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• POUKAZ 200 Kč •
NA VÝROBU DIOPTRICKÝCH BRÝLÍ

Vystřihněte tento poukaz a přijďte se přesvědčit.

Úcta k Vašim očím...

Pro rok 2014 jsme pro Vás připravili:

slevy na brýlové obruby

P O Z O R !  P O U Z E  D O  V Y P R O D Á N Í  Z Á S O B !

50 – 80 % 50 – 80 % 
NAVÍC...

Pár značkových čoček Nikon 
v hodnotě 2.980 Kč 

za 1 Kčza 1 Kč
(k nákupu multifokálních čoček nebo čoček Transitions)

Staré náměstí 35, 356 01 SOKOLOV, tel.: 777 912 595
U Porcelánky 1017 (bývalá Luna), 357 35 CHODOV, tel.: 777 912 551

www.vaseoptika.cz
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3Zprávy z města
K věci …

Vážení spoluobčané, 
po obnovení finan-
cování Regionálního 
operačního programu  
Severozápad rozhodl 
v polovině března  
Výbor regionální rady 
o přidělení dotace 
Městu Chodovu na 
pokračování výstavby  

Sportovního centra Chodov-šatny a hospodářské 
zázemí. Výběrové řízení na dodavatele stavby, 
které vyhrála společnost TIMA, s.r.o., snížilo 
náklady na výstavbu z plánovaných 62 mil. Kč 
na konečných cca 45 mil. Kč. Nové zázemí pro 
sportovce a veřejnost bude navazovat na spor-
tovní halu a bude pokračovat po celé délce fot-
balového hřiště v místě původní tribuny. Vlastní 
výstavba začala 10. dubna 2014. Jsem osobně 
přesvědčen o tom, že realizace této investiční 
akce bude probíhat zdárně a že stavba bude 
dodána ve vysoké kvalitě a v termínu, který ko-
responduje s uzavřenou smlouvou, tj. dokončení 
do 31. 5. 2015. Získání dotace je dokladem velmi 
dobré práce Odboru rozvoje města a spolupráce  
s Odborem správy majetku města Městského 
úřadu v Chodově. 

V letošním roce jsme získali kromě dotace 
na pokračování budování Sportovního centra  
Chodov i dotaci na zateplení objektu Městského 
záchranného systému a Mateřské školy v ulici 
U Koupaliště. Obě akce budou realizovány 
v průběhu letošního léta. Dále jsme požádali 
o dotace na zateplení objektu Mateřské školy 
v Zahradní ulici a Základní školy v Nejdecké 
ulici. O těch bude rozhodnuto na podzim 
letošního roku s předpokládaným čerpáním 
v roce 2015.                 Ing. Josef Hora, starosta

Chodov má partnera už 10 let
Rovných deset let úspěšné spolupráce za 

sebou mají Chodov a jeho partnerské město 
v Německu Oelsnitz/Erzgeb.. Představitelé 
obou měst si jubileum připomenou v květnu 
v Oelsnitz/Erzgeb.. 

„Pro Chodov to znamená partnera na několika 
úrovních. V první řadě je to cenná zkušenost při 
výměně zkušeností, obě města jsou hornická 
a čelí následkům těžby. Dále je to výměna 
zkušeností v oblasti samosprávy,“ vyjmenoval 

některé výhody spolupráce místostarosta 
Chodova Patrik Pizinger.

Podle něj velkou podporu získala i některá 
chodovská zájmová sdružení, například 
hornický spolek Solles.

„Spolehlivý partner hraje důležitou roli 
také při přidělování evropských peněz a při 
vyjednávání a získávání různých dotací,“ 
doplnil místostarosta s tím, že města za sebou 
mají řadu úspěšných společných projektů  
a akcí. „Například projekty Ready a ReSource, 
které se zabývají rozvojem měst a jejich okolí 
po ukončení aktivní těžby,“ uvedl místostarosta. 

Smlouvu obě města podepsala 18. března 
2004 v Oelsnitz/Erzgeb..                          (mák)

Sbírka Tomášek skončila, 
lidé poslali 90 tisíc korun

Bezmála 90 tisíc korun se sešlo na kontě 
veřejné sbírky pro vážně nemocného malého 
Tomáška. Lidé, kterým není osud chlapce 
lhostejný, poslali na účet k 31. březnu 2014, 
kdy sbírka oficiálně skončila, celkem 87 621 
korun. 

„Čistý výtěžek sbírky ve výši 87 486 korun byl 
začátkem dubna poskytnut rodičům Tomáška,“ 
upřesnila částku  vedoucí chodovského odboru 
školství Ivana Sarkányová.

„Malému Tomáškovi přejeme hodně sil pro 
boj se zákeřným onemocněním a doufáme, že 
peníze od dárců pomohou jemu i jeho rodičům 
tuto životní etapu usnadnit, “vzkázala vedoucí.

„Děkujeme všem, kteří jste přispěli našemu 
synovi. Získané prostředky nám pomohou 
usnadnit časté dojíždění do zdravotnických 
zařízení,“ poděkovala všem dárcům Michaela 
Grillová, matka Tomáška.                                                              

                                                                (mák)

Nejdecká ulice – uzavřeno!
Obyvatelé Nejdecké ulice se musí obrnit 

trpělivostí. Jejich ulici totiž uzavřela plánovaná 
a potřebná rekonstrukce vozovky. Tu provádí 
její vlastník, Karlovarský kraj. Určitou náhradou 
za potíže jim bude opravená ulice, chodníky a 
veřejné osvětlení. Chodov se na rekonstrukci 
podílí obnovou chodníků a lamp. Za práce 
radnice zaplatí 4, 2 milionu korun včetně DPH.

Ulice bude uzavřena pouze po nezbytně 
nutnou dobu.                                                           (mák)
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Kostel sv. Vavřince otevře 
své brány, zve na Noc kostelů 

Prostory, kam se v běžný čas člověk málo 
kdy dostane, budou k vidění při tradiční Noci 
kostelů. K oblíbené akci, která se koná také 
v řadě ostatních zemí, se Chodov připojil  
už potřetí.

Chodovský kostel svatého Vavřince přivítá 
zájemce v pátek 23. května v 17 hodin.  
Komentované prohlídky budou od 17:15 a 17:45 
hodin. 

„Zároveň je připravené vystoupení žáků 
základní umělecké školy v Chodově. Taneční 
vystoupení se uskuteční v 18 hodin, hudební 
pak v 19:30 hodin,“ upřesnila Ivana Sarkányová,  
vedoucí odboru školství.

Po celou dobu Noci kostelů bude k vidění 
výstava prací žáků chodovské umělecké školy. 
„Do 19 hodin se mohu návštěvníci zúčastnit 
workshopu na výrobu svíček z plátů včelího 
vosku,“ doplnila vedoucí.

Kostel svatého Vavřince zavře své brány  
ve 21 hodin.

V loňském roce se do akce napříč celou 
Českou republikou zapojilo více než 1300 
kostelů, ve kterých připravili pořadatelé pro 
návštěvníky na 8 000 programů. 

Myšlenka otevřít církevní svatostánky pro 

širokou veřejnost v noci vznikla před devíti 
lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla 
vůbec první Noc kostelů – Lange Nacht der 
Kirchen. 

Na programu se opět podílejí: město Chodov, 
KASS Chodov s.r.o., Hornický spolek Solles 
Chodov, Základní umělecká škola Chodov, DDM 
Bludiště a Infocentrum Chodov.                    

                     (mák)

Chodov si připomene konec
2. světové války

Konec 2. světové války si připomenou také 
obyvatelé Chodova. Radnice připravila tradiční 
pietní akt, který se uskuteční ve středu 7. května 
od 14 hodin.

Vzpomínková slavnost k 69. výročí konce 
největšího válečného konfliktu začne ve 14 hodin 
u Památníku obětem válek v Městském parku. 
Pokračovat pak bude položením květin u pamětní 
desky, připomínající vstup amerických vojsk do 
Chodova, u hrobu válečných zajatců na městském 
hřbitově a položením kytic u památníku 
věnovanému místními občany květnovým událo-
stem roku 1945 ve Staré Chodovské. Na pietní akt 
zve vedení města všechny spoluobčany. Interval 
mezi jednotlivými akty bude přibližně 20 minut. 
                     (mák)

V MATEŘÍDOUŠCE VÍTALI JARO

Klienti chodovského stacionáře Mateřídouška předvedli počátkem dubna místním seniorům 
pásmo nejen lidových písniček. Zpěvem si tak připomněli, že zima je už nenávratně pryč.  
Vítání jara je pro Mateřídoušku jen jednou z řady akcí, které s železnou pravidelností pořádá.  

  Foto: Martin Polák
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Krmení holubů je velmi nepříjemný nešvar. 
Dobrá myšlenka - pomoci “chudákům” 
holubům nám přináší problémy jako jsou 
znečištění fasád domů, chodníků a s tím 
riziko šíření různých nemocí a nákaz. Krmení 
jako takové vyhláškou zakázané není a ani 
nelze takovou vyhlášku vydat. Na samot-
né “drobení” pečiva a krmiva na chodník, 
náměstí apod. se ovšem bude aplikovat 
ustanovení vyhlášky zakazující znečišťování 
veřejného prostranství. Město investuje 
nemalé prostředky do odchytu holubů  
a bude v tom pokračovat. Bude to však boj 
marný, pokud nám obyvatelé nepomůžou 
minimálně tím, že nebudou holuby krmit. 

Vážení čtenáři, pokud máte nějaký dotaz  
na vedení města či na někoho z vedoucích  
úředníků, pošlete jej na email  

zpravodaj@kasschodov.cz.   
Rádi pro Vás zprostředkujeme odpověď  
a v nejbližším možném termínu ji otiskneme.                
                                                                      (mák)

Keramici z DDM Bludiště zahájili 
Bílé zlato z Waldsassenu

Členové keramického kroužku při Domě 
dětí a mládeže Bludiště v Chodově a stu-
denti Střední průmyslové školy keramické 
a sklářské Karlovy Vary zahájili počátkem 
dubna ojedinělou výstavu Bílé zla-
to z Waldsassenu. Expozice přibližuje 
návštěvníkům výrobky tří bývalých wald-
sassenských továren na porcelán.

„V rámci výstavy jsme předvedli prak-
ticky celý průběh výroby porcelánu. Od 
odlévání, přes začištění až po ukázky 
dekorace,“ popsala Romana Špačková, 
které má v chodovském Bludišti na starost 
oddělení společenských věd.

Chodovští keramici a studenti zamířili 
do Waldsassenu na pozvání tamních 
představitelů města a muzea. Ty totiž zau-
jala loňská akce v Chodově, kde keramici  
a studenti své umění prezentovali.

„Navazujeme tak na společný projekt 
Hrnek bez hranic, který se u nás uskutečnil 
v září v roce 2013. Tehdy tady probíhala 
ukázka zdobení porcelánu a hrnečků, a ko-
legy z Waldsassenu to zaujalo. Proto nás 
teď na zahájení výstavy pozvali,“ vysvětlil 
místostarosta Chodova Patrik Pizinger.

Výstava porcelánu je k vidění v pros-
torách muzea Stiftlandmuseum Waldsas-
sen, které mapuje dobový život tamního 
regionu. V muzeu je mimo jiné i jizba 
věnovaná Chodovou. Expozici porcelánu 
pořadatelé ukončí v lednu roku 2015.                       

