, si
v tyto dny mohou vzít s sebou na hodinu někoho
z rodiny a předvést mu, jaké to je, být žákem ve
škole. Budou radit, pomáhat, kárat, ale hlavně
se dobře bavit se svými nejbližšími. Ti si zase
odnesou svůj výtvor a hlavně dobrý pocit ze
společného odpoledne

Dopravní soutěž

14. dubna + 15. dubna se koná v DDM základní kolo dopravní soutěže. Zájemci z 5.- 8. ročníků
se mohou hlásit u svých učitelů.

Malování na hedvábí
Chodovský duatlon 2013

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

Čarodějné bloudění

Pořádá SRPD při DDM Bludiště za podpory
Města Chodov.
Přijďte si 29. dubna odpoledne projít s Vašimi
strašidly, čaroději a ježibabami soutěžními
stanovišti v areálu zahrady u DDM. Pokud statečně
splníte úklady čarodějnic, uvaříte kouzelný lektvar
a prokážete ždibec odvahy, zaženete překonané
útrapy u táboráku opečeným buřtíkem. Nakonec
nějakou tu čarodějnici spálíme.
Děti v kostýmu 10 Kč, ostatní 20 Kč.
S sebou: odvahu a v DDM předem vyzvednuté
časové vstupenky.

kurz pro veřejnost
KDY: 15.4.2014 od 17 h
KDE: v DDM Bludiště Chodov
CENA: 150 Kč
S SEBOU: přezůvky
Přihlášky předem v DDM Bludiště Chodov
Přijďte si vlastnoručně vyzkoušet tuto techniku.

Hledáme trenéra badmintonu
pro školní rok 2014 – 2015

Víceúčelové hřiště

S blížícím se jarem nabízíme opět k pronájmu
víceúčelovou sportovní plochu, vhodnou ke
hraní tenisu, nohejbalu, volejbalu, basketbalu
atd. Možnost pořádání rodinných, firemních či
přátelských turnajů. Cena pro dospělé 100,-Kč/h.
Při delším pronájmu cena dohodou. Slevy pro děti
a členy ZÚ. Více informací na www.ddmchodov.cz .

Městská
knihovna
Chodov
Výtvarná soutěž:
Čarodějnice a čarodějové

od 1. 4. do 11. 4.
V tomto období můžete na oddělení pro děti
přinášet svá podepsaná díla. Výstava a hlasování
bude probíhat od 14. do 25. dubna.
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Soutěž lovci perel

od 1. 4. do 6. 6.
V tomto období můžete sbírat perly a body
za odpovědi na otázky k přečteným knihám,
návštěvu knihovny, vypůjčené knihy a registraci
nových čtenářů. Podrobná pravidla budou
vyvěšena v oddělení pro děti.
Vyhlášení vítězů proběhne 11. června.
Pro čtenáře od 6 do 18 let.

Až na pupek světa

středa 2. 4. od 18:00 hodin
Beseda s paní Květuší Belanovou o její cestě
po Velikonočních ostrovech doplněná projekcí
fotografií.

Rodinka – Jaro je tu!

čtvrtek 3. 4. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek pro
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let.

Důsledky velké války

čtvrtek 3. 4. od 18:00 hodin
Poslední z třídílného cyklu besed o 1. světové
válce. Mgr. Jan Nedvěd tentokrát rozebere
výsledky války a důsledky na změnu
geopolitické, sociální a národnostní situace
v Evropě i ve světě.

Inferno

sobota 5. 4. od 19:00 hodin
Divadelní představení z cyklu Listování.
Návštěvníci budou moci vidět jedno
z posledních představení nejnovějšího
thrilleru Dana Browna v podání Věry Hollé
a Pavla Oubrama. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Co je to ta “svatá trpělivost”?

čtvrtek 10. 4. od 18:00 hodin
Co říká Bible o trpělivosti lidské a božské.
Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Bible a ekonomie

čtvrtek 24. 4. od 18:00 hodin
Cílem moderní ekonomie je “užitek”. Oč jde
v ekonomii na stránkách Starého a Nového
zákona?  Beseda s panem Tomášem Kábrtem.

Čarodějnické odpoledne

pondělí 28. 4. od 15:00 hodin
V rámci Světového dne knihy pořádáme
odpoledne plné her, soutěží a pohádek
v parku za knihovnou. V případě nepříznivého

počasí se akce bude konat na oddělení pro
děti.
od 16:30 hodin
Vyhlášení vítězů soutěže Čarodějnice
a čarodějové
od 17:30 hodin
Večerníček – Čarodějnické pohádky
Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Hrajeme si s pohádkami

každé pondělí od 17:00 hodin
Pásmo her a pohádek pro děti i rodiče.
7. 4. Bob a Bobek
14. 4. Víla Amálka
21. 4. Teta to plete

Středeční soutěže

každá středa od 15:00 hodin
2. 4. Zlaté Česko
9. 4. Město, zvíře, věc …
16. 4. Pexeso
23. 4. Activity

Výtvarné dílničky

každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin
3. 4. Čarodějnice
10. 4. Velikonoční dekorace
17. 4. Zdobení vajíček
24. 4. Windowcolor

Připravujeme další díl oblíbeného Vaření
v knihovně.

Tipy knihkupectví

James Patterson – Soukromá pravidla
Martina Cole – Gang
Irena Dousková - Medvědí tanec
Rachel Renée Russell – Deník Mimoňky 5

Tip pro Vás:
Sport a zdravý životní styl - kuchařky,
příručky…
Otevřeno:
Po – Pá 10:00 - 12:00,
13:00 - 17:00
mail: knihkupectvi@knihovnachodov.cz
tel.: 352 352 257, 777 831 755
23. 4. 15% sleva na knihy
v Knihkupectví v rámci Světového dne
knihy a autorských práv.
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Základní
umělecká
škola Chodov

I. kat.
			
II. kat.
			
IX. kat.
			

pořádá v dubnu tyto akce:

X. kat.

Vernisáž výstavy  
„Absolventi VO 2014“

Misaková Kateřina
- p. uč. J. Hraničková
Pizinger Patrick
- p. uč. J. Hraničková
Růžičková Hana
- p. uč. J. Hraničková
Maxa Radek - p. uč. J. Hraničková

Blahopřejeme a přejeme hodně
v krajských kolech Soutěže ZUŠ

v městské galerii (DDM) v úterý 1.4.2014
v 16:00 hodin. Výstava potrvá do 17.4.2014.

Třídní přehrávky

Třídní přehrávka p. uč. J. Severové (smyčce)
a p. uč. V. Moiseevy (klavír)
ve středu 2.4.2014 od 17:00 h – sál ZUŠ
Třídní přehrávka p. uč. M. Šenitky (dechové
nástroje, kytara) ve čtvrtek 10.4.2014
od 17:00 h – sál ZUŠ
Třídní přehrávka p. uč. P. Samce
(dechové a bicí nástroje)
ve středu 16.4.2014 od 17:00 hod. – sál ZUŠ
Vystoupení souborů ZUŠ p. uč. M. Doležala
a p. uč. E. Bartůška ve středu 24.4.2014
od 17:00 h – restaurace OÁZA Chodov
Třídní přehrávka p. uč. A. Boháčové (zpěv)
ve čtvrtek 24.4.2014 od 16:30 hod. – sál ZUŠ

Výsledky Soutěže ZUŠ:

do Krajských kol Soutěže ZUŠ ve hře na
kytaru, klavír a smyčcové nástroje postupují:
hra na kytaru
0.a). kat. Mlýnek Daniel - p. uč. M. Šenitka
0.b). kat. Gárská Lenka - p. uč. J. Kaprová
0.c). kat. Brož Matěj - p. uč. J. Kaprová
IV. kat. Mora Petr - p. uč. J. Kaprová
duo kytar
I. kat.
Gárská Lenka, Brož Matěj
			
- p. uč. J. Kaprová
hra na housle
I. kat.
Hojková Veronika
			
- p. uč. J. Kubricht
hra na violoncello
V. kat. Khier Filip
			
- p. uč. J. Severová
hra na klavír
0. kat. Ševčíková Tereza
			
- p. uč. J. Hrebeňáková

úspěchů

Jitka Kaprová, DiS. ředitelka ZUŠ

ZŠ Chodov,
Komenského ul.
Poděkování

Žáci a učitelé ZŠ Komenského 273 děkují
společnosti Nábytek Ideál za sponzorský dar,
který využijí při vyučování.

