
ROČNÍK XIV

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J
ČÍSLO 3/2016 BŘEZEN 2016 ZDARMA

adamovských 
výtvarníků

Soutěžní kategorie:

I.  Předškolní věk
II.  Mladší školní věk (1.–4. třída)
III.  Starší školní věk (5.–9. třída)

Salon dětských

Městské kulturní středisko Adamov, Město Adamov, Firma Eden Europe, s.r.o. 
Adamov – hlavní partner akce, Farnost Adamov, Firma Adavak s.r.o. Adamov

vernisáž výstavy spojená 
s vyhodnocením soutěže 

18. března 2016 
v 17 hodin

Uzávěrka soutěžní části akce 
tj. termín pro doručení soutěžních 
prací do MKS Adamov, Opletalova 22: 

 14. března 2016

Výstava bude probíhat ve dnech: 
18.–24. a dále od 29. – 31. března 2016 
v pracovních dnech v době od 14:00 

do 17:00 hodin, v sobotu a neděli 
v době od 14:30 do 17:00 hodin

IV.  Základní umělecká škola
V.  Společná práce
VI.  Dobrý nápad

Svoz prací: 

 15. března 2016

EDEN–RÁJ
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Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel
29.2.2016 14:30 Soutěžní odpoledne pro seniory: „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ MKS Adamov

1.3.2016 16:00 Turnaj v petanque Městský klub mládeže

1.3.2016 17:00 Káva o páté s MARIÍ FORMÁČKOVOU MKS Adamov

3.3.2016 15:00 O prázdninách za pohádkou „ŘACHANDA“ MKS Adamov

4.3.2016 09:30 „Táto, mámo – POMOZTE...“ MKS Adamov

4.3.2016 18:00 Zájezd do Divadla Radost - „STRAKONICKÝ DUDÁK“ MKS Adamov

5.3.2016 08:00 Turnaj dospělých ve stolním tenisu TJ Spartak Adamov - oddíl 
stolního tenisu

5.3.2016 15:00 Hokej muži: Dynamiters Blansko HK - TJ Spartak Adamov TJ Spartak Adamov - oddíl 
ledního hokeje

XVII. školní ples (foto Lukáš Malý).
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Z jednání Rady města Adamova
Na  33. schůzi Rady města Adamova 

konané dne 18. 1. 2016 vzala Rada města 
na  vědomí předložený zápis z  12. zasedá-
ní Kulturně informační komise a  zápis ze  
7. zasedání Sportovní komise, které se kona-
ly dne 10. 12. 2015. 

Se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s. byla uzavřena smlouva 
o  umístění veřejné komunikační sítě v  ob-
jektu č. p. 322 (bývalý internát), která posílí 
a  zkvalitní stávající technologické zařízení 
umístěné na střeše objektu. 

Byl schválen Dodatek č. 2 ke  Smlouvě 
o  nájmu movité věci „ALL-IN“ č. 141/ADA-
MOV/ALL-In/40413 č. 2013/031, který se týká 
kopírovacího stroje UTAX CD 1120 sloužící-
ho ke  kopírování pro veřejnost občanům. 
Tento stroj bude vyřazen ze seznamu zapůj-
čených strojů a bude odprodán městu Ada-
mov za symbolickou cenu 100,- Kč (+ DPH).

Na  základě předložené žádosti odsou-
hlasila Rada města Adamova užití znaku 
Města Adamova pro účely obrazové přílohy  

vědecké publikace „Klíč ke  znakům měst 
České republiky“. 

Rada města Adamova schválila termíny 
svatebních obřadů na  rok 2016 a stanovila 
obřadní síň Městského úřadu Adamov jako 
úředně určenou místnost pro konání sva-
tebních obřadů.

Rada města Adamova vzala na  vědomí 
informace o zápisu do MŠ v roce 2016 a kri-
téria přijetí do  MŠ pro školní rok 2016/17 
předložené ředitelkou ZŠ a  MŠ Adamov. 
Dále bylo schváleno zapojení ZŠ a MŠ Ada-
mov do rozvojového programu: „Kompen-
zační pomůcky pro žáky se zdravotním po-
stižením v roce 2016“.

V  souladu se zněním Pravidel pro hos-
podaření s byty v majetku Města Adamova 
schválila Rada města Adamova vyřazení žá-
dostí o pronájem bytu ve třech případech. 

Rada města Adamova schválila vzory 
Dodatků nájemních smluv zahrnující na-
vyšování nájemného v  nájemních bytech 
v  majetku města, které bylo schváleno na   
28. schůzi Rady města Adamova. 

Rada města Adamova vzala na  vědomí 
změny rozpisu rozpočtu č. 24/2015, kte-
ré budou provedeny v  účetním období 
12/2015.

Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci, udělila Rada měs-
ta Adamova generální souhlas zřizovatele 
pro rok 2016 k  přijímání finančních účelo-
vě neurčených darů do vlastnictví příspěv-
kové organizace, v  jednotlivých případech 
do  20.000,- Kč, a  zároveň ji uložila povin-
nost, předložit zřizovateli do 31. 1. 2017 pře-
hled o všech přijatých darech v r. 2016.

Na 34. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 8. 2. 2016 vzala Rada města na vě-
domí předložené zápisy z 13. zasedání Kul-
turně informační komise ze dne 19. 1. 2016, 
z  8. a  9. zasedání Sportovní komise, které 
se konaly ve dnech 14. 1. 2016 a 4. 2. 2016  
a  z  9. schůze Likvidační komise konané 
dne 21. 12. 2015. Zároveň vzala Rada města 
Adamova na vědomí Inventarizační zprávu 
Města Adamova za r. 2015.

Datum Čas Akce Pořadatel

6.3.2016 08:00 Turnaj mládeže ve stolním tenisu TJ Spartak Adamov - oddíl 
stolního tenisu

7.3.2016 15:00 Vyrábíme přáníča pro maminky Městský klub mládeže

10.3.2016 18:00 „Hudební čtvrtek“ - MUZIKOTERAPIE s Kateřinou Paclíkovou MKS Adamov

11.3.2016 ŠESTÝ PLES MĚSTA ADAMOVA MKS Adamov

11.3.2016 16:00 Turnaj v Kulečníku Městský klub mládeže

12.3.2016 09:00 Halový turnaj mladších přípravek FK Adamov

12.3.2016 14:30 Halový turnaj mladších žáků FK Adamov

13.3.2016 16:00 Víkendové setkání s pohádkou: POHÁDKY Z POLE, ZE DVORKU A ZE ZAHRÁDKY MKS Adamov

14.3.2016 08:00 Úřední den Finančního úřadu Blansko v Adamově Město Adamov

15.3.2016 15:00 Turnaj ve vybíjené Městský klub mládeže

17.3.2016 Zájezd do Prahy - muzikál ANGELIKA MKS Adamov

18.3.2016 Připravujeme „SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ“ MKS Adamov

19.3.2016 „Cesty k adamovským studánkám“ - vycházka do Josefovského údolí Komise PZMA & MA21

19.3.2016 09:30 Vycházka za studánkami Josefovského údolí TJ Spartak Adamov - oddíl 
turistiky

20.3.2016 11:00 Běh na Nový hrad TJ Spartak Adamov - oddíl 
orientačního běhu

21.3.2016 19:00 Zájezd do MDB na představení „Malý rodinný podnik“ MKS Adamov

23.3.2016 15:30 Platoni Městský klub mládeže

24.3.2016 18:00 Přednáška „DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA“ MKS Adamov

29.3.2016 09:45 Dopoledne s pohádkou - HONZA, KYTARA A PÍSNIČKA MKS Adamov

30.3.2016 18:00 Koncert „Vlídného písničkáře“ PAVLA HELANA MKS Adamov

7.4.2016 17:00 Den země – úklidová brigáda Za Adamov čistější Komise PZMA & MA21
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V  souladu s  ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve  zně-
ní pozdějších předpisů, byl schválen vnitř-
ní předpis č. 1/2016 - Směrnice pro činnost 
městského kamerového dohlížecího systé-
mu, s platností a účinností od 8. 2. 2016, zo-
hledňující změny v počtu a umístění kamer 
městského dohlížecího systému.

Při příležitosti připomenutí 57. výročí po-
vstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibe-
tu schválila Rada města Adamova připoje-
ní města Adamova k  podpoře akce „Vlajka 
pro Tibet“. 

Na  základě vlastní žádosti odvolala 
Rada města Adamova pana Ing.  Pavla Krá-
le z členství ve Sportovní komisi 2014-2018 
a  jmenovala novým členem Sportovní ko-
mise 2014-2018 pana Jiřího Němce st.

Se společností Adavak, s. r. o. byl schvá-
len Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce te-
pelné energie pro rok 2016, včetně jeho pří-
loh, kterým se upravuje smluvní vztah pro 

odběr tepla na odběrné místo budovy MěÚ 
Adamov pro rok 2016.

K žádosti Městského úřadu Blansko o vy-
jádření k  udělení licence na  provozování 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy 
– městské autobusové dopravy pro doprav-
ce ČAD Blansko a. s. na  provoz linky: Ada-
mov III – Železniční stanice – Horka zaslala 
Rada města Adamova kladné stanovisko.

Se společností E.ON Distribuce a. s. byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na  umístění nové-
ho kabelového vedení NN, realizovaného 
v  rámci stavby „Adamov – úprava DS, vo-
dojem Horka“ zajišťující připojení pozemku 
parc. č. 280/3 (sklaďák) na  distribuční sou-
stavu NN. 

Rada města Adamova schválila Dodatek č. 1 
Smlouvy o  nájmu nebytových prostor č. 
01/2014/SN ze dne 16. 4. 2014 se společnos-
tí Pivovary Lobkowicz Group, a. s., kterým 
se mění obchodní jméno nájemce, ustano-

vení o  provádění revizí a  opravuje se da-
tum ve smlouvě. Zároveň byl se společnos-
tí Pivovary Lobkowicz Group, a. s. uzavřen  
Dodatek č. 1 Smlouvy o  nájmu plochy pro 
reklamní účely č. 2014/RPP/17/110 ze dne  
16. 6. 2014. 

Základní škole a mateřské škole Adamov, 
příspěvkové organizaci, byl schválen před-
ložený odpisový plán pro rok 2016. 

Městskému kulturnímu středisku Ada-
mov, příspěvkové organizaci, byl pro rok 
2016 dán generální souhlas zřizovatele 
k  přijímání finančních účelově neurčených 
darů do  vlastnictví příspěvkové organiza-
ce, v jednotlivých případech do 20.000,- Kč. 

Na  závěr byl schválen program  
10. zasedání Zastupitelstva města Adamo-
va, které se bude konat ve čtvrtek 25. úno-
ra 2016 v  16.00 hodin na  Městském úřadu 
v Adamově.

Ze svodky událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z ledna 2016 
konkrétně:

Strážníci byli požádáni o  prověření od-
staveného vozidla AVIA, které se nacházelo 
na pozemku města a kolem měl být pohá-
zený použitý zdravotnický materiál. Strážní-
ci situaci na místě prověřili a k jejich zděšení 
se opravdu ve vozidle i v jeho těsné blízkosti 
nacházely injekční stříkačky a další použitý 
zdravotnický materiál. Ve spolupráci s MěÚ 
Adamov a odborem správy majetku města 
byl odbornou firmou proveden úklid zne-
čištění a zajištění vozidla tak, aby nemohlo 
dojít nevědomky ke  kontaktu s  infekčním 
materiálem. Dále bude provedena likvidace 
tohoto materiálu a odstranění vozidla z po-
zemku města. 

Při pochůzkové činnosti byli strážníci 
upozorněni všímavým občanem města, že 
na  ul. Neumannova se nachází muž, který 
bezvládně leží vedle parkoviště. Strážníci 
ihned přispěchali muži na  pomoc. Jak se 
ukázalo, muž byl zřejmě na  rybách, jelikož 
vedle něj ležel rybářský prut. Zapálený ry-
bář chytal tak dlouho, nebo oslavoval své 
úlovky, až mu v krvi stoupla hladina alkoho-
lu natolik, že nebyl schopen chůze. Strážní-
kům se podařilo kontaktovat jeho rodinné 
příslušníky, kteří přišli a odvedli si ho domů.