 (mák)

Cestu do Mírové zpříjemní 
nový chodník a osvětlení

Pohodlnější cestu budou brzy mít lidé, 
kteří se vydají do nedaleké Mírové nebo 
kolem zahrádkářské kolonie v Karlovarské 
ulici. Právě tam jsou teď v plném prou-
du práce na novém chodníku a veřejném 
osvětlení. Souběžně s tím firma staví i deš-
ťovou kanalizaci.

„Chodník bude dlouhý přibližně 400 me-
trů, stožárů veřejného osvětlení bude cel-
kem patnáct,“ upřesnil Martin Baranovský 
z chodovského odboru správy majetku. Do-
dal, že nová komunikace bude respektovat 
stávající vjezdy k zahrádkářům.

Stavba začala na přelomu března a dub-

Otázka měsíce
Odpovídá: Patrik Pizinger, místostarosta

V Chodově v posled-
ní době nepříjemně 
řá d í  d i vo c í  h o l u b i 
a jejich krmení jen 
přilévá olej do ohně. 
Připravuje radnice 
nějakou vyhlášku či 
opatření, která by  
tento nešvar omezilo?

Keramičky na výstavě ve Waldsassenu.
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 Střípky z činnosti MP Chodov
•  Se žádostí o pomoc se obrátila na strážníky 
oznamovatelka z místní polikliniky, která 
potřebovala navštívit místní dámskou toaletu 
za účelem odběru vzorku moči k vyšetření 
v laboratoři, ale dveře z vnitřní strany někdo 
držel a ona se nemohla dostat dovnitř a na 
upozornění nereagoval. Navíc měla pocit, že jde 
o muže. Na místo se dostavila hlídka, která si na 
uvedenou toaletu zjednala rázným stiskem kliky 
nekompromisní přístup a uvnitř objevila 25letého 

Středisko prevence
Městské policie
v Chodově

na, dokončena má být v polovině července  
letošního roku. Chodov ve svém rozpočtu 
na akci vyčlenil zhruba 3,5 milionu korun.  
Motoristé a cyklisté se až do dokončení 
stavby musí připravit na menší omezení. 
V místě je snížena rychlost na 30 kilometrů 
v hodině.

(mák)

Zájezdy pro nepracující seniory 
Městský úřad Chodov, odbor sociálních 

věcí, informuje nepracující seniory města 
Chodova, že dne 20. května 2014 pořádá 
jednodenní zájezd do Bavorska – SRN. Ve 
městě Waldsassen navštívíme nadační mu-
zeum, prohlédneme si zajímavý trojboký 
kostel Kappel. Mimo jiné se podíváme do 
největšího přírodního archivu kamene na 
světě, kde se v současné době nachází přes 
5000 vzorových desek z více než 100 států

Přihlášky na zájezd přijímáme od 7. květ-
na. 

Dne 3. června 2014 pořádáme další jed-
nodenní zájezd, tentokrát do Teplic. Čeká 
nás prohlídka botanické zahrady a návštěva 
místního zámku. V plánu je také individuál-
ní program. Přihlášky na zájezd přijímáme 
od 21. května. 

Přihlášky s poplatkem a rodným číslem 
(pro vyřízení pojištění na cestu) na oba zá-
jezdy přijímáme na odboru sociálních věcí, 
v přízemí kancelář č. 123, vždy od 8:00 do 
15:00 hodin s polední přestávkou od 11:30 
do 12:30 hodin. V pátek pouze do 11:00 ho-
din. Poplatek činí 150,- Kč/osobu.

Petra Hegenbartová,  
odbor sociálních věcí

Pozvánka na zámek
Svaz postižených civilizačními cho-

robami zve všechny zájemce na zájezd 
na zámek Svojšín, Rochlov a Bylinkové 
panství. Zájezd se koná dne 6. června. 
Odjezd je v 7:30 hodin z ulice Nerudo-
va. Cena zájezdu je 290 Kč (vč. vstupné-
ho). Přihlášky přijímáme 14. 5. od 10 do 
11 hodin v hale domu s pečovatelskou 
službou v Luční ulici.

 Růžena Štěpánková

Záchytné místo pro zatoulaná   
a opuštěná zvířata Města Chodov

V záchytném místě máme nyní jednoho 
pejska tuláka. Je jím kříženec border kolie – 
pejsek Fido, přibližně 4 roky starý. Pejsek po-
bíhal v okolí autobusového nádraží se silným 
koženým obojkem a rozbitou karabinou na 
něm. Je tedy možné, že se utrhl a šel si proz-
koumat okolí a nyní chybí někomu na zahradě. 
Budeme věřit, že se jeho majitel o pejska bude 
zajímat a kontaktuje nás či MP v Chodově. 
Pejsek je velice aktivní, hravý, poslušný. 

Za rok 2014 prošlo záchytným místem již 
26 pejsků, kdy 15 pejsků bylo vráceno zpět 
majitelům, 10 jich bylo adoptovaných.

Po a Čt 15:00 do 17:00 hodin
So  10:00 do 12:00 hodin
N á v š t ě v y  m i m o  t u t o  d o b u  j e  n u t n é 

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
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 Víte, že…
Od 1. dubna probíhá v regionu města Blokové 

čištění. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu 
značení a vyznačené době platnosti v jednotlivých 
ulicích. Vyhnete se tak případným nákladům za 
odtah vozidla. Od počátku čištění do poloviny 
dubna bylo odtaženo 29 vozidel. Za rok 2013 to 
bylo za celé Blokové čištění 105 vozidel! 

Ladislav Staněk, velitel MP Chodov

V březnu zasahovali chodovští hasiči celkem 
u 17 událostí. V pěti případech se jednalo  
o požáry (byt v Novém Sedle, tráva U Koupaliště 
a v Chranišově, kontejner ve Smetanově ulici, 
sklepy v Hlavní ulici). Při požárech ve vnitřních 
prostorách bytu a sklepů se osvědčila nová 
termovizní kamera FLIR, pomocí které byla 
ohniska požáru rychle nalezena, požáry byly 
rychle zlikvidovány s minimálními škodami na 
majetku a bez zranění osob.

Statistiky rozšířila také dopravní nehoda 
dvou osobních vozidel za Mírovou se zraněním 
dvou osob a nutností vyproštění jedné osoby 
z havarovaného vozidla. 

Další zásahy měly technický charakter. Ve 
třech případech byly likvidovány úniky pohon-
ných hmot z osobních vozidel (U Koupaliště, 
ČSO a ČSM), ve čtyřech případech bylo nutné 
nouzově otevřít byt (jedna osoba zraněna  
a předána do péče lékařům). Ve dvou případech 
byla z Chodovského potoka zachráněna kočka.  
V průběhu plánovaného výcviku ve společnosti 
Chodos Chodov s. r. o. jednotka absolvovala 

muže zcela nahého, který při spatření hlídky začal 
křičet, že nic neudělal, pouze se snaží o odběr 
vzorku moči. Hlídka velice rychle zjistila, že muž 
sice vzorky odebírá, ale vůbec ne do zkumavky 
pro lékaře a už vůbec ne moč, ale omamnou 
a psychotropní látku do žíly pro svou vlastní 
potřebu. Zbytek dávky prý ze strachu spláchl 
do toalety. Hlídka muže vyzvala, aby se oblékl  
a následoval jí na služebnu k dalšímu opatření. 

/ Možná si myslel, že je taky u lékaře a v malé  
ordinaci mu aplikují akupunkturu / 
•  V sobotu dopoledne prováděla motorizovaná 
hlídka Městské policie kontrolu pěší zóny v ul. 
Staroměstská, kdy zde nalezla bez platného 
povolení v rozporu s dopravním značením 
zaparkované osobní vozidlo. Nikdo se v okolí 
nenacházel, uvnitř také nikdo nebyl, proto zcela 
standardně nasadila tzv. botičku za účelem 
vyřešení spáchaného přestupku. Poté hlídka 
z místa odjela. Za hodinu nato se otevřely dveře 
blízké obřadní síně a ven se vyrojilo několik 
svatebčanů s nevěstou a ženichem. Všichni 
novomanželům přáli hodně štěstí do společného 
života a ženich musel plnit nejrůznější úkoly  
a kanadské žertíky. Pak se všichni společně 
zasmáli nad tím, jak někdo vtipně zinscenoval 
nasazení policejní botičky na ženichovo auto. 
Smích však postupně vázl v okamžiku zjištění, že 
nikdo klíče k botičce nemá a nikdo z přítomných 
takový žertík skutečně nenaplánoval. Ženich 
začal v hlavě horečně přepočítávat útratu za oběd, 
kytku, fotografa, prstýnky a pokutu. Přivolaná 
hlídka však pro vzniklou situaci projevila pocho- 
pení a novomanželům také popřála hodně štěstí  
a přestupek vyřešila pro tentokrát domluvou.  

/ Přísaháme, že přestupek strážníci zjistili sami, že 
jim skutečně žádná  tchýně nevolala! / 
•  Operátor kamerového systému na Městské 
policii vyslal v nočních hodinách hlídku před 
kostel sv. Vavřince, kde prý sleduje pohyb nějaké 
podezřelé osoby. Hlídka na místě poté zjistila 
31letého muže, který klečel na kolenou a modlil 
se směrem ke kostelu. Při kontrole osoby bylo 
zjištěno, že muž je v podnapilém stavu a tento se 
modlí ke svému Bohu, aby mu odpustil všechny 
hříchy, které prý ten večer napáchal. Hlídka muže 
vyzvala, aby jí následoval, že muže tedy zaveze 
ke zpovědi. Muž souhlasil a byl převezen na 
Protialkoholní záchytnou stanici, kde mu bylo 
dáno druhý den rozhřešení.

/ Zřejmě zanedbal desatero: První sklenka 
jako med, druhou s chutí dáš si hned, po deváté 
ztvrdneš v kámen, s desátou je s tebou Amen /

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel  
se zraněním, za Mírovou, 6. března 2014 

Sbor dobrovolných 
hasičů Chodov

Souhrn jednotky PO za březen
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Dům dětí 
a mládeže
v Chodově

i ostrý zásah při záchraně zraněné osoby po 
pádu do kanálu nedalo od výcvikového pros-
toru. V jednom případě jednotka prověřila 
kouř v technických rozvodech obytné bu-
dovy v ulici Žižkova, nakonec byl zásah 
překlasifikován jako planý. Ke konci března 
ukončil aktivní činnost v zásahové jednotce 
František Lehečka, jehož služba pro jednotku  
a hlavně Město Chodov trvala bezmála čtyřicet 
let. Františkovi děkujeme za odvedenou profe-
sionální práci a přejeme hlavně pevné zdraví.
www.sdhchodov.cz. 