Dějepisná olympiáda	 
Mladý historik 2013
okresní kolo
Již na konci ledna proběhlo okresní kolo
dějepisné olympiády “Mladý historik”, ve
kterém nás reprezentovali 3 soutěžící. Žákyně
9.B Lenky Čalounové, která skvěle reprezentovala naši školu a obsadila nádherné 2. místo
z celkového počtu 31 soutěžících. Podobný
výsledek v dějepisné soutěži jsme naposledy
zaznamenali v dobách mladého historika
Miloše Bělohlávka.

Výchovný koncert

Dne 15. února 2014 pořádala Základní
umělecká škola v KASSu Výchovný koncert pro žáky chodovských škol. Dvacet vybraných žáků druhého stupně naší
školy zhlédlo vystoupení souboru Musica
Festiva di Praga. Muzikanti měli pro děti
připravený bohatý program, společně popisovali vývoj hudby od doby středověké až do
současnosti. Jako hudební doprovod zvolili díla
nejslavnějších představitelů daného období
(G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, A. L. Weber
aj.) i tvorbu méně známých autorů.
Děkujeme základní umělecké škole i souboru
Musica Festiva di Praga za přínosný a velice
příjemný kulturní zážitek.
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Ze sportu
Žákům naší školy se dařilo i v dalších soutěžích.
Družstvo florbalistů 6.-7. třídy se probojovalo až
do krajského finále, kde obsadilo 5. místo. Také
šachisté naší školy vybojovali v krajském finále
v Teplé 4. Místo. Postup do krajského kola si
vybojovaly i mladé volejbalistky ze 6. tříd naší
školy v soutěži 3+3. Poslední úspěch zaznamenalo družstvo 5. ročníku, které vybojovalo
postup do okresního finále a zde skončilo na
krásném 4. místě. Skvěle si vedli i naši skokani
přes švihadlo, kteří přivedli naši školu k vítězství
mezi chodovskými školami .

Recitační soutěž

Ve středu 13. února proběhla na naší škole
další soutěž, a to v recitaci. Soutěžili žáci v
kategorii 3. - 5. ročníků. Účast byla opět veliká, a proto je vždy rozhodování o umístění
soutěžících opravdu těžké.
První místa ve svých kategoriích obsadily:
Nikol Doležalová ze 3.B a Martina Hubená
ze 4.B.
Do okresního kola v Sokolově je doprovodí
Radek Hegenbart a Sabina Veberová.
Věříme, že se ani v konkurenci žáků jiných
škol naše děti neztratí. Více informací ze
života školy na www.zschodov.cz
Za pedagogický sbor M. Volek

ZŠ Husova ul.
Pracovní místo

Dovoluji si zveřejnit nabídku pracovního místa kvalifikovaného učitele výtvarné výchovy na
0,5 úvazku. nástup k 1. 9. 2014
Informace: 352 352 390, 602 459 734

Návštěva ministra školství

V pátek 14. 3. 2014 poctil naší školu svojí
návštěvou ministr školství Marcel Chládek.
Společně s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným, starostou Chodova
Josefem Horou a dalším významnými hosty
si prohlédli školu. V nově zrekonstruovaných
učebnách technické výchovy měli možnost
být přítomni společné výuce našich prvňáčků
a žáků 6. třídy, kteří v rámci projektu škol „ Velcí
učí malé, malí učí velké“ sestavovali výrobky ze
stavebnice Merkur.

Mgr. Libor Dočkal, PhDr. Marcel Chládek
a PaedDr. Josef Novotný

Něco ze sportu
Po vítězství v okrskovém kole košíkové
se mladší žákyně účastnily okresního kola
v Sokolově na ZŠ Švabinského.
Děvčata postupně vyhrála svou skupinu
ZŠ Husova: ZŠ Sokolov, Pionýrů 10:4
ZŠ Husova: ZŠ Horní Slavkov, Nádražní 8:4
i zápas semifinále ZŠ Husova: ZŠ Kraslice,
Havlíčkova 14:4 a postoupila nečekaně
do finále proti domácím žákyním ZŠ Sokolov, Švabinského ul., kde hrají děvčata BŠM
Sokolov.
Dobrou taktikou stažené zónové obrany
eliminovala v prvém poločasu hru soupeřek,
které hrají basketbal závodně, na stav 9:12.
Ve druhém poločase (hrálo se 2x 6 min.
hrubého), ale soupeřky proměnily hned
v úvodu tři dvojtakty, našim děvčatům se
střelecky přestalo dařit a finálový zápas
ukončil výsledek 9:18.
Obě družstva – ZŠ Sokolov, Švabinského
ul. i ZŠ Chodov, Husova 788, postoupila do
krajského kola 13.03.2014, kde reprezentovala
Sokolovsko.
Družstvo vedené Mgr. L. Stojanem
tvořila děvčata: Bára Svobodová, Lucie
Červenková, Emily Křížová, Jitka Střelcová,
Kristýna Považajová, Eliška Jará, Ivanka Jará,
Eliška Prokopičová a Andrea Aubrechtová.
Blahopřejeme k postupu do krajského kola.
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Výsledky výtvarné soutěže
Karnevalové masky a škrabošky   

pořádala Městská knihovna v Chodově
1. místo – Veronika Hanzlová
2. místo – Václav Chvapil
Oba úspěšní výtvarníci jsou žáky třídy 6. A
s rozšířenou výukou VV a TV.

Naše projekty

Projekt „Školička.“
Dovolujeme si upozornit rodiče, že v měsíci
dubnu se z provozních důvodů přesouvá
školička ze dne 15. 4. na 14. 4. 2014. Děkujeme
za pochopení. Bližší informace a termíny
najdete na stránkách školy (www.zs3chodov.cz).
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

Gymnázium
a obchodní
akademie Chodov
Přírodovědný kroužek
Školní přírodovědný kroužek se vydal dne 17. 2. Do Minizoo ve Staré Roli.
Všichni žáci se ve škole podíleli na sbírání
suchého pečiva, které členové kroužku
zvířatům přivezli. Za odměnu se mohli
svézt na koni. Zároveň také navštívili naší
adoptovanou kunu Maggie.

Přírodovědný kroužek v Mini zoo ve Staré Roli

Biologická olympiáda

V pátek 21. února 2014 proběhlo školní
kolo
biologické
olympiády
kategorie
A (G7, G8) a kategorie B (G5, GEL2).
Nejlepšími řešiteli se stali: Jan Staněk, Lucie

Gurbanová, Dominik Brétt, Michaela Sobotková Thi Tra My a Denis Murič.

Finanční gramotnost
Letos probíhá již pátý ročník celorepublikové soutěže Finanční gramotnost.
Naší školu skvěle reprezentuje tým děvčat
z G4, který nejdříve v okresním kole a pak
ani v krajském kole neztratil ani jeden bod
a právem se stal vítězem v našem kraji.
Dívky čeká ještě jedno poměřování sil, které
proběhne v Praze, kde bude tým třídy G4 bojovat o titul Mistra republiky. Hvězdný tým
zastupují: Kačka Švédová, Míša Tonhauserová a Danča Klíčová.

Veletrh fiktivních firem

20. února se v Sokolově uskutečnil Veletrh
fiktivních firem. Na tento veletrh se vydali
i naši zástupci. Fiktivní firma Fast and Furious, s.r.o. se umístila na 3. místě v kategorii
„Katalog a propagační materiály“. Veletrhu
se zúčastnila i třída, která si předmět fiktivní
firma může vybrat jako jeden z volitelných
předmětů. I pro tuto třídu byla návštěva
veletrhu přínosem.
V měsíci dubnu nás čeká spousta dalších
zajímavých akcí – návštěva kina, zájezd
ekotýmu na Ekostatetek do Chebu, exkurze
do planetária, návštěva programu Planeta
Země, biologická olympiáda….zkrátka, máme
se na co těšit. Příště Vás o těchto akcích
budeme informovat.
Za kolektiv GOA Chodov Jitka Čmoková