Některým lidem není lhostejný osud dru-
hých, zejména pak, když se jedná o nezletilé 
děti. Nejinak tomu bylo i u obyvatelů byto-
vého domu na ul. P. Jilemnického, kteří při-
volali strážníky do  jednoho z  bytů, ve  kte-
rém žijí rodiče a jejich nezletilé děti. Rodiče 
zřejmě nemohou najít nejvhodnější cestu 

k tomu, aby své spory řešili klidnou formou, 
a  jsou u  nich časté hádky za  přítomnos-
ti dětí, které tímto chováním trpí nejvíce. 
Strážníci na  místě prověřili zejména situa-
ci u  nezletilých dětí a  spory pro tento den 
uklidnili. Celou věc poté postoupili na  od-
dělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ 
Blansko k provedení dalšího opatření. 

K  převozu agresivního mladíka do  lé-
čebného zařízení si ZZS vyžádala asisten-
ci strážníka. Před příjezdem na  místo však 
stihnul mladík utéct a  ZZS tedy odjela 
s  prázdnou. Strážníkovi se však zanedlou-
ho podařilo mladíka vypátrat. Tento se sice 
snažil vzdorovat a před příjezdem vozu ZZS 
z místa opět odejít, avšak strážník mu v tom 

zabránil použitím donucovacích prostřed-
ků. Mladík byl poté převezen k hospitalizaci 
v odborném zařízení. 

Dále strážníci v měsíci lednu řešili odchyt 
psa a  jeho vráceni majiteli, porušení tabá-
kového zákona, kdy docházelo ke  kouření 
na zastávce MHD, asistenci při odchodu ne-
ukázněného hosta z hotelu Pod Horkou, ne-
oprávněný odběr elektrické energie a s tím 
spojené podezření ze spáchání přestupku 
na  úseku ochrany před alkoholismem a  ji-
nými toxikomaniemi a  v  neposlední řadě 
nerespektování vyhlášky města Adamova 
upravující venčení psů. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 2. 2.  Milada Pospíšilová, 88 roků,  

Tererova 6
 2. 2.  Zdenka Hodaňová, 70 roků, 

Opletalova 50
 8. 2.  Mária Horňáková, 85 roků, Tererova 8
 10. 2.  Václav Pecha, 75 roků, Tererova 2
 12. 2.  Vlasta Unzeitigová, 80 roků,  

Sadová 18
 13. 2.  Oldřich Wágner, 86 roků, Blažkova 1
 17. 2.  Marie Karasová, 75 roků, Údolní 3
 22. 2.  Alois Lepka, 75 roků, Fibichova 28
 24. 2.  Božena Cyprová, 70 roků,  

Petra Jilemnického 15

 27. 2.  MUDr. Jaroslava Patáková, 82 roky, 
Komenského 13

 28. 2.  Zdenka Nováčková, 80 roků, Údolní 1
 28. 2.  Stanislav Lahodný, 70 roků,  

Petra Jilemnického 23

Úmrtí
 22. 1.  Jiří Nejezchleb, roč. 1964,  

Petra Jilemnického 19
 24. 1.  Jiří Korabečný, roč. 1932, 

Komenského 21 
 4. 2.  Miluška Konečná, roč. 1940, 

Komenského 11
 6. 2.   Miluše Staňková, roč. 1956,  

Petra Jilemnického 5
 10. 2.   Ladislav Buša, roč. 1933, Bezručova 10
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Prezident Zeman v Adast Systems a.s.
V  rámci své třídenní návštěvy Jihomorav-
ského kraje zavítal prezident Miloš Zeman 
s  doprovodem také do  Adamova. Dne  
25. ledna zde navštívil firmu Adast Systems a. s. 
Zde se po  prohlídce haly montáže výdej-

ních stojanů pro výdej pohonných hmot 
uskutečnilo setkání s  pracujícími. Na  závěr 
besedy obdržel prezident Zeman od před-
stavitelů firmy dar pro garáže Pražského 
hradu – výdejní stojan pro výdej benzinu. 

Informace o Pečovatelské službě města Adamova 
„Když se vytratila veškerá naděje, když ni-

kdo nepřichází na pomoc 
a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc 

přece přichází, i když nevím jak a odkud“ 
Mahátmá Gándhí 

Pečovatelská služba města Adamova 
je zařazena do organizační struktury 
Městského úřadu v Adamově, odboru 
sociálních a správních věcí se sídlem 
Pod Horkou 101/2, Adamov, 679 04. 

Osobou odpovědnou za  provoz, kvalitu 
sociálních služeb a  za  tým pracovníků pe-
čovatelské služby je vedoucí odboru soci-
álních a  správních věcí Městského úřadu 
v Adamově. 

Kontakt: Mgr.  Dobra Moserová, 1. pa-
tro, dveře číslo 24, tel. 516  499  624, mob. 
602 788 015, e-mail social@adamov.cz.

Pracovní tým Pečovatelské služby v Ada-
mově, pracovnice v  sociálních službách, 
provádějící přímo výkon služeb, sídlí v pro-
storách Domu s  pečovatelskou službou 
v Adamově na ulici Komenského č. 1. 

Kontakt: terénní pracovnice Věra Ko-
vářová a  Miroslava Manoušková, tel. 
723 755 352, pracovnice v DPS Marie Vrtě-
lová, tel. 773 680 067. 

Pečovatelská služba města Adamova po-
skytuje pomoc občanům se zdravotním po-
stižením a seniorům, kteří dosáhli věku roz-
hodného pro přiznání starobního důchodu, 
žijícím trvale nebo dlouhodobě na  území 
města Adamova a  jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby. Věková struktura cílové 
skupiny je dospělý 27 – 64 let, mladší senioři 
65 – 80 let, starší senioři – nad 80 let. 

Pečovatelská služba je poskytována 
občanům v  jejich přirozeném prostředí, 
tedy v bytech a domech, ve kterých žijí, po-
kud se nacházejí na území města Adamova. 
Místem poskytování pečovatelské služby 
jsou byty občanů bydlících v Domě s pečo-
vatelskou službou a obydlí ostatních obča-
nů na území města Adamova. 

Pečovatelská služba poskytuje tyto 
základní činnosti:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-
nutí podmínek pro osobní hygienu, 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-
tění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 • zprostředkování kontaktu se společen-
ským prostředím. 

Služba se poskytuje za úplatu, kdy in-
formace o ceníku je součástí každé návště-
vy u  klienta v  případě jeho zájmu o  tuto 
službu. Je rovněž zveřejněn na  stránkách 
města Adamov www.adamov.cz, a to v sek-
ci Odkazy a rady, Pečovatelská služba. Pečo-
vatelská služba města Adamova je financo-
vána nejenom z rozpočtu města Adamova, 
ale je spolufinancována i  Jihomoravským 
krajem. 

Upozorňujeme zájemce, že se mo-
hou se svými požadavky na tuto službu 
obrátit, stejně jako mohou podat žá-
dost do  Domu s  pečovatelskou službou 
v Adamově na ulici Komenského 1, kde je 
tato pomoc poskytována v běžné pracovní 
době od 7.30 – 15. 30 hodin. 

Podmínky pro přijetí do  DPS v  Adamo-
vě jsou obecně věk nad 65 let a  potřeba 
této péče, občan města Adamova s věkem 
pod 65 let, příjemce invalidního důchodu 
III. stupně, jehož zdravotní stav vyžaduje 
bezbariérovou úpravu bydlení nebo občan 
starší 63 let, kterému byl vlivem nezavi-
něných okolností ze strany pronajímatele 
ukončen nájem z bytu. Bližší informace jsou 
zveřejněny na  stránkách www.adamov.cz 
 – v sekci Odkazy a rady, Pečovatelská služ-
ba, DPS Komenského. 

DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM I DOSAVADNÍ 
PŘÍZEŇ A BUDEME SE TĚŠIT 
NA SPOLUPRÁCI S VÁMI 

Výměna sloupů 
elektrického vedení 

Oznamujeme nájemníkům zahrádek, 
že v období 7. 3. – 31. 3. 2016 proběh-
ne v  zahrádkářské lokalitě za  teniso-
vými kurty (parc. č. 425 a  422 v  k. ú. 
Adamov) výměna sloupů elektrického 
vedení včetně natažení nových lan VN 
a  prořez stromů nad vedením. V  šir-
ší části lokality „u  tenisových kurtů“ 
bude přes zahrádky projíždět techni-
ka, v užší části lokality „louka pod Ada-
movem“ směrem k ČOV proběhne vý-
měna sloupů ze silnice. Práce bude 
provádět firma ELQA s. r. o., kontaktní 
osoba Jan Kuchynka (tel. 777 888 108). 
Žádáme nájemníky o  trpělivost a  str-
pění průjezdu a  pohybu techniků 
po  zahrádkách v  souvislosti s  výše 
uvedenými činnostmi.

Odbor správy majetku města
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Z činnosti komise PZMA&MA21
Komise Projektu Zdravého města Ada-

mov a  Místní agendy 21 (PZMA&MA21) 
působí jako poradní orgán Rady města 
od  roku 2007, kdy město vstoupilo do  Ná-
rodní sítě Zdravých měst (NSZM). Činnost 
komise vychází z principů Místní agendy 21, 
jejichž podstatou je větší zapojování veřej-
nosti do  života města a  zlepšování kvality 
veřejné správy. Komise k tomu využívá me-
todického vedení poskytovaného NSZM 
i  Zdravým Jihomoravským krajem, s  nimiž 
aktivně spolupracuje.

Od  minulého roku 2015, který byl  prv-
ním rokem současného volebního období 
zastupitelstva, pracuje komise v mírně po-
změněném složení se dvěma  novými čle-
ny, kterými jsou zastupitel ing.  Vladimír 
Bílý a pan Lukáš Malý. Vedení komise opět 
tvoří předseda RNDr.  Karel Truhlář, člen 
městského zastupitelstva a  koordinátorka 
Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru soci-
álních a správních věcí města. V komisi jsou 
dále zapojeni ing. Glena Rauerová, Zlatuše 
Němcová, Mgr.  Lenka Dohová a  místosta-
rosta města Jiří Němec.

Na počátku roku si komise sestaví tema-
tické a  kalendářní plány práce, které jsou 
vodítkem pro její činnost. Pořádané akce 
jsou mimo jiné inspirovány celorepubliko-
vými osvětovými kampaněmi, ale máme 
i  své kampaně místní. K  těm celorepubli-
kovým loni náležely Den bez tabáku, který 
se pro adamovskou veřejnost uskutečnil 

v  květnu v  Městském klubu mládeže a  říj-
nový Den zdraví. Ten byl zaměřen na sezná-
mení školní mládeže s  principy zdravého 
stravování. Jídla a nápoje si dívky i chlapci 
připravili z dodaných surovin prostředky, ji-
miž je škola vybavena. Jeden recept z této 
akce byl oceněn v  rámci celorepublikové 
soutěže Fit svačina finanční odměnou a vy-
bavením pro školu v celkové výši 17 tisíc Kč. 

Na  místní úrovni pokračovala kampaň 
„Cesty k  adamovským studánkám“. Byly 
publikovány články o dalších 9 studánkách 
a u poloviny z nich byl zajištěn certifikovaný 
rozbor vody, která z nich vytéká. Ke studán-
kám, které se často nacházejí mimo znače-
né turistické trasy, byly uspořádány dvě vy-
cházky. 

Dalšími místními kampaněmi jsou „Pyšní-
me se okolím“, v níž se podporuje zlepšení 
vzhledu prostorů u bytových domů a „Ada-
mov v pohybu“, kam spadá pořádání Miku-
lášského běhu, který má sportovně spole-
čenské zaměření. 

Komise také zastřešuje organizaci jarního 
a podzimního úklidu zejména hůře dostup-
ných míst na  území města i  jeho blízkého 
okolí. Loni na podzim byl tradiční úklid roz-
šířen ještě o vysázení cibulek šafránu na ně-
kolika travních plochách města, výsledek by 
se měl projevit v nejbližších týdnech. 

