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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.10.2017 18:30 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - TJ Sokol Březina Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
1.11.2017 15:00 Vyrábíme ozdoby ze šišek Městský klub mládeže
4.11.2017 17:30 Hokej muži: TJ Sokol Černá Hora - TJ Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
6.11.2017 17:00 Beseda: VŠE O SENÁTU se senátorkou JAROMÍROU VÍTKOVOU MKS Adamov
9.11.2017 16:00 "VAŘÍME" Městský klub mládeže
9.11.2017 17:00 Beseda k dokumentu: POVODNĚ 1997 V ADAMOVĚ MKS Adamov
10.11.2017 10:00 Zájezd do Slováckého divadla – FALEŠNÉ NAŠEPTÁVÁNÍ MKS Adamov
10.11.2017 18:00 Koncert ZUZANY ZEMANOVÉ A JAROMÍRA ZÁMEČNÍKA MKS Adamov
11.11.2017 17:30 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - HC Veverská Bitýška Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
12.11.2017 15:00 Vernisáž výstavy VÍTA ONDRÁČKA MKS Adamov
16.11.2017 15:00 Podzimní lucerničky Městský klub mládeže
16.11.2017 17:30 DvojKONCERT Ivo Jahelka a Miroslav Paleček MKS Adamov
18.11.2017 11:00 Pořad TOBOGÁN s Alešem Cibulkou v Hudebním divadle Karlín MKS Adamov
19.11.2017 11:15 Hokej muži: Tatran Hrušky - TJ Spartak Adamov Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
20.11.2017 16:30 Turnaj ve stolním fotbálku Městský klub mládeže
21.11.2017 17:30 Zájezd do kina Blansko na představení: ZAHRADNICTVÍ - NÁPADNÍK MKS Adamov
23.11.2017 18:00 Pyšníme se svým okolím Komise PZMA & MA21
24.11.2017 16:00 Nohejbalový turnaj Městský klub mládeže
25.11.2017 18:45 Hokej muži: TJ Spartak Adamov - TJ Rájec-Jestřebí Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

26.11.2017 10:00
Zájezd do Divadla Radost v Brně na pohádku: BUDULÍNEK 
Z HUDEBKY

MKS Adamov

26.11.2017 12:30 Mikulášské poledne Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
27.11.2017 18:30 Přednáška: ALENA ŽÁKOVSKÁ - LAOS aneb co jsme poprvé nestihli… MKS Adamov
29.11.2017 11:00 Zájezd na baletní představení: WEST SIDE STORY MKS Adamov
30.11.2017 West side story na brněnském výstavišti MKS Adamov
30.11.2017 17:00 Setkání u kávy s TROJICÍ ZAJÍMAVÝCH HOSTŮ MKS Adamov
1.12.2017 16:30 SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách 
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Mikulášské poledne
Hokejový oddíl Spartak Adamov, z. s. ve spolupráci se Zájmovým klubem Alfa, fa. malířství, natě-
račství, lakýrnictví Dušan André a podlahář-
ství Aleš Fojt zve všechny děti, rodiče, babičky, 
dědečky a … na Zimním stadionu v Blansku 
dne 26. 11. 2017 (neděle) od 12:30 do 13:45 
hod. na led s Mikulášem, Andělem a Čertem.
Pro hodné a poslušné děti bude mít Mikuláš 
a Anděl i nějakou odměnu. Pro neposlušňáky 
zase Čert bramboru, uhlí, nebo velký pytel 
ve kterém je odnese do pekla.
Jelikož je počet míst omezen, je potřeba závaz-
nou přihlášku s počtem dětí nahlásit nejpozději 
do 20. 11. 2017 na e-mail: ujololo@seznam.cz nebo tel.: 775 115 191 Alois Kožený
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Zkrácený výčet akcí investičního a provozního charakteru - 
vývoj plnění
Úz. část Financování, název akce 2017 Doplňující informace Zodp.
§ 2212 - Silnice
AD1 dopravní zrcadlo včetně sloupku - ulice Lesní realizace hotova MSTAR
AD2 dopravní zrcadlo tunýlek - vyhřívané realizace hotova STAR

rozšíření GIS - export DGN realizace hotova STAR
opravy výtluků po zimě realizace hotova MSTAR

AD1 oprava komunikace za zastávkou ČD - tunýlek Albert realizace hotova MSTAR
AD1 oprava - doplnění živice garáže Komenského realizace hotova MSTAR
AD1 oprava zdi Hradní (spoluúčast Tenza) realizace hotova MSTAR
AD1 oprava vnitrobloku Sadová 16, 18, 20 realizace hotova MSTAR
AD1 oprava povrchu křižovatky nám. Práce objednáno STAR
AD3 oprava nájezdu parkoviště Neumannova 6 realizace hotova STAR
AD1 oprava komunikace Lesní - koncová část realizace hotova STAR
AD1 manipulační plocha Pod Horkou 3 realizace zahájena, dokončení v roce 2017 MSTAR
AD3 projektová dokumentace - ul. Ronovská - parkování/zeleň příprava podkladů pro projekt ul. Ronovská vč. zeleně STAR
AD3 projektová dokumentace - zadní část ul. Jilemnického připravné práce před zadáním PD STAR
AD3 projektová dokumentace - parkování Opletalova/Blažkova realizace zahájena, dokončení v roce 2017 STAR
AD3 projektová dokumentace - parkování Neumannova realizace zahájena, dokončení v roce 2017 - 18 STAR
AD1 projektová dokumentace - Sadová - parkování realizace zahájena, dokončení v roce 2017 MSTAR
AD1 projektová dokumentace - Sadová - opěrná stěna, schodiště realizace zahájena, dokončení v roce 2017 MSTAR
AD1 rozšíření místní komunikace pod kostelem sv. Barbory realizace zahájena, dokončení v roce 2018 STAR
§ 2219 - Ost. záležitosti pozemních komunikací

oprava a nátěr zábradlí realizace hotova MSTAR
AD1 rekonstrukce výtahu lávka na ul. Sadovou realizace hotova STAR
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod

aerační jemnobublinový systém pro nádrž Nitrifikace II realizace hotova STAR
oprava šnekového dopravníku odstředivky realizace hotova STAR
čištění nádrže Nitrifikace I pro instalaci realizace hotova STAR
opravy čerpadel, míchadla a pohony realizace hotova STAR
oprava dešťových vpustí realizace hotova STAR
opravy poklopů na kanalizační šachty realizace hotova STAR
2 ks kontejner pro odvoz kalu realizace hotova STAR

§ 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
AD1 síť na pískoviště Komenského realizace hotova STAR
AD1,3 zastínění pískovišť realizace hotova STAR
AD1 oprava átria Komenského 6 - pochůzné plochy realizace hotova STAR
AD1 rekonstrukce areálu koupaliště - II. etapa realizace hotova STAR

doplnění venkovních fitnes prvků - FÓRUM 2016 realizace hotova MSTAR
AD1 oprava nájezdu a plotu na sportovišti realizace hotova MSTAR
AD1 ul. Komenského - herní prvek ptačí hnízdo realizace hotova STAR
§ 3612 - Bytové hospodářství
AD1 nátěr zábradlí v DPS - venkovní realizace hotova STAR
AD1 oprava osvětlení a výměna dveří - DPS realizace hotova STAR
§ 3613 - Nebytové hospodářství
AD1 výměna radiátorů ve skladu MKS - Kom 6 realizace hotova STAR
AD3 výměna vodoměrů SV a TV Dům služeb realizace hotova STAR
AD1 výměna dveří - prostory Charita v řešení STAR
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Úz. část Financování, název akce 2017 Doplňující informace Zodp.
AD3 výměna pisoárů - Větrník realizace hotova STAR
AD3 oprava dlažby před Šipkovým klubem - terasa realizace hotova STAR
AD3 dokončení instalace bankomatu - Dům služeb realizace hotova STAR
AD3 rekonstrukce interiéru MKS realizace I. etapy před dokončením STAR
AD3 nový výtah v MKS probíhá výběrové řízení STAR
§ 3631 - Veřejné osvětlení
AD1 VO nám. Práce - III.etapa realizace zahájena, dokončení v roce 2017 STAR
AD2 VO Hybešova - II. etapa (Kolonie - Krátká) realizace hotova STAR

opravy VO (havárie, sloupy, nátěry, kryty) realizace hotova STAR
§ 3632 - Pohřebnictví
AD1 projektová dokumentace - odvodnění kaple realizace zahájena, dokončení v roce 2017 STAR
AD3 výstavba kolumbária - nový hřbitov realizace zahájena, dokončení v roce 2017 STAR
AD1 oprava chodníků na starém hřbitově - III. etapa realizace hotova MSTAR
AD3 10 ks základů pro pomník 1x1 m - nový hřbitov realizace hotova STAR
§ 3634 - Lokální zásobování teplem

revize plynových rozvodů + revize kotlů 2016 realizace hotova STAR
revize PO + hydranty pro rok 2016 + BOZP realizace hotova STAR
servis rozvodů OPS realizace hotova STAR

§ 3635 - Územní plánování
aktualizace územního plánu realizace zahájena, dokončení v roce 2017 MSTAR

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

AD3 příprava odkupu pozemku od ŠLP (parkoviště Opletalova) připraveny podklady, bude řešeno v rámci stavby STAR

AD3
projekt lesoparku - projednáno se ŠLP - pod novým 
hřbitovem

probíhají přípravné práce před zadáním PD STAR

AD1,3 nákup pozemku od Sokol, ŠLP projednáno, předpoklad 2018 STAR
§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

modernizace a zkapacitnění kontejnerových stání realizace hotova STAR
AD 3 doplnění zábran na kontejnerovém stání Družstevní 2, 3 realizace hotova MSTAR

AD3
projekt úpravy skládky pod novým hřbitovem (odpadky 
na stráni skládky směrem k drahám)

realizace hotova STAR

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
AD3 okrasná výsadba Fibichova - pokračování úpravy aleje realizace hotova STAR
AD3 opatření proti erozi - ul. Sadová stráň realizace zahájena, dokončení v roce 2017 STAR
AD1 popínavé rostliny nám. Práce realizace hotova STAR
AD1 zelený pás nám. Práce - návoz ornice - terénní úpravy realizace hotova STAR
AD1 náhradní výsadby po kácení Družstevní realizace hotova STAR
AD 3 terénní úpravy a výsadba zeleně Neumannova realizace hotova MSTAR

příspěvky SVJ na údržbu okolí domu realizace hotova MSTAR
rampa pro opravy a údržbu vozidel TS realizace hotova STAR

§ 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
nové vozidlo + přestavba (akontace + leasing) realizace hotova MSTAR

§ 5512 - Požární ochrana - dobr.část
AD2 rekonstrukce hasičské zbrojnice (dotace IROP) probíhá kontrola VŘ u poskytovatele dotace STAR
§ 6171 - Činnost místní správy
AD1 stavební úpravy archivů SÚ a SMM realizace zahájena, další etapa v roce 2018 STAR
AD1 zateplení obou budov MěÚ ul. Pod Horkou/U kostela realizace hotova MSTAR