Informace SDH - březen
 Nadále pokračuje program ve spolupráci  
s velitelem MP věnovaný preventivně výcho-
vné činnosti pro žáky vyšších ročníků ten-
tokrát pro základní školu z Husovy ulice. 
Koncem března se družstvo mladších žáků 
postavilo na start prvního srovnávacího  
a velkou konkurencí obsazeného halové-
ho závodu v Toužimi v těchto disciplínách: 
štafeta 4x40m, zkrácená štafeta CTIF, uzlová 
štafeta a štafeta dvojic. Družstvo si ve všech 
částech závodu vedlo dobře a obsadilo pěkné  
6. místo. Koncem března absolvovali chodovští 
hasiči návštěvu u dobrovolného hasičského 
sboru v německém Waldsassenu. Návštěvu  
v partnerském městě zprostředkoval místosta-
rosta města Chodova Patrik Pizinger. Hasičská 
výprava byla složená z mládežnického kolek-
tivu v čele s vedoucími Martinou Svobodovou 
a Bc. Martinem Lehečkou, dále Ing. Jiří Kiss  
a Jiří Kot starší, kteří zastupovali základní or-
ganizaci SDH Chodov. Tlumočení nám zajistil 
místostarosta Patrik Pizinger a zastupitel Petr 
Franče, za což jim tímto velmi děkujeme. 
  Tradiční kuželkářský turnaj v Kraslicích, 
který koncem března pořádal Sportovní klub 
HZS Karlovarského kraje, vyhrálo družstvo 
chodovských hasičů ve složení Jiří Pergler st., 
Marcel Weiss, Tomáš Kalužík. 
www.sdhchodov.cz

Ing. Jiří Kiss, za SDH Chodov

Celoměstské oslavy MDD         

    Oslavy MDD se konají už v pátek 30.5.2014.

Dopoledne MŠ, Mateřídouška a školní družiny, 
odpoledne veřejnost:
soutěže: 14:30 – 15:45 hodin
kulturní program: 15:45 – 16:15 hodin
soutěže: 16:15 – 17:30 hodin
Vstup: děti 10,- Kč, dospělí 20,- Kč.
Pro děti je nutno si PŘEDEM zakoupit vstupenku  
v kanceláři DDM Bludiště!

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

Májová diskotéka

SRPD při DDM Bludiště v Chodově za podpory 
Města Chodov pořádá pro děti a mládež od 10 let 
dětskou diskotéku.
Kdy: středa 7. května 2014 od 17 do 20h
Vstupenky: členové ZÚ v DDM 20,-Kč, 
ostatní a nebo na místě 40,-Kč.
Program: tanec a soutěže.
Pro ukl idnění  rodičů:  v prostoru „diskárny“ 
se samozřejmě nekouří a nepodává se alkohol!

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.

Ostatní akce ve stručném přehledu. 
Více informací na www.ddmchodov.cz .
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Městská
knihovna
Chodov

Soutěž Lovci perel
probíhá 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. Hraje se o elektronickou čtečku 
knih, tablet, USB flash disky a další ceny. Patnáct 
nejúspěšnějších lovců se bude moci zúčastnit 
Noci lovců perel v knihovně. Podrobná pravidla 
budou vyvěšena v oddělení pro děti. Vyhlášení 
vítězů proběhne 11. června. 
Pro čtenáře od 6 do 18 let.

Rodinka – Čarodějnický rej
čtvrtek 15. 5. od 10:00 hodin
Pásmo povídání, říkanek, her a pohádek pro 
rodiče a prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. Děti 
mohou přijít v čarodějnických a kouzelnick-
ých kostýmech. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Chvála pomalosti
čtvrtek 15. 5. od 18:00 hodin
Žijeme v rychlé době upřednostňující rychlá 
řešení. Nebylo to tak vždy a zřejmě to není 
vždy to nejlepší. Texty Starého a Nového záko-
na o věcech rychlých a pomalých v životě lid-
ském. Další z cyklu besed s panem Tomášem 
Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Chvála požehnání
čtvrtek 29. 5. od 18:00 hodin
O požehnání se často mluví při různých 
příležitostech. Co ale toto slovo vlastně  
znamená? Jaký je jeho původ? V Bibli jej  
nalezneme v možná i překvapivých souvislos-
tech. Další z cyklu besed s panem Tomášem  
Kábrtem. Pro veřejnost. Vstup zdarma.

Ostatní akce ve stručném přehledu.

Poděkování za sponzorský dar   
firmě Lincoln CZ
Děkujeme touto cestou firmě Lincoln CZ, s.r.o. 
za poskytnutí sponzorského daru ve formě kovo 
materiálu, který škola využije při výuce tech-
nické výchovy chlapců.

Mgr. Iva Šípová, ředitelka školy a 
Ing. Jozef Kováč, učitel technické výchovy

Pozvánka na výstavu 
V DDM Bludiště proběhne 6.5. od 16:00 hodin 
vernisáž výstavy prací žáků 2. stupně naší školy. 
Výstava potrvá do 22.5.2014. Srdečně zveme 
žáky, bývalé žáky i rodiče.

Výsledky Krajských kol Soutěže ZUŠ
Kraslice 18.3.2014 - kytara
kategorie:
0. a) Mlýnek Daniel (p. uč. M. Šenitka) 3. místo 

0. b) Gárská Lenka (p. uč .J. Kaprová) 1. místo
0. c) Brož Matěj (p. uč. J. Kaprová) 2. místo
IV.  Mora Petr (p. uč. J. Kaprová) 2. místo 
 duo kytar
I. k. Gárská Lenka, Brož Matěj   
(p. uč. J. Kaprová) 2. místo
Cheb 20.3.2014 - hra na klavír
0. kat. Ševčíková Tereza 
(p. uč. J. Hrebeňáková)  2. místo  
I. kat. Misaková Kateřina 
(p. uč. J. Hraničková) 3. místo 
II. kat. Pizinger Patrick 
(p. uč. J. Hraničková) 2. místo
IX. kat. Růžičková Hana 
(p. uč. J. Hraničková) čestné uznání I. stupně      
X. kat. Maxa Radek 
(p. uč. J. Hraničková) 3. místo 
Bečov n.Teplou 28.3.2014 - hra na violoncello
V. kat. Khier Filip 
(p. uč. J. Severová) čestné uznání

Výsledky  oblastního  kola  Národní  
přehlídky  recitátorů  do  15  let 
„Dětská scéna 2014“

ZUŠ A. Dvořáka K.Vary 11.4.2014
3.kat. Eliška Frídelová – čestné uznání
4.kat. Kateřina Švédová – cena bez postupu.
Žákyně jsou ze třídy p. uč. J. Rottové – LDO.

Jitka Kaprová, DiS., ředitelka ZUŠ

Základní 
umělecká 
škola Chodov

ZŠ Chodov, 
Komenského ul.
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Den Země 
  Při příležitosti Dne Země naše škola pořádala 
akci, do které se zapojili žáci 9. a 5. ročníku. Na 
úvod byli žáci 5. ročníku seznámeni s tímto svát-
kem, jeho historií a významem, poté se po třídách 
a skupinkách zúčastňovali programu, který pro 
ně byl připraven jejich staršími spolužáky v pro-
storách přízemí školy. Na mnoha stanovištích 
si mohli vyzkoušet své znalosti, dovednosti, 
zručnost v zajímavých soutěžích, kvizech, pozo-
rování a pokusech. V dílnách si mohli vyzkoušet 
práci s přírodními materiály, ale i zpracováním od-
padového materiálu. Akce se zdařila a poděkování 
patří všem dětem i vyučujícím, kteří ji připravili. 
Výtěžek z akce bude předán Záchytnému místo 
pro zatoulané pejsky v Chodově.

Okresní kolo Biologické olympiády
   Ve středu 26. března proběhlo okresní kolo Bio-
logické olympiády žáků 8. a 9. ročníků. I v letošním 
roce se trojici našich nejlepších žáků, kteří své 
znalosti prověřili ve školním kole, podařilo post-
oupit do této soutěže. Letošní ročník, jehož 
ústředním tématem byly světlo a barvy v přírodě, 
nabídl opět několik soutěžních disciplín. Po teo-
retickém testu to bylo poznávání přírodnin a také 
laboratorní práce. Nejlépe se dařilo Janu Tíchovi 
z 9.A, který se umístil na 11. místě. Do bojů se 
kromě něj zapojili z našich žáků ještě Adéla Vese-
lá z 9.A a Lukáš Bartoš z 8.A. Všem jmenovaným 
děkujeme za přípravu a účast v letošním ročníku.

Recitace 2014
  V pátek 11. dubna proběhlo oblastní kolo 
recitační soutěže na Základní umělecké škole  
v Karlových Varech. Tohoto klání se zúčastnil 
i Filip Mašek ze 6.A, který v okresním kole zís-
kal velmi pěkné 2. místo ve své kategorii. I zde 
předvedl pěkný výkon, ale bohužel přední místa 
obsadili žáci dramatického kroužku umělecké 
školy. Přesto patří Filipovi i všem ostatním, kteří se 
zapojují pravidelně do recitačních soutěží, velké 
poděkování a blahopřání.

Údržba zeleně města Chodova
  Dne 2. a 11. dubna navštívila naše ŠD podnik 
- ,,Údržba zeleně města Chodova.” Dětem se 
hlavně líbila prohlídka strojů a zahradní techniky. 
Dozvěděly se, co úsilí musí zaměstnanci vynaložit, 
aby bylo naše město pěkné. Za hezké a poučné 
odpoledne moc děkujeme p. Peřinovi a p. Süssnerové.

          Za pedagogický sbor Miloš Volek

Výměna oken a dveří 
  Na hlavní prázdniny jsme připravili ro-
zsáhlou výměnu oken a dveří v celém areá-
lu školy. Akci bylo možné uskutečnit díky 
finančnímu příspěvku města a za použití 
prostředků z investičního fondu školy.  
V současnosti máme za sebou výběrové 
řízení a pracuje se na uzavření smlou-
vy s vítěznou firmou. Protože se jedná  
o výměnu více jak 200 oken ve všech bu-
dovách školního areálu, rozhodl se ředitel 
školy využít své pravomoci k udělení vol-
na. Vyučování tak končí v pátek 20. června 
2014. Školní družina bude v provozu až do 
27. června 2014. Firma, která bude realizo-
vat výměnu, bude mít více času na včasné 
dokončení prací. Následně se musí prostory 
vymalovat, uklidit a připravit na nový školní 
rok. Od výměny oken očekáváme nejen es-
tetické a funkční zlepšení, ale především 
úsporu ve spotřebě tepla. 

II. ZŠ  Chodov - hlavní pořadatel 
soutěží ve šplhu 
   Na začátku dubna jsme byli hlavními 
organizátory dvou závodů. Prvním závo-
dem bylo okresní finále soutěže ve šplhu 
družstev škol okresu Sokolov. V tělocvičně 
školy závodilo 10 družstev starších chlapců 
a 9 družstev starších dívek. Každý závodník  
měl v soutěži čtyři měřené pokusy 
a vždy dva nejlepší se počítaly do 
soutěže družstev. Nejlepším družstvem 
chlapců i dívek byla ZŠ Horní Slavkov.  
Z domácích se nejlépe umístili hoši z II. 
ZŠ a to na 5. místě. Za Chodov soutěžila 
pouze děvčata naší školy, ale byla bohužel 
nejpomalejší. Závody měly dobrý spád 
a proběhly bez problémů. K tomu také 
přispěla 
   Vzájemná spolupráce s DDM Chodov.  
O dva týdny později se nejlepší družstva  
z okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb utkala 
v krajském finále, které jsme také pořádali. 
Výsledky byly známy až po uzávěrce tohoto 
vydání.

Mgr. Milan Kovářík, ředitel školy

ZŠ ve Školní 
ulici
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ZŠ Husova ul. ZŠ  
Nejdecká ulice

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

Přípravná třída
   Předškolní příprava je nezbytnou součástí 
vzdělávání dítěte. Jednou z možností je docház-
ka do přípravné třídy. Úkolem přípravné třídy 
je zajistit dětem dobrou předškolní přípravu, 
případně odhalit včas speciální vzdělávací 
potřeby dítěte a zaměřit se na jejich nápravy 
nebo kompenzace.