Poděkování za sponzorský dar
Chtěli bychom poděkovat pořadatelům
tradičního chodovského metalového koncertu
za sponzorský dar. Koncert se letos uskutečnil
v sobotu 15. března 2014 v chodovské pivnici
Skleník. Kromě účinkujících patří poděkování
zejména panu Milanu „Berry“ Beranovi, slečně
Jitce Červenkové, paní Ivetě Hauzrové, paní
Jitce Kupcové – Domino Chodov, panu Romanu Pechovi – Voda, topení, plyn Chodov, panu
Petru Soukupovi – Výškové práce Sova, panu
Tomáši Maierovi – pokrývačské a klempířské
práce, panu Krylovi – Bohemia porcelán
a KASSu Chodov. Milovníci tvrdých rockových
rytmů opět odhalili svá laskavá srdce, za což
jim děkujeme.
Věra Bráborcová, ředitelka Denního centra
Mateřídouška, o.p.s.
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Vyhlášení nejlepších sportovců
města Chodova za rok 2013
Dne 20. března 2014 byla ve společenském
sálu KASS Chodov předána ocenění
Sportovec roku. Pro sportovce, kteří byli
Radou města Chodova k ocenění vybráni
z množství navržených, jejich trenéry,
další členy sportovních organizací a klubů,
ale i jejich rodiče a přátele, byl připraven
bohatý program, při němž se všichni skvěle
pobavili.
Ocenění převzali tito sportovci
v kategoriích:
jednotlivci mládež:
Kocurová Pavlína, Skála Tomáš,
Vilinger Filip, Frána Denis,
Petříková Jana, Gárská Lenka,
Kubík Martin, Macán Karel,
Dognerová Žaneta, Lukeš Martin,
Lojdová Anna, Hérák Lukáš,
Lochschmidtová Andrea,
Gergelyová Gabriela
jednotlivci dospělí:
Stehno Jiří, Pilný Pavel, Vlasák Lukáš,
Boguský Miroslav, Ivasko Aleš
kolektivy mládež:
družstvo rokenrolové formace Darlings
družstvo starších žáků ŠAK Chodov
družstvo barevného minivolejbalu BVC
WITTE Chodov
kolektivy dospělí:
družstvo žen BVC WITTE Chodov
trenér:
Vlasák Marcel,
Stuška Přemysl,
Nádvorník František,
Kobernová Marie
osobnost sportu:
Miloš Černý

Ocenění v kategorii mládež jednotlivci

ČSOP Chodov
Ukliďme svět
I letos proběhne celosvětová akce
Ukliďme svět. U nás se bude tato akce
konat 12. 4. Sraz účastníků je v 9:00 h na
klubovně ČSOP v zahrádkářské kolonii
u Bahňáku. Cílem úklidu je pomoci přírodě
v lesoparku, na březích Bahňáku a v parčíku
u areálu Drobného zboží. Po ukončení
akce proběhne pro zájemce v areálu ČSOP
pletení pomlázek.
Den Země 22. duben
Historie Dne Země se začala psát roku
1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson
pověřil studenta Harvardovy univerzity
Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových
programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech.
První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení
Americké agentury pro ochranu životního
prostředí a k přijetí Zákona o čistotě
ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona
o ohrožených druzích. V následujících
letech se iniciativa Dne Země postupně
šířila také do zahraničí. Na celém světě
se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů
lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci
a také pomohla připravit světové veřejné
mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod
hlavičkou Organizace spojených národů.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí
ve 175 státech světa. Den Země se tak stal
největším sekulárním svátkem, který slaví
lidé společně na celé planetě bez ohledu
na původ, víru či národnost. 22. duben
tak můžeme považovat za výročí vzniku
moderního environmentálního hnutí.
ČSOP Chodov jej i letos oslaví 26. 4. od
13:13 hodin tradičním posezením s výtvarnými technikami z přírodních materiálů.
Přijměte pozvání ke společně strávenému
času v Ekocentru Chodováček, kde bude
v ten den i zahájen provoz minibotanické
zahrady.
Více o činnosti ČSOP na www.facebook.
com/EkocentrumChodovacek
Za ČSOP Chodov S. Volková
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Život ve městě
Pozvánka KitKlubu Chodov

Blokové čištění

Kit klub Chodov pořádá 24. května od
8:00 do 16 hodin v Březové u Sokolova
v Multifunkčním centru Březovské setkání
plastikových modelářů.
Soutěž a výstava plastikových modelů
letadel, vojenské a civilní techniky bude
obohacena
prezentací
železničních
modelářů,
funkčních
automobilových
maket a v neposlední řadě přítomností
prodejců
modelářského
sortimentu.
Občerstvení i bohatý doprovodný program
zajištěn. Vstup zdarma.
Více informací na www.kpm04.cz
Petr Šíp

V období od 1. 4. do 30. 5. 2014 proběhne
na území města již tradiční blokové čištění
komunikací, které se řídí schváleným
technologickým postupem a rozhodnutím
silničního správního orgánu. Žádáme
řidiče, aby respektovali instalované dopravní značení a umožnili tak plynulý
průběh prací.
Rozpis blokového čištění s termíny 1. část:
01.04. Út Horní
02.04. St Hrnčířská, Nádražní
03.04. Čt Čs. odbojářů
(horní část od č.p.931 k č.p.928)
04.04. Pá Čs. odbojářů (dolní část
od č.p. 928 k č.p. 1007)
05.04. So parkoviště U Porcelánky 1012,
Havlíčkova, Bezručova
07.04. Po Dvořákova, parkoviště
u bývalého tržiště
08.04. Út U Porcelánky (od Nádražní k č.p.867)
09.04. St U Porcelánky (od č.p.867 k Luně)
10.04. Čt U Porcelánky
(od porcelánky k TJ Spartak)
11.04. Pá Tyršova, Dukelských hrdinů
12.04. So Karlovarská vč. placeného parkoviště,
Nejdecká, Staroměstská (u Galerie)
14.04. Po Lesní (horní část)		
15.04. Út Lesní (dolní část),
Nerudova (propojka do Lesní)
16.04. St Štěříkova louka, Západní
17.04. Čt Nerudova
18.04. Pá Luční vč. č.p. 1101-1104
19.04. So komunikace u polikliniky,
komunikace u autobusového 		
nádraží, parkoviště a komunikace
u evangelického kostela

Ilustrační foto

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Michaele Höflerové, zastupující pohřební
službu. Její osobitý a profesionální přístup
v těžkých chvílích, při zařizování posledního
rozloučení s panem Václavem Tylem – dne
20.2.2014, byl nejen pro mne, ale
i pro mého bratra opravdu přínosný, že
i v tak náročném povolání, jaké zastává,
si dovede najít cestu ke klientovi a to tu
nejdůležitější – lidskou.
Dále bych chtěla poděkovat celému týmu
pracovníků pohřební služby, zabezpečující
průběh posledního rozloučení – květinová
výzdoba, hudba, smuteční řeč a také transport
zesnulého. Za pozůstalé ještě jednou díky,
Ing. Marcela Kaulová, Mělník

Vzpomínka

Chtěla bych touto cestou vzpomenout na
moji drahou dceru Jitku Šibalovou, která
tragicky zahynula dne 29.4.1999. Uplynulo
patnáct let, ale nikdy nezapomenu. Kdo jste
ji znal, vzpomeňte se mnou. Děkuji.
Miloslava Janíková, matka

22.04. Út
23.04. St
24.04. Čt
25.04. Pá
28.04. Po

Revoluční
Školní, parkoviště u „Plzeňky“
Palackého
Smetanova
Tovární (velké parkoviště
a komunikace u skladů DZ)
29.04. Út Tovární
30.04. St Vančurova, Krátká
02.05. Pá Stará Chodovská
03.05. So Stará Chodovská

Pokračování rozpisu na měsíc květen bude
zveřejněno v příštím vydání Zpravodaje.
Kompletní rozpis najdete také na www.
chotes.cz a www.mestochodov.cz.
Rudolf Pocklan, jednatel CHOTES s.r.o.
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Kino . Horké novinky

POMPEJE
čtvrtek 17. 4. v 19:30 h,
pátek 18. 4. v 17 h,
sobota 19. 4.
a neděle 20. 4. v 19:30 h

3D

čtvrtek 3. 4. a pátek 4. 4. v 19:30 h
sobota 5. 4. v 17 h, neděle 6. 4. v 19:30 h

Premiéra / Dobrodružný, sci-fi / USA
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Premiéra / Dobr., drama, romantický / USA, Něm.
Přístupné od 12 let, česky mluveno.
Vstupné 140 Kč

čtvrtek 10. 4. v 17 h, pátek 11. 4. a sobota 12. 4. v 19:30 h

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE /105/

Premiéra / Fantasy, akční, mysteriózní / USA

Morojská princezna Lissa a její nejlepší kamarádka Rose uprchly ve smrtelném strachu z vampýrské akademie, ale po dvou letech byly vypátrány tajemnými strážci a
odvlečeny zpět. Znovu se tak ocitají v obrovském nebezpečí, protože na akademii se mohou pohybovat nebezpeční Strigojové. Ti chtějí Lissu zničit, protože jako jediná dcera
urozeného morojského rodu je překážkou jejich plánu na ovládnutí světa vampýrů.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč
sobota 12. 4. a neděle 13. 4. v 17 h