Legenda (seznam je informativní a může být změněn):
STAR … starosta - Roman Pilát - 773634342, MSTAR … místostarosta - Jiří Němec - 775170869
AD1 … Adamov 1 - Horka,  AD2 … Adamov 2 - Kolonka, AD3 … Adamov 3 - Ptačina
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na  68. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 9. 
2017 byla v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty 
v majetku Města Adamova vyřazena žádost o pronájem bytu 
z  důvodu pominutí důvodu zařazení žadatele do  pořadí žá-
dostí.
Rada města Adamova v  souladu s  článkem IV. bodem 4. 
Smlouvy o výpůjčce č. 07/2007/SV ze dne 1. 11. 2007 rozhodla 
o odstoupení od této smlouvy.
Základní škole a mateřské škole Adamov bylo do majetku svě-
řeno 5 ks kontejnerů na směsný komunální odpad, které byly 
pořízeny Městem Adamov.
Byl uzavřen Dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B 
na prodloužení nájemní smlouvy na užívání bytu v bytovém 
domě Komenského 6 v Adamově. 
Z rozpočtu Města Adamova byla poskytnuta neinvestiční do-
tace ve  výši 5.000,- Kč Spartaku Adamov z. s. na  pokrytí ná-
kladů spojených s pořádáním akce tenisového oddílu „OPEN 
Adamov - tenisový turnaj“, konané dne 16. 9. 2017.
Byla schválena prodejní cena stolního kalendáře na rok 2018 vy-
dávaného městem Adamov ve výši 37,- Kč + aktuální sazba DPH. 
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 12/2017 a položko-
vé znění Rozpočtového opatření č. 4/2017 odsouhlaseného 
na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova.
Na pronájem uvolněného bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou 
službou na ul. Komenského 1 byl v souladu s Pravidly pro po-
skytování nájmů bytů v Domě s pečovatelskou službou vybrán 
žadatel umístěný na  1. místě v  pořadí žadatelů sestaveném 
pověřenou pracovní skupinou dne 18. 9. 2017.
Rada města Adamova uzavřela Smlouvu o  vzájemné propa-
gaci mezi Městem Adamov a KOMETA GROUP, a. s. na období 
od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Rada města Adamova rozhodla v souladu s článkem 7 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ne-
zveřejnit 1 rok před přímým uzavřením smlouvy s dopravcem 
ČAD Blansko informace v Úředním věstníku Evropské unie, ale 
zveřejnit tyto informace dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 
o veřejných službách v přepravě cestujících na úřední desce.
Byla ukončena Smlouva o pronájmu sloupů veřejného osvět-
lení č. 02/2007/VO ze dne 26. 2. 2007 a následně byla uzavřena 
nová Smlouva o  pronájmu sloupů veřejného osvětlení s  no-
vým nájemcem.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na 20. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 20. 9. 2017, byl vzat na  vědomí zápis z  19. jednání 
Finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017. 
Byly schváleny Veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotací 
z rozpočtu města na II. pololetí roku 2017 mezi Městem Ada-
mov a FK Adamov, z. s., Šipkovým klubem Adamov, spolkem, 
FENYX Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol 

Adamov, Spartakem Adamov, z. s., Judo Klub Samuraj Ada-
mov, Základní organizací MSKS – kynologickým klubem a klu-
bem malé kopané Ajeto Adamov, z. s.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelové ne-
investiční dotace ve výši 30.000,- Kč na přípravnou fázi voleb 
prezidenta ČR.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2017 zohledňující při-
jetí neinvestiční dotace na  přípravnou fázi voleb prezidenta 
ČR a  předfinancování voleb do  Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR.
Na prosincovém jednání Zastupitelstva města bude předložen 
ke schválení návrh rozpočtového provizoria na období leden – 
únor 2018 a do konce února 2018 bude předložen ke schválení 
konečný návrh rozpočtu na rok 2018.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo uzavření smlouvy 
o zápůjčce ze sociálního fondu Města Adamova se zaměstnan-
kyní, která je v pořadníku žádostí o zápůjčku na prvním místě.
  Bc. Roman Pilát, MBA 

 starosta města Adamova

ZPRÁVY Z MATRIKY
V  sobotu dne 23. září 2017 proběhlo na  Městském úřadě 
v Adamově vítání občánků. 

Do života byly přivítány tyto děti:
20. 05. 2017 Zuzana Páclová, Ronovská 6 
07. 06. 2017 Kateřina Havlová, Petra Jilemnického 27
21. 06. 2017 Natálie Binková, Petra Jilemnického 16
24. 07. 2017 Alena Navrátilová, Opletalova 38 A
01. 08 2017 Ema Kalová, Neumannova 2
11. 08. 2017 Matyáš Zéda, Osvobození 16

Blahopřejeme
02. 10. 2017 Květoslava Hovorková, 94 roky, Opletalova 44
04. 10. 2017 Marta Neveselá, 92 roky, Fibichova 34
05. 10. 2017 Oldřich Jelínek, 70 roků, Sadová 17
07. 10. 2017 Zdeňka Stloukalová, 83 roky, Údolní 2
07. 10. 2017 Jan Machálek, 80 roků, Komenského 19
08. 10. 2017 Františka Brodecká, 70 roků, Petra Jilemnického 6
12. 10. 2017 Vlastimil Pilát, 81 rok, Údolní 3
18. 10. 2017 Pavel Vaněk, 83 roky, Komenského 25
20. 10. 2017 Zdenka Vojtěchová, 88 roků, Komenského 17
21. 10. 2017 Jindřich Kudláč, 83 roky, Komenského 19
23. 10. 2017 Pavel Kovařík, 70 roků, Blažkova 5
25. 10. 2017 Jiří Němec, 70 roků, Pod Horkou 3
28. 10. 2017 Božena Vozdecká, 87 roků, Sadová 25
28. 10. 2017 Maria Dáňová, 85 roků, Blažkova 1
29. 10. 2017 Jiří Moravec, 75 roků, Sadová 21
30. 10. 2017 Libuše Hloušková, 82 roky, Opletalova 48
31. 10. 2017 Eva Audová, 84 roky, Komenského 13

Blahopřejeme k sňatku
23. 09. 2017 Zdeněk Humpolík – Monika Štefanová, sňatek 

Městský úřad Adamov

Úmrtí
24. 09. 2017 Marie Kučerová, roč. 1935, Komenského 23
26. 09. 2017 Jiří Vaněrka, roč. 1951, Osvobození 12
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Informace o zajištění SPOD 
na MÚ v Adamové
„Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče. To 

proto, že někteří rodiče se chovají tak, jako by neměli děti.“
L.N. Andrejev

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je povinnost chrá-
nit dítě a  jeho zájmy. Povinnost dětem pomoci a  v  případě 
nouze jejich situaci řešit má každý z nás. Nejvíce je však možné 
tuto péči zajistit prostřednictvím aktivit státní správy, samo-
správy a  soudů, ve  spolupráci se školskými, zdravotnickými 
zařízeními a policií. 
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jako obecní 
úřad obce s rozšířenou působností je pro obec Adamov 
Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí, odděle-
ní sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1, 678 01 
Blansko, Bc. Kateřina Sedláková, tel. 516 775 230, e-mail: ksed-
lakova@blansko.cz. 
Webové stránky: http://www.blansko.cz/meu/odbor-social-
nich-veci/socialne-pravni-ochrana-deti 
Orgánem sociálně-právní ochrany dětí jako obecní úřad je 
Městský úřad Adamov, odbor sociálních a správních 

věcí, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov, Mgr. Dobra Mosero-
vá, tel. 516 499 624, e-mail: social@adamov.cz. 
Webové stránky: http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/spod
V  případě jakýchkoli podnětů nebo potřeby nás neváhejte 
kontaktovat. 

Události ve městě
Oslavy 15 let od přestavby 
DPS na ulici Komenského
V  rámci „Týdne sociálních služeb“ uspořádala Pečovatelská 
služba města Adamova dne 4. 10. 2017 oslavu 15 let od pře-
stavby objektu bývalé mateřské školky na  Dům s  pečovatel-
skou službou na ulici Komenského 1 v Adamově. 
I  když byty určené seniorům byly modernizovány už v  roce 
1986 v domě č. p. 53 na ulici Osvobození a i zde byla pečova-
telská služba jednotlivým seniorům poskytována, bránil dal-
šímu bezproblémovému užívání těchto bytů chybějící výtah 
a tím pádem bezbariérový přístup. 
Proto již v roce 1999 začalo být uvažováno o koncepci rekon-
strukce a dostavby bývalé mateřské školky na ulici Komenské-

ho tak, aby zde vzniklo více bytových jednotek s kvalitnějším 
zázemím pro poskytování služeb. 

Oznámení – volby prezidenta 2018
Oznamujeme členům okrskových volebních komisí 
(OVK), že 1. zasedání OVK a školení OVK se uskuteční spo-
lečně v 1 den, a to v úterý 19. 12. 2017 od 14:00 hod.
Účast všech členů OVK nutná, není náhradní termín!!!
Volby se uskuteční ve dnech 12. - 13. 1. 2018, v případě 
konání 2. kola pak rovněž 26. - 27. 1. 2018

Ukončení provozu zubní ordinace
MUDr.  Jan Well oznamuje, že k  30. 11. 
2017 ukončí svou činnost v zubní ordinaci 
v Adamově odchodem do důchodu.
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Byty zvláštního určení, které byly pro tento účel vystavěny 
a dokončeny i za finanční podpory státu v roce 2002, vznikly 
v počtu 27, z toho deset bezbariérových, 21 jednopokojových 
a 6 dvoupokojových. V přízemí vznikla společenská místnost, 
prádelna, sušárna, šatna i kancelář.
Od 1. 11. 2002 se do tohoto domu nastěhovali první nájemníci 
a jedna z nich v tomto domě bydlí dodnes.
Tímto setkáním jsme si tedy chtěli připomenout hlavně za-
čátky pečovatelské služby a provozu na DPS. Tím, že jsme po-
zvali i naše bývalé spolupracovníky, se nám to snad vzájemně 
podařilo. Se vzpomínkami nám hodně pomohl rovněž Lukáš 
Malý, který připravil prezentaci fotografií ze starých adamov-
ských kronik, která se všem moc líbila. Další kroniky byly po-
tom k dispozici na místě. 
Co si můžeme přát do budoucna? Aby všichni obyvatelé v DPS 
byli spokojení, žili zde ve vzájemném souladu a v pohodě, aby 
jim péče byla poskytována tak, jak si budou přát a budou po-
třebovat a abychom si uvědomili to, co už řekl někdo dávno 
před námi:
„Naučme se staré lidi spíše poslouchat, následovat je v jejich ryt
mu a na cestě, kterou nám ukazují, než podléhat obavám a touze 
dělat pro ně vše co nejdokonaleji...“ 

Velké poděkování za tuto akci patří zejména:
 • lékárně Lada PharmDr. Vlastě Daňkové za sponzorské dary 
a ceny do slosování
 • cukrárně Limetka Vítu Uhlířovi za zajištění občerstvení
 • květinářství Freesia Zdeňce Krejčiříkové za květinový dárek
 • členům Komise PZMAaMA21, jmenovitě Lukáši Malému, 
za velkou pomoc při organizaci
 • MKS Adamov a jeho Klubům důchodců za širokou podporu 
a propagaci 
 • ZŠ a MŠ Adamov za technickou výpomoc
 • a hlavně všem stávajícím pečovatelkám, spolupracovníkům 
na  Městském úřadě v  Adamově a  představitelům našeho 
města za vstřícnost, pomoc a zejména pochopení pro naši 
nelehkou práci

Za tým pečovatelské služby Dobra Moserová

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU
Brigádu „Za Adamov čistější“ každoročně vyhlašuje Komi-
se PZMA a MA21 ve spolupráci se Sportovní komisí Města Ada-
mova. Tentokrát se uskutečnila v  rámci kampaně „Dny zdra-
ví“ ve  čtvrtek dne 21. září. Na  obou stanovištích na  Ptačině 
i na Horce byly kromě pytlů na sběr odpadků předány zájem-
cům i  cibulky jarních krokusů k  vysázení na  travnatých plo-

chách kolem chodníků. Počasí tomuto sázení tentokrát přá-
lo, a  i když bylo chladno, mohli se po skončení brigády přijít 
všichni ohřát k nachystanému ohni na hřišti na ulici Ronovská 
a opéci si za odměnu špekáček. 
Děkujeme všem za účast a za pomoc a budeme se těšit na dal-
ší setkání na jaře 2018. 