  Učitelky hravou formou rozvíjejí u dětí  
rozumové schopnosti, jako jsou jazykové  
a komunikační dovednosti, předmatematické 
představy a smyslové poznávání. Zaměřují se 
také na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafo-
motoriky. Součástí výuky je výtvarná, hudeb-
ní, tělesná a pracovní výchova. Pro děti jsou 
pořádány různé aktivity jako výlety a exkurze, 
návštěvy knihovny a různé kulturní akce. 
Výuka ve třídě probíhá v menším kolektivu, 
organizačně se podobá školnímu vyučování 
a je realizována v blocích. Škola nabízí ranní  
i odpolední družinu.
   Zápis do přípravných tříd stále probíhá. 
  V případě zájmu se můžete přijít do školy podí-
vat nebo se blíže informovat na telefonním čísle 
352 352 490, 731 151 826.

Nabídka zaměstnání
ZŠ Chodov, Nejdecká 254 od září 2014 přijme 
asistentku /asistenta pedagoga pro práci se 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V případě zájmu podáme bližší informace na  
e-mailu: info@specialniskolychodov.cz nebo 
tel. čísle: 352 352 490 – 491

 Nabídka sazenic květin
z doplňkové činnosti ZŠ Chodov, Nejdecká 254:

Čarodějnická škola
  Již několik let se naše škola 30. dubna zcela 
mění. Nejinak tomu bylo i letos. Místo vzorných 
žáčků se po chodbách proháněli malí čarodějové 
a čarodějnice za bedlivého dohledu zkušených 
čarodějnic. Po celý den se učili vařit kouzelné  
lektvary, četli zázračné recepty, studovali návody na 
čarování a sčítali a odčítali své kolegyně a létající 
košťata.
  Ke konci dne si ještě vyrobili kouzelné hůlky, 
přivolali kocoura a ochutnali svůj lektvar, který jim 
má zaručit nesmrtelnost a návrat do školy zase za 
rok. Tak se necháme překvapit.

Dopravní soutěž
   Ve dnech 14. a 15. dubna se konala oblastní 
soutěž v dopravní výchově.
   Mladí cyklisté poměřovali své vědomosti v písem-
ných testech a ve zdravovědě. V závěru je čekala 
jízda zručnosti za přísného dohledu Policie ČR a MP.
  Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Naše škola  
vyslala z každé kategorie 2 družstva.
    V 1. kategorii bylo stříbrné 1. družstvo ve složení 
Prokopičová, Kotková, Macán, Maršík s celkovým poč-
tem 626 bodů. Druhé družstvo skončilo na 5. místě.
   Ve druhé kategorii jsme byli ještě úspěšnější. 
Obě družstva se postavila na pomyslné stupně 
vítězů. Družstvo s číslem 2 ve složení Jelen, 
Skopec, Jakubů a Haurová skončilo s počtem 706 
bodů druhé. Družstvo číslo 1 s počtem 634 bodů 
ve složení Jirovec, Slavík, Považajová a Křížová 
skončilo bronzové. 
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme.

Naše projekty
Projekt „Školička“
S úspěchem se setkal náš projekt, který má mezi 
rodiči silnou odezvu. Budoucí školáčci se v hojném 
počtu radostně připravují na ten důležitý krok  
v jejich životě - vstup do školy.
 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
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Muškát vzpřímený  9 Kč
Muškát převislý  8 Kč
PRODEJ ZAČNE OD 19. 5. 2014
Odběr sazenic bude probíhat individuálně na 

základě telefonické domluvy. Nyní přijímáme 
objednávky: Osobně: ZŠ Chodov, Nejdecká 254 
(bývalá zvláštní škola)

telefonicky: 352  352 490 nebo 731  151  826
e-mailem: info@specialniskolychodov.cz 

Den otevřených dveří
Pro rodiče a širokou veřejnost bude ZŠ 

Chodov, Nejdecká 254 otevřena ve čtvrtek 15. 
5. 2014 od 8:00 do 11:40 hodin. Můžete si 
prohlédnout prostory školy, zúčastnit se výuky 
ve třídách a zeptat se na to, co vás zajímá. 
                                          Mgr. Lenka Hrušková

Na týden vysokoškolákem
Ve dnech 10. – 14. 3. 2014 se v Praze na 

soukromé vysoké škole CEVRO INSTITUT 
konal program pro středoškoláky: Na týden 
vysokoškolákem. Za tímto názvem se kupodivu 
skrývala možnost vyzkoušet si vysokoškolský 
život – styl výuky i reálný studentský život na 
koleji.

Zájem na naší škole byl velký, ale nakonec jsme 
do Prahy odjely jen dvě. Dostaly jsme rozvrh asi 
šedesáti přednášek a seminářů, ze kterých jsme 
si jich musely vybrat minimálně dvanáct. 

Ve čtvrtek pro nás byl uspořádaný společenský 
večer v klubu Ponorka na půdě školy. Zde nás 
čekalo občerstvení zdarma a zároveň jsme měly 
možnost promluvit si s ředitelem univerzity, 
rektorem a některými profesory.

V pátek jsme se „vytáhli“ my, středoškoláci 
(cca 45 studentů). A to tak, že jsme napsali 
závěrečnou esej na téma „Svoboda a její 
nepřátelé“, které souviselo s letošní oslavou 25. 
výročí pádu komunismu. 

Program byl tudíž opravdu pestrý. Nejen, že 
jsme si vyzkoušely vysokoškolský život, ale 
dozvěděly jsme se zajímavé informace z oblasti 
práva, ekonomie, politologie a mezinárodních 
vztahů. Všem tudíž tuto zkušenost vřele dopor
učujeme.                                

(redakčně zkráceno)
Veronika Babelová (G7), Nikola Černá (EL3)

 „PO očima dětí“ městské kolo 
Městské kolo „PO očima dětí“ bylo vyhlášeno 

od 10. února 2014 do 28. března 2014. Sešlo 
se mnoho pěkných výtvarných, literárních  
a prostorových děl od žáků z chodovských školek 
a škol. Při hodnocení a výběru vítězných prací byl 
v komisi chodovský výtvarník pan Jiří Jun, který 
vnesl mnoho svých zajímavých pohledů. Tímto 
mu děkujeme za pomoc při realizaci této soutěže. 
Vyhlášení výsledků a ocenění vítězných prací 
proběhlo oficiálně na hasičské zbrojnici v Chodově 
dne 7. dubna 2014. Všem autorům, kteří do soutěže 
poslali svá díla, velmi děkujeme a blahopřejeme 
vítězům. Oceněné práce postupujeme do 
okresního kola. Všechny děti, které byly oceněny, 
dostaly něco sladkého na zub a drobnou pozornost, 
kterou věnovalo Město Chodov. Velké poděkování 
patří také Martině Svobodové z odboru MZS, která 
celou soutěž organizovala. Nyní výsledky:

Výtvarná část
Kategorie M1 (do 5 let)
1. místo - Patricie Pádrová, MŠ Školní -Sluníčka, 
2. místo - Miroslava Kriegelsteinová, 
                 MŠ Školní-Sluníčka 
Kategorie M2 (od 5 let do ukončení docházky 
v MŠ)
1. Anežka Šimralová, MŠ Nerudova - Sluníčka, 
2. Adéla Pavelková, MŠ Školní - Krtečci 
3. Ema Šneberková, MŠ Nerudova - Sluníčka, 
Roman Bílský, MŠ Školní - Krtečci, 
Michal Pech, MŠ Školní - Krtečci
Kategorie ZŠ1 (1. - 2. třída)
1. Daniela Savčicová, 3. ZŠ 2.A, 
2. Mája Siváková, 3. ZŠ 2.A, 
3. Eliška Rumlenová, 3. ZŠ 1.B
Kategorie ZŠ2 (3. - 5. třída)
1. Michaela Obodzynská, 1. ZŠ 5.B, 
2. Jan Mašát, 3. ZŠ 4.A, 
3. Hana Rabasová, 3. ZŠ 4.A, 
3. Rudolf Gareis, 3. ZŠ 3.A
Kategorie ZŠ3 (6. – 7. třída)
1. Ondřej Rota, 3. ZŠ 7.B, 
2. Klára Branková, 3. ZŠ 7.B, 
3. Radek Štefán, 1. ZŠ 7.A
Kategorie ZŠ4 (8. - 9. třída)
1. Nikola Mráčková, 1. ZŠ 8.B, 
2. Nikola Potužníková, 3. ZŠ 8.B, 
3. Nikola Gareisová, 3. ZŠ 8.B

Výtvarná část – prostorové práce:
Kategorie ZŠ3 (6. – 7. třída)  
1. Pavel Vurm, 1. ZŠ 6.A, 

Gymnázium  
a obchodní  
akademie Chodov
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Blokové čištění
Od 1. 4. do 30. 5. probíhá na území města 

blokové čištění komunikací. V průběhu měsíce 
dubna bylo denně odtaženo několik vozidel, 
a proto opakovaně žádáme řidiče, aby 
respektovali příslušné dopravní značení.
Rozpis blokového čištění s termíny 2. část:

28.04. Po  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 
05.05. Po Osadní, Budovatelů, 
   ČSA, Obránců míru
06.05. Út Hlavní od PENNY k B. Němcové
07.05. St B. Němcové, Příční, Říjnová,   

   1.máje, Vítězná
09.05. Pá Hlavní od B. Němcové k Vítězné,  

   Konečná, Lipová, Polní, Žižkova
12.05. Po Hlavní od Vítězné k pekárně, Zahradní,
   parkoviště u obchodního domu

13.05. Út náměstí ČSM, KASS
14.05. St parkoviště u pekárny
15.05. Čt U Koupaliště od Hlavní k č.p. 808 
16.05. Pá U Koupaliště od č.p. 808 k PENNY
19.05. Po Rooseveltova vč. parkoviště,   

   Husova (č.p.739 – 742)
20.05. Út Poděbradova - I.část (od č.p. 1091  

   k Okružní ulici)
21.05. St Poděbradova - II.část (od č.p. 701  

   k Okružní ulici)  
22.05. Čt 9. května, Husova (č.p.739 – 750)
23.05. Pá Jiráskova (k č.p. 784)
26.05. Po Jiráskova (č.p. 781 – 784), Čapkova 
27.05. Út Okružní včetně placeného parkoviště
28.05. St Železný dvůr, Husova (č.p.23 -1174)  
29.05. Čt Husova (č.p.982-992, č.p.94-1116)
30.05. Pá Vintířovská ulice (Osada Chranišov, 
   lesík k č.p. 547)
Rozpis najdete také na www.chotes.cz a www.

mestochodov.cz.
Rudolf Pocklan,

 jednatel Chotes s.r.o.