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE /91/
Premiéra / Hudební, dokumentární / USA
Miliony fanoušků křičí jeho jméno po celé planetě,
Justin se stal v hudebním světě nejžhavější idol pro dospívajíci fanoušky.
Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 24. 4. a pátek 25. 4. v 19:30 h, sobota 26. 4. v 17 h, neděle 27. 4. v 19:30 h

TRANSCENDENCE

Premiéra / Sci-fi, akční, thriller / USA
Příběh tří vědců, pracujících na struktuře kmenových buněk a pokročilé počítačové
technologii, která dokáže změnit základy lidského života. Vědci a jejich vynález se však
nevyhne vzdoru a protestům.
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč
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Duben 2014

pátek 11. 4. v 17 h, sobota 12. 4. a neděle 13. 4. v 15 h

úterý 1. 4. a středa 2. 4. v 19:30 h

NON STOP /103/

RIO 2 3D

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

Premiéra / Anim., dobrodr., rodinný / USA

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli, když
se odvážili opustit své kouzelné město Rio a odletět do divoké Amazonie,
aby se tam setkali se svými příbuznými. Blu se v zemi, kterou nezná, necítí
zrovna moc jistě. Jednak zde musí čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň se vyhnout ďábelským plánům na odplatu...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 150 Kč

čtvrtek 3. 4. v 17 h, sobota 5. 4. v 19:30 h

sobota 12. 4. a neděle 13. 4. v 17 h

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D /102/

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE /91/

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 ...

Premiéra / Hudební, dokumentární / USA
Miliony fanoušků křičí jeho jméno po celé planetě,
Justin se stal v hudebním světě
nejžhavější idol pro dospívajíci fanoušky.

Přístupný, titulky. Vstupné 105 Kč

Přístupné, titulky. Vstupné 125 Kč

čtvrtek 3. 4. a pátek 4. 4. v 19:30 h, sobota 5. 4. v 17 h, neděle 6. 4. v 19:30 h

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

POMPEJE 3D /105/

Premiéra / Dobr., drama, romantický / USA, Něm.

Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední
boj, aby zničil své soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být
proti své vůli provdána za zkorumpovaného a zhýralého senátora. Jejich
opravdový problém se ale připravuje v hlubinách Země…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč
pátek 4. 4. v 17 h, sobota 5. 4. a neděle 6. 4. v 15 h

ZVONILKA A PIRÁTI 3D /78/

pondělí 14. 4. v 19:30 h

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 pomoc a zasvětit do Markových problémů jeho otce (Miroslav Donutil), který
je úspěšným vydavatelem řady bestsellerů na téma: jak získat ženu.

Přístupné. Vstupné 125 Kč
středa 16. 4. v 19:30 h, čtvrtek 17. 4. v 17 h

ONA /126/

Premiéra / Sci-fi. romantický / USA

Premiéra / Animovaný, fantasy / USA

Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se
kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně
se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť...

Děj snímku se odehrává v Los Angeles v nedaleké budoucnosti. Theodore
(Joaquin Phoenix) je komplikovaný a citlivý muž, který se živí psaním dojemných
a osobních dopisů pro druhé. Se zlomeným srdcem po ukončení dlouhého vztahu
se začne zajímat o nový, pokročilý operační systém, o kterém jeho výrobce tvrdí,
že představuje zcela unikátní a intuitivní bytost. Po jeho instalaci se seznamuje se
„Samanthou”, umělou inteligencí s milým ženským hlasem (Scarlett Johansson)...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

neděle 6. 4. v 17 h, pondělí 7. 4. v 19:30 h

čtvrtek 17. 4. v 19:30 h, pátek 18. 4. v 17 h,
sobota 19. 4. a neděle 20. 4. v 19:30 h

NEED FOR SPEED 3D
Akční, krimi, drama / USA

Aaron Paul je pouličním jezdcem, který provozuje autodílnu za účelem
upravování drahých aut, aby v závodech svou rychlostí předčila ostatní
vozy. Vše se ale změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel zavražděn
během automobilového 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 140 Kč

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA 3D /128/ Premiéra / Dobrodružný, sci-fi / USA
Po katastrofických událostech, které Avengers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers
neboli Captain America poklidně v ústraní ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit
modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D.,
zaplétá se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět....

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 155 Kč

úterý 8. 4. a středa 9. 4. v 19:30 h

pátek 18. 4. v 19:30 h

Thriller / Česko, Slovensko

Drama / Česko

FAIR PLAY /100/

KANDIDÁT /106/

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...

Přístupné od 12 let. Vstupné 105 Kč

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 90 Kč

čtvrtek 10. 4. v 17 h, pátek 11. 4. a sobota 12. 4. v 19:30 h

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE /105/

Premiéra / Fantasy, akční, mysteriózní / USA

Morojská princezna Lissa a její nejlepší kamarádka Rose uprchly ve smrtelném
strachu z vampýrské akademie, ale po dvou letech byly vypátrány tajemnými
strážci a odvlečeny zpět. Znovu se tak ocitají v obrovském nebezpečí, protože
na akademii se mohou pohybovat nebezpeční Strigojové. Ti chtějí Lissu zničit,
protože jako jediná dcera urozeného morojského rodu...

sobota 19. 4. v 15 h

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO
A SHERMANA 3D 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 135 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

sobota 19. 4. v 17 h a neděle 20. 4. v 15 h

čtvrtek 10. 4. a neděle 13. 4. v 19:30 h

LEGO PŘÍBĚH 3D /100/

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI /123/

Premiéra / Horor, romantický / USA, VB, Něm.

Adam - talentovaný hudebník ve stylu 60.let, žije v ponurém Detroitu.
Zoufalý z toho, kam ten svět spěje, čím dál častěji přemýšlí o sebevraždě.
V teplém Tangeru žije jeho tajemná, stylová přítelkyně Eva, co miluje poezii
a ráda večeří s Christopherem Marlowem. Adamu i Evě je více než tisíc let...

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 105 Kč

Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) 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...

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 95 Kč
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neděle 20. 4. v 17 h, pondělí 21. 4. v 19:30 h

čtvrtek 24. 4. a pátek 25. 4. v 19:30 h
sobota 26. 4. v 17 h, neděle 27. 4. v 19:30 h

NOE 3D /134/

TRANSCENDENCE

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...

Premiéra / Sci-fi, akční, thriller / USA

Přístupný od 12 let, česky mluveno. Vstupné 140 Kč

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Příběh tří vědců, pracujících na struktuře kmenových buněk a pokročilé
počítačové technologii, která dokáže změnit základy lidského
života. Vědci a jejich vynález se však nevyhne vzdoru a protestům.

sobota 26. 4. a neděle 27. 4. v 15 h
úterý 22. 4. v 19:30 h

ŽIVOTNÍ ŠANCE /103/ 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 zpívat árii z Pucciniho opery Turandot a jeho život...

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 100 Kč

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 125 Kč
sobota 26. 4. v 19:30 h, neděle 27. 4. v 17 h

POJEDEME K MOŘI /90/

středa 23. 4. v 19:30 h

Premiéra / Komedie / Česko

Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní trénovali 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....

Přístupný. Vstupné 115 Kč

BABOVŘESKY 2 /110/ Komedie / Česko

Přístupné. Vstupné 90 Kč

Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám
kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi.
Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera
dokáže odhalit i věci, které jsou nepříjemné…

pondělí 28. 4. a úterý 29. 4. v 19:30 h

3 DNY NA ZABITÍ /113/

Premiéra / Akční, thriller, drama / USA

čtvrtek 24. 4. a pátek 25. 4. v 17 h

KRÁSKA A ZVÍŘE /112/ Fantasy, thriller / Francie

1810. Poté, co ztratil své štěstí na moři je zdrcený obchodník nucen odejít 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 100 Kč

Pořady TV studia
Chodov
www.kasschodov.cz
14. týden 2014
1. 4. úterý a 3. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 4. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Kevin Costner v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné
služby. Výměnou za experimentální lék, který mu může zachránit život,
musí splnit ještě poslední úkol ..

Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 125 Kč
středa 30. 4. v 19:30 h, čtvrtek 1. 5. v 17 h

DLOUHÁ CESTA DOLŮ /96/

Premiéra / Komedie, drama / VB, Německo

Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku,
oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo toho aby
skočili, ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a naživu minimálně do svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život skončit, začne pro všechny
nečekané dobrodružství, které všem znovu vrátí chuť žít.