Komise PZMA a MA21

Ukončená rekonstrukce 
výtahu na ulici Sadová
V průběhu měsíce září probíhala celková rekonstrukce několik 
desetiletí starého výtahu. Došlo k osazení zcela nového výta-
hu. Pohodlnější užívání přináší především instalace automa-
tických dveří. Věříme, že bude sloužit k vaší spokojenosti a dě-
kujeme za vaši trpělivost při jeho nutné odstávce.

Bc. Roman Pilát, MBA  
starosta města Adamova
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Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří Adamov ve firmě ROMEX při 
příležitosti oslav svátku Sv. Barbory v Adamově 
ve dnech 30. 11. - 3. 12. 2017
Firma Romex si Vás dovoluje pozvat na  akce připravené 
u  příležitosti oslav svátku sv. Barbory. Poprvé můžete 
ve  zrekonstruovaných prostorách firmy zavítat na  vernisáž 
výstavy, navštívit prostory, kde působila firma Adamovské 
strojírny a  vychutnat si taneční vystoupení souboru KOLO-
KOLO. 

Čtvrtek 30. 11. 2017
Otevření objektu v 15:00 hod
15.00 hod. komentovaná prohlídka objektu
16:00 – 16.15 hod. veřejné vystoupení tanečního souboru 

KOLO-KOLO na téma sv. Barbora
16:30 hod komentovaná prohlídka objektu  

individuální prohlídka výstavy soch, 
obrazů a plastik Zdeněk Macháček ml. 
(www.machacek-sochy.cz)

Pátek 1. 12. 2017
Otevření objektu v 16:00 hod
16:00 hod.  komentovaná prohlídka objektu pro 

veřejnost
18:30 hod. pro zvané hosty vernisáž Výstavy soch, 

obrazů a plastik Zdeněk Macháček ml. 
Uzavření objektu po skončení vernisáže

Sobota 2. 12. 2017 a Neděle 3. 12. 2017
Otevření objektu v 10.00 hod
10:00 a 11.00 hod.  komentovaná prohlídka objektu
 10:00 - 13:00 hod. veřejně přístupná výstava soch, obrazů 

a plastik Zdeněk Macháček ml.
13:00 hod uzavření objektu

Jak správně třídit papír?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, které se 
ve světě ročně zrecykluje, se počítá na miliony tun. Každá čes-
ká domácnost vytřídí ročně skoro 46 kilogramů papíru – zhru-
ba 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a recykla-
ci papíru zachráníme ročně statisíce vzrostlých stromů. 
5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů papíru. Opa-
kovanou recyklací se totiž celulózová vlákna, z nichž je papír 
tvořen, lámou a postupně zkracují. Samotná recyklace papíru 
je velmi jednoduchá. Ale vezměme to od začátku. 
Z modrých kontejnerů se vytříděný papír sváží na dotřiďovací 
linky, kde se zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, následně 
slisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny si vybírají sběro-
vý papír podle toho, jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle 
provozovatelů třídících linek je možné sběrový papír vytřídit 
až na 23 různých druhů.
Sběrový papír se třídí v několika fázích. Nejprve se ručně vybe-
rou ze směsi papíru velké lepenkové krabice, které se následně 
slisují do velkých balíků. Poté se směs papíru pomocí doprav-
níku přesune do třídící kabiny. V ní se papír třídí na noviny, ča-
sopisy, případně menší lepenkové obaly a zbylý papír. Každý 
druh se lisuje zvlášť a každý míří k jiným zpracovatelům podle 
jejich požadavků. Papír, pro který není v ČR zpracování, se vy-
váží k recyklaci do zahraničí, nejčastěji do Německa, Rakouska, 

Polska nebo Slovenska. Některé speciální druhy papíru se na-
opak do ČR dováží. 
Nejčastější způsob recyklace je výroba nového papíru v  pa-
pírnách. Papírenská vlákna se získají ze starého papíru jeho 
rozvlákněním ve  vodní lázni. Je to vlastně mixování papíru 
v nádobě s vodou do té doby, než se papír rozpadne na vlákna 
a další součásti. Rozvlákňovač je první místo, kde se z papíru 
oddělí nežádoucí příměsi, jako jsou lepicí pásky, laminované 
obálky a podobně. Vlákno se odsává z rozvlákňovače i s vodou 
a  následuje další proces čištění na  třídičích. Tam se odstraní 
ještě kancelářské sponky a drobné nečistoty. Takto vyčištěná 
směs vody se následně nanese na papírenský stroj a na něm 
se vyrobí nový papír. 
Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír (např. sešity, ar-
chivní boxy, šanony, toaletní papír), tak papír jen s určitým po-
dílem recyklátu. Každá papírna má svůj výrobní program a za-
měřuje se jen na  některé druhy papíru. S  trochou nadsázky 
je možné říci, že každý papír, který si koupíte, obsahuje určitý 
podíl vláken ze sběrového papíru. 
Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, a proto se pou-
žívá i pro výrobu tepelných izolací. Jedná se o izolace, které se 
aplikují jako foukaná tepelná izolace do dutin, jako jsou stropy 
a podlahy. Také je možné ji aplikovat ve formě nástřiku nebo 
se lisují do  tepelně izolačních desek. Vlákno pro výrobu izo-
lací se ze starého papíru získá také rozvlákněním, ale nikoliv 
ve  vodní lázni, ale za  sucha. Existuje i  metoda výroby tepel-
ných izolací, ve kterých se kombinuje vlákno z papíru a drcený 
pěnový polystyren. Papírenské vlákno má využití i ve staveb-
nictví, v  některých zemích se přidává do  asfaltových směsí, 
kterými se pokrývají vozovky. Takto upravený asfalt prý déle 
vydrží. 
V  naší obci můžete papír třídit do  modrých kontejnerů, kte-
rých je aktuálně 41 ks. Ročně se takto vytřídí cca 57 tun papíru.

Do modrého kontejneru patří
 • časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby
 • papírové obaly, krabice, vše z lepenky
 • obálky s fóliovými okénky
 • papír s kancelářskými sponkami
 • bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Do modrého kontejneru nepatří
 • celé svazky knih s pevnou vazbou
 • uhlový, mastný nebo znečištěný papír
 • mokré papírové kapesníky, ručníky
 • rulička od toaletního papíru, plato od vajíček
 • dětské pleny

Poděkování z letošního 
závodu minikár
Ve dnech 23. a 24. září se v našem městě konal 4. ročník miniká-
rových závodů. Letošní závod minikár se odehrál za kvalitního 
obsazení všech kategorií z ČR i SR. V sobotu i v neděli se sešla 
více než 100 závodníků. Přispělo k tomu jistě to, že v sobotu 
se konalo poslední kolo mistrovství ČR a  rozhodovalo se tak 
o celkovém vítězi. V neděli se jelo finále vítězů poháru ČR a SR, 
kde jsme vybojovali za Jihomoravský kraj druhé místo.
I když nám letos počasí vůbec nepřálo, přesto se celý víkend 
nesl v duchu té správné závodní atmosféry. Snad k tomu při-
spělo i  to, že se nám podařilo okořenit, tento jinak poklidný 
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závod, vůni benzinu a burácejících motorů v připraveném do-
provodném programu z odvětví motosportu. Všichni účastní-
ci víkendové akce tak mohli v sobotu i v neděli vidět vystave-
né motokáry a dva rallyové speciály skupiny „N“, a to dokonce 
v akci. Někteří z vás měli tu možnost se i svézt a věřím, že to byl 
nezapomenutelný zážitek :-)
Organizátoři akce se snažili, aby nejen závodníci a  jejich do-
provod měli v Adamově dokonalé zázemí, ale aby i Adamovští 
občané byli spokojeni, a proto bylo jednou z priorit i zajiště-
ní občerstvení, kterého se opět dokonale zhostil team Uhlířo-
vých s Limetkou.
Opravdu velké DÍKY patří dobrovolným hasičům a  Městské 
policii Adamov. Celková spolupráce s Městskou policií a dob-
rovolnými hasiči z  Adamova byla vzorová. Jejich přítomnost 
na  místě a  pomoc velmi pomohla nejen organizátorům, ale 
i  lidem, kteří jen projížděli místem konání závodu a uzavírka 
tratě jim přinesla neočekávané komplikace.

Za pomoc při zpracování tiskových materiálů, které byly zdar-
ma distribuovány, bych rád poděkoval firmě MEGAPRESS 
a GRAFEX.
Nemohu opomenout pomoc firmy GAMA J+P Adamov při za-
půjčení traktoru, který byl nezbytným pomocníkem při výta-
hu všech závodníků z cíle zpět na start.
Rád bych touto cestou poděkoval městu Adamov za součin-
nost při organizaci a všem občanům města Adamova, zvláště 
pak občanům bydlících na ul. Družstevní za jejich disciplinova-
nost, trpělivost a tolerantní přístup k naší akci.
Jako pořadatel jsem se snažil udělat vše proto, aby dopady 
na občany byly co nejmenší. Jistě se mnou budete souhlasit, 
když si dovolím prohlásit, že akce byla vydařená a mohla by 
tak být další sportovní tradici v našem městě. Ještě jednou vel-
ké díky vám všem a příští rok se budu těšit znovu.
Sportu zdar! 

Za sportovní klub Pavel Jirků a spol.
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Kultura

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 listopad 2017
Čtvrtek 2. 11. Filmové odpoledne -> filmy z 80. let 
Pátek 3. 11. Orlovna Blansko 
Čtvrtek 9. 11. Pokec u sušenky 
Čtvrtek 16. 11. Retropárty 
Úterý 21. 11. Pokec u sušenky 
Čtvrtek 23. 11. Filmové odpoledne 
Čtvrtek 30. 11. Výroba svícnů 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz

AKCE na LISTOPAD:
Středa 1. 11. 2017
OZDOBY ZE ŠIŠEK
S sebou si přineste šišky různého druhu, stužky a zavařovací 
sklenice. Tvořit budeme od 15:00 hodin.

Čtvrtek 9. 11. 2017
„VAŘÍME“
Společně si připravíme ovocný salát plný vitamínů. K jeho pří-
pravě si přineste svoje oblíbené ovoce. Od 16:00 hodin.

Čtvrtek 16. 11. 2017
PODZIMNÍ LUCERNIČKY
K jejich výrobě budete potřebovat pouze zavařovací sklenice. 
Vše ostatní bude pro vás připraveno. Tvořit budeme od 15:00 
hodin.

Pondělí 20. 11. 2017
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Turnaj ve stolním fotbálku všechny věkové kategorie. Soutěží-
me o sladké výhry. Začátek v 16:30 hodin.

Pátek 24. 11. 2017
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Od 16:00 v prostorách Městského klubu mládeže. Nejlepší hrá-
če čeká drobná odměna.

Zaměstnanci Městského klubu mládeže

Sportovec okresu Blansko 2017
Nominujte sportovce z  okresu Blansko, o  kterém se do-
mníváte, že by si zasloužil být oceněn za svoje sportov-
ní úspěchy v  kategoriích: sportovec okresu, sportovní 
talent, mládežnický tým, seniorský tým, sportovní akce, 
trenér.
Pravidla nominace a  nominační formulář naleznete 
na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.

Vzpomínka
„Jsi stále v našich srdcích“

Dne 11. října uplynuly tři roky 
od úmrtí mého milovaného man-
žela pana Josefa Pulgreta. 

Za tichou vzpomínku všem, 
kdo jste ho znali, děkuje 

manželka Anna s rodinou.