Po  několika letech bylo loňského září 
uspořádáno Veřejné fórum, na  které na-
vázala ověřovací anketa. Účast občanů 

na  adamovském fóru i  vrácený počet an-
ketních lístků převýšily ve  srovnání s  dal-
šími 54  municipalitami NSZM republikový 
průměr. Na  10 nejpalčivějších problémech 
vzešlých z fóra i významně početně podpo-
řených námětů z ankety se pracuje. Občané 
jsou o  tom průběžně informováni zejmé-
na prostřednictvím Zpravodaje a  dále bu-
dou informováni na  dalším Veřejném fóru, 
které letos proběhne v  úterý 20. září. Stej-
ně jako v minulých letech bude adamovská 
veřejnost seznamována s chystanými akce-
mi a jejich vyhodnocením kromě tištěného 
Zpravodaje též přes webové stránky města 
a facebooku komise.

Nejbližší akcí, kterou komise uspořádá, 
bude vycházka, jejíž trasa souvisí s kampa-
ní „Cesty k adamovským studánkám“. Ten-
tokrát obejdeme studánky nacházející se 
v Josefovském údolí. Vycházka se uskuteč-
ní v sobotu 19. března dopoledne, podrob-
nější informace budou zveřejněny na webu 
města.

Přerušení dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 
údržbových a revizních prací - bude přeru-
šena dodávka elektrické energie:

Dne 03. 03. 2016 od 08:00 do 16:00 hod.
 • ulice Fibichova dům č. o. 3
 • ulice Bezručova objekt č. e. 322
 • ulice Kolonie objekty č. p. 302, 304, 305, 
307, 446, 447
 • ulice Nádražní odběr TS Spartak Adamov 
u podchodu
 • ulice Plotní včetně garáží
 • ulice Vodní
 • ulice Mírová od  domu č. o. 3 po  konec 
města směr Josefov
 • Smetanovo náměstí přístavek k  obchod-
nímu centru směrem k ul. Plotní

Dne 07. 03. 2016 od 07:00 do 15:00 hod.
 • ulice Plotní včetně garáží
 • ulice Mírová od  domu č. o. 3 po  konec 
města směr Josefov

 • ulice Vodní
 • Smetanovo náměstí přístavek k  obchod-
nímu centru směrem k ul. Plotní

Dne 17. 03. 2016 od 07:00 do 15:00 hod.
 • ulice Osvobození od  hřbitova po  její ko-
nec směr benzín. čerp. stanice
 • ulice Nádražní - jedna strana od  benzí-
nové čerpací stanice po areál les. závodu  
(p. č. 374)

Dne 17. 03. 2016 od 07:00 do 15:00 hod., 
dne 21. 03. 2016 od 07:00 do 15:00 hod., 
dne 24. 03. 2016 od 07:00 do 15:00 hod 
a ve dnech od 02. 05. 2016 22:00 do  
03. 05. 2016 06:00 hod.
areál čistírny odpad. vod za  Adamovem 
směr Bílovice napájený z odběratelské tra-
fostanice Adamov - Čistička (č. 320355)

Dne 29. 03. 2016 od 08:00 do 10:00 hod. 
 • ulice Fibichova od garáží a vodárny u za-
táčky po ul. Opletalova 

 • ulice Neumannova
 • ulice Ronovská
 • ulice Opletalova
 • ulice Dvořákova
 • ulice Blažkova
 • ulice Terrerova
 • ulice Údolní kromě garáží u domu č. 362/2 
na ul. Jilemnického

Dne 31. 03. 2016 od 11:00 do 13:00 hod.
 • ulice Mírová od  domu č. o. 3 po  konec 
města směr Josefov
 • ulice Vodní 
 • ulice Plotní včetně garáží
 • Smetanovo nám. kromě obchodního cen-
tra č. p. 323
 • ulice U Kostela dům č. o.3 + kostel
 • ulice Pod Horkou domy č. o. 17, 19, 21
 • ulice Osvobození od  Smetanova nám. 
po ul. Sadová
 • ulice Sadová od ul. Osvobození po domy 
č. o. 13 + 14
 • ulice Komenského dům č. o. 2
 • ulice Nádražní dům č. p. 57
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Městský kamerový systém
Dalším z úkolů, který vzešel z loňského 
Fóra Zdravého města Adamov, bylo 
zvýšení bezpečnosti ve městě pomocí 
kamerového systému. 

Městská policie Adamov tedy tímto ozna-
muje občanům, že došlo ke zřízení nového 
městského kamerového dohlížecího systé-
mu (MKDS), který bude využíván strážníky 
MP Adamov jako technická podpora k  pl-
nění jejich úkolů. Účelem zřízení tohoto 
MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti ob-
čanů a ochrana majetku. MKDS využívá ně-
kolik kamer, které jsou umístěny na vytipo-
vaných místech ve  městě. Kamery pořizují 
nepřetržitý záznam a tento je dále využíván 
strážníky MP Adamov v případech, kdy je to 
nutné k  projednání podezření ze spáchání 
přestupku apod. Jednotlivé kamerové body 
jsou viditelně označeny tabulkou s  pikto-
gramem kamery. 

Jedná se o tyto kamerové body:
Kamerový bod č. 1 - prostor přízemí ob-
jektu tzv. lávky vedoucí z  ul. Komenského 
na ul. Sadová. Směrovaný do prostoru vstu-
pu.

Kamerový bod č. 2 – prostor přízemí ob-
jektu tzv. lávky vedoucí z  ul. Komenské-
ho na ul. Sadová. Směrovaný k výtahovým 
dveřím a schodišti. 
Kamerový bod č. 3 – prostor prvního patra 
objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komenské-
ho na  ul. Sadová. Směrovaný do  prostoru 
výtahových dveří.
Kamerový bod č. 4 – prostor druhého pa-
tra objektu tzv. lávky vedoucí z ul. Komen-
ského na ul. Sadová. Směrovaný do prosto-
ru výtahových dveří.
Kamerový bod č. 5 – prostor výtahu v ob-
jektu tzv. lávky vedoucí z  ul. Komenského 
na ul. Sadová. 
Kamerový bod č. 6 – prostor ochozu 
na Alexandrově rozhledně 
Kamerový bod č. 7 – prostor technické 
místnosti na Alexandrově rozhledně 
Kamerový bod č. 8 – prostor výtahu v by-
tovém domě tzv. internátu na  ul. Komen-
ského 6. 

Kamerový bod č. 9 – prostor před vstu-
pem do domu tzv. internátu na ul. Komen-
ského 6. 
Kamerový bod č. 10 – prostor za vstupem 
do domu tzv. internátu na ul. Komenského 6. 
Směrovaný k vchodovým dveřím. 
Kamerový bod č. 11 – prostor přízemí 
domu tzv. internátu na  ul. Komenského 6. 
Směrovaný k výtahovým dveřím.
Kamerový bod č. 12 – prostor pravého 
schodiště v  přízemí domu tzv. internátu 
na ul. Komenského 6. 
Kamerový bod č. 13 – prostor vstupu 
do  sklepů domu tzv. internátu na  ul. Ko-
menského 6. Směrovaný k výtahovým dve-
řím. 
Kamerový bod č. 14 – prostor pravého 
schodiště v nejvyšší části domu tzv. interná-
tu na ul. Komenského 6.
Strážníci se záznamy z  kamerových bodů 
zacházejí jako s  osobními údaji a  jsou za-
bezpečeny tak, aby nemohlo dojít k  neo-
právněné manipulaci nebo jejich zneužití. 
Doufáme, že zřízení MKDS povede k  větší 
bezpečnosti občanů města Adamova.

za MP Adamov Mgr. Vítězslav Červený  
za Komisi PZMA a MA21 Jiří Němec 

Zářivky do popelnice nepatří 
Nefunkční zářivky a  výbojky nepatří 

do  kontejneru se směsným komunálním 
odpadem, protože z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. Občané města 
Adamova mohou bezplatně odkládat vy-
řazené zářivky na sběrný dvůr firmy GAMA 
J+P, s. r. o., Kolonie 302, Adamov. Zpětný od-
běr všech použitých elektrozařízení zajišťují 
kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elek-
trowin, které k tomu opravňuje zápis do Se-
znamu výrobců elektrozařízení vedeného 
ministerstvem životního prostředí.

Kolektivní systémy smluvně zajišťují celý 
proces, to znamená od vytvoření sítě sběr-
ných míst (s  využitím sběrných dvorů), až 
po  předání zpětně odebraných elektroza-
řízení firmám, které se specializují na jejich 
ekologické zpracování a  recyklaci. Cílem 
je separovat elektrozařízení, jež obsahuje 
využitelné či nebezpečné látky od ostatní-
ho odpadu, který končí na skládkách nebo 
ve spalovnách.

Zpětný odběr použitých výrobků jako 
jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky 
a  další zařízení je financován jejich výrobci 
a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené 
elektrospotřebiče, za  které nebyl při jejich 
nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten 
se od  srpna 2005 uvádí při prodeji nových 

výrobků odděleně od  ceny. Systém zpět-
ného odběru a  ekologického zpracování 
elektroodpadu však nemůže fungovat bez 
aktivního a vstřícného přístupu spotřebite-
lů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu ne-
funkční zářivku na místě k tomu určeném, to 
znamená v místě zpětného odběru nebo při 
nákupu nového výrobku přímo v prodejně, 
přispěje k ochraně životního prostředí.

Na základě smlouvy o spolupráci, kterou 
Město Adamov uzavřelo s kolektivním sys-
témem EKOLAMP, byly do sběrného dvora 
firmy GAMA J+P, s. r. o., umístěny speciální 
kovové kontejnery, do kterých mohou zdar-
ma odkládat použité světelné zdroje nejen 
občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elek-
trozařízení používají či shromažďují při své 
podnikatelské činnosti (prodejny, elektro-
montážní firmy, menší podniky, instituce 
apod.).

EKOLAMP obci přispívá na  náklady pro-
vozu sběrného místa a  plně hradí veškeré 
náklady na přepravu a recyklaci. Tím město 
ušetří část prostředků ze svého rozpočtu ur-
čených na  provoz systému nakládání s  ko-
munálním odpadem, které může investo-
vat na nákup nádob na separovaný odpad 
a rozšířit tím sběrnou síť ve městě. 

Odbor správy majetku města 

Přednáška 3. března 2016  
v 18:30 hodin (do 19:30 hod.) v MKS
Co ukrývá areál Ekologického volnoča-
sového centra Švýcárna? Co vše v něm 
probíhá a čím si můžete být s EVC Švý-
cárna vzájemně nápomocní. Příběh 
Švýcárny a  o  dění nejen na  ní bude 
vyprávět a na Vaše otázky zodpoví Ře-
ditel EVC Švýcárna Ing.Robert Robby 
Kubáň. 
O organizaci blíže na www.svycarna.eu.

Odhalená  
tajemství Švýcárny
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Co chcete  
v Adamově změnit?
Dne 2. 11. 2015 byly výsledky ověřené an-
ketou v tzv. 10 TOP problémech z Fóra 2015 
předloženy na jednání Rady města Adamo-
va. 

Rada města Adamova stanovila tyto 
garanty za jednotlivé problémy:

1. Účinnější postih majitelů psů za  znečiš-
ťování – místostarosta.

2. Vybudování cyklostezky městem podél 
řeky Svitavy – starosta.

3. Zřízení bankomatu v Adamově III  
– starosta.

4. Zvýšení bezpečnosti ve  městě pomocí 
kamerového systému – místostarosta.

5. Renovace bazénu na koupališti pro školu 
i veřejnost – starosta.

6. Zajištění více parkovacích míst v  sídliš-
tích města – místostarosta.

7. Zřízení zastávky MHD Sadová  
– místostarosta.

8. Sanace skládky odpadů pod novým 
hřbitovem – vedoucí odboru SMM.

9. Zbudování venkovní posilovny na Ptači-
ně – místostarosta.

10. Zvelebení prostoru kolem Ptačí studán-
ky – RNDr. Karel Truhlář. 

Návrhy řešení jednotlivých problémů, které 
byly projednány v komisi PZMA a MA21 dne 
30. 11. 2015, byly předloženy jednání Rady 
města Adamova dne 15. 12. 2015. 