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč
16. týden 2014
15. 4. úterý a 17. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 18. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

MAGAZÍN STALO SE U NÁS

Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce března (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PEJSEK A KOČIČKA

Souhrn událostí za první polovinu měsíce duben (premiéra)
KINOMIX O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

PŘEMYSLOVCI NA ČESKÉM TRŮNĚ II.
Záznam ze školního představení (premiéra)

Záznam z divadelního představení (repríza)
TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
PODVEČER SE STAROSTOU 16. 4. 18:00 h

15. týden 2014
8. 4. úterý a 10. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 11. 4. pátek od 18:00

17. týden 2014
22. 4. úterý a 24. 4. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 25. 4. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY

CHODOVSKÉ VTEŘINY

KINOMIX

KINOMIX

TAO SEXU

PO ŠKOLE - ŠACHOVÝ KROUŽEK

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)

ROCKPARÁDA Rocková hitparáda (premiéra)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

Přímý přenos diskuzního pořadu (čtvrtek – repríza)

Život v Chodově očima kamery (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

Záznam z divadelního představení (repríza)

Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)

TV ZÁPAD Zprávy ze západu Čech (premiéra)
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Stručný přehled
Kde ?

Duben 2014

Co ?

Kdy ?

Výstava obrazů
Milana Ďuriše
Abstraktní krajina

probíhá do
25.04.

Galerie u Vavřince

KASS Chodov

Aprílová škola
keramika a šikovné ruce

31.03. – 04.04.

DDM Bludiště

DDM Chodov

Výtvarná soutěž
Čarodějnice a čarodějové

01. – 11.04.

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Vernisáž výstavy
„Absolventi VO 2014“
výstava potrvá do 17.04.

01.04.
16:00

Městská galerie
Chodov (DDM)

ZUŠ Chodov

Soutěž Lovci perel
Pro čtenáře od 6 do 18 let

01.04. – 06.06.

MěK Chodov

MěK Chodov

Středeční soutěže
Zlaté Česko

02.04.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p. uč. J. Severové (smyčce)
a p. uč. V. Moiseevy (klavír)

02.04.
17:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

Až na pupek světa
Beseda s paní Květuší Belanovou

02.04.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Rodinka
Jaro je tu!

03.04.
10:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarné dílničky
Čarodějnice

03.04.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Důsledky Velké války
Beseda s Mgr. Janem Nedvědem

03.04.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Listování
Inferno

05.04.
19:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Hrajeme si s pohádkami
Bob a Bobek

07.04.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Středeční soutěže
Město, zvíře, věc …..

09.04.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

10.04.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Výtvarné dílničky
Velikonoční dekorace

10.04.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p. uč. M. Šenitky
(dechové nástroje, kytara)

10.04.
17:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

Cyklus teologických besed
Co je to ta “svatá trpělivost”?

10.04.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov
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Kdo ?

Duben 2014

Stručný přehled

Co ?

Kdy ?

Kde ?

Kdo ?

Hrajeme si s pohádkami
Víla Amálka

14.04.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Světáci
divadelní představení

15.04.
19:00

KASS – malá scéna

KASS Chodov

Prodejní trhy levného textilu
16. – 17.04.
KASS – společ. sál
a spotřebního zboží
09:00 – 17:00
			

KASS Chodov

Středeční soutěže
Pexeso

16.04.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p. uč. P. Samce
(dechové a bicí nástroje)

16.04.
17:00

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

Podvečer se starostou
16.04.
TV Studio Chodov
přímý přenos
18:00
			
Výtvarné dílničky
17.04.
MěK – dětské odd.
Zdobení vajíček
14:00 – 17:00

KASS Chodov

Hrajeme si s pohádkami
Teta to plete

21.04.
17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Sleva 15% na knihy
v Knihkupectví MěK
(Světový den knihy a autorských práv)

23.04.

Knihkupectví MěK

MěK Chodov

Středeční soutěže
Activity

23.04.
15:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Výtvarné dílničky
Windowcolor

24.04.
14:00 – 17:00

MěK – dětské odd.

MěK Chodov

Třídní přehrávka
p. uč. A. Boháčové
(zpěv)
Vystoupení souborů ZUŠ
p. uč. M. Doležala a p. uč.
E. Bartůška

24.04.
16:30

Koncertní sál ZUŠ

ZUŠ Chodov

24.04.
17:00

restaurace Oáza
Chodov

ZUŠ Chodov

Cyklus teologických besed
Bible a ekonomie

24.04.
18:00

MěK – podkroví

MěK Chodov

Prodejní trhy levného textilu
a spotřebního zboží

28. – 29.04.
09:00 – 17:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Čarodějnické odpoledne

28.04.
15:00

Městský park

MěK Chodov

Vyhlášení vítězů soutěže
Čarodějnice a čarodějové

28.04.
16:30

Městský park

MěK Chodov

Večerníček
Čarodějnické pohádky

28.04.
17:30

Městský park

MěK Chodov
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MěK Chodov

Stručný přehled
Co ?

Kdy ?

Kde ?

Duben 2014
Kdo ?

1. zasedání volebních komisí

29.04.
16:00

KASS – společ. sál

KASS Chodov

Čarodějné bloudění

29.04.
16:30

DDM Bludiště

DDM Chodov

Čarodějnický jarmark

30.04.
08:00 – 22:00

okolí KASSu

KASS Chodov

Hudba v parku

30.04.
17:00 – 22:00

park u KASSu

KASS Chodov

Vycházka turistů
Klášterec nad Ohří – lázně
Evženie – Perštejn (8 km)

09.04.
sraz v 08:30

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Chodovský duatlon

13.04.
stadion ŠAK
10:00		

DDM, ŠAK Chodov,
TJ Plamen

Dopravní soutěž
teoretická část

14.04.
DDM Bludiště
08:00 – 14:00		

DDM Chodov
MP Chodov

Dopravní soutěž
praktická část

15.04.
14:00

DDM Chodov

Jarní sprinty
Cyklistický MTB závod

20.04.
Smolnický kopec
10:00		

Sport

hřiště II. ZŠ

			
Atletika pro Chodov
22.04.
stadion ŠAK
Atletické závody pro děti
15:30		
a mládež

TJ Plamen
Chodov
ŠAK Chodov
DDM Chodov

Vycházka turistů
Nová Role – Kozodoj – Stará
Role (6 km)

23.04.
sraz ve 12:15

vlakové nádraží
Chodov

Turisté Chodov
(Růžena Štěpánková)

Putování okolím Chodova
trasy pro pěší i cyklo 8 – 50 km

26.04.
sraz v 08:00

I. ZŠ Dukelských
hrdinů

KČT Chodov

O pohár starosty města Chodova
Soutěž hasičů - dospělí
100m překážek jednotlivci,
požární útok

26.04.
stadion ŠAK
09:00		

Hasiči
Chodov

O pohár starosty města Chodova
Soutěž hasičů - mládež
mládež, štafeta CTIF, požární útok

26.04.
stadion ŠAK
09:00		

Hasiči
Chodov

Kritérium Stará Chodovská
Silniční cyklistický závod

27.04.
Stará Chodovská
10:00		

TJ Plamen
Chodov
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Šachy
Chodov

Krajský přebor má nový formát

V prosinci tradičně v Teplé odstartoval seriál
čtyř turnajů Krajského přeboru mládeže
2013/14. Hráči rozděleni do čtyř kategorií U10,
U12, U14 a U16, však letos odehrají nově tři
turnaje jako klasifikační a nejlepších 6 v každé
kategorii se poté v rámci víkendového čtvrtého
turnaje popere ve vážných partiích o postup
na M_Čech.
V lednu jsme spolupořádali druhý turnaj
v Novém Sedle a průběžně má našlápnuto
k účasti ve finálových bojích hned 5 našich
hráčů. Vedle Standy Srby, jsou to Ríša Randák,
Lenka Gárská, Michal Srba a Pavel Gárský.
Velmi dobře si pak vedou i dva zástupci z naší
přípravky Jirka Ulč a Tomáš Wildhaber.

začleňujeme do týmů a ony nám to oplácí
skvělou šachovou hrou.
V KS I. je náš „A“ tým na skvělém druhém
místě, přestože raitingově patří do druhé
poloviny tabulky. V KS II. duo „B“ a „C“ týmů
drží průběžné druhé a třetí místo.