Čas běží, bolest v srdci zůstává. 
Dne 27. října si vzpomeneme 
prvního smutného výročí úmrtí 
našeho milovaného manžela, ta-
tínka a  dědečka pana Jaroslava 
Kolčavy.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte si s námi.

S láskou stále vzpomíná 
manželka Marie, syn Jaroslav 

a dcera Tereza s rodinami.

Dne 12. listopadu vzpomeneme 
dvacáté výročí, kdy nás opus-
til manžel, otec a  dědeček pan 
František Čípek. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Stále vzpomíná manželka 
Božena a synové František 

a Zdeněk s rodinami. 

Dne 2. listopadu uplynulo dvacet 
let od doby, kdy zemřel po těžké 
nemoci náš milovaný syn a bratr, 
pan Jiří Švihla. 

S láskou vzpomínají 
maminka, tatínek, sestra 

Romana a bratr Martin. 
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va deníku. Na klavír zahraje Kristýna Znamenáčková. K návště-
vě jste zváni od 12. 11. do 21. 11. 2017, a to v pondělí - pátek 
od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli od  14:30 do  17:00 hodin. 
V sobotu je zavřeno.
Vít Ondráček se narodil v roce 1959. Dětství prožil v Ponětovi-
cích u Brna, na území bitvy tří císařů – Aussterlitz. Vystudoval 
obor grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole u profeso-
rů Ivana a Dalibora Chatrných. Soukromě se výtvarně vzdělá-
val u  Petra Skácela (bratra básníka Jana) a  svého strýce Rai-
munda Ondráčka, profesora restaurátorství na  AVU v  Praze. 
Po škole vystřídal různá zaměstnání, od jara 1991 je na volné 
noze. Úzce se přátelí a spolupracuje s mnoha básníky, s Vítem 
Slívou, Radkem Malým, Jaromírem Typltem, s  významným 
českým surrealistou Ludvíkem Kunderou (skupina Ra) a J. M. 
Tomešem až do jejich smrti v roce 2010.
Svou malířskou a  grafickou tvorbu vystavuje už čtyřicet let 
doma i v zahraničí. Soubor maleb prsty byl v letech 2007 - 2008 
vystaven jako součást Meisterblätter aus der Sammlung der 
Internationale Biennale der Zeichnung Pilsen 2006 v  Schön-
see, v Galerii Leerer Beutel v Regensburgu, v John David Mo-
oney Foundation v  Chicagu, v  Birminghamu a  v  Galerii Sala 
Manzů v  Bergamu. V  roce 2007 získal první cenu za  grafiku 
na výstavě „Máchovy Litoměřice“. V roce 2009 vydalo pražské 
nakladatelství Cherm pod názvem „Pootočené zrcadlo“ výběr 
z malířových deníkových záznamů, sentencí a kreseb. V roce 
2013 se zúčastnil společné výstavy dvanácti českých uměl-
ců ve francouzském Limoges. V roce 2015 vystavil své malby 
v Městské galerii v polské Wroclawi. V roce 2017 se zúčastnil 
grafického symposia pořádaného Galerií Klatovy/Klenová.

„Umění je to, co činí život zajímavějším než umění!“

Zprávy z Farnosti Adamov
Středa 1. listopadu 2017 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
v 15:30 hodin  pobožnost na starém hřbitově
v 16:00 hodin  mše svatá v kostele sv. Barbory v Adamově

čtvrtek 2. listopadu 2017  
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
v 15:30 hodin  pobožnost na novém hřbitově (na Ptačině)
v 16:15 hodin mše svatá v sále Městského kulturního středis-

ka (na Ptačině)

neděle 3. prosince 2017 ADAMOVSKÉ HODY
v 8:30 hodin  žehnání adventních věnců, mše svatá spojená 

s  poděkováním za  úrodu v  kostele svaté Bar-
bory v Adamově

Dne 13. listopadu uplyne smutný 
rok od úmrtí naší maminky, paní 
Zdenky Nováčkové. 
Není dne bez vzpomínky - kdo 
jste měli maminku rádi, vzpo-
meňte s námi. 

Děkují dcery Jana 
a Zdenka s rodinami. 

Kdo Tě poznal, ten Tě měl rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit, 

rozesmát.
Takoví lidé by neměli umírat.

Dne 29. listopadu uplyne rok, co 
nám chybí laskavé srdce a  milý 
úsměv naší milované manželky, 
maminky a  babičky, paní Květo-
slavy Kubcové. 

S láskou navždy vzpomínají 
manžel Zdeněk, dcera Renáta 

a syn David s rodinami.

Poděkování
Děkuji všem příbuzným, kamarádům a známým, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s  mým manželem Jiřím, za  slova útěchy 
a květinové dary.

Alena Vaněrková 

Pozvánka na výstavu
Vít Ondráček 
HLASY LESA – CÉZURY CEST
Ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově připra-
vil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu prací výtvar-
níka Víta Ondráčka. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční v  neděli 12. listopadu 
v  15:00 hodin. Výstavu uvede Petr Pazdera Payne a  Jaroslav 
Budiš, vystoupí DIVADLO NABOSO s pásmem textů z autoro-
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 
ADAMOV VÁS ZVE: 

 Î 6. listopadu 2017 na:
Dopoledne s pohádkou:  
PRINCEZNA A KOUZELNÁ VĚTVIČKA 

Listopadovou pohádku nám do Adamova přijede zahrát Čino-
herní skupina Jany Klatovské z Prahy. Na děti čeká romantická 
pohádka s  klasickými postavami i  dějem, kdy princeznu za-
chrání před sňatkem s čarodějem vesnický mladík Vašek. Hra-
je se bez přestávky a délka pohádky je cca 55 minut. 
Začátek: v 9:45 hodin.
Vstupné: 40 Kč.

 Î 6. listopadu 2017 na:
Besedu: VŠE O SENÁTU SE SENÁTORKOU 
JAROMÍROU VÍTKOVOU 

V Senátu a regionu pracuji s pevnou vůlí  
a poctivě pro nás všechny. 

Současnou senátorku a bývalou místostarostku města Bosko-
vic jsme poznali před řadou 
roků. Vždy ochotně vycházela 
vstříc našim prosbám a poža-
davkům a  stala se několikrát 
naší průvodkyní při návštěvě 
Boskovic, vždy ochotně zaví-
tala do  Adamova na  besedy 
a v  letošním roce se dokonce 
stala patronem výstavy Sa-
lon dětských adamovských 
umělců. Nyní má za sebou rok 
působení v Senátu a my jsme 

si ji dovolili pozvat do Adamova znovu. Tentokrát si s Jaromí-
rou Vítkovou budeme povídat nejen o její práci v Senátu, ale 
i o Senátu jako takovém. 
Začátek přednášky: v 17:00 hodin v salonku MKS. 
Vstup volný. 

 Î 9. listopadu 2017 na:
Besedu k dokumentu: POVODNĚ 1997 V ADAMOVĚ 

Povodně v roce 1997 se nevyhnuly ani Adamovu. Často nám 
rozmary počasí tento rok připomenou. Ale uplynulo dvacet let 
a ne na všechno si z této doby vzpomenout dokážeme. Proto 
vznikl dokument, který pro Město Adamov natočil Marek Čer-
ný. Nevznikl by však bez vzpomínek a dochovaných materiálů 
mnoha lidí z Adamova, nevyjímaje starosty města Bc. Roma-
na Piláta, PhDr. Jaroslava Budiše, manželů Boháčkových, pana 
Hudečka, členů tehdejší jednotky „dobrovolných“ i „profi“ ha-
sičů a mnoha dalších. Jsou v něm záběry, které nebyly dopo-
sud zveřejněny a dokonce nám dokument připomene povod-
ně v roce 1927. 
Začátek besedy: v 17:00 hodin v sále MKS Adamov.
Vstup volný. 

 Î 10. listopadu 2017 na:
Zájezd do Slováckého divadla v Uherském Hradišti 
– FALEŠNÉ NAŠEPTÁVÁNÍ 
Dorant se zamiluje do Ara
minty. Jak ale prověřit její 
city a vzbudit v ní náklon
nost? Bude potřeba složi
té milostné intriky, kterou 
mistrně nastraží Dorantův 
sluha Dubois. Pod zámin
kou uchazeče o  pracovní 
místo se tak Dorant dosta
ne do  domu své vyvole
né. Překoná ale nástrahy 
vlastního strýce Remyho, který, o Dorantových citech nic netuše, 
chce svého synovce bohatě oženit s vybranou nevěstou? Odrazí 
výpad Aramintina ženicha s hraběcím titulem, i nepřátelství její 
matky paní Argantové? A  hlavně, podaří se mu nakonec získat 
srdce vyvolené Araminty?
Komedie Pierra de Marivauxe, jež patří po  komediích Moliéro
vých a Beaumarchaisových do nejživější součásti francouzského 
klasického veseloherního repertoáru, čerpají svůj materiál z cito
vého konfliktu, v němž si láska proráží cestu často buď proti vůli, 
nebo i bez vědomí milujících. K tomu účelu je zde vždy zalidněno 
dobrými lidmi, obklopeno atmosférou pohody a zápletka  vede
na s  využitím oblíbených fraškovitých motivů přestrojení a  zá
měn  končí vždy kladně.
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16. listopadu 2017 
v 17:30 hodin v sále MKS 
Opletalova 22, Adamov            Vstupné: 150 Kč 
Rezervace vstupenek na tel. 607 518 104. 
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Opět bychom vás rádi pozvali k návštěvě divadla v Uherském 
Hradišti. Opět můžete patřit mezi diváky generální zkoušky 
Falešné našeptávání. 
Začátek představení: v 10:00 hodin.
Cena zájezdu: 300 Kč.

 Î 12. listopadu 2017 na:
Vernisáž výstavy VÍTA ONDRÁČKA 
V  listopadu v  naší vý-
stavní síni přivítáme 
výtvarníka Víta On-
dráčka. Vernisáž vý-
stavy se koná v  neděli  
12. listopadu v 15:00 ho-
din a potrvá do 21. listo-
padu.
Vít Ondráček se věnu
je převážně volné tvorbě 
v  malbě, grafice, kresbě 
a ilustraci. Ovládá desítky výtvarných technik. Píše poezii a pró
zu. (Od šestnácti let si píše Deník). Spolupracuje s rádiem Vltava 
a  literárními časopisy. Výtvarně participuje na  tvorbě krátkých 
experimentálních filmů. Svou malířskou a  grafickou tvorbu vy
stavuje už čtyřicet let doma i v zahraničí.
„Umění je to, co činí život zajímavějším než umění!“ 
Výstava je otevřena v  pracovních dnech v  době od  14:00 
do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 13. listopadu 2017 na:
Akci pro seniory: KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…   
Další setkání určené pro seniory vyplníme řádkou her a sou-
těží. 
Akce se koná od 15:00 hodin ve výstavní síni MKS na Horce, 
Komenského 6. 
Patron akce: Dušan André - malířství a natěračství Adamov. 
Vstup volný.

 Î 14. listopadu 2017 na:
Setkání při akci: TATO BY SE NÁM MOHLA LÍBIT…
S  nabídkou knih, společenským okénkem a  „tříminutovým“ 
čtením zavítáme za klienty DPS Adamov. Zváni jsou i ostatní 
zájemci z řad seniorů. 
Akce se koná od 9:00 hodin ve společenské místnosti DPS Ada-
mov. 
Vstup volný.

 Î 14. listopadu 2017 na:
Premiéru pohádky: POHÁDKA Z BEDNY 
Loutkoherec Zde-
něk Ševčík, kte-
rého znáte nejen 
z  Divadla Radost 
v  Brně, ale i  z  ně-
kolika představení, 
s  kterými zavítal 
do Adamova, si pro 
premiéru své nové 
pohádky vybral 
dětské adamovské 
publikum. Pro nás všechny je proto pohádka překvapením. 
Účinkuje: Zdeněk Ševčík.
Začátek představení: v 10 hodin v sále MKS na Ptačině. 
Vstupné 40 Kč.