O způsobech jejich řešení komise již začala 
a bude i nadále občany města Adamova po-
stupně informovat. 
Komise eviduje také další náměty, které za-
zněly na  jednání Fóra, i  připomínky, které 
byly dopsané do anketních lístků. Jejich ře-
šením se bude ve spolupráci s orgány města 
postupně rovněž zabývat. 

Komise PZMA a MA21 
politik Projektu Zdravé město Adamov 
a  místní Agendy 21: RNDr.  Karel Truhlář,  
e-maill: karel.truhlar@centrum.cz
koordinátorka Projektu Zdravé město Ada-
mov a místní Agendy 21: Mgr. Dobra Mose-
rová, e-mail: social@adamov.cz
web: www.adamov.cz/zdrave-mesto, face-
book: www.facebook.com/pzmadamov,  
e-mail: pzma@adamov.cz

Slova pro povzbuzení
Jeden můj známý s  humorem konstatoval, 
že roční období se u  nás brzo přemenují 
na horko, vedro, podzim, jaro. Tropické tep-
loty v  létě a mírné v zimě by tomu i dávaly 
za  pravdu. Kdybychom si však jen hráli se 
slovy, bylo by to velmi málo. Díky za to, že už 
se ozvaly názory na  ochranu úrodné půdy 
a  vodních zdrojů, které zvýšenými teplota-
mi našeho podnebí trpí asi nejvíc. Nejsme to 
tedy my, kdo nejvíc trpí horkem u osvěžují-
cích klimatizací anebo ventilátorů. Nejsou 
to ani zvířátka nebo rostlinky. Prvními likvi-
dovanými jsou opravdu půda a voda. Určitě 
není důvod k panice z jejich nedostatku, ale 
je na druhou stranu dobře, že se najde ně-
kdo, komu je líto byť jednoho metru ornice 
nebo třeba zbytečně vylité pitné vody. Jsou 

to skutečné poklady, které patří k základní-
mu bohatství naší země. Nic na tom nemění 
fakt, že jsme země údajně průmyslová, která 
se utěšuje, že v případě potřeby si chybějící 
potraviny obstará stejně jako je zvyklá naku-
povat suroviny... Proměnu našich tradičních 
ročních období my obyčejní sotva ovlivní-
me, ale ty kousky zdravé půdy a kapky dob-
ré vody bychom přeci jen ochraňovat mohli. 
Pro nás. Pro budoucí. Pro život.

Jiří Kaňa

Z Farnosti Adamov:
V úterý 15. března 2016 se koná mše svatá 
v prostorách Městského kulturního středis-
ka Adamov (v 17:30 hodin). Po ní bude ná-
sledovat Biblické zastavení. 
Bližší informace v programu MKS Adamov.

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc březen 2016
úterý 1. 3. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 2. 3. Sportovní den s Petrem a Klárou od 15:00 (hry 
pouze v našem zařízení) 

čtvrtek 3. 3. Přes den stolní hry a večer přespávačka od 18:00 
pátek 4. 3. Vědomostní odpoledne od 16:00 h

úterý 8. 3. Posilovna zdarma od 14:00 h 
středa 9. 3. Tvořivá dílna s Andrejkou – jarní + velikonoční 

dekorace od 15:30 h 
čtvrtek 10. 3. Promítání filmu od 15:30 h 

pátek 11. 3. Posezení a pokec na různá témata
úterý 15. 3. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 16. 3. Za pěkného počasí procházka do Josefova
čtvrtek 17. 3. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 18. 3. Vědomostní odpoledne od 16:00 h
úterý 22. 3. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 23. 3. Tvořivá dílna s Andrejkou – pečení velikonočních 
perníčků od 15:00 

čtvrtek 24. 3. Promítání filmu od 15:30 h
Pátek 25. 3. ZAVŘENO – Státní svátek 

Pondělí 28. 3. ZAVŘENO – Velikonoční pondělí 
úterý 29. 3. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 30. 3. Stolní hry
čtvrtek 31. 3. Promítání filmu od 15:30 h

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na BŘEZEN
Úterý 1. 3. 2016
TURNAJ V PETANQUE
Pro děti a mládež od 12 let. Začátek v 16:00 
hodin.

Pondělí 7. 3. 2016
VYRÁBÍME PŘÁNÍČKA PRO MAMINKY
K jejich výrobě budete potřebovat barevné 
papíry, různé zbytky látek a  stuh, knoflíky 
a  tuhé lepidlo. Tvoříme společně od  15:00 
hodin.

Pátek 11. 3. 2016
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ
Pro děti a  mládež od  12 let. V  prostorách 
MKM od 16:00 hodin.

Úterý 15. 3. 2016
VYBÍJENÁ
Turnaj pro děti a mládež. Soutěžíme o slad-
ké odměny, od 15:00 hodin.

Středa 23. 3. 2016
„PLATÓNI“
Malujeme portréty na plata od vajec. S se-
bou si prosím přineste temperové barvy 
a plato od vajec. Začínáme v 15:30 hodin.

Čtvrtek 24. 3. 2016
MALUJEME KRASLICE
Budete potřebovat vyfouknutá vejce, tem-
perové barvy a  bavlnky. Začínáme v  16:00 
hodin.

Fotografie z Masopustu 2016
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 záznamník,  www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na březen jsme pro 
Vás připravili

 Î 1. března 2016
v 17:00 hodin, salonek MKS, Adamov III 
KÁVA O PÁTÉ  
S MARIÍ FORMÁČKOVOU 
Zveme vás na  podvečer prožitý ve  společ-
nosti PhDr. Marie Formáčkové.
Marie Formáčková (*20. 12. 1952) je noviná-
řka na volné noze, publicistka a spisovatel-
ka a  pedagožka, autorka či spoluautorka 
desítek knih, zejména životních příběhů 
mediálně známých osobností. K nejoblíbe-
nějším patří knihy, které napsala spolu s He-
lenou Růžičkovou, Zitou Kabátovou ad. Na-
psala také řadu kuchařek a  knihy o  zdravé 
životosprávě společně s  Doc.  MUDr.  Leo-
šem Středou nebo Vítkem Chaloupkou. Je 
autorkou série praktických učebnic pro po-
stižené žáky.
Vstupné: 50 Kč 

 Î 3. března 2016
zájezd – Kino Blansko, začátek v 15:00 
hodin
O PRÁZDNINÁCH ZA POHÁDKOU: 
„ŘACHANDA“
O jarních prázdninách pozveme malé i vel-
ké diváky na  výlet za  novou pohádkou 
do blanenského kina. 
Pohádka o  rozmazlené princezně a  dvou 
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně 
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou 
okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí 
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co 
je nedokázali do té doby naučit sami lidé - 
že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak 
oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se 
ti vrátí. Ale co by to bylo za  příběh, kdyby 
kromě ponaučení, zábavy a  milých postav 

chyběla láska? A  tak se stane, že kromě 
toho, že se princezna Markétka napraví, se 
také zamiluje do obyčejného Matěje...
Cena zájezdu: děti zdarma, ostatní 100 Kč

Vysvětlete význam slova „řachanda“. Odpo-
vědi zašlete na e-mail mks@mks-adamov.cz 
do 1. března t.r. Pro tři vylosované výherce 
máme připraveny drobné dárkové předmě-
ty k pohádce.

 Î 4. března 2016
zájezd do Divadla Radost v Brně, začátek 
v 18:00 hodin 
„STRAKONICKÝ DUDÁK“
Klasická česká divadelní báchorka by měla 
být další z  tzv. rodinných inscenací v  re-
pertoáru Divadla Radost. Švanda  je dítě-
tem polednice Rosavy a  na  její přímluvu 
dají lesní panny jeho dudám kouzelnou 
moc. Švanda se vydá do světa, aby zbohatl 
a mohl si vzít svou milou Dorotku. Ve světě 
sklízí úspěchy a  je pozván i do paláce, aby 
uzdravil smutnou princeznu Zuliku. Jenže 
se objeví mazaný podvodník Vocilka, zís-
ká důvěru naivního Švandy, aby se oboha-
til na  jeho umění a  úspěchu. Švandovi na-
konec jde opakovaně o  život a  zachraňuje 
ho přítel Kalafuna a zejména věrná Dorotka. 
Hra je jedinečným spojením typicky lid-
ských charakterů a světa pohádkových by-
tostí. Tato rovina samozřejmě nabízí obrov-
ský prostor pro fantazii inscenátorů.
Jedná se o veřejnou generálku.
Cena zájezdu: 140 Kč

 Î 4. března 2016 
v době od 9:30 do cca 11:00 hodin v sále 
MKS Ptačina 
„TÁTO, MÁMO – POMOZTE...“
- cyklus čtyř přednášek záchranáře Petra 
Havelky pro mámy, 
táty, babičky, dědy 
a další opatrovníky 
dětí o situacích, kdy 
dítě potřebuje akutně 

vaši pomoc, rozhodnost a znalost první 
pomoci. 
 • Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 
u dětí, 
 • dušení - vdechnutí cizího tělesa, epiglo-
titida, 
 • subglotická laryngitida, astma, bron-
chpneumonie, 
 • horečka

Přednáška bude připravena srozumitelně, 
v Power pointu, doplněná o nácviky na mo-
delech, ukázku léků atd. 
První termín přednášky je dán s  ohledem 
na  možností přednášejícího. S  ostatními 
termíny se rádi přizpůsobíme vašemu záj-
mu a možnostem.
V  místnosti pro vás bude připraven hrací 
prostor a  prostor na  přebalování a  krmení 
dětí.
Na  akcích budou přítomny studentky OA 
a  SZŠ Blansko, které vám rády pomohou 
s hlídáním a zabavením dětí při přednášce. 
Vstup volný.

 Î 10. března 2016
v 18:00 hodin, sál MKS Adamov III
„HUDEBNÍ ČTVRTEK“ - 
MUZIKOTERAPIE S KATEŘINOU 
PACLÍKOVOU
Účinkuje: Kateřina Paclíková 
Zpívání a povídání s harmonikou a rozezně-
ní velmi starých hudebních nástrojů nezmě-
něných temperovaným laděním. 
Uslyšíte salašnickou koncovku, brumli, did-
geridoo, ústní harfu a také speciální techni-
ku alikvotního zpívání. Můžete se i rozezpí-
vat s přírodními nástroji.
Pro aktivní zapojení se si s  sebou vezměte 
deky nebo karimatky. 
Více na www.katerinapaclikova.cz 
Vstupné: 50 Kč

Pohádková SOUTĚŽ:
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 Î 13. března 2016
v 16:00 hodin, sál MKS Adamov III 
VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU: POHÁDKY Z POLE, 
ZE DVORKU A ZE ZAHRÁDKY
Účinkují: Olga Marková a Vilém Čapek 
Jméno Vratislav Schilder si mnozí z vás vy-
bavíte ve  spojitosti s  řádkou loutkových 
pohádek, které přivážel V. S. spolu s  Ol-
gou Markovou za  dětmi dlouhé roky také 
do  Adamova. Divadlo naštěstí odchodem 
V.S. nezaniklo a Olga Marková jezdí za dět-
mi i nadále. Hereckého partnera jí dělá Vi-
lém Čapek, člen souboru brněnského diva-
dla Radost. 
Představení je složeno z  několika krátkých 
pohádek a je tak vhodné i jako první setkání 
dětí s „divadlem“. 
Vstupné: 35 Kč 

 Î 15. března 2016
v 17:30 hodin, sál MKS Adamov III 
MŠE SVATÁ
v 18:30 hodin, salónek MKS Adamov III
BIBLICKÉ ZASTAVENÍ  
S O. JIŘÍM KAŇOU
Zveme vás na  „předvelikonoční“ setkání 
s  adamovským fařářem Jiřím Kaňou, které 
bude navazovat na mši svatou, která s ohle-
dem na  nemocné a  špatně pohyblivé ob-
čany Adamova proběhne opět v  sále MKS 
na Ptačině.
Hostem zastavení bude Ing. Jaromíra Vítko-
vá. Vstup volný. 