Družstva v době stříbrné

V sobotu 8.2.2014 přivítal náš oddíl v DDM
Bludiště krajské klání družstev starších
žáků, které bylo zároveň bojem o postup do
1. Ligy mládeže. Jelikož v této soutěži již náš
tým „řádí“ museli jsme nasadit do KP B-tým,
který byl složen výhradně z mladších žáků.
Družstvo ve složení: Stanislav Srba, Richard
Randák, Pavel Gárská, Tadeáš Čabala a Václav
Vojíř (člen šachové školičky), bylo přesto
papírovým favoritem turnaje. Šachově se nám
v sobotu příliš nedařilo a tak jsme se museli
spokojit se stříbrem za vítězným KŠ Tietz
Karlovy Vary.

V mládežnické lize jsme druzí

Víkendové dvoukolo v Domažlicích našim
hráčům vyšlo a po výhrách nad ŠK HeřNyř
4,5:1,5 a domácím Sokolem Domažlice 3,5:2,5,
se náš tým posunul již na průběžné druhé
místo. Před finálovým kláním má naše mládež
velkou šanci na historický výsledek.

Těžký křest zvládl Vašek Vojíř

Sokol Domažlice - ŠK Spartak Chodov

Chodovu se nebývale daří

V polovině krajských soutěží dospělých se
chodovští šachisté mohou pochlubit výbornými
výsledky. Je potěšitelné, že velkou zásluhu na
tom mají i naše děti, které delší dobu postupně

O týden později jsme v Karlových Varech
opět v pozici papírové favorita nastoupili
v Krajském přeboru družstev mladších žáků
k obhajobě loňského vítězství. Turnaj jako
přes kopírák, kdy naši mladí šachisté (Stanislav Srba, Richard Randák, Pavel Gárský,
Lenka Gárská a Tomáš Wildhaber) a jejich
největší soupeři z ŠK Karlovy Vary všechny
týmy poráželi rozdílem třídy, aby pak svedli
souboj o prvenství. Karlovaráci nám tentokrát oplatili porážku a my jsme se opět
museli spokojit se stříbrem. Trojice Randák,
Gárský a Wildhaber se stali nejlepšími hráči
na šachovnicích.
Reportáže si můžete přečíst
na www.sachychodov.cz.
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Sport
TJ PLAMEN
Chodov
oddíl cyklistiky

Samurai Fight
Club
Chodov
Pavel Pilný se zúčastnil 1. kola EKOBENE
LIGA v K1 a Thaiboxing - Praha v disciplíně
Thaiboxing ve váze -71 kg .V zápase plných
klinčů, tvrdých loktů a kolen nakonec zvítězil
3:0 na body proti soupeřovi z Liberce – Bicom
Fight Centrum– Michal Vrána.
www.samurai-fight-club.cz
Vít Kolář

Cyklistická sezóna se blíží a s ní i první
závody, pořádané naším oddílem. Závody
jsou určené nejen pro závodníky, ale i pro
širokou veřejnost.

Terénní duatlon

13.04.2014 v 10:00 h
Závod s kombinací běhu a jízdy na MTB
pro všechny věkové kategorie pořádá DDM
Bludiště Chodov, ŠAK Chodov a TJ Plamen
Chodov. Start a registrace na stadionu ŠAK.

Jarní sprinty

20.04.2014 v 10:00 h
První ročník stále
populárnějších
MTB
sprintů.
Závod
je
zařazen
do poháru KVSC a je určen i pro
veřejnost. Tratě v rozmezí 0,5-1,5 km se
pojedou na Smolnickém kopci. Přihlášky
a podrobné info na www.plamenchodov.cz

Vít Kolář a Pavel Pilný

Pozvánka na

turistické
vycházky

První vycházka bude ve středu 9. 4.. Sraz na vlak.
nádraží Chodov v 8:30 h. (odj.v 8:52 h). Pojede
se do Klášterce nad Ohří, kde se půjde k zámku,
projdeme okolo stromu štěstí, kolem lázní Evženie
a pak pěšky do Perštejna, asi 8 km pohodová cesta.
Návrat v odpoledních hodinách vlakem z Perštejna
(dle domluvy se bude kupovat skupinová jízdenka).
Další vycházka bude ve středu 23. 4.. Sraz na
autobusovém nádraží ve 12:15 h (odj. 12:30).
Pojedeme vlakem do Nové Role. Pak asi 6 km
procházka cyklostezkou na statek Kozodoj ve Staré
Roli. Domů odjezd odpoledne autobusem ze St. Role.
Dne 26. 4. se koná pochod pod názvem Okolím
Chodova. Sraz v 8:00 h u vchodu I. ZŠ Dukelských
hrdinů. Jsou naplánované různé trasy od 10 do 50
km směrem na Nejdek a Svatošské skály. Pochod je
určen veřejnosti a je velmi populární, jezdí na něj
turisté z různých koutů republiky, tak se Chodováci
nenechte zahanbit a přijďte se projít do jarní
přírody.		
Růžena Štěpánková

Kritérium Stará Chodovská

27.04. v 10:00 h
Silniční závod na uzavřeném okruhu ve
Staré Chodovské. Závod
je součástí seriálu
Giro Chodov a poháru KVSC. Délka tratí je
v rozmezí 7,5-22,5 km. Závod je určen pro
ženy a muže od 13 let. Další info na www.
plamenchodov.cz
František Nádvorník

ŠAK
Chodov
Mistrovství Karlovarského kraje v hale

Velmi dobře si vedli atleti ŠAKu Chodov při
halovém mistrovství žactva Karlovarského
kraje. Chodovští žáci a žákyně vybojovali
12 titulů Mistra KK a k tomu přidali dvacet
dalších umístění na bedně. Nejúspěšnějíšmi
byli Radek Dojčar, Radek Šaroch, Adam
Bauer a Jakub Süsenbeck se dvěma tituly
z individuálních disciplín. Blahopřejeme.
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Sport
Valná hromada s účastí ministra školství

2. místem (Beková 800m - 2:35) a třetími místy
(Dojčar 800m - 2:20 a Bauer 60 m - 8,74).
Těsně pod bednou zůstali středotraťaři Stark
a Zápotocká.
Němečtí atleti pak přislíbili účast na květnové
Chodovské tretře.

Chodovská tretra

Za účasti ministra školství PhDr. Marcela
Chládka, starosty a místostarosty města Chodov
Ing. Josefa Hory a Patrika Pizingera proběhla
valná hromada ŠAKu Chodov. Kromě zhodnocení
uplynulého roku se také plánoval rok nový.
Součástí byla i gratulace jednomu z veteránů,
Manfredu Krassovi, k jeho životnímu jubileu
a vyhlášení nejlepších atletů za rok 2013.
V samotném závěru si to atleti pak „rozdali“ na
dráze bowlingové.

Halová mistrovství republiky  

Na halovém mistrovství dospělých se poprvé
představil Tomáš Skála. Ve velmi dobrém výkonu
konkuroval české seniorské špičce a vybojoval
ve vrhu koulí krásné 6. místo.
Na mistrovství dorostenců vybojovala Pavla
Kocurová ve vrhu koulí bronzovou medaili.

Již 23. ročník atletického mítinku Chodovská
tretra proběhne v sobotu 3. května od 11 hodin.
Více v květnovém čísle Zpravodaje.
Více informací o dění na www.sakchodov.cz
a www.facebook.com/sakchodov
Miloš Volek

Darlings

sportovní
rokenrol
Rokenrolová dívčí formace Darlings zahájila
novou závodní sezónu skvěle. 1.3. se zúčastnila
závodů v Praze Jinonicích a obsadila úžasné první
místo. Děkujeme všem děvčatům a doufáme, že
za tři týdny v Praze opět zabojujeme o medaile.