 Î 20. listopadu 2017 na: 
Zájezd do kina Blansko na představení: 
ZAHRADNICTVÍ - NÁPADNÍK
Třetí film Zahradnictví s názvem Nápadník se odehrává na sa-
mém konci let padesátých. Je příběhem lásky, tentokrát lásky 
milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, pozna-
menanými válkou a komunistickým převratem.

 
 
 
 

Výsledky fotografické soutěže DOVOLENÁ 2017 
 

V době od 9. do 23. října t.r. jste se při návštěvě Městského kulturního střediska Adamov mohli zapojit do 
vyhodnocení soutěže „o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“. Letos do ní soutěžící přihlásili celkem 

44 fotografií. 
 

Absolutním vítězem soutěže se díky vámi 
přiděleným bodům stal Otakar Haška, který 
obsadil se svými snímky první (61 b.) a páté 
(31 b.) místo a o třetí (51 b.) se dělí s další 
soutěžící.  
Na druhém místě se umístil Dominik Cypra 
(57 b.). 
Na třetím místě se umístil snímek  Márie 
Kabátové (51 b.). 
Čtvrté místo patří Pavlu Liškovi (36 b.)  
a šesté Lence Černohlávkové (25 b.).  
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem za 
účast v soutěži. Odměny pro výherce budou 
připraveny v MKS na začátku listopadu t.r. 

Fotografie: (zmenšená) Otakara Hašky 

 
 

 
Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04  Adamov                     
 
 

Kontaktní spojení: 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III  
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104 
e-mail  mks@mks-adamov.cz 
MKS - knihovna  
č.t. 516 446 817  
e-mail knihovna@mks-adamov.cz 
 
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ADAMOV VÁS ZVE:  
 
6. listopadu 2017 na:   
Dopoledne s pohádkou: PRINCEZNA A KOUZELNÁ VĚTVIČKA    
Listopadovou pohádku nám do Adamova přijede zahrát Činoherní skupina Jany Klatovské z Prahy. 
Na děti čeká romantická pohádka s klasickými postavami i dějem, kdy princeznu zachrání před 
sňatkem s čarodějem vesnický mladík Vašek. Hraje se bez přestávky a délka pohádky je cca 
55minut.  
Začátek: v 9:45 hodin     
Vstupné: 40 Kč 
 
Foto 1 
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Nápadník s tragikomickým nadhledem obkresluje ostrou zlo-
movou linii mezi předválečnou a poválečnou generací. Gene-
rační střet vychází z odlišných životních zkušeností rodičů a je-
jich dětí. Každá generace má svoji představu o tom, jak k ta-
kovému štěstí dojít a jisté je, že k němu musí najít cestu sama. 
ČR / přístupný.
Začátek filmového představení: v 17:30 hodin.
Cena zájezdu: 100 Kč.

 Î 10. listopadu 2017 na: 
Koncert ZUZANY ZEMANOVÉ A JAROMÍRA 
ZÁMEČNÍKA
Zuzanu Zemanovou a  Jaro-
míra Zámečníka adamov-
ské publikum zná již několik 
roků. Večery prožité v  jejich 
společnosti jsou vyplněny 
vlastní tvorbou paní Zuzany, 
kterou Jaromír Zámečník do-
provází na akordeon. 
Zuzana o  sobě: Moje hudba 
jde napříč žánrovým spekt
rem. Každý posluchač si v písních najde ,,svůj šálek“. Ráda hud
bou vystihuji náladu daného tématu písně. Tím umocňuji sílu 
textu, který považuji za stěžejní. Písně, šansony jsou inspirované 
životem. Vyjadřují básnickou formou moje vlastní životní zkuše
nosti nebo životní příběhy, kterých jsem byla svědkem.
Začátek koncertu: v 18:00 hodin.
Vstupné: 50 Kč.

 Î 26. listopadu 2017 na:
Zájezd do Divadla Radost v Brně na pohádku: 
BUDULÍNEK Z HUDEBKY
Zveme děti spolu s  rodiči k návštěvě loutkového divadla Ra-
dost v Brně, kde je pro ně připravena známá pohádka o Budu-
línkovi v trošku jiném provedení. 
Režie a scénická hudba: V. Peška
Výprava: Irena Marečková
Pohybová spolupráce: Helena Dvořáková
Pohádka o  Budulínko
vi patří neodmyslitel
ně do  zlatého fondu li
teratury pro nejmenší 
a  totéž platí i  pro scé
nickou podobu. V  his
torii dětských divadel 
(Radost nevyjímaje) 
najdeme mnoho nej
různějších zpracování 
a variací známého příběhu. V. Peška rozehrává pohádku v pro
středí lesní hudební školy, kde je ředitelem pan Dědeček a  kam 
chodí zpívat a  hrát i  lesní zvířátka. Samozřejmě ale ve  scéná
ři zůstávají všechny reálie známé pohádky – Budulínkova ba
bička vaří výtečný hrášek, který má ráda liška. Budulínek je ne
poslucha a  lišce otevře i  přes zákaz. Liška ho unese do  doupě
te ke  svým liščatům a  babičce i  dědečkovi nezbude nic jiného, 
než jít Budulínka hledat. Jak to dopadne je celkem známá věc 
 samozřejmě dobře. A už z názvu je patrné, že v téhle pohádkové 
komedii pro nejmenší se bude hodně hrát a zpívat.
Začátek představení: v 10 hodin.
Cena zájezdu: 150 Kč.
Přihlášky do 5. listopadu na tel. 607 518 104.

 Î 27. listopadu 2017 na:
Přednášku: ALENA ŽÁKOVSKÁ – LAOS aneb co 
jsme poprvé nestihli…
Zveme vás na pokračování – 
dokončení přednášky cesto-
vatelky Aleny Žákovské. Ten-
tokrát se ve  svém povídání 
zaměří na Laos.  
Začátek přednášky: v  18:30 
hodin. 
Vstupné: 20 Kč.

 Î 29. listopadu 2017 na:
Zájezd na baletní představení: WEST SIDE STORY 
Choreografie: Mário Radačovský 
Hudba: Leonard Bernstein
Sezona 2017/2018 je pro Ba-
let NdB velkou výzvou.  Kvůli 
rekonstrukci Janáčkova diva-
dla mělo vedení divadla  dvě 
možnosti: počkat na  opra-
vené divadlo nebo najít jiný 
způsob, jak k  divákům tanec 
dostat. Zvolili druhou varian-
tu! Od listopadu 2017 budete 
mít možnost vidět Balet NdB 
v naprosto netradičním a vel-
kolepém prostoru pavilonu P 
na brněnském výstavišti! 
Toto moderní pojetí příběhu Romea a  Julie představí NdB 
na  originální záznam, který nahrál sám Leonard Bern-
stein. Choreografie a režie se chopil umělecký šéf Baletu NdB 
a  zkušený choreograf Mário Radačovský  a  můžete se těšit 
na opravdu hvězdné obsazení… Ve dvou hlavních mužských 
rolích se představí demisólisté Baletu NdB Martin Svobodník 
(CZE) a Arthur Abram (CAN).
Začátek představení: v 11:00 hodin. 
Cena zájezdu: 200 Kč.
Doprava: zdarma – v rámci projektu Podpora dostupnosti NDB 
v JMK.

 Î 30. listopadu 2017 na:
SETKÁNÍ U KÁVY S TROJICÍ ZAJÍMAVÝCH HOSTŮ 
Akci „Káva o páté s…“ vystřídá akce podobná, ale přesto jiná. 
Hosty akce budou tři, pro vás pro začátek neznámí lidé, kte-
ří mají zajímavé povolání, nebo provozují zajímavého koníč-
ka. Vašim úkolem bude na začátku akce „odtajnit“ naše hosty 
a v druhé části akce si s nimi budeme povídat o práci a záli-
bách, které provozují. 
Začátek akce: v 17 hodin v salonku MKS na Ptačině. 
Vstupné: 30 Kč. 
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Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 Adamov – knihovna 

 

U příležitosti Týdne knihoven jsme pro vás mimo jiné připravili výběr 
deseti známých básní českých autorů. Vaším úkolem bylo si vzpomenout 

na autory vybraných veršů. Výhercem soutěže se stala: 
Jana Hrubá, která si v knihovně může vyzvednout drobnou odměnu. 

Knihovna je otevřena:  
v pondělí a čtvrtek od 13 do-18 hod., ve středu od 13 do 16 hod., v pátek od 10 do 17 hod. 

 
  

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

 

v pátek 1. prosince 2017 v 16:30 h. 
na prostranství u Domu služeb                   

na Ptačině. 
 

V kulturním programu se představí 
děti ze ZŠ a MŠ Adamov, mateřské 

školy na Jilemnického ulici. 
 

Také v letošním roce se budeme setkávat 
při rozsvěcování svící na adventním věnci   

– při třech adventních (vždy v neděli 
v 17:30 hodin) a jednom svátečním (na 

Štědrý den ve 14 h.) setkáních před 
budovou MKS na Ptačině. 

 
 

PŘIPRAVUJEME: 
 

 Tradiční návštěvu termálních lázní v Győru - na sobotu 2. prosince 2017. 
 Zájezd na muzikál na ledě POPELKA v DRFG aréně v Brně od 18 hodin. 

Foto 15 
 Desítku výstav, kterou připravujeme v průběhu roku do výstavní síně MKS na Horce, uzavírá 

tradičně výstava prací adamovských výtvarníků – známý a oblíbený Salon… Proto se již nyní 
obracíme na ty z vás, kteří se chcete do akce zapojit a vystavit svoje práce, abyste kontaktovali 
MKS Adamov (tel. 607 518 104).  Děkujeme. 

 V době vánočních svátků (30. prosince) můžete spolu s námi zavítat do Městského divadla 
Brno na představení „Ženy na pokraji nervového šílenství“. 
V ulicích Madridu konce 80. let, města pulzujícího životem, překotným rozvojem, uměním i vášněmi, se 
odehrává příběh dabingové herečky Pepy a jejích přítelkyň a známých. Právě v den, kdy se postupně 
ukazuje, že je opravdu těhotná, ji její milenec Iván náhle opouští. Než se s ním stačí spojit, aby jí svůj 
nepochopitelný čin vysvětlil, setká se s jeho bývalou ženou Lucíou, právě propuštěnou po dvaceti letech 
z nervového sanatoria, i jeho synem a jeho snoubenkou. Její nejbližší přítelkyně modelka Candela volá o 
pomoc; právě zjistila, že její nový milenec Malik je hledaný šíitský terorista… Lucía se s feministickou 
advokátkou Paulínou připravuje k soudu, u něhož se má Iván zodpovídat za to, že ji před dvaceti lety 
opustil. A Pepa s pomocí dobrosrdečného taxikáře hledá dál po celém Madridu řešení všech těchto 

náhle nastalých problémů… 
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Jan Bálek 

- piano  
Jan Kučera 

- kytara 
Ondřej Pomajsl 

- bicí 
Matěj Havlíček 

- baskytara 
Michaela Mervartova 
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PŘIPRAVUJEME:
 • Tradiční návštěvu termálních lázní v Győru - na sobo-
tu 2. prosince 2017.
 • Zájezd na  muzikál na  ledě POPELKA v  DRFG aréně 
v Brně v sobotu 2. prosince 2017 od 18 hodin.
 • Desítku výstav, kterou připravujeme v  průběhu roku 
do  výstavní síně MKS na  Horce, uzavírá tradičně vý-
stava prací adamovských výtvarníků – známý a  oblíbený 
Salon… Proto se již nyní obracíme na ty z vás, kteří se 
chcete do  akce zapojit a  vystavit svoje práce, abyste 
kontaktovali MKS Adamov (tel. 607 518 104). Děkujeme.
 • V  době vánočních svátků (30. prosince) můžete spolu 
s námi zavítat do Městského divadla Brno na představe-
ní „Ženy na pokraji nervového šílenství“.
V ulicích Madridu konce 80. let, města pulzujícího životem, pře
kotným rozvojem, uměním i vášněmi, se odehrává příběh da
bingové herečky Pepy a jejích přítelkyň a známých. Právě v den, 
kdy se postupně ukazuje, že je opravdu těhotná, ji její milenec 
Iván náhle opouští. Než se s ním stačí spojit, aby jí svůj nepo
chopitelný čin vysvětlil, setká se s  jeho bývalou ženou Lucíou, 
právě propuštěnou po  dvaceti letech z  nervového sanatoria, 
i  jeho synem a  jeho snoubenkou. Její nejbližší přítelkyně mo
delka Candela volá o pomoc; právě zjistila, že její nový milenec 
Malik je hledaný šíitský terorista… Lucía se s feministickou ad
vokátkou Paulínou připravuje k soudu, u něhož se má Iván zod
povídat za  to, že ji před dvaceti lety opustil. A  Pepa s  pomocí 
dobrosrdečného taxikáře hledá dál po  celém Madridu řešení 
všech těchto náhle nastalých problémů…

Významná výročí
ZDENĚK KRUPICA - 80 LET
V těchto podzimních dnech – 3. listopadu 2017 se dožívá ada-
movský rodák Zdeněk Krupica osmdesáti let. Pro dříve naroze-
né adamovské občany se stal známým jako talentovaný zpě-
vák. I  když je jeho hlavním působištěm Blansko, vystupoval 
též ve svém rodném Adamově s Komorním orchestrem města 
Blanska, jak v kostele Sv. Barbory, tak v Městském kulturním 
středisku na Ptačině. Později zásluhou MUDr. Jaromíra Krato-

chvíla účinkovali společně delší dobu při svatebních obřadech 
na adamovské radnici. Rád vzpomíná na své nezapomenutel-
né pěvecké kolegyně, kterými byly Justina Konečná a Majka 
Hloušková. Společně s Dr. J. Kratochvílem - skvělým pianistou 
- vystupovali při různých příležitostech v Adamově, v Blansku 
a dalších okolních městech.
Nelze opomenout, že Zdeněk ve svém dosavadním životě po-
znal několik vzácných osobností, které na  něho hluboce za-
působily. Na  základní škole v  Adamově to byl učitel hudeb-
ní výchovy Antonín Kotulan, který vedl školní pěvecký sbor, 
do  kterého mladého Zdeňka též vybral. Nelze nezmínit, že 
byl vynikajícím vypravěčem a část zkoušky sboru věnoval vy-
právění děje různých oper, klasických operet a symfonických 
děl. Dovedl vzbudit ve všech kladný vztah ke klasické hudbě, 
který v mnohých setrval celý život. Další osobností byl učitel 
Jan Pivoda, který v  mladém Zdeňkovi objevil výtvarný ta-
lent, především kreslení. Byl to skvělý učitel a pod jeho vede-
ním se Zdeněk v kreslení tak zdokonalil, že bylo doporučeno 
jeho rodičům, aby šel studovat Umělecko-průmyslovou školu 
do Brna. To bylo v roce 1952. Nezkušený Zdeněk poslechl něčí 
radu a přihlášku na školu poslal začátkem června. To bylo poz-
dě a všechno bylo zmařeno. To bylo velké zklamání. Nakonec 
se rozhodl jít se učit strojním zámečníkem do Odborného uči-
liště v Josefově jako většina jeho spolužáků ze základní školy. 
Na učilišti byl utvořen pěvecký sbor, který vedl Antonín Kovář 
a ten byl u zrodu sólového zpěváka Zdeňka Krupicy. Po čase 
spolužák Jirka Olejníček založil pěvecké trio – Jiří Olejníček, 
Josef Blažík a  Zdeněk Krupica, které bylo velmi úspěšné. Jir-
kovi a  Zdeňkovi bylo odbornou porotou doporučeno po  vy-
učení studium na  Konzervatoři v  Brně. Tam zamířil kamarád 
Jirka Olejníček, ze kterého se později stal sólista brněnské 
opery. Zdeněk se po delší úvaze rozhodl vystudovat Vyšší prů-
myslovou školu v Brně. Ještě na učilišti, na jednom vystoupení 
v Blansku, si je poslechl tehdejší inspektor kultury a  také di-
rigent Blanenského symfonického orchestru Jindřich Dryšl, 
který pozval Zdeňka na účinkování v operetních inscenacích, 
a tak Zdeněk vstoupil na blanenskou scénu a byl úspěšný. Těch 
inscenací byla celá řada. Kromě divadelních představení ná-
sledovalo pozvání ke spolupráci s tanečním orchestrem KLUB 
ing.  Vladimíra Vrtěla, v  té době velmi populárním. Po  matu-
ritě nastoupil do  ČKD Blansko a  stal se konstruktérem pře-
hradních uzávěrů (v ČKD pracoval až do roku 2005). V Blansku 
žili jeho přátelé, které obdivoval. Následoval nástup na vojnu 
a  po  návratu pokračovala spolupráce s  Jindřichem Dryšlem 
a také s orchestrem KLUB, který se později rozrostl a hrál pod 
názvem STUDIO KLUB. Zdeněk v roce 1962 založil s Helenou 
Gruškovou v Blansku rodinu a zde žije dodnes.
Později v  roce 1979 byl osloven MUDr. Jaromírem Kratochví-
lem a Mgr. Jaroslavem Sopouchem, aby se stal sólistou nově 
tvořeného Komorního orchestru města Blanska. Nabídku 
rád přijal a až do nedávné doby absolvoval s KOMBem mno-
ho krásných koncertů, nejen doma, ale i v zahraničí. Tehdy ho 
prof. Zdeněk Zouhar seznámil s Františkem Kuncem, sólistou 
brněnské opery, ke  kterému chodil několik let na  soukromé 
hodiny zpěvu. V současné době nezahálí a vystupuje s Pepi-
nem Kolářem, členem Moravanky a  učitelem hudby na  LŠU 
Kuřim, se svými vnučkami Eliškou Skálovou – členkou Měst-
ského divadla Brno, Johankou Skálovou, studentkou na Vyšší 
odborné škole textilní v Brně, s Michalem Moravcem – studen-
tem brněnské konzervatoře a Pavlem Svobodou. 
Prostě – není čas stárnout.
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Ze školních tříd
Prvňáčci v říši vědy

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu „Prv-
ňáčci v říši vědy“, který se realizuje pod záštitou hejtmana Ji-
homoravského kraje. Projekt má podpořit zájem dětí o bádání 
a vědu. V rámci projektu děti navštíví brněnské centrum VIDA 
a planetárium. 
Prvňáčci ze školy na Komenského a Ronovské se 20. září vydali 
na výlet, kdy společně objevovali mnohé zajímavosti ve VIDĚ. 
Nejprve jsme prošli jednotlivá stanoviště v centru, u nichž si 
každý může prakticky vyzkoušet různé fyzikální zákony. Nejví-
ce nás zaujala expozice vody a zvuku. V Divadle vědy probíhají 
každý den představení na různá témata. My jsme hledali těži-
ště. I naši prvňáčci zvládali pohotově reagovat a používat slo-
žité pojmy. Vtipné fyzikální představení uzavřelo naše první 
setkání s vědou. Už se těšíme na to další s vesmírem. 

MŠ Ptačina

Sklizeno, upečeno, opečeno..
Environmentální výchova a prožitkové učení je ideální spoje-
ní. Náš cíl. Na jaře jsme s dětmi zaseli mrkev. To už je dlouhá 
doba. Ale všechno chce svůj čas. A to zjistily i děti. Viděly, jak 
mrkvička postupně roste. Potom přišel čas mrkev vyrýt. Toto 
si také děti zkusily samy. Užili jsme si spoustu legrace při dobý-

vání zeleniny z promáčené půdy. Šlo to poměrně těžko, ale i to 
je v pořádku. Protože takhle to funguje i v reálném životě, nic 
není zadarmo. A vydobytá mrkev byla v hlavní roli při pečení 
buchty. Tímto jsme propojili podzimní téma, kterým se právě 
zabýváme ve třídě. K podzimu totiž samozřejmě patří i sezón-
ní ovoce a zelenina, proto výběr padl právě na tento recept. 
Mrkvová buchta. A tu si, jak jinak, děti také vyzkoušely ve škol-
ce připravit samy. Za naší drobné asistence strouhaly, sypaly, 
nalévaly, míchaly, šlehaly.. Paní kuchařky nám naše společné 
úsilí upekly a bylo nachystáno občerstvení na plánované po-
sezení u ohně. I přes rozmary počasí jsme vybrali termín a ten 
den nám počasí nakonec přálo, i když to tak ještě dopoledne 
nevypadalo. Byli jsme velmi příjemně překvapeni účastí, kte-
rá předčila naše očekávání. Zahrada se zaplnila rodiči a dětmi, 
všichni si přinesli něco na opékání a jako dezert jsme nabídli 
čerstvě upečenou buchtu. Rodiče se seznámili blíž s prostře-
dím, kde tráví jejich děti čas, kde si hrají, zahradničí, objevu-
jí, prostě prožívají environmentální výchovu v praxi. Bylo pří-
jemné se neformálně společně setkat, popovídat si, strávit 
naprosto pohodové odpoledne. Alespoň z našeho pohledu to 
tak bylo a pevně doufáme, že ne naposledy!

Mgr. Ivana Drlíková

ZŠ Komenského

Florbalový turnaj

V sobotu 14. října uspořádal Sokol Adamov ve spolupráci se ZŠ 
a  MŠ Adamov florbalový turnaj pro žáky narozené r. 2005 
a mladší. Turnaje se účastnilo skvělých 8 týmů. Ty byly složené 
z  hráčů, kteří hrají již několik let a  z  hráčů zcela nových. Se-
hrálo se 28 vzájemných zápasů a po urputných bojích se po-
čítaly body. První tři příčky byly velice vyrovnané. O druhém 
a třetím místě rozhodl až vzájemný zápas. Jako první skončil 
tým v obsazení: Polzer M., Bárta, Madzia. Druhé místo obsa-
dil tým Bukovinky, která spolupracuje s  florbalovým týmem 
Sokol Adamov, a třetí místo vybojovali hráči: Lepka, Polzer T. 
a Vinklárek. Skvělou práci odvedli gólmani, ti byli tři: Bavlnka, 
Křenek a Tesař a společně se střídali v brankách. 
Všem účastníkům turnaje děkujeme za  účast a  těšíme se 
na další společnou akci. 

Mgr. Lenka Dohová
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Ze sportu
Střípky z historie 
adamovského sportu, 10. díl
Po sestupu do II. třídy se věřilo, že se tým pod vedením hrají-
cího trenéra Pohleho po roce probojuje zpět do I.B třídy. Ode-
šli hráči Šujan a Zlámal. Mužstvo tvořili brankář Sýkora, v poli 
Staněk, Hudec, Hodaň, Pohle, Šaněk, Hampl, Laštovička, Vo-
neš, Povolný a Kyselka. II. třída se hrála v 6 okrscích, ten z od-
dílů boskovického okresu měl 2 podookrsky. Jejich vítězové se 
pak měli ve dvou zápasech utkat o postup do I.B třídy. Soupeři 
Adamova byly kluby z jižní části okresu, a to Babice, Jedovnice, 
Olomučany, Ostrov, Rájec, Ráječko, Rudice, Těchov a Vilémovi-
ce. Po 4. kole Adamov vedl se skóre 28:5. V následujícím kole, 
které se hrálo o posledním zářijovém víkendu, hostil Jedovni-
ce. Tento zápas byl ukončený za nepříznivého stavu 0:4, proto-
že domácím byli nejprve vyloučeni 3 hráči a další 2 opustili hři-
ště pro zranění. Pak následovalo šestitýdenní přerušení všech 
sportovních soutěží v  souvislosti s  represivními opatřeními, 
které zavedl nově ustavený zastupující říšský protektor Hey-
drich. Podzimní část byla nakonec ukončena po  odehrání 6 
kol. Vedly neporažené Jedovnice, Adamov byl s jednou poráž-
kou při pěti odehraných zápasech třetí. Ze soutěže vystoupil 
Rájec z důvodu ztráty hřiště. V  listopadu opustil tým tahoun 
Pohle a s ním i Povolný.
Jarní část soutěže zahájil SK Adamov se sestavou Sýkora, Sta-
něk, Růžička, Hudec, Hodaň, Veleta, Šaněk, Laštovička, Ham-
pl, Voneš a Beran. Stabilním členem prvního družstva se stal 
také Antonín Hnát (*1924), stále ještě žijící občan Adamova. 
Do konce soutěže nabral Adamov ještě tři další porážky a ob-
sadil „jen“ druhé místo v  tabulce. Zvítězily beze ztráty bodu 
Jedovnice, v souboji o postup do I.B třídy s vítězem druhého 
podokrsku Letovicemi ale neuspěly.
Lépe si adamovské mužstvo vedlo v Českém poháru, když zví-
tězilo v okrsku a bylo vyřazeno až klubem I.A třídy Líšní. V této 
sezóně hrálo zápasy též záložní mužstvo.
Do dalšího ročníku 1942/1943 vstoupil Adamov s rozšířeným 
názvem SK Škoda. Byl přeřazen do brněnského okrsku II. tří-
dy, kromě Adamova v něm byly Medlánky, ČSK Brno, Viktoria 
Královo Pole, Slatina, Viktoria Horní Heršpice, Slavia Husovice, 
Slavoj Brno, Řícmanice, Komárov, Nové Město na Moravě a Vi-
nohrady Brno. Celkem soutěžilo ve  II. třídě Západomoravské 
župy 113 klubů, které byly rozděleny v 9 okrscích se 4 podo-
krsky. Zajímavostí bylo, že v ní dále hrálo 7 klubů mimo soutěž, 
a také že po šesti letech byla obnovena III. třída.
Tehdejší sestava nebyla v novinách přímo uvedena, jen střelci 
branek, kterými byli Doležal, Hampl, Hanuš, Hnát, Hudec, Laš-
tovička, Růžička a Staněk. Po podzimu ztrácel Adamov na prv-
ní ČFC Vinohrady, s nimiž doma prohrál 1:4, tři body a zaujímal 
třetí příčku tabulky. V soutěži již nepokračovala Slavia Husovi-
ce, která se soutěže vzdala.
Adamov se zapojil též do mistrovství náhradních mužstev, ale 
odehrál jen šest kol a pak vystoupil. Také dorostenecké druž-
stvo hrálo mistrovství v  blanenském okrsku s  kluby z  Babic, 
Doubravic, Blanska a Ráječka. Zřejmě si moc dobře nevedlo, 
protože podle jediného tiskem doloženého výsledku prohrálo 
v Blansku s AFK 0:13.

V prosinci roku 1942 byla v tisku zveřejněna zpráva, že rezig-
noval předseda SK Škoda Adamov.
Jaro roku 1943 odehráli hráči Vašíček, Skácel, Lahoda, Hudec, 
Hodaň, Sedlák, Kropáček, Hnát, Veleta, Laštovička, Šaněk, Vo-
neš, Melichar, Idrný a Růžička. Mužstvo si polepšilo na koneč-
né druhé místo, přičemž na vítěze okrsku ztratilo 9 bodů. Tím 
byly Vinohrady Brno, kterým na  jaře Adamov vrátil porážku, 
když na jeho hřišti zvítězil 6:3.
V  sezóně 1943/1944 zůstal Adamov v  brněnském okrsku, 
v  němž týmy předchozího ročníku Vinohrady Brno, Slavoj 
Brno a Slavia Husovice nahradily kluby Škoda Brno, Nedvědi-
ce - Lažánky a Komín - Jundrov. U Adamova byla při srpnovém 
rozdělení mužstev do  okrsků uvedena poznámka „finanční 
podmínka“.
V září došlo ke změně ve vedení klubu, do jehož čela se vrátil 
Mašek (s titulem inspektor). Sekretářem se stal známý rozhod-
čí Mezík, jednatelem Hajman a  pokladníkem Šuba. Mužstvo 
bylo posíleno o brankáře Škarytku (Letovice), Otoupalíka (Bo-
sonohy), Mertu (hostování z Černé Hory), Hajmana (Rajhrad-
ský AFK), Prudíka (navrátilec z Moravské Slavie) a Alešu (Sparta 
Brno), dále hráli Hampl, Hnát, Hodaň, Hudec, Kropáček, Laho-
da, Laštovička, Růžička a Šaněk.
Začátkem října měl klub nepříliš příznivou bilanci 5 vítězství 
a 3 porážek, ale pak už jen vítězil a přezimoval na 3. místě se 
ztrátou 3 bodů na vedoucí Komín. Výrazně k tomu dopomohl 
nově získaný mladý Filakovský ze Židenic, který nahradil Laš-
tovičku, jenž odešel do Svitávky.
Před jarní částí přišel útočník SK Velké Meziříčí Doležal a v je-
jím průběhu ještě Havránek ze Žižky Brno. Dokonce si opět 
zahrál ve svých 44 letech Mašek, který v mistrovském zápase 
s Řícmanicemi nastřílel pět branek ze čtrnácti. Na jaře Adamov 
ztratil jen 2 body remízami doma se Škodou Brno (ta skončila 
druhá) a venku se Slatinou (4. místo v konečné tabulce). Vítěz-
stvím v okrsku pak postoupil po třech letech zpátky do I.B tří-
dy. Svoji tehdejší dobrou výkonnost prokázal Adamov v zápa-
sech Českého poháru, v nichž porazil mimo jiné účastníky I.B 
třídy Moravan Svitávku a AFK Letovice a zastavilo ho až AFK 
Blansko, účastník I.A třídy, kterému na jeho hřišti podlehl 1:2.
V červenci byla v tisku oznámena bez bližšího upřesnění změ-
na činovníků v SK Škoda Adamov. Dále byl ohlášen návrat Do-
ležala zpět do Velkého Meziřičí.
Počátkem srpna bylo rozhodnuto o  složení tří okrsků nové-
ho ročníku mistrovství I.B třídy ZMŽF, v případě toho prvního 
bylo následující: SK Šlapanice, ČSK Újezd, Moravská Slavia, Mo-
ravan Svitávka, Žabčický FC, Viktoria Tuřany, Rajhradský AFK, 
SK Líšeň, Škoda Adamov, SK Jedovnice, SK Hrušovany, SK Rou-
sínov-Slavíkovice, SK Podivín a AFK Letovice. Jenže již koncem 
téhož měsíce bylo vše jinak.

-dtk-

Maratonci v září i v Adamově září
Sobota 16. září 2017 byla dosti nevlídným dnem, ve kterém se 
uskutečnil pátý sraz více než dvou set nadržených vytrvalých 
sportovců, aby si opět prověřili své síly v ultratrailu Brněnský 
masakr na 63 km a 30 km. Měli na to čas od rozbřesku do sou-
mraku limit 12 hodin, tj. od východu do západu sluneční koule, 
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která se toho dne na obloze vůbec neukázala a stydlivě byla 
uschována za hradbou deštivých mračen. V sedm hodin ráno 
byla citelná zima, přesto však mnozí výtečníci vybíhali ze spor-
tovního areálu Družstevní v  brněnských Řečkovicích do  ne-
vlídného a mokrého dne pouze v krátkém tričku a trenýrkách 
a vůbec jim nevadily občasné deštivé vložky.
Favorit a loňský vítěz Jiří Čípa (Behej brno.com) se vůbec neta-
jil tím, že chce opět pokořit kopcovitou a lesnatou trať co nej-
rychleji a pokud možno v rekordním čase. Přední český ultra-
maratonec Daniel Orálek tentokrát v tomto závodě nestarto-
val a odletěl se trápit na stokilometrový běh do vzdálené Číny 
a tím favoritovi ubyl vážný soupeř. V Adamově na třicátém ki-
lometru (kontrola a občerstvovačka) byl vedoucí Čípa za dvě 
a  půl hodiny a  pospíchal velice rychle vzhůru na  rozhlednu 
Alexandrovka. Za vedoucím běžcem se posléze Babicemi pro-
hnal Zdeněk Hruška (ale nebyl to místní úspěšný fotbalista, 
ale jeho jmenovec z  Runsportu). Neunavitelný Čípa nadále 
stupňoval tempo a po průchodu Bílovicemi, Myší dírou, Útě-
chovem, Babími doly, Rakovcem pod Kněží horou, Soběšice-
mi a Zamilovaným hájkem stihl tento rodák z Bystré u Poličky 
dokončit svoji puťovku ještě před sobotním polednem a spor-
tovní komentátor Štěpán Škorpil mohl ve sportovním areálu 
v Brně -Řečkovicích přivítat tohoto vítěze a nového rekordma-
na trasy na 63 km, který letos přiběhl s obrovským náskokem 
v čase 4:40:23 hod. 
Přípravu na  tento rekordní počin absolvoval Jiří Čípa kon-
cem srpna ve  Vysokých Tatrách při ultratrailu Tatranská šel-
ma na 55 km (3100 m převýšení), což je poněkud těžší varianta 
závodu než je Brněnský masakr. Neudělal si tu vůbec žádnou 
ostudu, ba naopak, když v obležení slovenských a polských ta-
tranců doběhl dvě minuty za  vítězným Slovákem R. Zvolán-
kem v  čase 5:48 hod. Navíc v  letošním běžeckém Triexpert 
Cupu doslova deklasoval všechny své soupeře - 11x starto-
val, 11x vyhrál. Druhé místo v  Brněnském masakru na  63 km 
(2180 m převýšení) vybojoval Zdeněk Hruška se ztrátou 43 
minut na vítěze a třetí stupeň pro sebe urval Daniel Novotný 
(Cyklosport Moravský Krumlov) - 5:25 hod. Na dalších pozicích 
skončili Petr Herejt (UWG Plzeň) - 5:30 hod a  Ondřej Velička 
(Bystřice pod Hostýnem) – 5:40 hod. Ondřej Velička je také vy-
cházející hvězdou českého, potažmo moravského ultramara-
tonu, který loni zdolal úspěšně světově proslulý řecký Spar-
tathlon na 246 km - 31:38 hod a je letošním mistrem České re-
publiky v  ultramaratonu na  100 km - 7:25 hod a  mistrem ČR 
v ultratrailu, konaného v Lošticích. 
V  ženské kategorii v  Brněnském masakru na  63 km zvítězila 
Kateřina Kašparová (MK Kladno) časem 6:27 hod před P. Ma-
tuškovou - 6:44 hod a třetí úspěšnou dámou byla M. Čadová 
– 6:50 hod. Veteránská ultravytrvalkyně a  vědátorka Alena 
Žákovská (Horizont Blansko) byla desátou amazonkou v tom-
to závodě - 8:12 hod a zdobí ji i bronzová medaile z letošního 
květnového mistrovství ČR v ultratrailu. V kratší verzi masak-
ru na 30 km opět triumfoval Daniel Rubič (Newbalance) v čase 
2:06 hod. před Danielem Roškem z Brna a Jurajem Plekancem 
(Brno). V souboji žen zvítězila tak jako loni Magdalena Čípo-
vá - 2:27 hod. před Evou Žáčkovou z Brna - 2:41 hod. V tom-
to kratším běhu, jenž startoval až tři hodiny po startu velkého 
masakru a nevedl přes Adamov, ale ze Křtin se utíkalo přímo 
do Útěchova, skončil na celkově 17. místě Tomáš Kočař mlad-
ší ze Soběšic, syn hlavního organizátora tohoto sportovního 
podniku, který donedávna lavíroval mezi triatlonem a  fot-