Oznámení  o  době  a  místě  konání 
voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Chodova podle § 32 odst.  
2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
V pátek dne 23. května 2014  
od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 24. května 2014 
od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
V Chodově jsou volební okrsky a jejich 

sídla vymezeny takto:
Volební okrsek č. 1: volební místnost na 
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského 
čp. 1077, tel.: 352 352 316. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v Chodově

Horní, Hrnčířská, Krátká, Nádražní, 
U Porcelánky (230, 849-864, 867-871), 
Vančurova, Vintířovská a č. ev. 10E a 11E .
Volební okrsek č. 2: volební místnost na 
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského 
čp. 1077, tel.: 352 352 316. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v Chodově

Čs. odbojářů, Dvořákova, U Porcelánky 

2. Jiří Chvapil, 2. ZŠ 7.A, 
3. Anežka Siváková, Aneta Didová, Petra Kotová, 
Kateřina Králová, Markéta Ullmannová, Michaela 
Šlégrová, Klára Koňová, Tereza Přibáňová, 
Miroslav Pavlovič, 2. ZŠ 7.A
Kategorie ZŠ4 (8. – 9. třída)
1. Marie Hrušková, 1. ZŠ 8.B, 1. Alena Šimerová, 
1. ZŠ 8.A
Literární část
Kategorie L2 (6. – 7. třída) 
1. Natálie Dršková, 1. ZŠ 7.B,  
2. Michaela Křivánková, 1. ZŠ 7.B, 
3. Hana Zápotocká, 1. ZŠ 7.B, 
KategorieL3 (8. – 9. třída)
1. Tereza Petriláková, 1. ZŠ 9. B

                        Ing. Jiří Kiss, vedoucí odboru MZS

Vyhlášení výsledků „PO očima dětí“, hasičská       
    zbrojnice Chodov, 7. Dubna 2014 
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Husova (739-750), 
Jiráskova (773-780), 
náměstí 9. května (751-758) 
a Poděbradova(701-704) a č. ev. 12E a 15E.

Volební okrsek č. 9: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022,  
tel.: 352 352 432. 
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově

Hlavní (650 - 659) a U Koupaliště.
Volební okrsek č. 10: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, 
tel.: 352 352 432.  
 Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově

Palackého, Revoluční a Smetanova.
Volební okrsek č. 11: volební místnost na 
adrese: Restaurant „JOKY“, Stará Chodovská 
čp. 111, tel.: 725 714 658. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v Chodově

Stará Chodovská a č. ev. 1E, 2E, 3E a 14E.

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním pasem). 
Volič, který je občanem jiného členského 
státu, prokáže svou totožnost a občanství 
jiného členského státu a že je na území České 
republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo 
k přechodnému pobytu. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno. Volič, který 
se do volební místnosti dostaví s voličským 
průkazem, je povinen jej odevzdat okrskové 
volební komisi.
2. Každému voliči budou dodány 3 dny 

přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného 

průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise.
4. Každý volič se musí před hlasováním 

odebrat do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 

Ing. Josef Hora, starosta

(169, 266, 1012) a Štěříkova louka.
Volební okrsek č. 3: volební místnost na 
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského 
čp. 1077, tel.: 352 352 316. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v Chodově

Bezručova, Dukelských hrdinů, Havlíčkova, 
Karlovarská, Komenského, Nejdecká, 
Roosveltova, Staroměstská a Tyršova.
Volební okrsek č. 4: volební místnost na 
adrese: Městský úřad Chodov, Komenského 
čp. 1077, tel.: 352 352 245. Pro voliče podle 
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 
v Chodově

Lesní, Luční, Nerudova, Školní a Tovární.
Volební okrsek č. 5: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 
352 352 432. Pro voliče podle místa, 
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:  
v Chodově

1. máje, Hlavní (616–620), 
Konečná, Lipová, Polní, Příční,  
Říjnová, Vítězná, Zahradní a Žižkova.

Volební okrsek č. 6: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 
352 352 432. Pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v Chodově

Čapkova,   
Husova (86, 87, 91, 93, 94, 195, 234, 596, 
788, 981–992, 1111, 1115, 1116, 1124, 
1127, 1145, 1174),  

Jiráskova (781–784), 
nám. 9. května (759-766), 
Poděbradova (76, 79, 231, 238, 289, 311, 

359, 363, 409, 472, 484, 490, 789, 1044, 
1045, 1086, 1091, 1114, 1118, 1122, 1137) 
a č. ev. 8E, 17E a 25E.
Volební okrsek č. 7: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022, tel.: 
352 352 432. Pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v Chodově

Boženy Němcové, Budovatelů, ČSA, nám. 
ČSM, Obránců míru, Osadní, Železný dvůr  
a Pod železným dvorem.
Volební okrsek č. 8: volební místnost na 
adrese: Kulturní a společenské středisko 
Chodov, náměstí ČSM čp. 1022,  
tel.: 352 352 432. 
Pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni  
k trvalému pobytu: v Chodově
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láhev sektu zdarma

Zažijte luxusní filmový veèer! Soutìžte s námi a vyhrajte vstupenky 
do kina v Chodovì, kam vás zaveze luxusní devítimetrová limuzína. 
Po dobu filmového pøedstavení na vás limuzína samozøejmì poèká a po 

skonèení vás opìt zaveze bezpeènì a pohodlnì až domù! 
Jako další bonus 

si po dobu jízdy mùžete pøipít a oslavit výhru v naší soutìži lahví 
Bohemia Sektu, kterou získáváte zdarma. 

Vstupenek od nás získáte až 8 kusù a stejná je také maximální kapacita 
limuzíny, která vás zaveze pøímo pøed vchod biografu. 

Mùžete s sebou tedy vzít pøátele nebo rodinu. 
Tento neopakovatelný zážitek získáte jednoduše. Staèí, když správnì 

odpovíte na otázku: 
Kolik køesel má kino v Kulturním a spoleèenském støedisku 

v Chodovì? 
Vaše odpovìdi zasílejte na email soutez@kasschodov nebo formou SMS 
na telefonní èíslo: 720 170 914. V odpovìdi nezapomeòte uvést jméno, 

pøíjmení, adresu a  samozøejmì kontakt.
Soutìž, kterou pøipravilo 

Kulturní a spoleèenské støedisko a spoleènost Limuzína Transport, 
startuje 1. kvìtna 2014 a potrvá až do 31. kvìtna 2014.

Losování výherce probìhne 3. èervna. 
Limuzína Transport nabízí nevšední zážitky finanènì dostupné naprosté 

vìtšinì zákazníkù. Pro shlédnutí nabídky se podívejte na 
www.limuzinatransport.cz

®

Vyhrajte luxusní filmovy veèer!!!Vyhrajte luxusní filmovy veèer!!!

www.kasschodov.cz

premiérové filmy + 

parkování pøímo pøed kinem +

zvuk DOLBY DIGITAL SURROUND EX +

Jízda limuzínou a vstupenky 
pro 8 osob do

Jízda limuzínou a vstupenky 
pro 8 osob do
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o
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v
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čtvrtek 1. 5. v 19:30 h, pátek 2. 5. v 17 h, sobota 3. 5. v 19:30 h, neděle 4. 5. v 17 h

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D /142/
Premiéra / Akční, dobrodružný, fantasy / USA
Peter Parker nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou  
a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Když se na scéně objevuje  Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen 
čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám…

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

čtvrtek 15. 5., pátek 16. 5. v 19:30 h, sobota 17. 5. v 17 h, neděle 18. 5. v 19:30 h

GODZILLA 3D /119/
Premiéra / Sci-Fi, thriller, dobrodružný / USA
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám 
ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

pátek 23. 5. v 17 h, sobota 24. 5. a neděle 25. 5. v 15 h

KHUMBA 3D /85/
Premiéra / Anim., rodinný, dobr. / Jižní Afrika
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl 
pruhovaný a napůl bílý. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale 
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své 
rodiny… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

Premiéra 
Drama / Česko

Přístupné od 12 let.

Vstupné 115 Kč

čtvrtek 22. 5. v 17 h, sobota 24. 5. v 19:30 h
neděle 25. 5. v 17 h, pondělí 26. 5. v 19:30 h
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neděle 11. 5. v 19:30 h
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
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). . . 
Přístupné. Vstupné 90 Kč

úterý 13. 5. a středa 14. 5. v 19:30 h
JEDNA ZA VŠECHNY /109/
Premiéra / Komedie / USA
Carly (Cameron Diaz) zjistí, že ji její přítel Mark (Nikolaj Coster-Waldau) pod-
vádí - praskne to na něj tím, že se náhodou potká s jeho manželkou Kate 
(Leslie Mannová). Mark je obě podvádí s další ženou, Amber (Kate Uptonová). 
A tak tyto tři hrdinky spojí své síly a zosnují děsivý plán, jak se mu pomstít. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

středa 7. 5. 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... 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 130 Kč

čtvrtek 8. 5. v 17 h, neděle 11. 5.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. . . 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 8. 5., pátek 9. 5. a sobota 10. 5. v 19:30 h

DIVERGENCE /139/
Premiéra / Sci-Fi , akční, dobr., romant. / USA
Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí - Beatrice si 
stejně jako všichni šestnáctiletí musí vybrat svou frakci. Půjde pryč ze své 
rodné frakce a smíří se s tím, že svou rodinu už nikdy neuvidí? A je vůbec 
společnost, jež se jeví tak skvěle zařízená, tak úžasná? 
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

pátek 2. 5. v 19:30 h

300: VZESTUP ŘÍŠE 3D /102/
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. . .

Přístupný, titulky. Vstupné 90 Kč

neděle 11. 5. v 17 h, pondělí 12. 5. v 19:30 h

POMPEJE 3D /105/
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 svobod-
ný život se zamiluje do dcery bohatého obchodníka…  

Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

pátek 9. 5. v 17 h, sobota 10. 5. v 15 h

ZVONILKA A PIRÁTI 3D /78/
Animovaný, fantasy / USA
Velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohro-
mena 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...

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 3. 5. a neděle 4.5. v 15 h

RIO 2 3D /101/
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. . . 

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 10. 5. v 17 h

JUSTIN BIEBER’S BELIEVE /91/
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 115 Kč

čtvrtek 15. 5. a neděle 18. 5.  v 17 h
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO 
AVENGERA 3D /128/ 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 130 Kč

čtvrtek 15. 5., pátek 16. 5. v 19:30 h
sobota 17. 5. v 17 h, neděle 18. 5. v 19:30 h

GODZILLA 3D /119/
Premiéra / Sci-Fi, thriller, dobrodružný / USA
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám 
ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 140 Kč

pátek 16. 5. v 17 h, sobota 17. 5. a neděle 18. 5. v 15 h

HURÁ DO PRAVĚKU! /82/
Premiéra / Anim., rodinný, komedie / USA, J. Korea
Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji času a v něm cestují  
do minulosti. Přesněji, šedesát pět milionů let do minulosti. Ocitnou se uprostřed 
hnízda dinosauřích vajec a první věcí, kterou uvidí, je obrovský T-Rex. . .

Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

sobota 17. 5. v 19:30 h, pondělí 19. 5. a úterý 20. 5. v 19:30 h

RANHOJIČ /150/
Premiéra / Dobr., drama, historický / Německo
Děj tohoto snímku se odehrává v 11. století. Rob Cole má velmi zvláštní schopnost:  
je schopen vycítit, když má někdo zemřít. Po smrti obou rodičů se Roba ujímá potulný 
ranhojič. Během společných cest se z Roba stává ranhojičův učedník. . .

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

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. . .

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 1. 5. v 19:30 h, pátek 2. 5. v 17 h
sobota 3. 5. v 19:30 h, neděle 4. 5. v 17 h

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D /142/
Premiéra / Akční, dobrodružný, fantasy / USA
Peter Parker nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být 
skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Když se na scéně 
objevuje  Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám… 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 165 Kč

sobota 3. 5. v 17 h

POJEDEME K MOŘI /90/
Komedie / Česko
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám 
kameru, rozhodne se natočit svůj první film. . .