Atletika pro Chodov

Zahajovací závody na dráze v Karlovarském
kraji a náborová soutěž pro děti a mládež
z Chodova a Vintířova, podpořené finančními
granty Města Chodov a obce Vintířov.
V úterý 22. dubna 2014 od 15:30 hodin
Kategorie a disciplíny:
předžactvo: starší (2003-2004), mladší (2005
-2006), mini (2007 a mladší)-pouze běh na 60m,
hod míčkem (2 pokusy za sebou) mladší žactvo
(2002-2001) a starší žactvo (1999-2000) - 60m,
150m, 300m, 500m, 1000m, koule, disk
dorost, junioři, dospělí (1998 a starší)-60m,
150m, 300m, 500m, 1000m, koule, disk-bez
nároku na odměnu

ŠAK na Přeborech Saska

Atleti ŠAK přijali pozvání spřáteleného oddílu
SV Braunburda k přeborům Saska. Toto se konalo
v hale v Halle.
Mezi 460 závodníky z 60 oddílů prezentovali
naši chodovskou atletiku dvěma prvními místy
(Dojčar koule 12,85 a Bauer – dálka 461),

Darlings

TJ Batesta
Chodov
stolní tenis
Druhá polovina sezóny je ve znamení
úspěchů, tentokrát i pro dospěláky. Chodovské
„áčko“ ve složení Plaček, Kořínek, Kruliš
a Robert Tonhauser se před posledním kolem
karlovarské divize statečně drží na 1. místě.
22. března bojovali o postup zpátky do 3. ligy
s jediným pronásledovatelem z Karlových
Varů, ovšem o výsledku se vzhledem k termínu
uzávěrky dozvíte až v příštím čísle Zpravodaje.
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Áčko od listopadu 2013 jede na vítězné vlně
a ve druhé polovině nepoznalo hořkost porážky,
kdy oplatilo porážku houževnatému Ostrovu
a remízu s karlovarským Slovanem i kynšperským
Slavojem. Největšími tahouny týmu jsou Kořínek
a Plaček, kterým zdárně sekunduje R. Tonhauser
a stále se zlepšující Kruliš.
Chodovské „béčko“ ve složení Martin Tonhauser,
Kalanyos, Kožuškanič a střídající se Visinger
s Partynglem nemělo v úvodu sezóny štěstí
a přezimovalo na posledním místě Krajského
přeboru 1. třídy. Nicméně před sezónou byl cíl
jasný, soutěž udržet. Na pomoc „béčku“ tak musel
přijít Josef Malina, který se vrátil ze zahraničního
působení, kde nasbíral nespočet úspěchů
a zkušeností. Od okamžiku jeho návratu „béčko“
4x vyhrálo a 1x remízovalo. Malina dosud vyhrál
všechny zápasy. Před posledním dvoukolovým
víkendem obsadili 8. místo tabulky KP1
a v závěru sezóny budou muset ještě máknout.
Závěrečné sčítání bude opět uvedeno v příštím
vydání.
Mistrovství České republiky dospělých
(nejprestižnější turnaj v ČR za účasti těch
nejlepších včetně seniorské reprezentace),
konané
28.2.–2.3.2014
v Plzni,
nebylo
nakonec ochuzeno o chodovskou účast. Za
karlovarský kraj tak vyrazili 2 zástupci, Kořínek
z Chodova a Gavlas z Chebu. Kořínek využil
svou nominaci z krajských přeborů a mohl se
tak utkat s těmi nejlepšími. Do skupiny mu
byli nalosováni Koblížek z Hradce Králové
a Janoštík z Jeseníku. Oba jsou velmi úspěšní ve
2. lize, kdy Koblížek dokonce doplňuje tamější
extraligu. Nicméně nedostatečná vyhranost na
republikové úrovni byla ve finále kamenem
úrazu. Oba zápasy totiž Honza Kořínek prohrál
opravdu velice smolně 2:3. Zůstal tak v sítu
kvalifikace, tj. mezi 65.–130. místem.
Krajské přebory mladších žáků a žákyň v Aši
přinesly opět zisk další medaile pro Natálku
Morovou, která vybojovala v jednotlivcích
bronz. Natálka k bronzu přidala ještě zlato
ze čtyřhry, ke kterému ji pomohla Lošťáková
z Aše. Martina Hubená skončila mezi 9.–13.
místě. V kategorii žáků obsadil Jiřík Nykl 9.–
14. místo a Matěj Brož s Adamem Glaserem
15.–26. místo. Kynšperského krajského
turnaje starších žáků se zúčastnili Partyngl
s Visingrem, kteří skončili ve čtvrtfinále
a Mora v osmifinále.
Jan Kořínek
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Spartak
Chodov
oddíl kopané
V dnešním Zpravodaji Vás seznámím s výsledky
přípravných utkání našich mužstev a programem
soutěžních utkání na měsíc duben.
Přípravná utkání byla sehrána na hřištích
s umělou trávou.
A mužstvo mužů sehrálo všechna utkání na
hřišti v Ostrově. Dosáhlo těchto výsledků:
15.02. Chodov – Loko. K. Vary 2:4
Branky: Žiška, Štěpán
22.02. Chodov - Ostrov 2:2
Branky: Laur, Bečvář R.
01.03. Chodov - FC K. Vary III. liga 0:6
08.03. Chodov - Bochov 6:1
Branky: Bečvář R. 2, Frána 2, Bečvář M., Pátek
15.03. Chodov – Klášterec 5:8
Branky: Laur 3, Bečvář R., Bečvář M.
B mužstvo mužů spolu s dorostem hrálo svá
utkání na umělé trávě v Královském Poříčí
s těmito výsledky:
15.02. Chodov - Nové Sedlo 9:5
22.02. Chodov – Svatava 7:6
01.03. Chodov - Kr. Poříčí B 8:4
08.03. Chodov - Ol. Březová B 3:10

Program na měsíc duben

A muži
05.04. So 16:30 h Kr. Poříčí - Chodov, v Kr. Poříčí
12.04. So 16:30 Chodov - FC Cheb,v Chodově
19.04. So 15:30 Fr. Lázně - Chodov, ve F. Lázních
26.04. So 17:00 Chodov - Toužim, v Chodově
B muži
06.04. Ne 15:00 Chodov - Krásno, v Chodově
13.04. Ne 15:00 Březová - Chodov v Březové
20.04. Ne 15:00 Chodov - Jindřichovice, v Chodově
27.04. Ne 15:00 Lomnice - Chodov, v Lomnici
Dorost
06.04. Ne 10:00 Chodov - Ostrov, v Chodově
13.04. Ne 10:00 Chodov - Sedlec  v Chodově
20.04. Ne 10:30 Nejdek – Chodov, v Nejdku
27.04. Ne 10:00 Chodov – Cheb, v Chodově
Zveme Vás všechny příznivce kopané na
stadiony, kde se naše mužstva utkají se svými
soupeři. Přijďte zejména na náš fotbalový
stánek do Chodova. Naše mužstva Vám budou
vděčná za Vaší podporu v těžkých bojích za zisk
mistrovských bodů
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Vážení obyvatelé města Chodova,
dobrá zpráva – navyšujeme rychlost Internetu
u balíčku Senior!
Vážení klienti, na základě Vašich připomínek jsme
pro Vás navýšili rychlost datových služeb u balíčku
Senior. Nově tak můžete stahovat i odesílat data
rychlostí 5/5 Mbps. Tato rychlost pohodlně stačí
i pro bezproblémovou komunikaci prostřednictvím
internetových služeb typu SKYPE. Cena balíčku obsahujícího navíc 14 analogových a 19 digitálních TV
programů činí 239 Kč/měsíčně.
NOVINKY V IPTV - do Rozšířené nabídky IPTV
zařazujeme od 1.4.2014 nové TV kanály Cinemax,
Cinemax 2 a HBO HD. Připojují se tak k nedávno
přidanému novému televiznímu kanálu Playboy TV.
Věříme, že Vás tyto novinky v našem vysílání potěší
a přinesou novou zábavu.
Již měsíc jsou také do Základní nabídky IPTV nasazeny nové televizní kanály Travel Channel a Brazzers TV Europe.
Akční dubnové SLEVY - pokud do 30.04.2014

Zahradnictví Jastal

objednáte službu Rozšířené nabídky IPTV s úvazkem na 12 měsíců, získáte ji za akční cenu 799,-Kč/
měsíc, oproti běžné ceně 889,-Kč/měsíc.
V případě, že máte zájem o balíček našich služeb,
doporučujeme Vám zvýhodněný balíček IPEKO D.
Balíček obsahuje Rozšířenou nabídku IPTV a datové služby s rychlostí 100/100 Mbps! Cena při
úvazku na 12 měsíců činí 1 049,-Kč/měsíc, oproti
běžné ceně 1 249,-Kč/měsíc. Nabídka je platná do
30.4.2014
Veškeré bližší informace se dozvíte z našich
webových stránek www.catr.cz. Navštívit nás
můžete i osobně a to na adrese naší provozovny:
Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte
telefonicky na tel.č.: 352 665 298.