balem, když ještě předloni byl daleko nejlepším střelcem FC 
Soběšice v krajské I. B třídě.
Výkony těch nejlepších jsou hodny obdivu, co je to však pro-
ti tomu, co předvádějí někteří vyvolení superultravytrval-
ci v  královském Ultratrailu du Mont Blanc - 170 km (10000 m 
převýšení!!). Na horské specialisty čeští účastníci zatím nema-
jí, přesto však loňský výkon Jaroslava Krameše 37:15 hod (li-
mit 46 hod.) deset hodin za vítězem a Kristýny Hájkové 40:30 
hod. budí pozornost. To je již vrcholová kategorie kamzíků, 
kam nemá kde kdo přístup. I v Adamově byla v sedmdesátých 
a osmdesátých letech minulého století velice silná sestava ma-
ratonců, kterou dal dohromady bohužel již dlouho nežijící po-
pulární vytrvalec Jiří Neřima, jehož nejlepším produktem byl 
Jaroslav Stloukal starší, který dodnes drží okresní maratonský 
rekord. Zdatně mu sekundovali Vladimír Starý (později Morav-
ská Slavia Brno), Přemysl Vespalec, Dalimil Marek, Rudolf Pro-
cházka a další. Ale to je již bohužel daleká minulost. V součas-
nosti přišel maratonu a vytrvaleckému projevu na chuť Luboš 
Dudík mladší, v mládí juniorský reprezentant ve stolním tenise 
a hráč německých soutěží, jinak také fotbalista Adamova a Ba-
bic nad Svitavou, který se svým bratrancem Alešem Dudíkem 
(taktéž fotbalistou Adamova a  Dolních Dunajovic) začal ob-
jíždět vytrvalecké štace po celé republice, letos např. Pražský 
maraton. Výkony jsou zatím nevýrazné, ale co není teď, musí 
při poctivější přípravě přijít. Staří vypelichaní maratonští vlci 
z Adamova budou držet palce. 

Pavel Košťál

Životní jubileum Ludmily 
Neckářové
Dne 13. 11. 2017 oslaví významné životní jubileum 80 let člen-
ka Spartaku Adamov – turistického oddílu paní Ludmila Ne-
ckářová.
Paní Ludmila byla velmi aktivní členkou oddílu turistiky již 
od roku 1986.
Mimo to, že se často vydávala na túry po českých, moravských 
i slovenských horách,  pracovala se svým manželem jako znač-
kařka. Podílela se na značení a jeho obnově na stovkách kilo-
metrů turistických tras na okrese i v rámci kraje.

Manželé Neckářovi uprostřed
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Opakovaně reprezentuje turistiku okresu na veletrzích cestov-
ního ruchu GO v Brně.
V současné době se stále zúčastňuje našich vycházek.
V anketě města Adamova „Sportovec roku 2016“ byla Ludmila 
Neckářová za svoji příkladnou činnost uvedena do Síně slávy.
 Do dalších let jí přejeme hlavně pevné zdraví a dobrou náladu.

adamovští turisté

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny 
příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

STRÁNSKÁ SKÁLA – BÍLÁ HORA – AKÁTKY – STARÁ 
OSADA 
Vycházka se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017.

Trasa: Stránská skála – Bílá hora – Malá Klajdovka – Akátky – 
Stará Osada.
Délka vycházky 6 km nebo 9 km.
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 7:39 hod., tramvaj č. 10 Brno 
hlavní nádraží 8:30 hod.
Zpět: ČS Židenice Os 14:05 hod.
Jízdenka: IDS tam 4 zóny, zpět 3 zóny.
Vycházku vede: Irča Antoszewská

„ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM 2017“
Vycházka se uskuteční v sobotu 18. listopadu 2017.
Trasa: dle propozic pořadatele – 5 km, 11 km, 18 km.
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 7:39 hod., Brno – Židenice Os 
8:20 hod., Bučovice 9:03 hod.
Zpět: Bučovice 15:00 hod., 15:58 hod.
Jízdenka: Bučovice a zpět.
Vycházku vede: Antonín Procházka

INZERCE
 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE  2. PATŘE 

OD TESCO BRNO! Sloučíme Vám všechny půjčky dohro-
mady! Splácejte méně! Dostanete okamžitou hotovost, 
na  účet nebo i  složenkou. Na  viděnou s  Vámi se moc těší 
Veronika Filipová. Kontakty: mobil 724  771  262, telefon 
542 213 285, e-mail: veronika.filipova@homecredit.cz.

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, 
montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a  lami-
nátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, 
rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.
cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz

 ♦ Nabízím práci z domova na PC/NET. Na VČ 7 – 10 tis./měs., 
na HČ od 25 tis./měs. Více info na www.podnikejzdomova.
cz/urbankova1. 

 ♦ Hledáme ke koupi byt 2+1 nebo 3+1. Tel. č. 720 598 284. 

 ♦ Koupím menší byt v  Adamově, platba v  hotovosti. Tel. č. 
720 584 911.

 ♦ Přivýdělek. www.primavydelek.cz . 

 ♦ OPRAVNA OBUVI, TAŠEK, VÝROBA KLÍČŮ, PRODEJ 
KOŽENÝCH OPASKŮ A  BROUŠENÍ NOŽŮ A  NŮŽEK 
– Židenice, Stará osada, obchodní pasáž Albert, ko-
nečná zastávka tramvaje č. 2. Provozní doba: Po – Čt: 9 – 12 
hod, a 12:30 – 18 hod, Pá: 8 – 12 hod. a 12:30 – 17 hod. Od 1. 
11. do 17. 11. 2017 sleva 20% na opravu bot a výrobu 
klíčů od  celkové výše úhrady 200 Kč. Petr Ursacher, tel. č. 
604 961 638.

 ♦ Rád bych touto cestou poděkoval panu Karlu Hynštovi 
za  jeho profesionální přístup při prodeji mého bytu. Byl 
precizní, ohleduplný a dodržel vždy naše dohody a smluve-
né termíny. Pravidelně mne informoval o všem, co se týkalo 
prodeje a  respektoval mé připomínky a  případné návrhy. 
J. Bambušek.

 ♦ Koupím garáž na Ptačině. Tel. č. 739 962 692, nejsem RK.

 ♦ Hledám spolehlivou a pečlivou ženu na pravidelný úklid do-
mácnosti, přibližně 2x týdně 1,5 hodiny. Tel. č. 608 701 634.

 ♦ Nabízíme návštěvu Mikuláše, čerta a milého andíl-
ka (pouze Ptačina, Kolonka). V případě zájmu volejte na tel. 
č. 735 001 272, 723 218 257 nebo pište na mail: vercavolge-
mutova1@gmail.com.

Informace o dalších obsazovaných pozicích najdete na www.suez-zdroje.cz

V RÁMCI CELÉČESKÉ 
REPUBLIKY

Klára Štouračová 
tel.: +420 725 515 499 
klara.stouracova@suez.com

Kontaktní osoba 

HLEDÁME KOLEGY NA RŮZNÉ 
DĚLNICKÉ POZICE

 O POPELÁŘ
 O ZÁVOZNÍK
 O MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

 O UKLÍZEČ/KA 
 O ŘIDIČ SK. B, C, E
 O A DALŠÍ ...

NABÍZÍME
 O jistoty – dlouhodobě stabilní 
zaměstnání, pravidelnou výplatu

 O klidnou práci bez stresu
 O širokou škálu benefitů
 O férovou firemní kulturu a přístup 
k zaměstnancům

 O nástup dle domluvy, možný ihned
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www.realityhynstova.cz
Pozor:
od 1. 1. 2018 se vrací 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
k podílům 
na nemovitostech.
Pro více informací
navštivte naši kancelář 
nebo zavolejte.

Uvažujete 
o prodeji či koupi 
nemovitosti? 
Nabízím nezávaznou 
bezplatnou 
konzultaci. 

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Nádražní 374, 679 04 Adamov 
tel: 516 446 112
info@autoservisadamov.cz
www.autoservisadamov.cz

Autoservis Adamov

Rozdáváme radost ...

RADOST Z POZNÁNÍ! Životopisy posílejte na email: 
reskova@epublishing.cz 

Přijmeme pracovníka / pracovnici výroby 
a expedice časopisů – HPP
• Obsluha a plánování práce automatické balící linky na časopisy
• Příprava, vkládání a ruční zpracování časopisů 
• Nakládka a vykládka časopisů pomocí VZV
• Zaskladňování a skladová evidence časopisů
• Drobné pojížďky dodávkou po Brně

Hledáte zajímavou a perspektivní práci?

Dále hledáme také: Brigádníky / Brigádnice na balení časopisů – DPČ
Pro vykrytí období zvýšených objemů prací hledáme šikovné 
Brigádníky na balení časopisů – na automatické baličce, nebo 
ručně. Další ruční práce, třídění, svazkování a zpracování 
časopisů i knih. Požadujeme docházku pouze na celý den – 8h., 

nejlépe 2-3 dny v týdnu, šikovnost, manuální zručnost. Vhodné 
pro jakékoliv věkové skupiny. Pracoviště přímo u zastávky vlaku 
Brno-Židenice, mzda 100 Kč/hod. V případě dobrých výsledků 
možno v budoucnu i HPP s příplatky a bonusy.

Požadovaný profil: 
SŠ nebo vyučení, zkušenost s obsluhou výrobních 
linek výhodou, řidičský průkaz B, průkaz na VZV vel-
kou výhodou (po dohodě můžeme zajistit školení), 
technický typ, schopnost řešit problémy, samo-
statnost, spolehlivost a pečlivost, ochota pracovat 
a učit se novým věcem, vhodné i pro absolventy.

Nabízíme:
Jednosměnný provoz Po–Pá, pracoviště přímo 
u zastávky vlaku Brno-Židenice, menší přátelský 
kolektiv ryze české firmy, různorodou práci a férové 
vedoucí. Mzda po zapracování 21.000 Kč + příspě-
vek na dopravu vlakem do Brna. Nástup možný 
ihned nebo dle dohody.

Extra Publishing, s. r. o., Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
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Pro své vážené klienty hledám
pěkné bydlení v Adamově.

Nabídněte jim Vaši
nemovitost.

Ing. Karel Hynšt
tel: 604 533 466

 » VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
 » DAŇOVÁ EVIDENCE
 » MZDOVÁ AGENDA
 » ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH  

 PŘIZNÁNÍ

 

avanzo@avanzo.info
736 473 806
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RE/MAX prodává nejvíc 
realit na světě

Nabízím Vám pomoc při prodeji, pronájmu
nebo koupi bytů a rodinných domů
v Adamově a okolí. 

Žiji v Adamově od roku 1973
na ulici Fibichova 419/39A

Ing. Simona Marie Macháčková
Certifikovaná realitní makléřka
T: +420 733 691 220
E: simonamarie.machackova@re-max.cz

RE/MAX 100 Port, Panská 2, 602 00 Brno

   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
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 30.11.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux

Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz
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Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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