 Î 19. března 2016
zájezd – Praha, Divadlo Broadway 
ve 14:00 hodin 
MUZIKÁL: „ANGELIKA“ 
- obnovená verze
Romantický děj odehrávající se v době vlá-
dy Ludvíka XIV. mapuje příběh krásné An-
geliky de Sancé de Monteloup, která je 
svým nechtěným sňatkem s  Joffreyem de 
Peyrac vržena do  víru královských intrik. 
Hudba – Michal David, píseň – „Angelique 

Marquise des Anges“ autor: Michel Magne, 
libreto – Lou Fanánek Hagen, scénář a režie 
– dle režijní koncepce Josefa Bednárika:  
Libor Vaculík. V hlavní roli spanilé markýzy 
Angeliky se opět setkáme s Kamilou Nývlto-
vou v alternaci s Alžbetou Bartošovou (ta si 
zahraje i  roli Montespan) a  Michaelou Ge-
mrotovou. Charismatického Joffreye de 
Peyrac znovu ztělesní Marian Vojtko a Josef 
Vojtek. Cena zájezdu: 1.000 Kč (zahrnuje do-
pravu a  vstupné – vstupenky do  předních 
řad), přihlášky do 3. 3. 2016 

 Î 21. března 2016
zájezd – Městské divadlo Brno, začátek 
v 19:00 hodin 
PŘEDSTAVENÍ:  
„MALÝ RODINNÝ PODNIK“ 
Dynamická ostrá komedie Malý rodinný 
podnik se odehrává v  průběhu jednoho 
podzimního týdne v  rodině podnikatele 
Jacka McCrackena, který je odhodlaný dr-
žet se svých pevných morálních zásad na-
vzdory okolnímu zkorumpovanému světu. 
Jenže ne na dlouho. Pomalu začíná pronikat 
do reality tchánova podniku, jehož se stává 
šéfem a v němž se setkává se vším, co do-
sud odmítal. Je nucen pokusit se utajit jisté 
kompromitující materiály, zároveň zjišťuje, 
že jeho navenek ctná a spořádaná rodina je 
plná zlodějů a cizoložníků a nad mravními 
principy vítězí osobní zájmy a  byznys. Hra 
je i  přes dobu svého vzniku stále aktuální. 
Režie Petr Gazdík, v hlavních rolích účinkují 
Viktor Skála a Alena Antalová.
Cena zájezdu: 410 Kč, senioři a  studenti 
300 Kč

 Î 24. března 2016
v 18:00 hodin, salonek MKS Adamov III 
PŘEDNÁŠKA: „DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA“ 
Přednáší: Renáta Žilková 
Poprvé se Renata Žilková adamovským 
posluchačům představila v  roli náhradni-
ce za  kolegu cestovatele, který se nemohl 
na přednášku dostavit. A její povídání o ces-
tě po USA se tak líbilo, že by bylo jistě ško-
da nepozvat paní Renatu k dalšímu setkání 
a povídání. Tentokrát se můžete těšit na Do-
minikánskou republiku. 
Vstupné: 35 Kč

 Î 29. března 2016
v 9:45 hodin, sál MKS Adamov III 
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ – 
HONZA, KYTARA A PÍSNIČKA
Účinkuje: Divadlo Zatý klíč Rohozná – 
Honza a Hanka Stuchlíkovi
Honza, kamarád malých i  větších dětí, si 
tentokrát vzal na pomoc šikovnou dámu – 
paní Kytaru. A protože ta má ráda děti a ty 
zase veselé písničky, u kterých si můžou za-
zpívat i pořádně zařádit, je jasné, že o zába-
vu a  legraci nebude nouze. Pozdravit děti 
se zastaví i  loutkový nezbeda Lojzík, který 
se pochlubí svými zážitky ze školy a  neza-
pomene přidat také jednu svou oblíbenou 
písničku. A  pozor! Nečekejte žádný nudný 
výchovný koncert. S  písničkami, loutkami 
a hlavně s dětmi si především účinkující hra-
jí a společně to umí pěkně roztočit!
Vstupné: 35 Kč

 Î 30. března 2016
v 18:00 hodin, sál MKS Adamov III 
KONCERT „VLÍDNÉHO 
PÍSNIČKÁŘE“ PAVLA HELANA 
Přijďte prožít příjemný podvečer ve společ-
nosti českého písničkáře, zpěváka, kytaristy, 
pianisty a  baviče Pavla Helana. A  pokud si 
říkáte, že „jste ho už určitě někde viděli“, ne-
mýlíte se. Pavel byl finalistou soutěže Čes-
koslovesko má talent 2013, v níž byl oceněn 
především za svůj osobitý humor a chytla-
vé písně. 
Vstupné: 100 Kč

„DIVADELNÍČEK“ 
Přehled připravovaných zájezdů 
do divadla. Rezervujte si místa 
v zájezdech co nejdříve!

 Î 4. března 2016
Divadlo Radost Brno v 18:00 hodin
představení pro „celou rodinu“ – děti i do-
spělé
STRAKONICKÝ DUDÁK

 Î 19. března 2016 
Divadlo Broadway Praha, v 14:00 hodin mu-
zikál 
ANGELIKA 
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 Î 21. března 2016
Městské divadlo Brno 
v 19:00 hodin
nová „ostrá“ komedie
MALÝ RODINNÝ PODNIK 

 Î 6. dubna 2016 
Divadlo Bolka Polívky Brno 
v 19:00 hodin
komedie s Petrem Nárožným v tit. roli
V PAŘÍŽI BYCH TĚ 
NEČEKALA, TATÍNKU

 Î 16. dubna 2016 
Studio Dva Praha, Václavské nám.
v 15:00 hodin 
„muzikál, který dobyl svět“  
zvýhodněná cena zájezdu
EVITA

 Î 26. dubna 2016 
Janáčkovo divadlo Brno v 17:00 hodin 
opera, premiéra v březnu 2016
CARMEN 

 Î 29. dubna 2016 
Městské divadlo Brno 
v 19:00 hodin 
skvělá komedie 
BROUK V HLAVĚ 

 Î 12. května 2016 
Hala Vodova, Brno 
v 19:00 hodin triumfální projekt souboru 
GREGORIAN 

 Î 15. května 2016 
Kongresové centrum Praha
ve 14:00 hodin pohádkový výpravný rodin-
ný muzikál – jediný se zvýhodněným vstup-
ným pro děti
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

 Î 18. května 2016 
Janáčkovo divadlo Brno v 19:00 hodin
balet - od  vrcholné baletní neoklasiky 
po strhující pohybově vizuální divadlo
MADE IN USA

 Î 29. května 2016 
Národní divadlo Praha 
v 15:00 hodin
„klasika v klasice“ 
PRODANÁ NEVĚSTA

 Î 5. června 2016 
Divadlo Bolka Polívky Brno v  19:00 hodin  
S. Stašová v hl. roli oblíbené italské komedie 
FILUMENA MARTURANO

 Î 6. června 2016 
Mahenovo divadlo Brno 
v 19:00 hodin
swingová groteska pro celou rodinu
SATURNIN

 Î 21. června 2016 
Biskupský dvůr Brno – MDB ve 20:30 hodin
open air představení - muzikál s  hudbou 
P. Ulrycha 
RADÚZ A MAHULENA

 Î červen 
Divadlo na Orlí Brno 
představení v nastudování studentů JAMU 
– ročníku Petra Štěpána
FIGARKA

Posezení a povídání  
nad knihami pro děti
U příležitosti akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
zveme děti z 1. až 4. tříd ZŠ Ronovská 
na setkání, 
v rámci kterého 
jim představíme 
známé autory 
pohádek, jejich 
tvorbu, přečteme 
ukázku z pohád-
ky a připravíme 
„pohádkovou“ 
soutěž“. V závěru 
setkání navštívíte 
knihovnu MKS 
Adamov. Ostatní zájemci o účast na pose-
zení si mohou termín dohodnout  
na č. t. 607 518 104.

Těšíme se v salonku MKS (Opletalova 22)
 • 10. 3. 2016  v 10:30 hodin na žáky 1. třídy
 • 17. 3. 2016  v 10:30 hodin na žáky 2. tříd
 • 23. 3. 2016  v 10:30 hodin na žáky 3. tříd
 • 31. 3. 2016  v 10:30 hodin na žáky 4. tříd. 

      KONCERT 
Pavla Helana

" vlídného písničkáře" a finalisty soutěže 
Československo má talent 

30. března 2016
v 18 hodin

v sále MKS na Ptačině

Vstupné: 100 Kč

       

Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov 
tel. 607 518 104, 516 446 590 – pouze záznamník
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31. března 2016 
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v salonku MKS v Adamově III
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Významná výročí
Jak ten čas letí - Marie Pernicová  
se dožila 102 let 

Už jsou to celé dva roky, co jsme pro-
střednictvím zpravodaje blahopřáli paní 
Marii Pernicové ke stým narozeninám. Teh-
dy žila v  Domě s  pečovatelskou službou 
v  Adamově. Ale čas jí ubírá na  životní síle 
a paní Pernicová potřebuje celodenní péči. 
Proto je od 1. října loňského roku obyvatel-
kou Senior centra v Blansku. 

„A  o  babičku pečují opravdu svědomitě 
a dobře“, říká Mária, manželka vnuka Jaro-

slava Kabáta, kteří ji v Blansku často navště-
vují. A pravnuk Filip si také rád chodí za ba-
bičkou popovídat. 

Paní Marie Pernicová se 31. ledna 2016 
dožila úctyhodných sto dvou roků. K tomu-
to jubileu jí srdečně blahopřejí její nejbližší 
a určitě všichni, kdo tuto příjemnou a usmě-
vavou paní znají. Hodně zdraví a hodně síly 
do života paní Pernicová! Rádi bychom Vám 
ještě mnohokrát popřáli k Vašim narozeni-
nám.

Vzpomínka

Dne 2. března si připomeneme desáté 
smutné výročí úmrtí mého milovaného 
manžela, pana Josefa Šustáčka. 

S láskou vzpomíná manželka Hana a děti. 


Dne 21. března uplyne rok od úmrtí naší mi-
lované dcery, maminky a sestry, paní Vladi-
míry Burianové. Kdo jste znali a  měli rádi, 
věnujte jí společně s námi tichou vzpomín-
ku. 

Stále vzpomíná maminka, děti 
a sourozenci s rodinami. 

ZŠ Ronovská

Ptačinský slavík
Den před pololetním vysvědčením 27. 1. 

se na naší škole na Ronovské uskutečnil již 
IV. ročník pěvecké soutěže Ptačinský slavík.

Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, 
které si sami vybrali. A tak jsme mohli slyšet 
písničky všech žánrů. Všichni zpěváci a zpě-
vačky zpívali skutečně s  velkým nadšením 
a  je rozhodně třeba ocenit i  jejich odvahu, 
protože postavit se před tělocvičnu plnou 
spolužáků není nic jednoduchého.

Ze školních tříd
Celá soutěž byla rozdělena na  katego-

rii jednotlivců a  skupin. Rozhodování o  ví-
tězích v  kategorii jednotlivců bylo tradič-
ně velmi obtížné. Nakonec porota udělila  
1. místo Julince Matulové ze 2. A za oprav-
du krásně zazpívanou písničku Purpura, na  
2. místě se umístil Patrik Juřena ze 3. A s pís-
ní V ozvěnách a na 3. místě se umístila Terez-
ka Prausová ze 4. A  s  písničkou Námořníci 
v pruhovaném tričku.

Se zájmem jsme poslouchali i  kategorii 
skupin, ve které se každá třída prezentovala 
jednou písní. Velmi překvapili prvňáčci z 1. C, 
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kteří si odnesli vítězství s krásně zazpívanou 
písničkou Usnul vrabec za komínem.

Celá soutěž se moc hezky vydařila a  na   
V. ročník v roce 2017 se určitě můžeme těšit. 
Ptačinských slavíků totiž máme stále velký 
dostatek.