Te r m í n u zá vě r k y
k vět n ové h o č í s l a
16.4.2014

Květinářství Jastal

ZAHRADNICTVÍ JASTAL

Dvořákova 432, Chodov
Tel./fax 352 665 779

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

Po-Pá 8-12 13-18 So 8-12

ZALOŽENO 1990

Po-Pá 8.30-12 13-17.30 So 8.30-11.30

Nabízí: řezané květiny, slavnostní a smuteční vazbu
Od dubna: sadbu zeleniny, okurek, rajčat, paprik
ovocné a okrasné dřeviny, drobné ovoce
semena, postřiky, hnojiva
Celoročně: zahradní nářadí, folie, textilie. Osadíme vaše truhlíky květinami

Dárkové poukázky - v různých cenových relacích

FITNESS GYM

”LARRY”

otevírací doba:
PO-PÁ 9.00 - 12.00
14.00 - 21.00
SO 14.00 - 17.00
NE 14.00 - 19.00

Hlavní 695, Chodov ( OD Družstevník)
tel.: 607 234 660
Jednotlivé vstupné 40,- Kč

PERMANENTKY:
11 vstupů 400 Kč
Měsíční
450 Kč
Čtvrtletní 1 250 Kč
Půlroční 2 400 Kč
Roční
3 900 Kč

U N Á S J S T E V Ž DY V Í TÁ N I .
Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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tesarmilosek@seznam.cz

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

Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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Holding KUKAL-DSS hledá
pro svoje provozy následující profese:
Provoz Kraslice: CNC OBRÁBĚČ - Horizontkář, Frézař, Soustružník
Požadujeme: vyučení v oboru, praxi v oboru min.1rok, ochotu učit se novým věcem, odpovědnost, zkušenost se systémem Heidenhain
Nabízíme: zajímavou práci na nejmodernějších strojích, špičkové finanční ohodnocení, možnost náborového příspěvku, stravenky
Více informací: Ivan Kubica, +420 602 676 652, kubica@kukal-uhlir.cz

Provoz Královské Poříčí: HORIZONTKÁŘ

ZÁMEČNÍK

požadujeme: vyučení v oboru, praxi v oboru, ochotu učit se novým věcem, odpovědnost
nabízíme: špičkové finanční ohodnocení, možnost náborového příspěvku, stravenky

požadujeme: vyučení v oboru, praxi v oboru, základní kurz svařování v ochranné atmosféře výhodou
nabízíme: motivující finanční ohodnocení, stravenky

SVAŘEČ v ochranné atmosféře

požadujeme: vyučení v oboru, praxi v oboru, znalost čtení výkresové dokumentace, oprávnění svařování
v ochranné atmosféře dle normy EN 287-1 metoda 135, ochotu učit se novým věcem, odpovědnost
nabízíme: motivující finanční ohodnocení, stravenky
Více informací: Ing. Martin Kováč, +420 777 719 763, kovac@dss-svatava.cz
Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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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

CHODOV

geodetické služby
·
·
·
·

Novinka

geometrické plány
v ytyčování hranic pozemků
podklady pro projektování
jeřábové dráhy

Zaměřování i o víkendech.
Chodov, U Koupaliště 801

tel.: 352 676 041, 723 102 677

STUDIO ZDRAVÍ
Masáž klasická
Refl. masáž plosky nohy
Indická masáž hlavy
Zábaly
Lymfodrenáž přístrojem

JAN FAST

Studenti a senioři
– sleva.
Dárkové poukazy,
permanentky.

Hydromasážní vana pro dva + sekt
pro jednoho + drink
Perličková koupel pivní nebo vinná.
Masážní trysky. Ozonoterapie + hra barev.

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz
Veškeré opravy PC a notebooků
Odvirování,čištění HW i SW,výměna LCD…..
Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme
Oprava tabletů
Kamerové systémy
Zpravodaj města Chodova. Duben 2014

Zdeňka Pátková
tel. 603 763 380
(za penzionem Harmonie)
zdravichodov@seznam.cz

Veselé Vánoce
přeje Lera

Placená inzerce
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PLASTOVÁ OKNA

a šíje
Masáž zad
od 150,-Kč

Odpočiňte si u nás:

VÝROBA, DODÁVKA, MONTÁŽ

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

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

jsme nositelem
certifikátu

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

sokolov@otherm.cz www.otherm.cz

mobil: 602 190 602
KADEŘNICT VÍ

pánské

BELLUCI

dámské

dětské

Kadeřnice : Hanka Vaňková

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

MANIKÚRA
A NEHTOVÁ MODELÁŽ
V TEPLE DOMOVA

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

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

Tel.: 774 544 731

Mgr. Jana Pflugerová
advokát

Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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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

Ko m e n s ké h o u l i ce ( ve d l e o b řa d n í s í n ě )

- PIZZY A JINÉ DOBROTY NA BUKOVÉM DŘEVĚ - MÍCHANÉ NÁPOJE
- ITALSKÁ KÁVA “PASCUCCI” - TĚSTOVINY nu
ní me
poled od
KUŘÁCKÁ A NEKUŘÁCKÁ MÍSTNOST - PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
již
ROZVOZ AŽ DO DOMU
č
79,- K
PŘI 10. ROZVOZU PIZZA ZDARMA - SBÍREJTE RAZÍTKA

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

MOŽNOST POŘÁDÁNÍ RAUTŮ

PROVOZNÍ DOBA
PO - ČT
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

11.00 - 22.00
11.00 - 24.00
12.00 - 24.00
12.00 - 22.00

NEHTOVÉ STUDIO

1. MÁJE 629, CHODOV

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

KONTAKT: 777
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Jana Gajdošová tel. 606 256 112
Zuzana Stará tel. 602 240 544
Nová modeláž 450 Kč
Doplnění 350 Kč
Dlouhodobé lakování (shellac + gel-lak) 100 Kč

Pedikúra, kosmetika
Kateřina Votrubcová tel. 720 270 207
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
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Sport bar Luna
Denně 11.00-02.00

No vě o te vře n

o

velkoplošná projekce,
kulečník, šipky a brzy i sázková
kancelář Fortuna

těšíme se na Vás...

Hodinový manžel – Domácí profík
Roman Eichacker

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

CHOVATELSKÉ POTŘEBY - AKVARISTIKA
v areálu nábytku
Bezručova 492

CHODOV

dámské a pánské

Kadeřnictví

’
IDEAL

Po - Pá 8.00 - 18.30
So 8.00 - 12.00

mob.: 607 276 954
PO - PÁ 9. - 17.
SO 9.00 - 11.30
00

30

645
T e l. 7 7 4 1 9 6

Husova 1056, Chodov
nákup. stř. TIPO - CENTRUM

tel.: 776 616 029
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Placená inzerce

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

775 999 200
www.ChciOsobniBankrot.cz
TCM Invest s.r.o.

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

775 999 200

www.kvpujcky.cz

Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Volejte zdarma

844 158 746

ÝROBCE

PŘÍMO OD V

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

www.balkony.cz

S TÍMTO
INZERÁTEM

10%
SLEVA

v

ZALUZIE
NA PLASTOVÁ OKNA

SÍTĚ PROTI HMYZU

Zpravodaj města Chodova. Duben 2014

Placená inzerce
Potřebujete vzít partnerku na večeři
či taneček a nemáte hlídání?
Stačí zavolat – pomohu vám
(pouze Chodov)

Tel. 721 509 386

Školní ul. 736 (Plzeňka) CHODOV

Provádí výcvik v řízení os. Automobilu sk. B
Cena 6 500 Kč
Přihlášky ke stažení na www.chciridicak.cz
Tel. 608 911 890, email: as.marek@seznam.cz

CHODOVSKÉ REALIT Y

Tradiční čínská medicína

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

Koupím byt či dům
Chodov, Nové Sedlo a okolí

Tisíciletmi prověřené postupy:
celostní diagnostka, bylinné směsi a produkty,
harmonizace akupunkturních drah,
stravovací doporučení, cviky pro zdraví

TCM poradna Sokolov, 5. května 163
606 514 619, www.tcmporadna.cz
- prodej produktů
- poradenství
Z DŮVODU OPRAV
SILNICE V UL.NEJDECKÁ

tel. : 725 946 873
nebo i jen SMS, ozvu se!
www.chodovske-reality.cz

OD 1.DUBNA 2014

STAVEBNINY CHODOV

Z DŮVODU OPRAV SILNICE
V UL.
NEJDECKÁ
DOČASNĚ
PŘESUNUTY
ZDE:

S TAV E B N I NY C H O D O V
VANČUROVA 873, CHODOV

A 2014

OD 1. DUBN

DOČASNĚ
PŘESUNUTY ZDE:
VANČUROVA 873
CHODOV
Mob.: 777 740 036
www.spolhubertcz/stavebniny
Mob.: 777 740 036
Zpravodaj města Chodova. Duben 2014
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