Přístupný. Vstupné 105 Kč

neděle 4. 5., pondělí 5. 5. a úterý 6. 5. v 19:30 h

DOUPĚ /100/
Premiéra / Akční, krimi, drama / Kanada, Francie
Příběh vypráví o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně  
hromadného ničení. Zbraně byly ukradeny z ghetta Doupěte. . . 

Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

Premiéra 
Drama / Česko

Přístupné od 12 let.

Vstupné 115 Kč
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20. týden 2014
13. 5. úterý a 15. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 16. 5. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za první polovinu měsíce květen (premiéra)
KINOMIX   O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
Záznam z představení mateřských školek (repríza)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

22. týden 2014
27. 5. úterý a 29. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 30. 5. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce květen (premiéra)
KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
ŠKOLNÍ KONCERT GOA
Záznam ze školního představení (premiéra)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

21. týden 2014
20. 5. úterý a 22. 5. čtvrtek od 10:00 a 18:00, 23. 5. pátek od 18:00
CHODOVSKÉ VTEŘINY Život v Chodově očima kamery (prem.)
KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
PO ŠKOLE - ALTETIKA
Pořad o zájmových činnostech pro děti (premiéra)
ROCKPARÁDA  Rocková hitparáda (premiéra)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

19. týden 2014
6. 5. úterý a 7. 5. středa od 10:00 a 18:00, 9. 5. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)

KINOMIX 
O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Záznam z divadelního představení (repríza)

TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

18.  týden 2014
29. 4. úterý a 30. 4. středa od 10:00 a 18:00, 2. 5. pátek od 18:00

CHODOVSKÉ VTEŘINY
Život v Chodově očima kamery (premiéra)
MAGAZÍN STALO SE U NÁS
Souhrn událostí za druhou polovinu měsíce duben (premiéra)
KINOMIX  O aktuálních novinkách v kinech (premiéra)
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ROKU 2013
Záznam z  předávání cen (premiéra)
TV ZÁPAD  Zprávy ze západu Čech (premiéra)

Pořady TV studia 
Chodov
www.kasschodov.cz 

úterý 27. 5. v 19:30 h 

NOE 3D /134/  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 130 Kč

středa 21. 5. v 19:30 h

TRANSCENDENCE
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 105 Kč

čtvrtek 22. 5. v 17 h, sobota 24. 5. v 19:30 h, neděle 25. 5. v 17 h, 
pondělí 26. 5. v 19:30 h

BONY A KLID 2 /90/ Premiéra / Drama / Česko
I tentokrát příběh začíná příjezdem naivního mladíka Martina (Jakub 
Prachař). Nemá práci, rodiče, holku, ani kamarády. Zato má dluhy a jdou po 
něm vymahači. Do Prahy se vypravil z Boleslavi sehnat peníze. . .
Přístupné od 12 let. Vstupné 115 Kč

čtvrtek 22. 5. a pátek 23. 5. v 19:30 h, sobota 24. 5. v 17 h, 
neděle 25. 5. v 19:30 h

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D
Premiéra / Akční, fantasy, Sci-Fi / USA
Ve filmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-Men ve 
válce o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových 
rovinách, a proto v něm můžou spojit síly hrdinové . . .
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 150 Kč
pátek 23. 5. v 17 h, sobota 24. 5. a neděle 25. 5. v 15 h
KHUMBA 3D /85/
Premiéra / Anim., rodinný, dobr. / Jižní Afrika
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože 
se narodil napůl pruhovaný a napůl bílý. Odvážná, polopruhovaná zebra 
se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného dobrodružství, aby 
našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny… 
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 130 Kč

sobota 31. 5. a neděle 1. 6, 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. A navíc je pes...
Přístupné, česky mluveno. Vstupné 100 Kč

pátek 30. 5. v 17 h, sobota 31. 5. a neděle 1. 6. v 19:30 h

HANY /90/ Premiéra / Komedie, drama / Česko
Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se nedokáže rozejít s dlouholetým 
partnerem, protože je prostě hodnej, básník žijící ve své romantické iluzi, 
starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně proplétají, ale 
každý si přitom uchovává svůj vlastní svět. . .
Přístupné od 15 let. Vstupné 105 Kč

čtvrtek 29. 5. v 17 h, pátek 30. 5. v 19:30 h

SOUSEDI /96/
Premiéra / Komedie / USA
Bláznivá komedie o mladém páru, který je po narození dítěte nucen snášet 
jako své sousedy partu příšerných fracků. 
Přístupné od 15 let, titulky. Vstupné 115 Kč

středa 28. 5. a čtvrtek 29. 5. v 19:30 h

NEKONEČNÁ LÁSKA /104/
Premiéra / Drama, romantický / USA
David (Alex Pettyfer) a Jade (Gabriella Wilde) jsou spolužáci, čerství 
absolventi střední školy. Když mezi nimi při náhodném setkání 
přeskočí mohutná jiskra, nedívají se napravo ani nalevo a s nasa-
zenými růžovými brýlemi kráčí vstříc šťastné společné budoucnosti…  
Přístupné od 12 let, titulky. Vstupné 115 Kč

sobota 31. 5. a neděle 1. 6, v 17 h

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D /142/
Akční, dobrodružný, fantasy / USA
Peter Parker nezná úžasnější pocit než se prohánět mezi mrakodrapy, být 
skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma Stone). Když se na scéně 
objevuje  Electro (Jamie Foxx), je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem 
silnější než on sám… 
Přístupné od 12 let, česky mluveno. Vstupné 130 Kč
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Soutěž Lovci perel probíhá do MěK Chodov MěK Chodov
Pro čtenáře od 6 do 18 let 06.06

Výtvarná soutěž 01.05. – 20.06. MěK – dětské odd. MěK 
Chodov 
Lesy kolem nás

Hrajeme si s pohádkami 05.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Mach a Šebestová 17:00

Vernisáž  06.05. DDM Bludiště II. ZŠ Chodov 
Děti a svět kolem nich 16:00
                                                                      potrvá do 22.05.

Pietní akt 07.05. městský park město Chodov
 14:00  KASS Chodov

Středeční soutěže 07.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Scrabble 15:00

Májová diskotéka 07.05. DDM Bludiště DDM Chodov 
 17:00 – 20:00

Prodejní trhy levného textilu  12.05. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00 

Hrajeme si s pohádkami 12.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vydrýsek 17:00

Středeční soutěže 14.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Ubongo 15:00

Vernisáž výstavy 14.05. Galerie u Vavřince ZUŠ Chodov
„Děti dětem“ 17:00
                                                                       potrvá do 09.06.

Rodinka 15.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Čarodějnický rej! 10:00

Výtvarné dílničky 15.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Květiny z krepáku 14:00 – 17:00

Cyklus teologických besed 15.05. MěK –  podkroví MěK Chodov 
Chvála pomalosti 18:00
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Burza vyřazených knih 19.05. MěK – čítárna MěK Chodov
 09:00 - 18:00

Prodejní trhy levného textilu  19. – 20.05. KASS – společ. sál KASS Chodov
a spotřebního zboží 09:00 – 17:00 

Hrajeme si s pohádkami 19.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Teta to zase plete 17:00

Absolventský koncert 20.05. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
 17:00

Středeční soutěže 21.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Domino 15:00

  
Výchovné koncerty pro žáky 22.05. Koncertní sál ZUŠ ZUŠ Chodov
MŠ a Stacionář 09:00 

Výtvarné dílničky 22.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Papírové řetězy 14:00 – 17:00

Volby do evropského 23.05. KASS – společ. sál  
parlamentu 2014 14:00 – 22:00

 24.05.
 08:00 – 14:00

Noc kostelů 23.05. Kostel sv. Vavřince město Chodov 
výstava prací žáků ZUŠ 17:00 – 21:00  Solles Chodov,
workshop – výroba svíček 17:00 – 19:00  KASS Chodov,
komentovaná prohlídka 17:15, 17:45  ZUŠ Chodov,
taneční vystoupení žáků ZUŠ 18:00  DDM Chodov,
hudební vystoupení žáků ZUŠ 19:30  Infocentrum Chodov
zavírání kostela 21:00

Vaření 24.05. MěK Chodov MěK Chodov
Mexická kuchyně 17:00 
kurzovné 199,- Kč 

Krajské kolo přehlídky  26.05. II. ZŠ Chodov ZUŠ Chodov  
výtvarných oborů ZUŠ 09:00

Hrajeme si s pohádkami 26.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Pohádkový kolotoč 17:00



Zpravodaj města Chodova.  Květen 2014

Stručný přehled
Co ? Kdy ? Kde ? Kdo ?

Květen 2014

Sport

Středeční soutěže  28.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Člověče, nezlob se  15:00 

Výtvarné dílničky  29.05. MěK – dětské odd. MěK Chodov
Vyrábíme z korálků a plsti  14:00 – 17:00

Cyklus teologických besed  29.05. MěK –  podkroví MěK Chodov 
Chvála požehnání  18:00

Mezinárodní den dětí  30.05. DDM Bludiště DDM Chodov
  14:30 

23. ročník Chodovské tretry  03.05. stadion ŠAK ŠAK Chodov 
  11:00  DDM Chodov

Chodovská časovka 16. ročník  04.05. stadion ŠAK TJ Plamen
Silniční cyklistický závod  10:00

Vycházka turistů  07.05. autobusové nádraží Turisté Chodov
K. Vary – Jáchymov - Ostrov (6 km)  sraz v 08:45 Chodov (Růžena Štěpánková)

Vycházka turistů  14.05. autobusové nádraží Turisté Chodov
Jenišov – Oáza- Chodov (5 km)  sraz ve 14:00 Chodov (Růžena Štěpánková)

Na Blatenský vrch  18.05. stadion ŠAK TJ Plamen
Silniční cyklistický závod  10:00
 

1. kolo OMD mužů  18.05. stadion ŠAK ŠAK Chodov
  10:30

O pohár starosty města  22.05. KASS – společ. sál DDM Chodov
soutěž chodovských ZŠ  09:00

Vycházka turistů  28.05. vlakové nádraží Turisté Chodov
Sokolov – Hřebeny – Josefov (10 km)  sraz v 08:30 Chodov (Růžena Štěpánková)

 
Vřesovská časovka  31.05. Stará Chodovská TJ Plamen
Silniční cyklistický závod  10:00

Okolo výsypky  01.06. Stará Chodovská TJ Plamen
Silniční cyklistický závod  10:00
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23. ročník Chodovské tretry 
ŠAK Chodov ve spolupráci s DDM Bludiště 

Chodov zve širokou veřejnost na další ročník 
atletického závodu Chodovská tretra v sobotu 
3. května od 11:00 hodin. Závod se koná 
ve sportovním areálu Klubu olympioniků 
v Husově ulici.

Chodovský duatlon – Plamen jede!

První zlatý kov získal Matěj Jirovec, který si šel od 
začátku za svým vítězstvím, už v prvním běhu za 
sebou nechal všechny soupeře, nový bike mu jezdí 
skvěle a závěrečný finiš si nenechal nikým vzít. 
Další medaili v této kategorii získal Kája Macán, 
když se po jeho neoblíbeném běhu „zmáčknul“ 
na kole a nakonec si doběhl pro bronz. David 
Vitner a Radek Bureš se sice na bednu nedostali, 
ale zahanbit se určitě nenechali, v běhu na ně 
nestačili ani atleti.

Jako další na start nastoupili Fabian Lochschmidt  
a Markéta Macánová. Fabian si dojel způsobem 
start cíl pro zlato, soupeře nechal daleko za sebou. 
Markétka měla bohužel pouze jednu soupeřku, ale 
tu rozdrtila a odnesla si také zlatou medaili.

Nakonec si zazávodili naši nejmenší. Vašík Jirovec 
získal bronzovou a Šimon Vitner stříbrnou medaili.

Všem oceněným patří velká gratulace a poděko-
vání trenérům Frantovi Nádvorníkovi a Slávkovi 
Václavkovi za skvělou přípravu.

TJ Plamen uspořádal tunaj ve florbalu
Přeloženého ,,Zimního turnaje” ve florbalu 12. 

dubna v chodovské sportovní hale, se zúčastnilo 

celkem 5 týmů: TJ Plamen Chodov, Snipers 
Kraslice, TJ Baník Sokolov, FB Hurican K.V. 1, FB 
Hurican K V. 2.

Turnaj začal losováním jednotlivých týmů do 
pořadí ve skupině, kde týmy svedly zápasy mezi 
sebou. Dle dosažených výsledků bylo určeno 
umístění jednotlivých týmů. Zhruba v polovině 
turnaje odehráli zápas i nejmladší florbalisté 
Batesty Chodov jako ukázku tohoto sportu pro 
diváky a rodiče. 

TJ Plamen Chodov se umístil na 4. místě.
                                         Radek Buchtel

Náročný víkend chodovského 
Karate klubu

Poslední březnový víkend byl pro Chodovské 
závodníky pěkně nabitý. V sobotu se v Ústí nad 
Labem konalo Mistrovství České republiky seniorů 
a masters a Finále ligy týmů kumite ČSKe 2014.

V kategorii senioři - 84 kg po tvrdých bojích 
trenér Chodovského „Áčka“ Miroslav Boguský 
získal 3. místo. V ženách měla Andrejka 
Lochschmidtová „štěstí“ na rozhodčí a ve váze 
-68 kg prohrála na praporky o 3. místo. Michal 
Galla v kategorii muži-65kg zůstal na rukavicích 
soupeře hned v prvním kole. Naše dorostenky 
Veronika Jakubů, Anička Lojdová a Slavkovská 
Míša Budajová po vlastní taktické chybě skončily 
v LIZE dorostenek na třetím místě. Míra Boguský 
byl také členem výběru Karlovarského Kraje kteří 
Ligu družstev seniorů vyhráli.

Hned druhý den v neděli vyrazilo 13 borců 
z Karate klubu Chodov a 5 borců z přidruženého 
oddílu Budo Nová Role, změřit své síly na 
Krajskou ligu mládeže do Plzně.

 Ziskem 6 zlatých, 2 stříbrných a 2 bronzových 
medailí jsme se umístili v celkovém hodnocení 
na 3. místě ze 17 zúčastněných oddílů.

TJ PLAMEN
Chodov
florbal

TJ PLAMEN
Chodov
oddíl cyklistiky

3x zlato, 1x stříbro a 2x bronz pro Plamen  
- to je super výsledek z Chodovského duatlonu.

Karate
klub
Chodov
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MS Kosovo – Priština
Dne 2. 4. odjel jediný zástupce chodovského 

karate, reprezentant ČR, trenér závodního teamu 
KK Chodov Miroslav Boguský na Mistrovství 
světa do kosovské Prištiny. Z mistrovství, kterého 
se zúčastnilo 50 států a několik tisíc závodníků, 
přivezl náš borec 2 tituly vicemistra světa.  

Ludoslav Hronek

Karlovarská liga barevného 
minivolejbalu 2013/2014 - krajské kolo

Ve dnech 29. 3. – 30. 3. 2014 v chodovské 
hale pro míčové sporty BVC Witte Chodov 
společně s Karlovarským krajským volejbalovým 
svazem pořádaly krajské kolo Karlovarské 
ligy barevného minivolejbalu. Toto kolo bylo 
velmi důležité, neboť prvních sedm družstev 
z každé barvy se nominovalo do oblastního kola 
barevného mini-volejbalu, které se uskuteční ve 
dnech 31. 5. - 1. 6. 2014 v Plzni. 

Účast v tomto kole byla výjimečná. V sobotu 
se turnaje v barvách žluté a červené zúčastnilo 
celkem 76 hráčů a hráček. V neděli v barvách 
oranžové a zelené soutěžilo celkem 109 hráčů  
a hráček.  Účast 31 družstev v oranžové barvě je 
naším krajským rekordem. 

Ve žluté barvě druhé místo obsadily Denisa 
Zahradníková a Adéla Čedíková, čtvrté místo 
Zdeněk Rechtorík a Jiří Nykl, páté místo Sabina 
Nimrichterová a Adéla Baranovská. Ve žluté barvě 
dále reprezentovali BVC Witte Chodov Natálka 
Hiclová a Petra Dundrová, Amálka Beňová a Marek  
Dolejš, Radka Veselá a Kačka Kopecká, Simona 
Jará s Elou Pšeničkovou. V této kategorii soutěžilo 
celkem 20 družstev.

V červené barvě první místo vybojovaly Bára 
Klánová se Sárou Kosířovou, druhé místo Radka 
Veselá s Kačkou Zapfovou, třetí místo Lenka 
Gárská s Karolínou Šoupalovou. Výborně klub 
reprezentovali Kačka Marečková s Kamčou Pěknou, 
Simona Zelená a Jana Leopoldová, Jan Hencl  
a Míša Mustabašicová, Eliška Erbenová a Dan 
Klejch, Jan Dolejš a Alex Ebel. V červené barvě 
soutěžilo 18 družstev. 

Nedělní oranžová barva měla nejpočetnější 
zastoupení a soutěžilo v ní celkem 31 družstev. 
Krásné první místo vybojovaly Radka Veselá 

s Kačkou Zapfovou. V této barvě za BVC Witte 
Chodov nastoupili Simča Hammerlová a Bára 
Petrusová, Veronika Mokrá a Andrea Antošová, 
Eliška Buchtelová a Karolína Maršíková, Andrea 
Dučinská a Taťána Chocová, Emma Cuchalová  
a Anna Nguyen, Adéla Strousková a Bára Kurková. 

Nejstarší děti soutěžily ve trojicích v barvě 
zelené. V těžké konkurenci ostatních klubů 
vybojovaly Míša Kárníková, Jana Husáková 
a Bára Klánová nádherné druhé místo; třetí 
místo získaly Tereza Smutná, Hanka Hovorková 
a Dominika Aubrechtová; čtvrté místo Sára 
Kosířová, Lenka Gárská a Karolína Šoupalová.  
Dále v této kategorii za BVC Witte Chodov 
nastoupili Jan Šepák, Jiřina Přibylová a Josef 
Fedor; Klára Kapusňáková, Pavel Gárský a Eliška 
Erbenová; Veronika Böhmová, Šárka Hammerlová 
a Klára Saxová. V zelené barvě soutěžilo celkem 
15 družstev.

trenéři BVC Witte Chodov

Postup do ligy
Dne 22. 3. 2014 se na domácí palubovce 

rozhodovalo v Divizi Karlovarského kraje 
v přímé konfrontaci na stolně tenisových stolech 
s karlovarským oddílem KST K. Vary „A“ o jediné 
postupové místo do 3. ligy, odkud chodovské 
áčko v loňské sezóně sestoupilo. Chodov tak 
hájil před posledním hracím dnem 1. místo 
divizní tabulky. 

Chodovské áčko tak do bojů o 3. ligu nasadilo 
nejlepší složení v podobě Kořínek, Plaček, 
Tonhauser a Kovačič (střídaný Krulišem), což 
víceméně zajistilo jistotu očekávané výhry. 
Papírové předpoklady se vyplnily a Chodov 
porazil jediného pronásledovatele celkem jasně 
10:5. Kořínek, Plaček i Kovačič neprohráli jediný 
zápas, což vítězství značně zjednodušilo. Ve 

BVC WITTE 
Chodov

TJ Batesta
Chodov
stolní tenis
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druhém zápase posledního hracího dne sezóny 
2013/2014 se Chodov utkal ještě s týmem 
Slovan K. Vary „A“, které taktéž porazilo, tentokrát 
poměrem 10:7. V tomto zápase se blýskl Robert 
Tonhauser, který bez zaváhání porazil všechny 
soupeře a jako jediný nepoznal hořkost porážky. 
Souběžně bylo hráno utkání Krajského přeboru 
I. třídy, kdy domácí béčko mělo za úkol udržet 
soutěž. Za pomoci Josefa Maliny, který si udržel 
100% úspěšnost v soutěži se to povedlo. „B“ 
tým ve složení Malina, Tonhauser M., Kožuškanič, 
Kalanyos a střídající Visinger s Partynglem 
nakonec obsadil 6. místo v závěrečném sčítání. 

Visinger vicemistrem top 12 dorostu
Již delší dobu jsme vzhledem k absenci 
hráčů dorosteneckých kategorií neobsadili na 
dorosteneckých soutěžích kvalitní úspěch. Až 
do dnešních dnů, kdy se Jakubovi Visingerovi 
podařilo vybojovat stříbro na krajském finále 
poháru jednotlivců – TOP 12 - konaném 6. 4. 
2014 ve Vintířově, kam se sjela špička kraje. 
Doprovázel ho ještě chodovský Tomáš Partyngl, 
který skončil sedmý a Adam Huleš, který obsadil 
12. místo. 

Partyngl vicemistrem top 12 st. žáků
13. dubna 2014 se v Aši uskutečnilo krajské 

kolo poháru tzv. TOP 12 v kategorii starších 
žáků. Nominováni za sezónní výsledky byli hned  
3 Chodováci – Tomáš Partyngl, Jakub Visinger 
a Petr Mora, za žákyně Natálka Morová. 
Nejúspěšnějším byl Tomáš Partyngl, který 
vybojoval krásnou stříbrnou medaili a dále 
postup do oblastního finále. O den dříve se 
odehrálo TOP 12 mladších žáků v Lubech, kde 
Natálka Morová obsadila krásné 4. místo a taktéž 
si zajistila postup do oblastního finále.

Splněná norma Lukáše Vlasáka
Chodovský odchovanec dotáhl úspěšnou misi 

v letošní extralize, když v poslední partii soutěže 
dokázal vyhrát a tím dosáhl na požadovaný 
výkon překračující hranici raitingu 2450. Lukáš 
v devíti partiích narazil na potřebný počet 
titulovaných hráčů a po zásluze splnil svoji první 
normu mezinárodního mistra. Blahopřejeme.  

Velta tea cup
Chodovský šachový oddíl se zhostil 5. 

dubna organizace krajského přeboru mládeže 
v rapid šachu, který se již po osmé hraje jako 
Veltatea Cup. Chodovský šachový oddíl se stal 
nejúspěšnějším oddílem se ziskem 6 medailí (3-
2-1) a měl i největší hráčské zastoupení.

V nejmladší kategorii U10, která byla 
nejpočetnější s 18 hráči, zvítězila suverénní 
Lenka Gárská, neztratili se však ani hráči šachové 
školičky. Vašek Vojíř skončil 10, Matyáš Bokr 
11, Marek Bubelini 12, Jan Choma 13 a Zdeněk 
Rechtorík 15.

V nejsilnější kategorii z pohledu domácích 
U12 zvítězil Standa Srba, před Pavlem Gárským. 
Prohra v posledním kole odsunula Ríšu Randáka 
na nepopulární bramboru. Mezí „14“ jsme brali 
bronz zásluhou Míši Srby. 

V doprovodném turnaji dorostenců zvítězil 
Honza Stuška před Zdeňkem Liptákem, třetí do 
party Patrik Frai neměl svůj den a skončil čtvrtý. 

Krajské soutěže mužů
Skvělého výsledku dosáhli chodovští šachisté 

v KS mužů, kde obsadili třetí příčku s velkým 
náskokem před dalšími týmy. V posledním kole 
porazili favorizovaný Spartak Horní Slavkov 5,5:2,5.  
Reportáže si můžete přečíst na www.sachychodov.cz.

Vážení sportovní přátele, příznivci chodovského 
fotbalu. Můj dnešní příspěvek do zpravodaje 
bude velmi stručný a neradostný. Výsledky 
našeho A mužstva mužů nejsou lichotivé a dávají 
malou naději na udržení krajského přeboru pro 
příští ročník. Omezím se proto jen na oznámení 
výsledků utkání našich mužstev a na program na 
měsíc květen.

Šachy 
Chodov

Spartak
Chodov
oddíl kopané

Přeborníci kraje (zprava L .Gárská a S. Srba)
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Výsledky mistrovských utkání
A  mužstvo muži:   
 22.3.  Ostrov - Chodov 4:0,  
 29.3.  Chodov - M. Lázně 0:1, 
 5.4.  Kr. Poříčí – Chodov 1:0
 12.4. Chodov - Sp. Cheb 3:5
B mužstvo muži:  
 23.3.  Chodov Kynšperk 9:1, 
 6.4.  Chodov – Krásno 8:3, 
13.4.  Březová C – Chodov 1:6
Dorost:  
 30.3.  St. Role -  Chodov 1:10,  
   6.4.    Chodov : Ostrov 3:2,  
 13.4.  Chodov - Sedlec 6:0.  Utkání bylo 
ukončeno rozhodčím v 75 minutě pro nedostatečný 
počet hráčů soupeře - Sedlece (zranění hráčů)

Program na květen
A  mužstvo  mužů
03.05. so 10:30 h Nejdek - Chodov
10.05. so 17:00 h Chodov - Březová
17.05. so 15:00 h Lomnice - Chodov
24.05. so 17:00 h Chodov - N. Sedlo
31.05. so 17:00 h H. Slavkov - Chodov
B  mužstvo mužů
04.05. ne 15:00 h Chodov - D. Rychnov
08.05. čt 15:00 h Chodov - Kraslice
11.05. ne 15:00 h N. Sedlo - Chodov
18.05. ne 15:00 h Chodov - H. Slavkov
24.05. so 17:00 h Krajková - Chodov
Dorost
04.05. ne 10:00 h Fr. Lázně - Chodov
08.05. čt 10:00 h Chodov   -  Toužim
18.05. ne 10:00 h Aš - Chodov
25.05. ne 10:00 h Chodov - M. Lázně
31.05. ne 14:00 h Cheb - Chodov

Zveme Vás všechny příznivce fotbalu k návštěvě 
stadionu, kde současně probíhá výstavba nových 
kabin pro všechny sporty.

Ing. Alfons Skokan

Po delší době vám přináším informace o dění 
v našem fotbalovém klubu. V zimní přestávce se 
náš klub zúčastnil zimního turnaje pořádaném  
a hraném v Královském Poříčí na hřišti s umělou 
trávou. Celková bilance tohoto turnaje je z 9 zápa- 
sů, kdy náš klub 2x vyhrál,2x remízoval a 5x 
prohrál. V měsíci dubnu již náš klub zahájil boje 
o mistrovské body v 1. B třídě Karlovarského 

kraje. Kádr mužstva doznal oproti podzimní části 
několik změn kdy z našeho mužstva odešli hráči 
Spartaku Chodov,kteří u nás byli na hostování,tak 
pro klub bude  jarní část hlavně bojem o udržení 
se v soutěži. První výsledky v měsíci dubnu 
tomu dávají za pravdu,ale všichni věříme,že naši 
kluci v dalších zápasech zabojují a dostaví se  
i lepší výsledky.Zatím jsou odehrána 4 utkání  
s bilancí 3 prohry a 1x remíza. Rád bych pozval 
naše fanoušky a příznivce na další mistrovské 
utkání hrané ve Staré Chodovské v měsíci květnu  
a červnu. Zde je rozpis jednotlivých zápasů: 
04.05. ne 17:00 FK St. Chodovská - TJ Vojkovice 
18.05. ne 17:00   FK St. Chodovská - FK Ostrov B
01.06. ne 17:00   FK St. Chodovská - B. Habartov
15.06. ne 17:00 FK St. Chodovská-Sokol D. Žandov

Již 3. ročník tzv. Turnaje hospod a restaurací se 
z technických důvodů přesouvá, náhradní termín 
bude patrně v srpnu. Za FK Stará Chodovská.                       
                                                          Jaroslav Franče 

1. kolo ligy Shinkyokushin (Polsko)

Česká reprezentace CZECH SHIDO TEAM se 
zúčastnila 1. kola polské ligy dětí a mládeže 
Shinkyokushin karate „ Silesia Cup 2014 „ ve 
městě Legnica. Za Samurai Fight Club Chodov se 
zúčastnila výprava ve složení trenér Václav Kolář, 
závodníci Jana Petříková, Jan Kolář, Pavel Jelínek.

Nejlépe z našich si nakonec vedla Jana 
Petříková, která v eliminaci porážela své 
soupeřky před časovým limitem. Ve finále 
ale nakonec nestačila na polskou mistryni 
Baranovskou a skončila na 2. místě.   

Vít Kolář

Fotbalový klub 
Stará Chodovská

Samurai Fight 
Club 
Chodov

Česká reprezentace CZECH SHIDO TEAM
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Termín uzávěrky
čer vnového čís la

 16.5.2014

CATR, spol. s r.o. 
Vážení obyvatelé města Chodov, vážení zákazníci,
víte o tom, že pokud vlastníte televizor vybavený 

vestavěným přijímačem signálu DVB-T, resp. máte 
tento přijímač externě, můžete si nyní k Vámi zvolené 
službě objednat balíček HBO za 225 Kč/měsíc. Navíc, 
pokud uzavřete smlouvu na dodávku této služby 
s úvazkem na 12 měsíců, máte doma programy HBO, 
HBO 2 a HBO Comedy na dva měsíce zdarma! 

Nově můžete k Vaší vybrané nabídce IPTV objednat 
jeden z balíčků TV programů. Např. balíček CS (75 Kč/
měs), HBO (225 Kč/měs) nebo balíček CINEMA (299 
Kč/měs). V rámci tzv. nelineárních služeb IPTV můžete 
nově využít možnosti sledování TV archivu (49 Kč 
za měsíc), nahrávat vybrané TV programy (nPVR) 
3 hodiny zdarma nebo 30 hodin za 49 Kč měsíčně 
nebo 70 hodin za 99 Kč měsíčně, zastavit přehrávání 
pořadu a po chvíli pokračovat ve sledování (zdarma), 
nebo aktuálně běžící TV pořad začít sledovat od 
začátku (zdarma). 

V souvislosti s ukončením vysílání programu NOVA 
SPORT v analogové nabídce přinášíme náhradní pro-
gram SPORT 2, kde se sportovní fanoušci mohou těšit 
například na La Liga (španělskou fotbalovou ligu), NFL 
(americkou fobalovou ligu), plochodrážní Grand Prix, 
Scottish Premier League (1. skotskou fotbalovou 

ligu), Eredivisie (1. holandskou fotbalovou ligu), KHL 
včetně utkání Slovanu Bratislava, Kvalifikace na fot-
balové ME 2016 – přímé přenosy TOP týmů Evropy 
(Španělsko, Německo, Anglie, Itálie).

Skalním příznivcům programu NOVA SPORT a nejen 
jim, si dovolujeme v rámci akční nabídky nabídnout 
tarif IPEKO C, který obsahuje i tento program. Pokud 
si do 29.5. 2014 objednáte balíček IPEKO C, kde 
kromě internetu 50/50 Mbps bez omezení nabízíme 
i základní IPTV televizní nabídku s 65 TV kanály, 
poskytneme Vám jej za akční cenu 749 Kč měsíčně 
(běžná cena je 949 Kč měsíčně). V této ceně je již zah-
rnut také zákonem nově předepsaný odvod příspěvku 
do fondu kinematografie. Ušetříte tak 2400 Kč za rok. 

Máte-li zájem o další informace, navštívit nás 
můžete i osobně a to na adrese naší provozovny: 
Staroměstská 377, Chodov nebo nás kontaktujte 
telefonicky na tel.č.: 352 665 298. 

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

...vyrábíme rolety a vrata
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tesarmilosek@seznam.cz

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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Janáček
Hornická kolonie 335

357 34   Nové Sedlo

Bydlení 
     pro Vá

s

KADEŘNICTVÍ DO DOMU

TEL : 704 013 499 
Těší se na Vás 

kadeřnice Míša

Objednávky a info o cenách
na

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

NABÍZÍME OCELOVÉ VCHODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE 

MARTIN HEJNA
TEL.: 603 702 221

10 000 Kč + 10% DPH
 CENA VČETNĚ KOMPLETNÍ MONTÁŽE

 www.oknadverehejna.cz
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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

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)
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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

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

Vše u vás doma
Nebo odvezeme a přivezeme

Prodej nových PC

Kamerové systémy

Kontakt 775 059 248
www.home-pcservis.cz

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

Studenti a senioři 
– sleva.

  Dárkové poukazy, 
permanentky. 

Zdeňka Pátková

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

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

Mgr. Jana Pflugerová
advokát
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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 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

AZ - ENERGIE s.r.o.
JABLOŇOVÁ 36

ČESKÉ BUDĚJOVICE
PSČ: 370 06

Tel.: 604 297 395
info@az-energie.cz
www.az-energie.cz
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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

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

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

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



32

Zpravodaj města Chodova. Květen 2014

Placená inzerce

Zpravodaj města Chodova. Květen 2014

OPRAVA
praček - myček - el. spotřebičů

Marek Černý
Sportovní 555

357 33 Loket

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

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Prodej   slepiček 

  V pondělí  5.května a 2. června  2014     
Chodov – parkoviště naproti klubu Luna – 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  
 výkup králičích kožek cena dle poptávky

Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční -
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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% 

ZALUZIEv

NA PLASTOVÁ OKNA

S Í T Ě  P R O T I  H M Y Z U
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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

C H O D O V S K É  R E A L I T Y 
AKTUÁLNĚ NABÍZÍME :

Rodinný dům v Chodově, 
zahrádku s chatkou v Chodově i K. Varech,

byt 2+1 ve Smetanově ul., 1+1 U Porcelánky 
pronájem garsonky v N. Sedle

1+1 v Chodově za 250 tisíc

Po p t á v á m e  p r o  n a š e  k l i e n t y  :
Domy a byty v Chodově a okolí na prodej i pronájem 

nabídněte na tel: 777 11 33 44 
nebo pište na email: knopfova@chodovske-reality.cz

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

KOMPLETNÍ NABÍDKA NA 
www.chodovske-reality.cz

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

mobil: 602 190 602
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