Mgr. Soňa Karásková

MŠ Jilemnického 

Masopust v mateřské 
škole na Ptačině

Únor ťuká na  dveře, Masopust mu ote-
vře... V naší školce jsme se také nemohli ne-
chat zahanbit a neuspořádat s dětmi tradič-
ní únorový masopustní karneval. Seznámili 
jsme se se zvyklostmi, které se vážou k ma-
sopustnímu průvodu. Děti měly celý týden 
na to, aby si promyslely, jaký kostým si zvo-
lí na  slavnost. A  fantazii se meze nekladly. 
Vedle krásných princezen a  víl, hrdinných 
Spidermanů, Supermana a  Batmana se 
na karnevalu objevili piráti, Červená karkul-
ka, Ferda Mravenec, kovboj, beruška, želva 
Ninja, závodník, čarodějnice, čertík a mno-
ho, mnoho dalších krásných masek. Pro děti 
byly připraveny soutěžní disciplíny, při kte-
rých se naplno projevil jednak soutěžní, jed-
nak kamarádský duch, kdy si děti vzájemně 
fandily a báječně se pobavily. Nakonec jsme 
si všichni zatancovali a na památku se vyfo-
tili. A o tuto milou vzpomínku se rádi podě-
líme i s vámi.

Paní učitelky z MŠ Ptačina

ZŠ Komenského

Jezírko
V rámci environmentální výchovy se žáci 

každý rok účastní výukových programů. 
Třeťáci, ze třídy 3.A a  3.B, společně zaži-

li pěknou dopolední výuku v  ekologickém 
centru Jezírko Soběšice, což je jedno z pra-
covišť Lipky. Výukový program byl na téma 
Společenstvo průsvitných křídel. Na  Jezír-
ku jsme utvořili velkou skupinu z obou tříd, 
která se pak rozlosovala na dvě menší. Los 
nám určil i téma bloku, který jsme hned ab-
solvovali. První skupina měla téma mraven-
ci. Na  tomto stanovišti jsme zjistili spous-
tu zajímavostí o  životě mravenců, o  jejich 
způsobu bydlení i o tom, co se stane s mra-
vencem, když ho přeneseme na jiné místo. 
V  rámci hledání odpovědí na  otázky jsme 
také prozkoumali model mraveniště. Po vý-
uce nás čekala krátká výprava do lesa s mra-
venčí honičkou. Druhá skupina se současně 
učila o  včelách. K  dispozici byl model vče-
lího úlu, ukázka živočichů pod mikrosko-
py, stará hnízda létavého hmyzu i  spousta 
obrázků. Dozvěděli jsme se o  užitečnosti 
včel a dalších blanokřídlých živočichů. Naše 
dopoledne bylo velice zajímavé, všichni se 
těšíme na další návštěvu jednoho z ekopro-
gramů na Lipce. 

Mgr. Lenka Dohová 

ZŠ Komenského

Lyžařský kurz v Hodoníně 
u Kunštátu

Na letošní lyžařský kurz I. stupně ZŠ Ko-
menského se přihlásilo rekordních 56 dětí. 
V pondělí 25. ledna se tedy na zastávce před 
školou tísnilo opravdu hodně nedočkavců 
i  přes déšť, který jsme neviděli příliš rádi. 
V Hodoníně ale již jen mrholilo a než jsme 
se přezuli do lyžáků a nachystali lyže, neby-
lo už po dešti ani památky.

Rozřazení do  družstev proběhlo hladce 
a  malí lyžaři se svými instruktory se moh-
li dát do  zlepšování svých lyžařských do-
vedností. Na  lyžích stálo 20 dětí úplně 
poprvé a  čekala je náročná práce. První 
den uběhl jako voda a  už jsme se těšili 
na ten další. Úterý i středa byly ve znamení 
krásného slunečného počasí. Naše lyžařské 
dovednosti se stále a  stále zlepšovaly, 
z malého svahu na ten velký se pomalinku 
přesouvali „skorolyžaři“ jeden za  druhým 
a  než jsme se stačili nadát, bylo po  všem. 
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Slavnostní vyhlášení sportovců za rok 2015
Dne 5. února 2016 proběhlo v  zaseda-

cí místnosti Městského úřadu Adamov 
slavnostní vyhlášení jednotlivých katego-
rií v  rámci ankety SPORTOVEC 2015. Mezi 
oceněnými byli účastníci mistrovství světa 
i  Evropy, mistři ČR a  vítězové regionálních 
soutěží. Pod taktovkou moderátora akce, 
předsedy sdružení Volejbal Adamov, pana 
Ing.  Vladimíra Bílého, si vítězové odnes-
li ceny připravené členy Sportovní komise 
2014-2018 a manželi Uhlířovými. Všem oce-
něným patří velké poděkování za  vzornou 

reprezentaci svých klubů a  našeho měs-
ta. Přání do dnů budoucích spojené s pev-
ným zdravím, sportovním štěstím a  zda-
rem nejen na sportovních kolbištích zasílají 
členové Sportovní komise 2014-2018

Veřejná anketa (hlasování na webu 
města)
Junior 2015 
1. Marek Janoušek FK Adamov, ml. přípravka
2.  Doubravka Procházková TJ Spartak  

Adamov, orientační běh
3.  Jan Charvát FENYX pétanque Adamov

Sportovec 2015 
1.  Ondřej Synek TJ Sokol Adamov, florbal
2.  Martina Čapková Šipkový klub Adamov
3.  Jiří Němec st. FENYX pétanque Adamov

Kolektiv 2015
1.  FK Adamov, družstvo mládeže
2.  DC Hornets Adamov, šipky
3.  TJ Spartak Adamov, šachy mládež

Odborná anketa (pořadí určuje 
Sportovní komise)
Junior 2015
1. Doubravka Procházková TJ Spartak  

Adamov, orientační běh
2.  Filip Nezval Judo klub Samuraj
3.  Václav Janoušek FK Adamov, ml. žáci

Sportovec 2015 
1.  Martina Čapková Šipkový klub Adamov
2.  Ondřej Synek TJ Sokol Adamov, florbal
3.  Radek Trunda TJ Sokol Adamov,  

všestrannost

Kolektiv 2015 
1.  FENYX pétanque Adamov, senioři
2.  DC Hornets Adamov, šipky
3.  Volejbal Adamov, smíšené družstvo

Trenér 2015 
1.  Jiří Souček FK Adamov, muži
2.  Marta Opatřilová TJ Spartak Adamov,  

turistika
3.  Petr Kos FK Adamov, mládež

Osobnost 2015-Síň slávy 
Zdeněk Tasch TJ Spartak Adamov,  
stolní tenis

Nádherné tři dny na lyžích uběhly jako voda 
a  troufám si říct, že příští rok se na  svahu 
s většinou dětí opět uvidíme. 

Velký dík patří nejen paní učitelkám, ale 
i rodičům - instruktorům, kteří byli ochotni 
věnovat se dětem ve svém volném čase. 

Mgr. Helena Ličková

ZŠ Komenského 

Florbalová soutěž pro  
1. stupeň ZŠ Think Blue Cup

Naše škola se již čtvrtým rokem zapojuje 
do florbalové soutěže 1. stupně Think Blue 
Cup. Okresní kolo proběhlo u  nás ve  spor-
tovní hale Sokol Adamov 11. prosince 2015. 
Tento turnaj jsme vyhráli a  jako vítězové 
jsme postoupili dále do  Krajské eliminace 
Jihomoravského kraje. 

Krajská eliminace se konala ve sportovní 
hale Sportpoint Brno 19. ledna 2016. Hrálo 
se na  dvě skupiny chlapců, kdy ze skupi-
ny postupovali první dva do  dalšího boje 
o  první místa. Zde jsme se utkali s  těžký-
mi soupeři ze škol: Brno Milénova, Bučovi-
ce, Pohořelice a  Brno Republika. Skupinu 
jsme napínavě ukončili na  druhém místě, 
což znamenalo postup a myšlenku na me-
daile. Čekaly nás ještě dva důležité zápasy. 
V semifinále jsme se postavili proti týmu ZŠ 
Brno Otevřená a porazili jsme je 3:2. Tato vý-
hra nás vynesla do finálového zápasu o prv-
ní místo. Už jen radost, že jsme se dostali tak 
vysoko a sdělení, že do dalších kol soutěže 
postupují obě místa, nás uklidnila a  s  leh-
kostí jsme hráli proti soupeři ze ZŠ Brno 
Mládežka a vyhráli jsme se skóre 2:1. V kraj-
ské eliminaci jsme tedy získali 1. místo. 
Naše Základní škola má nejlepší tým z Jiho-
moravského kraje pro tento rok. Postupové 

kolo pro vítěze se uskuteční v březnu v Olo-
mouci. Jako nejlepší hráč našeho týmu byl 
vyhodnocen Ondra Kos. Za  tým společně 
hráli: Bavlnka - gólman, Havlíček, Kos, Pol-
zer Tomáš, Polzer Matyáš, Svora, Unčík, Vin-
klárek, Žlůva. 

Mgr. Lenka Dohová
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Stolní tenis
TJ Spartak Adamov – oddíl stolního teni-

su Vás srdečně zve na 2. ročník Velikonoční-
ho turnaje ve stolním tenisu, který se letos 
bude konat již 5. 3. 2016 ve sportovní hale 
na ulici Osvobození 9. 

Zvaní jsou všichni zájemci z  Adamo-
va. Turnaj do  Okresní soutěže a  pro nere-
gistrované hráče bude mít prezentaci do  
8:30 hod. Startovné je 150 Kč/hráč – nutnost 
zaslání přihlášky. 

Dále zveme mládež na  Okresní turnaj 
mládeže ve stolním tenise. 

Turnaj se uskuteční 6. 3. 2016 ve  spor-
tovní hale na  ulici Osvobození 9. Turnaj se 
hraje divizním způsobem dle propozic při-
ložených níže. Vypsané kategorie jsou Nej-
mladší žáci 2005 a mladší, Mladší žáci 2004-
2003, Starší žactvo 2002-2001 a  Dorost 
1998-2000. 

Odměny jsou připraveny pro kategorie 
i  jednotlivé divize – nutnost zaslání při-
hlášky.

Stolní tenis Adamov informuje.
Sezóna 2015-2016 se pomalu blíží do  fi-

nále, proto Vám přinášíme průběžné vý-
sledky našich týmů.

Tým TJ Spartak Adamov A  bohužel pro-
hrál klíčové utkání o  první místo v  tabulce 
s  týmem Boskovice A, nyní je na  3. místě 

za  týmem Rájec A. Dobrou zprávou je, že 
tým Rájec A má odvetu s týmem Boskovice A 
stále před sebou. 

Tabulka Regionálního přeboru I. třídy 
k datu 10. 2. 2016:
Pořadí Družstvo Body

1. Boskovice A  61
2. Rájec A 55 
3. Adamov A  51
4. Vysočany A 46
5. Křetín A 45
6. Žďárná A  42
7. Svitávka A  37
8. Rohozec A  35
9. KST Blansko D  32
10. Zbraslavec C  28
11. Brumov A  20
12. Voděrady A  15
TJ Spartak Adamov B je stále na prvním 

místě v  soutěži Regionální soutěži I. třídy, 
nyní bojuje o postup do Regionálního pře-
boru IV. třídy. 

Tabulka Regionální soutěže I. třídy 
k datu 10. 2. 2016:
Pořadí Družstvo Body

1. Adamov B 45
2. Žďárná B 41
3. Brumov B 36
4. Okrouhlá B 36
5. V. Opatovice B 30
6. Petrovice C 30

7. Zbraslavec E 31
8. Kunštát C 28
9. Vysočany  26
10. Vísky A 22
11. Voděrady C 15
12. Křetín D 12 
Více informací o jednotlivých utkáních je 

možné sledovat online na stránkách České 
asociace stolního tenisu.

Adamov A (http://stis.ping-pong.cz/htm/
soutez.php?id=1959&rocnik=2015&ob-
last=420701)

Adamov B (http://stis.ping-pong.cz/htm/
soutez.php?id=1963&rocnik=2015&ob-
last=420701)
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JUDO 
Po  delší době se opět ozýváme s  infor-

macemi o činnosti oddílu Judo klub Samu-
raj Adamov.

Jak už je zvykem, i  nadále se pravidel-
ně zúčastňujeme Turnajů přípravek v Brně, 
které se konají 1x měsíčně. Tyto turnaje se 
dají nazvat prodlouženými tréninky. V rám-
ci těchto utkání se děti učí v praxi používat 
chvaty v boji s novými, neznámými soupeři. 
Účastníky těchto turnajů jsou mladí judisté 
z celé jižní a střední Moravy. Nutno zdůraz-
nit, že judisté z  našeho oddílu jsou v  tom-
to měření sil a  dovedností velmi úspěšní. 
Na  medailové pozice pravidelně dosahují 
např. Filip Halata, Linda Wutková, Veronika 
Slivoňová, Jirka a  Honzík Musilovi, Nicolas 
a Tobias Nezvalovi, Nela Hédlová a další…

V listopadu 2015 jsme se zúčastnili judis-
tického vrcholu pro nejmladší bojovníky – 
Mistrovství Moravy mláďat, které se už tra-
dičně koná v Uherském Hradišti. Jako první 
nastoupil do bojů Matěj Kořalka, který třemi 
vítěznými zápasy vybojoval stříbrnou me-
daili. Druhou stříbrnou medaili vybojoval 
Filip Halata a  bronzem se může pochlubit 
Veronika Slivoňová. Jirka Musil, David Ko-
pecký a  Nicolas Nezval úspěšnými zápasy 
vybojovali postup do  finálových zápasů, 
tam však už soupeři byli nad jejich momen-
tální síly a tak obsadili dělené 5. – 9. místo. 
Dalšími účastníky mistrovství byli Adam 
Svora a Linda Wutková.

15. prosince 2015 jsme, jako každoroč-
ně, společně s Blanskem uspořádali Vánoč-
ní turnaj v Blansku, určený hlavně pro nové 
judisty. Na tomto turnaji se nováčci poprvé 
setkávají se závodní žíněnkou a rozhodčími. 
Všichni judisté na  tomto turnaji předvedli 
velkou bojovnost a  odhodlání. Vítězi jed-
notlivých váhových a věkových kategorií se 
stali: Filip Halata, Jirka Musil, Nella Šebelová, 
Tobias Nezval, Honzík Musil, Stanislav Kala, 
Terezka Kubešová, Martin Kučera, Veronika 
Slivoňová a Nicolas Nezval. Z dalších výbor-
ných výkonů bych rád vyzvedl bojovnost 
Adama Svory, Lucky Valentové, Nely Héd-
lové a Matyáše Dvorského. Pro všechny zú-
častněné byly na  tomto turnaji připraveny 
diplomy a medaile.

Poslední předvánoční trénink V  Adamo-
vě byl ve znamení Sportovního odpoledne. 
Mladí sportovci, nejen z řad judistů, pomě-
řovali svoje síly v pěti disciplínách a to v špl-
hu na laně, dlouhém člunkovém běhu, ská-
kání přes švihadlo, sedy - lehy a yaciky. Vítě-
zem všech disciplín se stal Filip Halata. Pro-
tože však toto sportovní klání bylo určeno 
všem bez rozdílu věku a zkušeností, vítězi se 

stali zcela určitě všichni, kteří se tohoto mě-
ření sil zúčastnili. Jako odměny za  předve-
dené výkony byly různé dobroty a sladkos-
ti, které nám věnoval jako sponzorský dar, 
jako každoročně, pan Uhlíř a jeho potraviny 
Nova. Ještě jednou, moc děkujeme.

Letošní sezónu roku 2016 jsme zahájili 
Mezinárodní velkou cenou v  České Třebo-
vé. Tohoto turnaje se zúčastnili Filip Halata, 
Nicolas Nezval a Jiří Musil. Stříbrnou medaili 
na tomto turnaji vybojoval Jirka Musil, kte-
rý přesvědčivě porazil tři své soupeře a ne-
stačil pouze na  výborného judistu z  Brati-
slavy. Nicolas Nezval vybojoval bronzovou 
medaili. 

Závěrem bych vás chtěl upozornit na za-
jímavé akce, které nás v  roce 2016 čekají. 
Mezi ně určitě náleží pravidelná víkendo-
vá soustředění, letní tábor v  Karolíně, pro 
nejlepší judisty plánuji uspořádat soustře-
dění v  Praze, kde se zúčastní tréninků od-
dílu Judo Kids sport na Folimance a kde si 
budou moci zlepšit své dovednosti a  zá-
roveň zrelaxovat na  procházce Prahou či 
ve sportovním plaveckém areálu Na Šutce. 
Dále účast na Bambifestu v Blansku, samo-
zřejmostí budou další sportovní odpoled-
ne před letními prázdninami či Vánoci… 
Z turnajů, kterých bychom se chtěli zúčast-
nit, je pravidelná účast na Turnaji přípravek 
v Brně, Velikonoční turnaj v Uherském Hra-
dišti, turnaj ve Velké Bíteši, Velká cena Blan-
ska apod. Největší akcí Juda klub Samuraj 
Adamov by však měl být listopadový turnaj 
uspořádaný právě v Adamově.

Opožděně, ale přece, vám všem přeji 
hezké dny v roce 2016

Trenér Jiří Tyl

ŠACHY
Soutěže družstev

„Adamov padl, ale nezahynul“. Tímto ti-
tulkem začíná zpráva vedoucího soutěže 
KPI pana Cipryse. Adamovské Áčko až v os-
mém kole soutěže poprvé prohrálo. Tři kola 
před koncem přeboru zůstává těsně třetí, 
bod za  postupovými příčkami do  II. ligy. 
V příštím kole hrají první dvě družstva pro-
ti sobě, Adamov čekají zápasy s týmy druhé 
poloviny tabulky. Boj o dvě postupová mís-
ta je otevřený.

První porážku zaznamenalo i  Béčko. Zá-
pas o čelo tabulky s Rudicí měl typický dra-
matický průběh zápasu „kdo z koho“. V prů-
běhu prvních sedmi partií se obě družstva 
vystřídala ve  vedení. Za  nerozhodného 
stavu o  výsledku utkání rozhodovala po-
slední partie. Oba soupeři dohrávali její zá-
věr v hluboké časové tísni. Oba v „časovce“ 

udělali chybné tahy. Bohužel poslední špat-
ný tah udělal adamovský hráč. 

V  Základní soutěži zbývá odehrát po-
slední kolo. Céčko po prohře o první místo 
s Kunštátem je na třetím místě. Ale tuto po-
zici bude ještě obhajovat v zápase se čtvrtý-
mi Knínicemi na jejich šachovnicích. 

Krajský přebor I. třídy
TJ Spartak Adamov – VSK Universita 
Brno 6:2
1 Jiří Sekanina, Karel Kredl, Karel Švehla, Pa-
vel Masák, Jiří Marek, Leoš Ševčík. 

Jezdci Jundrov B – TJ Spartak Adamov 
2,5:5,5 
1 Martin Handl, Karel Švehla, Pavel Masák, 
Jiří Marek, Leoš Ševčík; 0,5 Karel Kredl.

ŠK Hustopeče - TJ Spartak Adamov 
4,5:3,5
1 Leoš Ševčík; 0,5 Martin Handl, Karel Kredl, 
Karel Švehla, Jiří Marek, Jan Píše.

Okresní přebor Blansko 
Sokol Jedovnice - TJ Spartak Adamov B 
3:5
1 Jiří Wiezner, Petr Bednář, Petr Ležák, Pavol 
Mikuš; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Radek Trmač.

TJ Spartak Adamov B - Sokol Rudice B 
3,5:4,5
1 Petr Ležák, Olga Dvořáková; 0,5 David Ti-
chý, Jaroslav Šmehlík, Radek Trmač.

Základní soutěž Blansko 
TJ Sokol Vanovice - TJ Spartak Adamov C  
2:3
1 Petr Bednář, Petra Masáková, Pavol Mikuš.

TJ Spartak Adamov C – ŠK Kunštát 2:3
1 Petr Bednář; 0,5 Filip Nezval, Martin 
Hloušek.
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Přebor škol 2015-16, Krajské kolo,  
4. ZŠ a MŠ Adamov
Krajský přebor škol už je šachově jiná úro-
veň oproti okresnímu kolu. Kuřimské školy 
potvrdily svoji nadvládu a na ostatní už zů-
stal jen boj o třetí místo. Ten prakticky pro-
bíhal mezi školami z  Vracova a  Adamova. 
„Bramborová“ medaile nakonec zbyla pro 
Adamov. Družstvo s  třemi nováčky i  letos 
bojovalo v  popředí soutěže, čtvrté místo 
je pro ně dobrý výsledek. Prohrálo s první-
mi dvěma a remizovalo s třetím, tři družstva 
porazili a  jedno vítězství bylo připočteno 
v tzv. „volném kole“. Nejvíce bodů pro tým 
vybojoval Matyáš Polzer.

Krajský přebor mládeže v rapid 
šachu - Vyškovská rošáda

Specialitou „Vyškovské rošády“ byl „Tur-
naj špuntů“, hráčů do osmi let. Z Adamova 
v této kategorii hráli Standa Straka a Tomáš 
Polzer.

Nejlépe umístění hráči adamovského od-
dílu byli Olga Dvořáková, Filip Nezval a Ví-
tek Sereda. V  kategorii starších žáků s  38 
účastníky skončila Olga 12. se 4,5 body. 
V  mladších žácích hrálo 76 účastníků. Filip 
se umístil na 7. místě s 5 body a Vítek byl 20. 
se 4 body. 

Hokej
TJ Rájec Jestřebí – TJ Spartak 
Adamov 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) 
Branky a asistence za Adamov: Milfait 
(Toufar), Mihok (Kunc), Kilián (Toufar).

Hráči Adamova nastoupili do utkání pou-
ze s jedenácti hráči, naopak soupeř na kom-
pletní tři pětky. Loňský mistr lépe kombino-
val a vytvářel si tlak, ale do vyložených gó-
lových šancí se nedostával. Hráči Adamova 
hráli disciplinovaně s důsledným bráněním 
středního pásma a  těsným obsazováním 
protihráčů a  vyrážením do  rychlých proti-
útoků. Z  jednoho se podařilo vstřelit gól. 
Po přihrávce Toufara se trefil s chutí hrající 
Milfait. 

Ve  druhé části hry byl průběh zápasu 
podobný. Soupeři se podařilo srovnat skó-
re, ale Adamov kontroval a po střele Kunce 
brankář pouze vyrazil před sebe a  za  jeho 
záda dorazil Mihok. 

V  závěrečné části se podařilo hráčům 
Adamova navýšit vedení, kdy znova Tou-
far překrásně našel Kiliána a ten nezaváhal. 
Soupeř z  Rájce hrál neustále na  tři pětky 
a  zvyšoval svůj tlak, snažil se s  výsledkem 
něco udělat. Podařilo se mu snížit a násled-
ně i vyrovnat. Z průběhu závěrečných minut 

bylo patrné, že hosté již nemají sil na rozdá-
vání, ale šance likvidoval Dobeš. Přetíže-
né a unavené obraně ujel soupeř a jel sám 
na  branku. Za  záchrannou brzdu zatáhl 
Rychtecký a podrazil soupeře. Rozhodčí na-
řídil trestné střílení, které domácí se štěstím 
proměnili. Dobeš si na puk sáhl, ale propadl 
mu mezi rukou a tělem do branky. 

Adamov na posledních 38 vteřin odvolal 
i  gólmana. Měl šanci na  vyrovnání, ale ne-
podařilo se puk dopravit za brankovou čáru. 

Za předvedený výkon by si kluci zaslouži-
li dělbu bodů, ale štěstíčko nám není naklo-
něno. Hráči bojovali, dřeli, padali do  střel, 
ale .... 

TJ Spartak Adamov – HLC Bulldogs 
Brno 2:10 (1:3, 0:2, 1:5) 
Branky a asistence za Adamov: 2x Klíma 
(Toufar, Kilián).

Hráči Bulldogs jsou v tabulce na druhém 
místě a  na  ledě to bylo znát. Soupeř začal 
velkým tlakem a  donutil naše hráče k  chy-
bám. První branku vsítil po chybě středního 
útočníka, vzápětí přidal ještě jednu a znovu 
volný hráč mezi kruhy. Poté se hra trochu 
vyrovnala, ale soupeř lépe bruslil, kombino-
val i střílel. Jiskřičku naděje vykřesal kdo jiný 
než Klíma, kterému nahrával Toufar. Naši 
hráči nedokázali reagovat na  rychlé kom-
binace soupeře a soupeř v přesilovce zvýšil 
na rozdíl dvou gólů. 

Ve  druhé části hry soupeř znova sám 
mezi kruhy a  bylo 4:1. Bulldoci přidali dal-
ší branku v  oslabení a  byl konec nadějím 
na lepší výsledek. 

V poslední části přidal Klíma ještě jednu 
branku, ale nedisciplinovanost některých 

hráčů nás srazila až na samé dno a soupeř 
nasázel v  poslední části hry pět branek, 
i když Dobeš v brance dělal, co mohl. 

HC Lysice – TJ Spartak Adamov 4:5 
(2:1, 0:1, 2:3)
Branky a asistence za Adamov: 3x 
Milfait (2x Klíma, Bureš), Klíma (Kilián), 
Juřena (Milfait)

Domácí mužstvo začalo zápas tlakem 
a  vypracovalo si veliké šance. Hráči Ada-
mova byli zaskočeni vývojem zápasu a než 
se stačili nadechnout, prohrávali 1:0. Z  tla-
ku vytěžili ještě jednu branku a  skóre po-
malu narůstalo. Lysice zatím v  soutěži bez 
bodového zisku vše podřídili taktice vyhrát 
a  bodovat. Naštěstí se Adamovu podaři-
lo v závěru třetiny korigovat. Po překrásné 
přihrávce od  Milfatia z  první nedal šanci 
brankáři Juřena. 

Druhá část hry byla vyrovnaná, Adamov 
pomalu přebíral iniciativu a po buly Bureše 
se trefil Milfait a bylo srovnáno. 

Třetí část slibovala boj až do samotného 
konce. Adamov ne a  ne se dostat do  tem-
pa. Předvedená hra neodpovídala kvalitě 
hráčů. Naopak domácím se podařilo strh-
nout vedení na svou stranu. Hráči potřebo-
vali nějaký impuls. Trenér stáhl hru na dvě 
pětky, protočil hráče a  výsledek se dosta-
vil. Třemi góly v řadě strhl Adamov vedení 
na svou stranu. Dvě branky dal Milfait, jed-
nu Klíma a tím definitivně zlomili odpor Ly-
sic. Soupeř hrál i  bez brankáře, ale pouze 
kosmeticky upravil 5 vteřin před koncem.

za hokejový oddíl 
TJ Spartak Adamov 

Alois Kožený 
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B Ř E Z E N 2016
ODBOR TURISTIKY  

KČT TJ SPARTAK ADAMOV
zve členy odboru a všechny 

příznivce pobytu v přírodě 
na turistickou akci

VELIKONOCE 
na NOVÉM HRADĚ
Vycházka se uskuteční v pondělí 

28. 3. 2016
Délka vycházky 10 km

Trasa:
Adamov zastávka ČD - Nový hrad - 

Kateřinský most - Adamov
Odchod: Adamov zastávka ČD 9.45 hodin

Vycházku vede: Marta Opatřilová

B Ř E Z E N 2016
ODBOR TURISTIKY  

KČT TJ SPARTAK ADAMOV
zve členy odboru

a všechny příznivce pobytu 
v přírodě na turistickou akci

PROCHÁZKA 
MEZI KONIKLECI
Vycházka se uskuteční v sobotu 

12. 3. 2016
Délka vycházky 10 km

Trasa:
Kohoutovice - Kamenný vrch - Nový Lískovec - 

k nádraží podél Svratky
Odjezd: Adamov nádraží ČD 8.39 hod.  

- Brno 8. 59 hod. dále MHD
Jízdenka IDS 4 zóny za 34,- Kč

Vycházku vede: Marta Opatřilová

Běh na Nový hrad
Oddíl orientač-

ního běhu při TJ 
Spartak Adamov 
pořádá v  neděli 

20. 3. 2016 již devá-
tý ročník silničního běhu 

na Nový hrad. Prezentace zá-
vodu je od  10:00 do  10:45 hod. 

v  Restauraci „U  baťáka“, Hradní ulice, start 
v  11:00 hod tamtéž. Startovné činí 50 Kč, 
v ceně je i malé občerstvení, délka tratě je 
8,3 km. Pro velký zájem bude i  letos zor-
ganizován závod pro děti a méně trénova-
né jedince na poloviční délce, ke studánce 
Pod hradem a zpět délka cca 4,0 km a také 
ke splavu a zpět délka cca 2,0 km. Připomí-
náme, že v  roce 2013 se závodu zúčastnil 
rekordní počet 127 startujících a byl rovněž 
překonán dosavadní rekord tratě – Lukáš 
Olejníček za 29:40 min. 

Všechny zájemce o start i případné divá-
ky, srdečně zvou pořadatelé.

Turistika
Plán činnosti Odboru turistiky KČT 
Adamov na rok 2016
 1. 1.  Novoroční výstup na Babí lom
 20. 2.  Arboretum Řícmanice

 28. 2.  Bílovice nad. Svit. - Obřany
 12. 3.  Procházka mezi konikleci 
 28. 3.  Velikonoce na Novém hradě 
 3. 4.  První jarní výšlap Bučovice 
 16. 4.  Senetářov - Křtiny 
 1. 5.  Máchův památník 
 7. 5.  Bílé Karpaty
 14. 5.  Eurovýšlap Znojmo 
 4. 6.  Bílovice - Hády 
 25. 6.  Rozhledna V. Menšíka 
 2. 7.  Moravské Bránice
 6. 8.  Bobrava
 27. 8.  Pálava
 10. 9.  Modré hory - Slunečná
 24. 9.  Okolo přehrady - Veveří 
 8. 10.  Mutěnice
 8. 10.  Rudické propadání
 5. 11.  Do Slavkova
 4. 12.  Mikulášská přes Panskou líchu

INZERCE
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/

ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, 
fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. 
Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Koupím rodinný domek se zahra-
dou v  Adamově. Opravy nevadí, tel.: 
774 193 566.

 ♦ Hledám ke  koupi byt v  Adamově. Tel.: 
721 332 622.

 ♦ Daruji šicí stroj, málo používaný, zacho-
valý, v dobrém stavu. Tel. č. 516 446 920.

 ♦ SPLÁCEJTE MÉNĚ! SLOUČÍME VÁM 
VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY! DO-
STANETE OKAMŽITOU HOTOVOST 
NA  ÚČET, ZA  ŘÁDNÉ SPLÁCENÍ VÁM 
VRÁTÍME ČÁST ÚROKŮ ZPĚT. VYUŽIJTE 
ROVNĚŽ SPLÁTKOVÉHO PRODEJE V NA-
ŠEM OD TESCO BRNO, elektro ve 2.patře. 
NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY. Na  vidě-
nou se moc těší! Veronika Kratochvílová.  
Telefon: 724 771 262, 542 213 285.

 ♦ Hledám ke koupi byt v Adamově. Hoto-
vost. Tel. 720 598 284.

 ♦ Koupím garáž na  ulici P.  Jilemnického 
nebo Údolní. Tel.: 723 821 001.

 ♦ Prodám byt, 3+1 v  Adamově - tel.: 
725 157 805.

 ♦ Prodám zrekonstruovaný byt 3+1 
na  Horce. V  případě rychlého jednání 
cena dohodou - tel.: 728 737 669.

 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových ja-
der. Provádíme obkladačské, podlahář-
ské, zednické práce. Více informací na-
jdete na  www.ADAMOstav.cz nebo tel. 
č. 603 752 493.

 ♦ Pronajmu byt 1+1 s  lodžií v  Adamově 
na  Ptačině. Ihned k  nastěhování. K  dis-
pozici lednička. Nájem dohodou - tel.: 
777 610 552.
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JSME ŠANCE PRO VÁS 
Hledáte zajímavou práci? Sháníte nové uplatnění? 

Chcete zkusit něco nového? 

Věříme, že jsme firma, která Vás může zaujmout.
TE Connectivity Kuřim je součástí nadnárodní společnosti TE Connectivity, která je 

jedničkou na trhu v oblasti propojení. A kuřimský závod s více jak 2500 zaměstnanci hraje 
prim ve výrobě konektorů, kabeláží či pojistkových skříní pro automobilky světových 

značek. Najdete zde špičkové technologie, moderní automaty i jedinečné výrobní procesy 
od lisování plastů, lisování kovů, pokovování až po ruční montáže. 

Pracovní uplatnění tu získají manuálně zdatní lidé i vysokoškolsky vzdělaní odborníci. Svých 
zaměstnanců si ceníme a mimo základní plat nabízíme celou řadu benefitů: příspěvek 

na stravování a dopravu, týden dovolené navíc, 13. plat, wellness program, lékařskou péči, 
právní služby zdarma a další. Celoročně pořádáme zajímavé soutěže, podporujeme (nejen) 

sportovní aktivity zaměstnanců a zapojujeme se do dobročinných aktivit. 

Snažíme se vytvářet podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.

Jak to u nás chodí, se můžete přesvědčit každý třetí čtvrtek v měsíci, kdy pro zájemce o práci 
pořádáme Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou. Na vlastní oči budete mít 

možnost nezávazně si prohlédnout nejenom výrobní provoz, ale rovněž bohaté zázemí – 
počínaje jídelnou s minimarketem, ordinací závodního lékaře či autobusovým nádražím 

před areálem firmy konče. 

Nejbližší termín je 17. 3. 2016, v 16 hod. (Další termíny Dnů otevřených dveří jsou: 

21.4., 19.5., 16.6.). Účast je vhodné potvrdit e-mailem dod@te.com nebo telefonicky 
541 165 541. Jste srdečně zváni. 

TE Connectivity, K AMP 1293, 664 35 Kuřim, www.te.jobs.cz 



Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz



Trávníkové hnojivo 
s účinkem proti mechu
10 kg, vystačí na cca 285 m2 10 kg, vystačí na cca 285 m10 kg, vystačí na cca 285 m

Zahradnický substrát
balení 50 l

2 v 1:
výměnné válce 
vertikutátor/ 

provzdušňovač

Elektrický vertikutátor
HVL E 1200-31, 1200 W, šířka záběru 31 cm,   
prořezávací nože/ pružiny 8/42, nastavení 
hloubky řezu 3 stupně, sběrný koš 28 l, 
záruka 5 let

2 v 1:

2.190,--

Stovky různých druhů osiv za nejlepší ceny

50 l

69,-69,-
10 kg

198,-198,-

29.990,--

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

 vyrobeno 
ve Finsku
 vyrobeno
ve Finsku

VČETNĚ PODLAHY!

3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene 
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, 
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité 
dveře s kovovým prahem

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Macešky      Viola
mix barev a druhů, ∅ kv. 9 cm

12,-
Elektrický vertikutátor

-
Elektrický kultivátor
GARDOL GEMI 1200, 1200 W, 
šířka záběru 45 cm, 6 radliček,              
max. pracovní hloubka 23 cm, 
záruka 5 let

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

max. pracovní hloubka 23 cm, 

3.790,--

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 4. 3. do 31. 3. 2016 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO
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Nechte se provést světem realit
Ing. Karlem Hynštem

volejte              

“Rychle, slušně, kvalitně”     

Více informací získáte také na
karel.hynst@re-max.cz a www.karelhynst.cz

Prodej či nákup nemovitostí
v Adamově, Blansku, Brně

nebo v Jedovnicích?

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TV
45 programů v ceně (8x HD)

83 programů celkem (17x HD)

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, žádné závazky. Všechny NOVA programy na TV a STBoxech.

Kde je možné naladit?
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+

Set-top box a televize:
Samsung Smart TV 2012 až 2015
 LG NetCast 2012 a 2013, WebOS

Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO Programy takto označené
je možné sledovat kdekoliv v ČR.

GO EN

GO

GO

GO

EN GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

HD

HD

HD

HD

HDCZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN


