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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum Akce Pořadatel

6.5.2016 16:00 Turnaj v nohejbale Městský klub mládeže

7.5.2016 15:00 Babický benefiční běh Lucie Krmíčková

8.5.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FK Kunštát B FK Adamov

10.5.2016 14:30 Malujeme na terase Městský klub mládeže

14.5.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - TJ SOKOL Křetín AJETO Adamov

15.5.2016 Zájezd do Prahy - muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ MKS Adamov

17.5.2016 15:00 Tvořivá dílna Městský klub mládeže

26.5.2016 19:00 Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho MKS Adamov

28.5.2016 07:00 Dětské rybářské závody u splavu MRS Adamov

28.5.2016 09:00 Setkání ve střední části Moravského krasu Město Adamov

28.5.2016 13:00 Den dětí se záchrannými složkami Město Adamov

29.5.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - ASK Lipůvka FK Adamov

2.6.2016 16:00 Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí k MDD Šipkový klub Adamov

4.6.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - SOKOL Šebrov AJETO Adamov

12.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Doubravice n. Sv. FK Adamov

18.6.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FK Rudná AJETO Adamov

19.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - AFK Letovice FK Adamov

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDU
Rekordní počet účastníků se dostavil ke  dvěma stanovištím 

v  Adamově dne 7. 4. 2016 na  brigádu, kterou každoročně organi-
zuje Komise PZMA a MA21 u příležitosti Dne země. Přes poměrně 
chladné počasí vyrazilo asi 110 dobrovolníků, ať už starších seniorů, 
sportovců všech generací, dětí a mládeže, ale i rodičů s nejmenší-
mi dětmi uklidit zejména nepřístupná místa ve stráních v lese, pod 
soukromými garážemi i pozemky kolem silnic a vlakového nádra-
ží, ale například i  kolem Městského klubu mládeže. Břehy Svitavy 
ve městě zase uklízeli v sobotu dne 9. 4. 2016 místní rybáři, zejména 
kolem nákupního centra a splavu. 

Za zájem občanů města Adamova o jejich okolí tímto ještě jed-
nou moc děkujeme.

 Komise PZMA a MA21
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Z jednání Rady města Adamova
Na  37. schůzi Rady města Adamova 

konané dne 11. 4. 2016 vzala Rada města 
na vědomí předložené zápisy z 15. zase-
dání Kulturně informační komise ze dne 
17. 3. 2016, z  11. zasedání komise PZMA 
a MA21 ze dne 8. 3. 2016, z 3. jednání Ko-
mise sociální a  výchovně vzdělávací ze 
dne 24. 3. 2016 a  z  10. schůze likvidační 
komise ze 4. 4. 2016. Dále vzala na vědo-
mí Komunitní plán zdraví a kvality života 
Adamov (2015 - 2016) předložený komisí 
PZMA a MA21.

Byla ukončena Smlouva o nájmu neby-
tových prostor č. 04/2008/SN provozova-
ných jako prodejna textilu s paní Zlatuší 
Němcovou a Smlouva o výpůjčce vývěs-
ní skříňky č. 06/2005/SV se sdružením FE-
NYX Pétanque Adamov.

Rada města Adamova schválila dodat-
ky nájemních smluv k  bytům v  majetku 
města – Opletalova 38 a, b, služební byty 
a  byty zvláštního určení v  DPS, Komen-
ského 1. Dodatkem budou sjednoceny 
smlouvy zejména z hlediska výše nájem-
ného a drobných oprav v bytech. 

Byl schválen nový návrh Výzvy včetně 
zadávací dokumentace k  zakázce malé-
ho rozsahu na služby „Svoz komunálního 
odpadu pro město Adamov 2“ a  slože-
ní hodnotící komise pověřené výkonem 
funkce komise pro otevírání obálek s na-
bídkami a  posouzením kvalifikace ucha-
zečů. 

Byl schválen záměr výpůjčky pozemků 
parc. č. 512/16 a  512/17 včetně provoz-
ní budovy umístěné na  pozemku parc.  
č. 512/16 v k. ú. a obci Adamov. 

Na akci „Oprava nitrifikace II. ČOV Ada-
mov“ byla v  souladu s  vnitřním předpi-
sem č. 1/2014 vybrána nejvýhodnější na-
bídka od firmy LK Pumpservice s.r.o.

Rada města Adamova schválila kon-
cept zápisu do  kroniky města Adamova 
za rok 2015 předložený kronikářkou měs-
ta paní Budišovou.

Svazu tělesně postižených v ČR, místní 
organizaci STP Adamov, byla na  její čin-
nost v  r. 2016 schválena dotace ve  výši 
12.000,- Kč. 

Žádost o  dotaci neziskové organizace 
SONS ČR, oblastní odbočka Blansko, ne-
byla schválena z důvodu změny způsobu 
financování těchto sociálních služeb, kdy 
Město Adamov stejně jako další obce ze 
svého rozpočtu přispívá na tyto registro-
vané služby jednorázovým ročním pří-
spěvkem Městu Blansku.

Rada města Adamova schválila změ-
ny rozpisu rozpočtu č. 2/2016 a  3/2016 
zohledňující provedení oprav výtluků 
po zimě a opravy vybraných komunikací.

Byla schválena Smlouva o  pronájmu 
pozemku parc. č. 73/3 – travnatá plocha 
fotbalového hřiště v k.ú. a obci Adamov 
na  období od  11. 4. 2016 do  30. 4. 2016 
s Jaromírem Motyčkou.

Na závěr byl schválen program 11. za-
sedání Zastupitelstva města Adamova, 
které se bude konat ve středu 27. dubna 
2016 v  16.30 hodin na  Městském úřadu 
v Adamově.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Informace ze svodky událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z března 2016:

Za  uvedený měsíc byli strážníci nu-
ceni provést hned třikrát převoz osoby 
na protialkoholní záchytnou stanici Brno 
– Černovice. V prvním případě si převoz 
zasloužil muž, který se pod vlivem alko-
holu choval v bytě tak neslušně, že rušil 
obyvatele okolních bytů a  ani jeho ro-
dinní příslušníci si s  ním nevěděli rady. 
V  druhém případě strážníci při hlídkové 
činnosti spatřili na  komunikaci ležícího 
muže, který měl štěstí, že ho nalezli dříve, 
než by ho přejel nějaký nepozorný řidič. 
Muž byl pod vlivem alkoholu takovým 
způsobem, že nebyl schopný sám dojít 
domů, a proto musel být převezen k vy-
střízlivění. Posledním případem byl muž, 
který má dlouhodobě problémy s konzu-
mací alkoholu a ve svém bytě byl nalezen 
s hodnotou alkoholu v dechu přes 3 pro-
mile. Po  zhodnocení jeho zdravotního 
stavu přivolaným lékařem také on puto-
val k vystřízlivění. 

Různorodost oznámení řešených stráž-
níky dokládá i další případ, kdy byli stráž-
níci přivoláni k  pokousanému pejskovi. 
K  této nepříjemné události došlo tak, že 
se majiteli při venčení vysmekl z  vodít-

ka pes, který se poté volně pohyboval 
po  Adamově. Bohužel při své výpravě 
potkal dalšího psa malého vzrůstu, kte-
rému v šarvátce způsobil nemalá zranění 
vyžadující lékařské ošetření. Strážníkům 
se podařilo zkontaktovat majitele psa 
uličníka a o celé věci ho informovali. Ma-
jitel se zachoval velmi zdvořile a uhradil 
náklady spojené s  léčením nemocného 
pejska. 

Spolupráci strážníků si vyžádal dozorčí 
OO PČR Blansko, kterému byla oznámena 
rvačka v  tzv. Sport baru na  ul. Pod Hor-
kou. Strážníci se ihned dostavili na místo, 
kde spatřili muže, který pod vlivem al-
koholu nekontroloval své chování a  na-
padal hosty restaurace i  její personál. 
Strážníci muže vyzvali k  podání vysvět-
lení a  provedli další kroky, aby již nedo-
cházelo k dalšímu napadání. Muž se bo-
hužel choval velmi hrubě i při komunikaci 
se strážníky, a proto byl dále hlídkou OO 
PČR Blansko převezen k  dalšímu opat-
ření. Na poslední chvíli začal muž svého 
jednání litovat, avšak v některých přípa-
dech již je pozdě a  muž musel nést ná-
sledky svého chování. 

Přímo na  velikonoční pondělí obdržel 
strážník oznámení o  ležícím muži na za-
hradě na ul. Sadová. Prvně si strážník my-
slel, že jde o  nějakého ,,zapomenutého 
koledníka“, avšak při příchodu na  místo 
bylo jasné, že je situace jiná. Na zahradě 
ležel starší pán, kterému se udělalo ne-
volno, a zůstal bez pomoci ležet na zemi. 
Strážník nejprve musel překonat uzavře-
ný prostor, aby se k  muži dostal a  mohl 
mu zavolat lékařskou pomoc. Poté byl 
vozidlem ZZS převezen k ošetření. 

V měsíci březnu strážníci řešili i dvě do-
pravní nehody. První se odehrála na  ul. 
Sadová, kde se střetla dvě vozidla. Na-
štěstí nedošlo ke  zranění osob. Strážník 
na místě usměrňoval provoz do doby pří-
jezdu hlídky dopravní policie. Druhá do-
pravní nehoda byla trochu nestandardní, 
jednalo se o poškozenou dopravní znač-
ku. Z místa nehody však viník ujel. Strážní-
kům se podařilo vypátrat řidičku vozidla, 
která neměla ponětí, že způsobila něja-
kou škodu. Žena se v dalších dnech dosta-
vila na výzvu strážníků na MěÚ Adamov, 
kde se dohodla na náhradě vzniklé škody. 

 Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov
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Informace o zajištění SPOD v Adamové
„Některé děti se chovají tak, jako kdyby ne-

měly rodiče. To proto, že někteří rodiče se cho-
vají tak, jako by neměli děti.“

 L.N. Andrejev
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) 

je povinnost chránit dítě a  jeho zájmy. Po-
vinnost dětem pomoci a  v  případě nouze 
jejich situaci řešit má každý z  nás. Nejvíce 
je však možné tuto péči zajistit prostřed-
nictvím aktivit státní správy, samosprávy 
a  soudů, ve  spolupráci se školskými, zdra-
votnickými zařízeními a policií. 

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD) jako obecní úřad obce s  rozší-
řenou působností podle § 4 odst. 1 písm. 
b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
je pro obec Adamov Městský úřad Blan-
sko, odbor sociálních věcí, oddělení so-
ciálně-právní ochrany dětí, nám. Repub-
liky 1, 678  01 Blansko, tel. 516  775  230,  
e-mail: ksedlakova@blansko.cz.. 

Webové stránky: http://www.blansko.cz/
meu/odbor-socialnich-veci/socialne-prav-
ni-ochrana-deti 

Orgánem sociálně-právní ochrany dětí 
jako obecní úřad dle § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní 
ochraně dětí, ve  znění pozdějších předpi-
sů, je Městský úřad Adamov, odbor soci-
álních a správních věcí, vedoucí odboru, 
Pod Horkou 101/2, 679  04 Adamov, tel. 
516 499 624, e-mail: social@adamov.cz, 

Webové stránky: http://www.adamov.cz/
odkazy-a-rady/spod

Z hlediska preventivní a poradenské 
činnosti je Městský úřad Adamov 
povinen zejména: 
 • vyhledávat děti, které to potřebu-
jí a  na  které se sociálně-právní ochrana 
zaměřuje především (tj. jejichž rodiče 
zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z  ro-
dičovské odpovědnosti, nevykonávají-
cí nebo zneužívají práva plynoucí z  této 
odpovědnosti, byly svěřené do  výchovy 
jiné osoby odpovědné za výchovu, vedou 
zahálčivý nebo nemravný život, dopou-
štějí se opakovaně útěků, na  kterých byl 
spáchán trestný čin, které jsou ohroženy 
násilím, umisťovány do zařízení zajišťující 
nepřetržitou péči, jsou žadateli o udělení 
mezinárodní ochrany…), 
 • působit na rodiče, aby plnili svoje povin-
nosti, 

 • projednat s rodiči odstranění nedostatků 
ve výchově, 
 • projednat s  dítětem nedostatky v  jeho 
chování, 
 • sledovat, zda je na  základě kontrolních 
oprávnění zamezováno přístupu dětí 
do prostředí, které je pro ně ohrožující, 
 • poskytnout rodičům na žádost poraden-
ství při uplatňování nároků dítěte,
 • oznámit obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností všechny okolnosti, který 
se týkají dítěte, na které je ochrana zamě-
řena především. 

Dále je zejména: 
 • v případě, že se dítě ocitne bez péče při-
měřené jeho věku, zejména v  důsledku 
úmrtí rodičů nebo jejich hospitalizace, 
povinen zajistit takovému dítěti neod-
kladnou péči, zpravidla dá při zajištění 
této péče přednost příbuznému dítěte, 
 • povinen podávat soudu a obecnímu úřa-
du obce s  rozšířenou působností zprávy 
o  poměrech dítěte a  na  žádost poskyto-
vat další údaje v rozsahu daném zákonem 
o sociálně-právní ochraně dětí,
 • v souvislosti s plněním úkolů podle záko-
na o sociálně-právní ochraně dětí opráv-
něn navštěvovat dítě a  rodinu, ve  které 
žije, pořizovat obrazové snímky a obrazo-
vé a zvukové záznamy dítěte, je-li to třeba 
pro ochranu práv dítěte.
Jako obec v  samostatné působnosti je 

Městský úřad Adamov povinen vytvářet 
předpoklady pro kulturní, sportovní, ji-
nou zájmovou a  vzdělávací činnost rodičů 
a dětí. 

V případě jakýchkoliv podnětů nebo po-
třeby nás neváhejte kontaktovat. 

 Dobra Moserová, Městský úřad Adamov 

Venčení psů v Adamově – anketa
Jedním z úkolů, který vzešel z  letošního 

Fóra, bylo zajistit účinnější postih majitelů 
psů, kteří nedodržují obecně závazné vy-
hlášky města. 

Proto Město Adamov zavedlo častější 
kontroly a  přísnější postihy, zjištěné pře-
stupky jsou zaznamenávány a vyhodnoco-
vány stejně jako zpětná vazba od  občanů 
města.

V této souvislosti se znovu objevila otáz-
ka zřízení psích hřišť, kde by bylo možné 
nechat psy volně proběhnout, pohrát si 
s ostatními, případně se naučit nějaký nový 
kousek. 

Jako komise Projektu Zdravého města 
a místní Agendy 21 tuto iniciativu podporu-
jeme a obracíme se zpět na majitele psů, ať 
navrhnou, kde by se jim podobné hřiště líbi-
lo a jak by mělo být vybaveno. Pokud o ta-

kovém fungujícím hřišti víte, uvítáme také 
fotografie, případně další tipy. 

Svoje náměty můžete poslat mailem 
na pzma@adamov.cz, napsat do diskuse 
na  facebooku: www.facebook.com/pz-
madamov nebo odevzdat písemně na od-
bor sociálních věcí městského úřadu.

Termín pro dodání Vašich námětů do 
konce měsíce června 2016.

Podněty se budeme zabývat, návrhy 
předložíme Radě města Adamova a  s  vý-
sledkem ankety vás opět seznámíme. 

Nejzajímavější příspěvky oceníme upo-
mínkovými předměty.

Komise PZMA a MA21 
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 1. 4.  Milena Prokopová, 75 roků, 

Osvobození 13
 1. 4. Božena Čípková, 89 roků,  

Petra Jilemnického 4
  5. 4. František Bittengel, 81 rok, 

Opletalova 30
 14. 4. Anastazie Muchová, 83 roky, 

Dvořákova 3
 15. 4. Ing. Miroslava Kejíková, 87 roků, 

Osvobození 27
 15. 4. Anastazie Nečasová, 84 roky, 

Komenského 5
 16. 4. Ilona Buchtová, 86 roků,  

Opletalova 38
 18. 4. Jarmila Konečná, 70 roků,  

Petra Jilemnického 20
 20. 4. Julie Klaibová, 85 roků, Tererova 4
 21. 4. Věra Zedníková, 81 rok, 

Komenského 23
 22. 4. Jarmila Augustová, 88 roků, 

Bezručova 12
 23. 4. Vítězslav Halata, 70 roků, Sadová 18
 27. 4. Jarmila Lachmanová, 86 roků, 

Komenského 11
 27. 4. Jaroslav Kučera, 80 roků, 

Komenského 23
 27. 4. Ivan Svoboda, 70 roků, Dvořákova 3
 27. 4. Ing. Eva Trčková, 70 roků, Sadová 23
 28. 4. Růžena Bambušková, 90 roků, 

Dvořákova 5
 28. 4. Václav Strakatý, 70 roků, Sadová 27

Úmrtí
 20. 3. Miroslav Zemánek, roč. 1941,  

Sadová 23
 26. 3. Milan Bracek, roč. 1938, 

Komenského 17 
 28. 3. Bořivoj Hendrich, roč. 1937, 

Komenského 17

Bydlení v DPS
Řešení pomoci právě pro vás!

Dům s  pečovatelskou službou (DPS) 
v Adamově na ulici Komenského 1 je v sou-
ladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., zá-
kon občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, domem s byty zvláštního určení. 
Provoz v DPS zajišťuje Město Adamov. 

V DPS je celkem 27 bytů, z toho 10 bezba-
riérových. V  domě je 21 jednopokojových 
a 6 dvoupokojových bytů o ploše od 34,80 
m² do 51,66 m². 

Nájemné od  1. 5. 2016 činí 45,- Kč/m² 
a  nájemci si dále hradí zálohy na  služby 
a elektřinu.

a její webová stránka je www.zmapujto.cz. 
Tato aplikace je v současné verzi k dispozici 
zhruba 3 roky. Provozovatel projektu Zma-
pujTo shromažďuje přijatá hlášení a zajišťu-
je jejich zaslání na příslušnou municipalitu, 
a to i tehdy, není-li tato municipalita do pro-
jektu začleněna. Z webové stránky projektu 
lze zjistit, že takových registrovaných muni-
cipalit je v současnosti asi 300. Naše město 
se do  projektu zaregistrovalo v  březnu to-
hoto roku.

Oba zmíněné způsoby oznámení podně-
tů jsou dostupné z chytrého mobilního te-
lefonu, ale je samozřejmě možné to provést 
i z počítače připojeného na internet. V pří-
padě městského systému stačí otevřít od-
kaz „Připomínky občanů“ na úvodní strán-
ce města. Pro aplikaci ZmapujTo je třeba ji 
mít do telefonu staženu ze stránek Google 
play či App Store, nebo vstoupit na webo-
vou stránku tohoto projektu. Oba způsoby 
zaslání podnětu je možno doplnit snímky 
objektu, který je předmětem podnětu.

Podnět zaslaný z  aplikace ZmapujTo je 
předán osobě, která k  tomu byla při regis-
traci municipality určena. V  případě měst-
ského systému se podnět posílá podle za-
měření konkrétní osobě. Těch možností je 
celkem 17 a jsou uvedeny v nabídce „Zvolte 
sekci“. V aplikaci ZmapujTo se zase specifi-
kuje zaměření podnětu volbou z 24 nabíd-
nutých možností.

Předností aplikace ZmapujTo je, že u  ní 
může být určeno místo pořízení snímku 
automaticky zjištěnými souřadnicemi GPS. 
Tato lokalizace je na  stránkách ZmapujTo 
zobrazována na  podrobné mapce, takže 
je bezproblémově v  terénu dohledatelná. 
Na  těchto stránkách je možno také sledo-
vat, zdali byl zaslaný podnět vyřešen. V pří-
padě aplikace ZmapujTo může hlášení za-
slat rovněž mimoadamovský občan, pokud 
o její existenci ví a má ji nainstalovanou.

Obě popsané varianty slouží stejnému 
účelu – nahlášení závad, resp. problémů 
v našem městě či podnětů ke zlepšení jeho 
chodu. Přitom oznamovatel nemusí ztrácet 
čas návštěvou příslušného pracoviště úřadu 
a  v  případě aplikace ZmapujTo může i  ná-
sledně sledovat, jak probíhá reakce na jeho 
podnět.

Protože hlavním cílem komise Zdravého 
města je podpora komunikace mezi obča-
ny a vedením města, chválíme jak připojení 
Adamova k aplikaci ZmapujTo, tak zprovoz-
nění aplikace na  městském webu. Časem 
uvidíme, který způsob budou občané po-
važovat za užitečnější.

www.adamov.cz/pripominky-obcanu
www.zmapujto.cz

Komise PZMA a MA21

Nájemní byty v  DPS jsou určeny pro se-
niory, kteří nepotřebují komplexní zdravot-
ní péči, ale z důvodu ubývání soběstačnos-
ti u  nich bude předpoklad využití sociální 
služby. 

Do  DPS lze přijmout osamělé seniory 
nebo dvojici, jestliže jde o  osoby starší 65 
let nebo občany města Adamova mladší 
65 let, kteří jsou poživateli invalidního dů-
chodu III. stupně, jejichž zdravotní stav vy-
žaduje bezbariérovou úpravu bydlení ane-
bo občany města Adamova mladší 63 let, 
kterým byl vlivem nezaviněných okolností 
ze strany pronajímatele ukončena nájemní 
smlouva k bytu.

Byty jsou přidělovány dle bodového sys-
tému, který je nedílnou součástí Pravidel 
pro poskytování nájmu bytů v Domě s pe-
čovatelskou službou v majetku města Ada-
mova a  nájemci získají smlouvu na  dobu 
neurčitou. 

V DPS je v době od 7.30 do 15.30 hodin 
poskytována na základě smluvního vztahu 
terénní pečovatelská služba. 

V  DPS získáte čisté, příjemné a  vzájem-
ně ohleduplné bydlení v  místě, kde máte 
svoji rodinu, přátele a známé a na které jste 
v Adamově zvyklí. 

Žádost o  byt DPS lze získat osobně 
na  Městském úřadě v  Adamově, odboru 
sociálních a  správních věcí, 1. patro, dveře 
č. 24 nebo na  stránkách města Adamova 
http://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/pe-
covatelska-sluzba-1/dps. 

Bližší informace Vám budou podá-
ny na  telefonním čísle 516  499  624 nebo 
602  788  015, případně na  e-mailu social@
adamov.cz.

ZmapujTo – internetové ohlašování 
podnětů

Před několika měsíci byl spuštěn 
na webových stránkách města systém, přes 
který je možno zasílat na  úřad oznámení 
o  závadách, které se vyskytly na  majetku 
města, či podněty, které se k chodu města 
vztahují. Pár týdnů po  jeho spuštění jsme 
zaznamenali, že na internetu je již obdobná 
aplikace provozována. Má název ZmapujTo 
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Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Recyklace
Recyklovat je nejen správné, ale 
také snadné 

Do  jedenáctého roku fungování vstu-
puje v  roce 2016 v České republice systém 
zpětného odběru a  recyklace vysloužilých 
elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako 
ve  zbytku Evropy. Každý z  nás může díky 
němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elek-
trozařízení na místa odběru s tím, že budou 
řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, 
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. 
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 
15  000  000 vyřazených elektrospotřebičů 
o hmotnosti více než 245 000 tun. 

Dosloužilo i  vám doma některé elek-
trozařízení? Nevyhazujte je do  běžného 
komunálního odpadu. Odložte je na sběrné 
místo, odkud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při 
výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá 
elektrozařízení odložit:
 • Sběrné dvory měst a obcí – na nich mů-
žete spotřebiče odevzdat bez ohledu 
na místo bydliště. 
 • Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nové-
ho zboží systémem „kus za kus“. Podle no-
vely zákona, která začala platit na sklon-
ku roku 2014, musejí obchody s prodejní 
plochou větší než 400 m2 odebrat i malý 
spotřebič, jehož rozměry nepřesahují 25 
centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit 
si nový. 
 • Vybrané servisy – rovněž odebírají spo-
třebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce 
pomoci dobré věci. Pokud přinesete star-
ší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, 
a ten projde přísnými zkouškami, můžete 
ho věnovat některé neziskové organizaci, 
například Fondu ohrožených dětí. 
 • Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebi-
čů pomáhá také už více než 1000 hasič-
ských sborů po celé republice. 
 • Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
organizovaný městem, který lze využít 
pro odložení vysloužilých elektrozařízení. 
Společnost ELEKTROWIN také organizuje 

akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotře-
bič získat dárek – například v podobě slevy 
na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sle-
dujte proto pozorně internetové stránky 
www.elektrowin.cz a  facebookový profil 
Recyklace je legrace, kde najdete vždy ak-
tuální informace. 

Vzdělávání
Masarykova univerzita otevírá 
dveře seniorům

Seniorské vzdělávání má své pevné mís-
to na řadě veřejných vysokých škol. V sou-
časné době studuje na  univerzitách tře-
tího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % se-
niorské populace České republiky (cca 
40  000 osob) a  jejich počet stále roste. 
Přijďte i Vy rozšířit jejich řady! 

Pilířem Univerzity třetího věku na Masa-
rykově univerzitě je Všeobecně zaměřený 
kurz, který trvá osm semestrů a je zamě-
řen na  otázky zdravého a  smysluplného 
životního stylu ve  vyšším věku. Na  obsa-
hu přednášek se podílí všech 9 fakult 
MU. V akademickém roce 2016/2017 bude 
také otvírán tříletý běh zcela nového kur-
zu Umění, objednavatelé a  umělecký 
styl v  dějinách. Dále pořádáme ve  spo-
lupráci s  našimi partnery tři jednoleté 
kurzy nazvané Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu, Kulturní 
dědictví a památková péče na jižní Mo-
ravě (ve spolupráci s Národním památko-
vým ústavem), G. J. Mendel: Člověk, opat 
a vědec (ve spolupráci s Mendelovým mu-
zeem). Pro účastníky U3V jsou nad tento 
rámec pořádány tematické krátkodobé 
kurzy zaměřené na  informační technolo-
gie, cizí jazyky (angličtina, němčina, fran-
couzština), pohybově - relaxační aktivity, 
otázky a problémy z oblasti humanitních 
i přírodních věd. V programu nechybí ani 
jednodenní exkurze vztahující se k  obsa-
hu přednášek či tematických kurzů. 

Vzdělávání na U3V na Masarykově uni-
verzitě má formu přednášek, cvičení, se-
minářů a exkurzí, účastníci mohou využí-
vat studovny a knihovny. Přednášky trva-
jí 2 vyučovací hodiny a  konají se jednou 
za čtrnáct dnů v období od října do květ-
na. Účastníkem programu U3V může být 
osoba, která dosáhla věku potřebného 
pro přiznání starobního důchodu a  má 
úplné středoškolské vzdělání s maturitou. 
Vzdělávání je bezplatné, každoročně se 
hradí pouze zápisné, které bylo pro akade-
mický rok 2016/2017 stanoveno na 800 Kč. 

Absolvent U3V MU obdrží osvědčení 
na slavnostní promoci. 

Přihlášky budeme přijímat osobně (Ko-
menského nám. 2, Brno) nebo elektronic-
ky od 2. května 2016 do 30. června 2016. 
Další podrobnosti o  Univerzitě třetího 
věku Masarykovy univerzity včetně foto-
grafií a videoukázek našich aktivit najdete 
na www.u3v.muni.cz.

Zasílání SMS zpráv
Vážení spoluobčané,
na  základě provedeného průzkumu for-

mou ankety s možností hlasování na webu 
města je pro vás připraven nový způsob 
informování v  krizových situacích pomocí 
moderního komunikačního kanálu – posílá-
ní SMS zpráv na váš mobilní telefon. Nepů-
jde vždy jen o krizové situace, ale SMS zprá-
vy vám budou přinášet i  řadu potřebných 
informací z běžného života našeho města.

Pokud máte zájem dostávat informace 
např. o  hrozících povětrnostních vlivech, 
havarijních stavech v dodávkách elektrické 
energie, plynu, vody, o  plánovaných pře-
rušeních jejich dodávek, ale i  řadu dalších 
důležitých informací, napište, prosím, SMS 
zprávu ve tvaru:

JMK mezera ADAMOV mezera INFOR-
MACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ 
mezera JMÉNO hvězdička ULICE hvěz-
dička ČÍSLO

(text SMS zprávy můžete psát jak velkými 
tak malými písmeny, vše ale pište bez dia-
kritiky).

Příklad SMS zprávy: JMK ADAMOV IN-
FORMACE ANO NOVAK JAN*SADOVA*30

Tuto zprávu odešlete z vašeho mobilního 
telefonu na číslo 900 77 03.

Cena této SMS zprávy je 3,00 Kč (včetně 
DPH). Neprodleně obdržíte zpětnou SMS 
zprávu potvrzující, že jste do seznamu od-
běratelů informací zařazeni.

Zasláním přihlašovací SMS zprávy dává-
te současně souhlas k  tomu, aby vám byly 
zasílány informace i od dalších subjektů za-
pojených do  integrovaného záchranného 
systému, případně dalších subjektů jako 
např. elektrárenské, plynárenské, vodáren-
ské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro vás zcela dobro-
volné, proto budete-li chtít ukončit odběr 
informací, pošlete na číslo 900 77 03 odhla-
šovací SMS zprávu. Ta je totožná se zprávou 
přihlašovací s  tím rozdílem, že slovo ANO 
je nahrazeno slovem NE. Cena za tuto SMS 
zprávu je stejná, tedy 3,00 Kč včetně DPH.

Informace, které vám budou zasílány, 
jsou pro vás bezplatné. Vy platíte pouze 
za zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS.
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Doprava mezi Adamovem, Starou hutí u Adamova a Bý í skálou 
bude zajišt na autobusem ze sbírek Technického muzea v Brn .

Autobus bude jezdit od 8:30 z Adamova – zastávky k Bý í skále a zp t v hodinových
intervalech - poslední odjezd v 16:30. K jeskyni Výpustek a zp t pojede autobus 

z Adamova v 10:30, 12:30 a 15:30. Poslední odjezd z Výpustku 
do Adamova je v 16:00, ze Staré huti  v 17:00.

Otev ená stylová hosp dka (10:00 - 17:00)
Prohlídky areálu EVC Švýcárna (11:00, 
13:00 a 15:00)
Hry a ekohry pro d ti, mládež i dop lé
Výstava o oprav  Švýcárny (13:00)

Exkurze do jeskyn  Bý í skála 
(doporu ujeme terénní obuv)
Exkurze budou po ádány i ve dnech 
14.5., 15.5., 21.5., 22.5. a 29.5. 2016
17:30 - koncert Tara Fuki(benefi ní
koncert pro Malý Tibet) 

Prohlídka kostela Svaté Barbory
a Sv telského oltá e (9:00 - 17:00)

Pro ú astníky setkání vstup se slevou 50%
(poukaz na slevu na Staré huti a v jeskyni 
Staré Drátenické) 

Prohlídka ve ejnosti nep ístupné jeskyn

Prohlídka expozice železá ství
Tavba  železa v replice velkomoravské pece
Ukázkové pálení milí e
Ukázky emesel

Den otev ených dve í 9:00 - 17:00



9

MKM Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

AKCE na KVĚTEN:
Pátek 6. 5. 2016 
TURNAJ V NOHEJBALE
V  prostorách MKM od  16:00 hodin. Pro 
všechny věkové kategorie.

Úterý 10. 5. 2016 
MALUJEME NA TERASE
Výtvarné tvoření na terase u MKM. S sebou 
si přineste: temperové barvy, štětec a  růz-
ně velké papírové krabice. Začátek v  14:30 
hodin.

Úterý 17. 5. 2016
TVOŘIVÁ DÍLNA
Výroba závěsných duhových dekorací. S se-
bou si přineste: tekuté lepidlo a  plastová 
víčka (z  jogurtu, pomazánek nebo kovová 
ze zavařovaček). Tvoříme od 15:00 hodin.

Úterý 24. 5. 2016
ZÁVODY VE SKOKU DALEKÉM
V  prostorách MKM od  15:00 ho din. Pro 
všechny věkové kategorie.

Slova pro povzbuzení
Patřím k těm, kdo se zatajeným dechem 

pozorují, jak se probouzí k  novému životu 
naše příroda. S napětím čekám na první křik 
poštolky, zašvitoření vlaštovky a  ostré za-
pískání rorýse, užasnu nad tím, že i letos tre-
fi li do  svého domova, kde našli své loňské 
hnízdo. Zapamatuju si prvního motýla a zti-
ším se pod rozkvetlou švestkou. Po  špič-
kách projdu kolem skládku, do  kterého se 
na víc pokusů snaží nenápadně vletět komi-
níček. Uvařím čaj skautům a snažím se od-
pustit těm, kteří zaneřádili kraje cest a řek.

Je jaro a  já pevně věřím, že tomu tak 
bude i každý další rok. Že nám pokaždé pří-
roda nabídne něco nového k  úžasu a  pro-
budí v nás štěstí ze života, ze svobody a lás-
ky. A  když na  naší farní zahradě pohladím 
ve stádě nové jehňátko, překvapené z naše-
ho světa, přeju mu, ať se ještě dlouho drží 
své maminky. Obdivuju den, kdy si popr-
vé troufne podlézt plot k  sousedům a  pak 
se nasycené a  rozbečené snaží najít cestu 
zpátky. Druhý den zas. Jehňátka vůbec pa-
tří k  jaru velmi intenzivně. Ať už je to ten 
velikonoční Beránek Boží, který „na  sebe 
vzal hříchy světa“ nebo to stádo oveček, 
které po zimě, senu a řepě konečně přijdou 
k čerstvé trávě a mamky jehňátkům mohou 
nabídnout opravdu zdravé a čersvé mléko. 
A  představte si, že mně do  této téměř po-

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 květen 2016
úterý 3. 5. Tvořivá dílna s Andrejkou – výroba přáníček pro maminky 

ke Dni matek
středa 4. 5. Turnaj v karetní hře prší 

čtvrtek 5. 5. Promítání fi lmu od 15:30 h
pátek 6. 5. Sportovní hry na hřišti u ZŠ 
sobota 7. 5. Bazárek prodej dětského 

a dámského oblečení od 10:00 do 15:00 h
úterý 10. 5. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 11. 5. Vycházka do Josefova sraz v 15:00 h 
čtvrtek 12. 5. Promítání fi lmu „Pátek třináctého“ od 15:30 h 

pátek 13. 5. Pokec na téma pověry a pověrčivost 
úterý 17. 5. Tvořivá dílna s Andrejkou  – výroba dekorace z ruliček

středa 18. 5. Stolní hry
čtvrtek 19. 5. Promítání fi lmu od 15:30 h

pátek 20. 5. BambiFest – zámecký park v Blansku
úterý 24. 5. Posilovna zdarma od 14:00 h

středa 25. 5. Stolní hry 
čtvrtek 26. 5. Promítání fi lmů od 15:30 h
pátek 27. 5. Sportovní hry na hřišti u ZŠ

úterý 31. 5. Posilovna zdarma od 14:00 h

Tě ší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

svátné atmosféry kdosi řekne: Jeden pastýř 
říká ovcím, dám vám test: za á jste chytré, 
za  bé jste hloupé. Odpovězte! Nezasmál 
jsem se, protože nevím proč, vybavili se mi 
místo ovcí lidé… 

Jiří Kaňa

Noc kostelů 2016
Farnost Adamov si Vás dovoluje upozor-

nit na  termín letošní Noci kostelů, která se 
bude konat 10. června 2016. Na  odpoled-
ne připravují pořadatelé program pro děti, 
na který naváže program pro dospělé.
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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

 Î 4. května 2016
„TEORIE TYGRA“ – nový český film
kino Blansko 
Přijměte pozvání k návštěvě blanenského 
kina, kde můžete zhlédnout nový český 
film režiséra Radka Bajgara s Jiřím Bartoš-
kou a Eliškou Balzerovou v hlavnch rolích. 
Cena zájezdu: 100 Kč
Začátek promítání v 17:30 hodin.
Ostatní informace při přihlášení. 

 Î 5. května 2016
ZÁJEZD DO PRAHY 
NA PŘEDSTAVENÍ “PYGMALION” 
Vinohradské divadlo Praha 
Cílem zájezdu bude Vinohradské divadlo 
v Praze, kde před několika dny měla svou 
premiéru hra B. Shawa Pygmalion. V titul-
ních rolích se představí Jan Šťastný, Šárka 
Vaculíková, Totmáš Töpfer, Naďa Konvalin-
ková, Sváťa Skopal, Libuše Švormová ad.. 
Začátek představení: v 10:30 hodin.
Cena zájezdu: 590 Kč.

 Î 6. května 2016
“TÁTO, MÁMO, 
POMOZTE...” - III. část
sál MKS Adamov, začátek v 9:30 hodin 
Záchranář Petr Havelka přiipravil třetí po-
kračování přednášky určené pro maminky, 
tatínky a všechny, kdo pečují o malé děti, 
o pomoci v krizových situacích. 
Témata přednášky:
 • KPR u dětí
 • alergické reakce
 • otravy

 • akutní stavy spojené s pobytem 
v zahraničí 
 • dehydratace a rehydratační léčba

 Î 7. - 17. května 2016
“SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU 
SPOJENÉ S VERNISÁŽÍ 
VÝSTAVY STRAŠIDEL 
A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ”
salonek MKS
V první části sobotního pohádkového od-
poledne je pro děti připravena pohádka 
v podání divadla Koráb Brno. Po ní společ-
ně zahájíme výstavu pohádkových bytostí 
a strašidel z Muzea strašidel z Plzně. 
Výstava je otevřena ve dnech po – so 
v době od 14:30 do 17:30 hodin.
Vstupné dobrovolné.

 Î 8. května 2016
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ 
JIŘÍHO ŠTOURAČE
Společenské centrum MKS Adamov, 
Komenského 6 
V rámci květnové výstavy pořádané MKS – 
HVK se adamovské veřejnosti představí 
Jiří Štourač. Vernisáž výstavy se koná 
v 15:00 hodin ve Společenském centru  
MKS Adamov.
Výstava je přístupná v pracovních dnech 
v době od 14:00 do 17:00 hodin a v neděli 
od 14:30 do 17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

 Î 10. května 2016
„KONCERT K SVÁTKU MATEK“ 
Sál MKS Adamov 
Pro maminky „všech věkových kategorií“ 
jsme u příležitosti Svátku matek připravi-
li na úterní podvečer dárek k jejich svát-
ku v podobě koncertu Františka, Tomáše 
a Františka Jeřábka ml., Nadi Bláhové a Zu-
zany Zámečníkové.
Záštitu nad koncertem převzal starosta 
města Adamova, Bc. Roman Pilát. 
Začátek koncertu v 17:00 hodin. 
Vstup volný. 
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 Î 12. května 2016
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
– ČERNOUŠEK V ASII“
Sál MKS Adamov 
S dalšími příběhy malého černouška 
do Adamova zavítá herečka Sandra Ried-
lová. 
Začátek: v 9:30 hodin.
Vstupné: 35 Kč.

 Î 12. května 2016
„HUDEBNÍ ČTVRTEK – 
KONCERT K ŽIVOTNÍMU 
JUBILEU JULIE DRÁPELOVÉ“
Sál MKS Adamov
Při „Hudebním čtvrtku“ si spolu s paní Julií 
Drápelovou a její rodinou připomeneme 
životní výročí této umělkyně. 
V programu vystoupí:

Dušan Drápela – fagot, sólofagotista Filhar-
monie Brno 
Emil Drápela – klarinet, sóloklarinetista 
Filharmonie Brno 
Věra Drápelová – klarinet, posluchačka 
Konzervatoře Brno 
Olga Drápelová – housle, první houslistka 
Filharmonie Brno 
Dana Drápelová – klavír, docentka Janáčko-
vy akademie múzických umění Brno 

JULIE DRÁPELOVÁ, emeritní profesorka 
Konzervatoře Brno
Začátek koncertu: v 17:30 hodin.
Vstupné: 50 Kč.

 Î 14. května 2016
„KOPTA SHOW“ 
Zájezd – Divadlo na Orlí, Brno 
Podruhé můžete v případě zájmu být 
přítomni natáčení „pilotního dílu“ nového 
zábavného pořadu ČT nazvaného „Kopta 
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show“. Moderátor tohoto pořadu Václav 
Kopta si k povídání pozve opět tři zajímavé 
hosty, kterými budou Jiří Mádl (herec), 
Andrea Kerestešová (herečka) a Marek 
Wollner (novinář a spisovatel). Tento 
příjemný večer je pro vás připraven zdarma 
včetně dopravy do Brna a zpět. Ostatní 
informace při přihlášení.

 Î 15. května 2016
„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“ – PRAHA 
Zájezd – Kongresové centrum Praha 
Kultovní filmová legenda ožije na jeviš-
ti Kongresového centra Praha a přinese 
spoustu scénických kouzel, magických 
triků a hlavně všechny hity ze slavné před-
lohy Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. 
„Hajný je lesa pán“, „Dumky, žalky“, „Šupy 
dupy dup“ anebo „Pramen zdraví z Posá-
zaví“ znovu zazní v romantickém příběhu, 
kde vládnou duchové a láska. Do muzikálo-
vé verze přibylo i mnoho dalších nejoblíbe-
nějších písniček jako „Není nutno“, „Dělá-

ní“, „Elektrický valčík“, „Když se zamiluje 
kůň“ aj.
Začátek představení je ve 14:00 hodin, 
délka představení 2,5 hod.

 Î 18. května 2016
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ 
Společenská místnost DPS Adamov 
Také v květnu se můžete těšit na nabídku 
knih, které najdete ve fondu knihovny MKS 
Adamov a na společenské okénko, v rámci 
kterého si připomeneme výročí spisovate-
lů, ilustrátorů apod. 
Začátek: v 9:00 hodin. Vstup volný.

 Î 19. května 2016
„PUTOVÁNÍ PO SIBIŘI“ 
Salonek MKS Adamov
Milan Rozsypal se svým rybářským prutem 
projel čtyři kontinenty. V Evropě navštívil 
Španělsko, Portugalsko i Skandinávii. V Asii 
si oblíbil Mongolsko a ruskou Sibiř, zavítal 
i do Indie. V Africe lovil na Nilu i v Jihoafric-
ké republice. 
O své zážitky z putování po Sibiři se s vámi 
podělí při přednášce, kterou si pro „Ada-
mov“ tento místní cestovatel a rybář 
připravil. 
Začátek: v 17:00 hodin.
Vstup volný.

 Î 20. května 2016
„FIGARKA“ 
Zájezd – Divadlo na Orlí, Brno
Kdo by neznal všehoschopného sluhu 
Figara? A jeho milou Zuzanku či záletné-
ho hraběte Almavivu? Za více než 230 let 
od doby, co byla poprvé uvedena na jevišti, 
pobavila Beaumarchaisova Figarova svatba 
mnoho generací. A dočkala se také spousty 
dalších verzí a úprav. Skvělá komedie plná 
lásky, nástrah, intrik a nedorozumění se 
stala inspirací také pro zbrusu nový hu-
dební spiktákl s písničkami Lukáše Janoty. 
Připravili ji studenti muzikálového herectví 
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Divadelní fakulty JAMU v Brně pod autor-
ským a režijním vedením svých pedagogů 
– Petra Štěpána a Miroslava Ondry. A proč 
vlastně název Figarka? Ruku na srdce, ani 
Mozartově opeře nikdo jinak neřekne. 
A hlavně – jako vždycky se ukáže, že nej-
větším intrikánem není ani tak slovutný 
Figaro, nýbrž jeho snoubenka a budoucí 
žena Zuzanka, prostě Figarka. 
Začátek představení: v 19:00 hodin.
Cena zájezdu: 200 Kč (dospělí), 150 Kč 
(studenti, děti a senioři). 

 Î 21. května 2016
„TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR“ 
Zájezd do maďarských termálních lázní 
Den plný odpočinku a relaxu vám nabízí 
pobyt v termálních lázních v maďarském 
Györu. I tentokrát můžete návštěvu spojit 
s prohlídkou města a tradičních trhů. 
Cena zájezdu: 590 Kč.

 Î 23. května 2016 
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ 
Salonek MKS Adamov 

Také další setkání seniorů se ponese v sou-
těžním duchu. Vítaní jsou stávající zájemci, 
ale i ti, kteří si s námi přijdou hrát poprvé.
Začátek ve 14:30 hodin.
Vstup volný.

 Î 26. května 2016
„PODIVNÉ ODPOLEDNE 
DR. ZVONKA BURKEHO“ 
Zájezd, Divadlo Bolka Polívky Brno 
Co všechno je schopen udělat doktor Bur-
ke, aby si zachránil svoji milovanou rezi-
denci krásy? Legendární černá inscenace 
studentů JAMU z roku 1992 (Radim Fiala, 
Petr Halberstadt, Pavel Liška) se vrací na je-

viště ve spojení s Bolkem Polívkou a Šár-
kou Vaculíkovou. Hrají: Bolek Polívka, Pavel 
Liška, Radim Fiala, Petr Halberstadt, Šárka 
Vaculíková.
Začátek představení: v 19:00 hodin. 
Cena zájezdu: 440 Kč.

 Î 27. května 2016
„ZPÍVEJTE LIDIČKY“ – 
POŘAD BRNĚNSKÝCH 
KAMARÁDŮ S HOSTEM 
NAĎOU KONVALINKOVOU
Sál MKS Adamov
Více informací na samostatné pozvánce.
Začátek: v 17:30 hodin.
Vstupné: 120 Kč.

 Î 31. května 2016
ZÁJEZD DO BRATISLAVY 
V rámci dlouholeté „družby“ s klubem 
seniorů z Bratislavy se vypravíme na ná-
vštěvu našich přátel. 
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Pozvánka na výstavu
Jiří Štourač - obrazy

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací výtvarníka Jiřího Štourače. Vernisáž se 
uskuteční v neděli 8. května 2016 v 15:00 
hodin. Výstavu uvede autor a  Jaroslav Bu-
diš, v  hudební části vystoupí Julie Drápe-
lová – klavír a Věra Drápelová – zpěv. K ná-
vštěvě jste zváni od 8. 5. do 17. 5. 2016, a to 
v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Jiří Štourač se narodil 31. srpna 1960 v No-
vém Městě na Moravě. Žije a pracuje v Bys-
trém u Poličky. V první polovině 80. let vy-
studoval malbu na AVU. V letech 1990 - 95 
zde působil jako asistent Jitky Svobodové 
v ateliéru kresby, kam byl vybrán na základě 
uhlových kreseb prezentovaných na Výsta-
vě patnácti (1988). Od dob studií pravidelně 
navštěvuje Itálii, kam ho vede zájem o raně 
renesanční malířství, zejména o  dílo Piera 
della Francesky. Pierovské „tiché“ či „vnitřní“ 
světlo je jedním z jeho poznávacích znaků. 
Pracuje s nemnoha motivy, které považuje 
za zásadní a často je zkoumá v obou médi-
ích – malbě i kresbě. Jeho figurální obrazy, 

zátiší a  výjevy mají podobu zjevení, snu či 
vzpomínky. Vedle volné tvorby se věnuje 
ilustraci knih. Patří k širšímu okruhu autorů 

spřízněných s  časopisem Revolver Revue. 
V roce 2014 se v Topičově salonu uskutečni-
la jeho výstava Ticho, které mluví. 

Jubileum Mgr. Julie Drápelové

Mgr. Julie Drápelová, jak ji známe z vystoupení v Adamově

V  květnu oslaví 80. výročí narození bý-
valá adamovská občanka, dlouholetá pro-
fesorka brněnské konzervatoře, Julie Drá-

pelová – Chovancová. Narodila se v  Opa-
vě, do  Adamova se přistěhovala s  rodiči 
v roce 1938. Otec pracoval ve strojírnách až 

do roku 1949, potom se rodina přestěhova-
la do Brna, kam byl otec přeložen.

Julinka, jak jí v  Adamově říkali, byla 
od  mala vedena ke  hře na  klavír a  hudba 
se stala její láskou i povoláním. Vystudova-
la brněnskou konzervatoř a Janáčkovu aka-
demii muzických umění, obor klavír. V roce 
1959 se provdala za  spolužáka Mgr.  Emila 
Drápelu, který byl řadu let členem brněnské 
filharmonie a také ředitelem brněnské kon-
zervatoře. Mají dva syny, kteří jsou rovněž 
aktivními hudebníky.

Julie Drápelová působila až do  důcho-
du jako profesorka brněnské konzervatoře. 
Do Adamova jezdila v 70. a 80. letech minu-
lého století se svými žáky účinkovat na Hu-
dební čtvrtky. Sama také tyto programy při-
pravovala. Účinkovala rovněž jako klavírní 
doprovod při vernisážích výstav připravo-
vaných Historicko-vlastivědným kroužkem. 
Z  těchto vystoupení si ji návštěvníci stále 
pamatují.

Přejeme Mgr. Julii Drápelové vše nejlepší, 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. 
A  také jí děkujeme za  obohacení adamov-
ské kultury. 
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„Kreslím proti 
Strachu“

Mgr. Akad. soch. Jana Bačová 
Kroftová

Jana Bačová Kroftová vystudovala figu-
rální sochařství v ateliéru Prof. Akad. Soch. 
Jana Hendrycha. Diplomovala v  roce 1998 
pískovcovou plastikou „Polibek - interakce“.

V letech 1998 - 2011 se věnovala převáž-
ně scénografické divadelní a  filmové tvor-
bě, v  menší míře sochařským portrétům 
a  drobným plastikám. V  tomto období vy-
tvořila přes dvacet pět scénografií pro nej-
různější česká a  zahraniční divadla. Napří-
klad: Divadlo Drak v  Hradci Králové, HaDi-
vadlo v Brně, divadlo Archa v Praze, divadlo 
Alfa v  Plzni, divadlo Mukamas v  Tampere, 
divadlo Moki ve Vídni, divadlo Compagnie 
Loutka v Paříži, divadlo Trekantet v Odense, 
Divadlo Lalek ve Wroclavi, divadelní projekt 
Don Quichote v  Adelaide, cirkusový mu-
zikál Pinokio v  Praze, výtvarná spolupráce 
s ND v Praze.

Podílela se výtvarně na  několika filmo-
vých a televizních projektech, např. Čert ví 
proč, Nevěsta pro Paddyho aj.

Dále výtvarně a  autorsky spolupraco-
vala s  Ing. Arch. Monikou Krausovou a  Ing.
Arch.  Martinem Krausem na  prostorově 
výtvarném řešení nové expozice Husitské-
ho muzea v  Táboře, nové expozice Památ-
níku města Protivín a s  Ing. Arch. Monikou 
Krausovou na prostorově výtvarném řešení 
výstavy „Angličáci Matchbox“ v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze, Expozici Ště-
pánky Haničincové v Kvíčovicích. 

V poslední době se více věnuje sochařské 
a kreslířské tvorbě.

kurátor výstavy: romana 
štryncl – www.stryncl.cz

Vzpomínka

„Odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích 
a vzpomínkách zůstáváš dál“

Dne 15. dubna uplynulo třetí smutné výročí 
úmrtí pana Jana André. 

S láskou vzpomíná manželka Drahoslava, 
syn Dušan a dcera Jana s rodinami

Dne 1. května uplyne 100 let od  narození 
naší drahé maminky, babičky a prababičky, 
paní Jaroslavy Kachlíkové, dlouholeté ob-
čanky Adamova. Zemřela v  prosinci 2009 
ve  věku 93 let. Kdo jste ji znali, děkujeme 
za vzpomínku.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcera 
Jaroslava, synové Jaromír a Josef s rodinami



Dne 5. května tomu bude 20 let, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, děde-
ček a pradědeček, pan Jan Horňák. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka a dcery s rodinami


,,Čas ubíhá a velká bolest zůstává…“
 Dne 20. května uplyne rok, co nás navždy 
opustil náš syn, bratr a vnuk, pan Vladimír 
Čuma. 

Všem jeho kamarádům děkujeme 
za tichou vzpomínku. Rodina Čumova

Poděkování
Děkujme všem, kteří se přišli naposledy roz-
loučit 5. dubna s panem Bořivojem Hendri-
chem, za květinové dary a projevenou sou-
strast.

Rodina Hendrichova a družka Jarmila
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Ze školních tříd
MŠ Jilemnického 

Vítání jara
Když odchází zima, tak přichází jaro! 

A my ve školce jsme si to pojistili. Paní uči-
telky vyrobily figurínu  Moreny - bohyně 
zimy, kterou jsme šli všichni společně poslat 
po  řece studit někam jinam. „Zimo, zimo, 
táhni pryč, nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu 
tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. Až se vrá-
tím nazpátek, svleču zimní kabátek.“ Svita-
va ji beze slova odnesla a jaro mělo volnou 
cestu. A  protože k  jaru patří jeho tradiční 
svátky Velikonoce, museli jsme se na ně při-
pravit. A co může být pro děti zábavnějšího, 
než pečení perníčků. Paní učitelka udělala 
těsto, paní kuchařky nám půjčily váleček 
a vál a mohlo se začít. Děti vykrajovaly po-
mocí formiček nejrůznější velikonoční mo-
tivy. V kuchyni se perníčky upekly a děti si 
své výrobky odnesly domů. Všichni jsme si 
to užili a stejně tak si hodláme užívat i celé 
zelené a voňavé jaro. 

 Ivana Drlíková 
 MŠ Ptačina

MŠ Komenského 6

Exkurze do trolejbusové 
vozovny v Brně

V  březnu děti z  naší mateřské školy na-
vštívily trolejbusové depo v  Brně Bystrci. 
Na  tento den se všechny děti velice těšily. 
Ráno jsme hned po svačině odjeli autobu-
sem do  Brna. V  depu se nás ujal pan prů-
vodce, který dětem vysvětlil, co to vlastně 
depo je, kdo může jezdit s trolejbusem a co 
musí řidič před jízdou zkontrolovat a  kdo 
musí i pana řidiče zkontrolovat. A pak hurá 

do depa trolejbusů. Mezi všemi červenými 
stál jeden modrý, který byl tak trochu, ale-
spoň na  chvíli, náš. Bylo důležité připravit 
trolejbus na  jízdu. To, že nejede na  naftu 
nebo na  benzín, věděla většina dětí. Bylo 
potřeba nasadit „tyč“ nebo také „parohy“ 
(jak nám pan průvodce vysvětlil) na  trolej, 
to si vyzkoušely všechny paní učitelky a po-
vedlo se. Také děti měly plno práce. Musely 
zkontrolovat, zda svítí všechna světla, zda 
není někde poškrábaná nebo promáčknutá 
karoserie, zda jsou kola správně nahuštěná 
a  kolik kol vlastně trolejbus má? Děti na-
počítaly šest a bylo to správně. Po důklad-
né kontrole jsme vyjeli na  malou okružní 
jízdu a  zajeli jsme do  opravárenské dílny. 
Zde prohlídkou projdou všechny trolejbu-
sy. Dokonce jsme se v dílně mohli jít podí-
vat do montážní jámy a viděli trolejbus tak, 
jak ho většina z  nás ještě nikdy neviděla. 
A  potom znovu nasedat a  jeli jsme zpátky 
do depa. A co když vypnou elektriku a ne-

rozjedeme se, co nám zbývá? Buď pan řidič 
zavolá odtahový vůz nebo poprosí cestují-
cí, ať jdou všichni zatlačit, a to si právě děti 
zkusily. A myslíte, že se jim podařilo roztla-
čit trolejbus? Představte si, že ano. Návště-
va v  depu se všem dětem líbila, vrátily se 
do  mateřské školy sice unavené, ale za  to 
plné krásných zážitků a  po  dobrém obědě 
se jim dobře usínalo a možná se jim zrovna 
zdálo o modrém trolejbuse. Druhý den si ho 
každý namaloval a zrovna ten modrý, který 
patřil, alespoň na chvíli, dětem z naší mateř-
ské školy….

 Jaroslava Trávníčková 
 MŠ Komenského 6

ZŠ Komenského

Hudební výukový 
program Marťani

Naše třída 5.A společně s 5.B jela do Blan-
ska na  hudební výchovně vzdělávací pro-
gram Marťani.

Čekala nás Marťanská show. Bylo to moc 
zajímavé, hráli nám písničky, ukázali nám 
laser show. Během programu nám poklá-
dali otázky. Měli jsme například vyjmeno-
vat všechny planety. Ale nebylo to jen tak, 
protože nás vyvolávali, a když jsme mluvili 
do mikrofonu, tak nám v něm měnili hlasy. 
To nás všechny hodně rozesmálo.

Během programu nám zpívali spoustu 
písniček, my jsme zpívali s nimi. Také jsme 
měli rozcvičku s „Drobečkem“. Vyhlásili sou-
těž o nejhezčí obrázek, za který slíbili ceny 
jako počítač, tablet, mobil, rádio.

Poslední písnička se jmenovala Malby 
a  pak se s  námi rozloučili. Všichni jsme si 
domů odvezli CD s  písničkami, které jsme 
slyšeli během programu. 

 Marek Dittrich 5. A.
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ZŠ Ronovská

Velikonoce s panem 
farářem

Stalo se již tradicí, že před Vánocemi a Ve-
likonocemi nás ve škole navštěvuje pan farář 
Jiří Kaňa, aby děti seznámil s  tradicemi těch-
to svátků. Setkání letos proběhlo 16. března 
a všichni, od prvňáčků po čtvrťáky, si je pěkně 
užili. Prohlédli si sbírku kraslic, která se panu 
faráři každým rokem rozšiřuje, dále viděli sko-
ro sto let starou dřevěnou řehtačku a  s  údi-
vem pozorovali, jak pan farář z  čerstvých vr-
bových proutků upletl nádhernou pomlázku. 
Na další setkání se už teď všichni těšíme.

 Mgr. Věra Rutová

ZŠ Ronovská

Exkurze v Brně
 Ve čtvrtek 17. března jsme byli, naše třída 

společně se 4.B, v Letohrádku Mitrovských 
v Brně.

 V  Adamově jsme nastoupili do  vlaku, 
v  Brně jsme přestoupili do  tramvaje a  byli 
jsme skoro na místě.

 Šli jsme na výstavu, která měla tři části: 
Ďáblovu bibli, Obří leporelo a  Sto podob 
knihy. Při prohlídce Ďáblovy bible (CODEX 
GIGAS) jsme viděli velkou knihu, která váži-
la 75 kg. Je poskládaná pouze z pergamenů 
a má více než 600 stran.

 Prohlédli jsme si i  Obří leporelo, které 
měřilo 72 metrů a byly na něm dějiny naší 
země.

 V části Sto podob knihy jsme viděli různé 
knihy, od nejmenších po ty největší. 

 Po  prohlídce jsme vypracovávali pra-
covní listy, které se týkaly všeho, co jsme se 
dozvěděli. Za práci jsme všichni dostali od-
měnu. Pak jsme se nasvačili a vrátili se zpět 
do Adamova.

 Výběr z prací Barbory 
Jüthnerové a Lucie Valentové

ZŠ Ronovská

Návštěva knihovny
 Dne 30. března jsme byli v  knihovně. 

Na první část jsme šli do MKS. Tam si pro nás 
připravili otázky a seznámení s nejznámější-
mi autory a ilustrátory knížek pro děti.

 Potom jsme šli do  městské knihovny 
a paní knihovnice Ondroušková nás sezná-
mila s  knížkami, doporučila nám nějaké 
z  nich a  natáčel nás i  pán z  Adamovského 
zpravodaje.

 Nejvíc se mi líbilo představování knížek. 
 Vrátili jsme se zpátky do školy a šli dělat 

„klíče k pohádkám“.
 Štěpánka Keprtová

ZŠ Komenského

Vybíjená
12. ročník okresní vybíjené mladší 
dívky (dívky 6. a 7. tříd) v Adamově

Dne 13. dubna se konal další ročník 
okresní vybíjené pro mladší dívky, tedy dív-
ky 6. a 7. tříd základních škol, který pořádá 
každoročně ZŠ a MŠ Adamov.

Na  turnaj se přihlásilo jedenáct škol 
z  okresu. Dívky mezi sebou bojovaly 
ve dvou skupinách A a B, kam byly rozloso-
vány. Ve skupině A změřilo své síly 6 druž-
stev a ve skupině B 5 družstev. Dívky bojo-
valy 7 minut.

Ve  skupině A  měly nerozhodný počet 
bodů škol Jedovnice a  Adamov, ale vzá-
jemný zápas mezi nimi rozhodl o  postupu 
do  boje o  třetí místo turnaje, který byl ví-
tězný pro dívky z  Adamova, což vykreslilo 
některým dívkám z  Jedovnic na  tváři slzy 
smutku.

Na  druhém místě ve  skupině B se umís-
tila škola z Letovic, která získala stejný po-
čet bodů jako škola z Adamova, a proto se 

s ní utkala ve finále o třetí místo. Tento zá-
pas byl celkem vyrovnaný, ale ke konci přálo 
více štěstí dívkám z Adamova, a tak si vybo-
jovaly třetí místo turnaje.

Ve  finále o  první místo se setkala škola 
ze Svitávky a z Rájce Jestřebí. Již na začátku 
dívky ze Svitávky nasadily rychlý útok, kte-
rému dívky z Rájce nestačily. Obě družstva 
bojovala, jak nejlépe uměla. Svitávka ukáza-
la, že jsou opravdovými favoritkami a Rájec 
porazila a získala pohár za první místo a po-
sunula tak Rájec na druhé místo.

Ceny opět financovalo AŠSK.

Celkové výsledky: 
1. místo ZŠ Svitávka
2. místo ZŠ a MŠ Rájec Jestřebí
3. místo ZŠ a MŠ Adamov
4. místo ZŠ Letovice
5. místo ZŠ Jedovnice
6. místo ZŠ Sloup
7. místo ZŠ T.G.M. Blansko
8. místo Gymnázium Blansko
9. místo ZŠ Dvorská
10. místo ZŠ Salmova Blansko
11. místo ZŠ Erbenova Blansko
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ZŠ Komenského

Vybíjená
12. ročník okresní vybíjené starších 
dívek základních škol v Adamově

 Dne 6. 4. 2016 se konal již 12. ročník 
okresní vybíjené dívek základních škol, kte-
rý již 16. rokem pořádá základní škola v Ada-
mově. V  tento den se setkaly dívky 8. a  9. 
tříd, aby změřily své síly ve vybíjené v hale 
v Adamově.

Utkání se zúčastnilo jedenáct škol z okre-
su. Školy byly na místě rozlosovány do dvou 
skupin A  a  B. Vítězové z  každé skupiny 
pak hráli o první místo a ti, kteří se umísti-
li na druhém místě ve skupině, hráli o třetí 
a čtvrté místo.

Do  boje o  třetí místo postoupily týmy 
z  Jedovnic a  Lipůvky. Hráčky Lipůvky byly 
favoritkami skupiny A, kdy je nakonec v po-
sledním zápase zdolaly až dívky z Adamova 
a  tím je poslaly do  boje o  třetí místo. Tato 
prohra Lipůvku ochromila natolik, že v boji 
s  Jedovnicemi velmi chybovala a  skončila 
tak nakonec na 4. místě.

Ve finále se utkaly dívky Adamova a Svi-
távky. Pevnější nervy, ale i  ránu předvedly 
dívky z Adamova a  tak si vybojovaly první 
místo.

 Ceny zasponzorovalo AŠSK.

Výsledky:
1. místo ZŠ Adamov
2. místo ZŠ Svitávka
3. místo ZŠ Jedovnice
4. místo ZŠ Lipůvka
5. místo ZŠ Letovice
6. místo ZŠ Sloup
7. místo ZŠ Salmova Blansko
8. místo ZŠ Rájec Jestřebí
9. místo ZŠ T.G.M. Blansko
10.  místo ZŠ Dvorská Blansko
11. místo ZŠ Velké Opatovice

ZŠ Komenského

Florbal
Florbalová soutěž pro 1. stupeň ZŠ 
Think Blue Cup

Již v minulých číslech jsme vás informo-
vali o  postupu žáků naší školy ve  florba-
lové soutěži Think Blue Cup. Letos se nám 
daří nad naše očekávání. Prošli jsme vítěz-
ně základním okresním turnajem, který se 
konal v  Adamově. Stejně tak jsme uspěli 
v krajském kole Jihomoravského kraje a po-
stoupili dál. Dne 18. března jsme se tedy 
utkali s vítěznými týmy v Zemském finále 
Top 8 východ. Účastnily se školy: ZŠ a MŠ 
Krčín (Krčín, Královéhradecký kraj), Jednič-
ka (Šumperk, Olomoucký kraj), ZŠ Adamov 
Kinder (Adamov, Jihomoravský kraj), ZŠ 
Sportovní (Uherské Hradiště, Zlínský kraj), 
ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská (Havlíčkův 
Brod, Kraj Vysočina), Mládežka1 (Znojmo, 
Jihomoravský kraj), ZŠ Mitušova 8 (Ostrava, 

Moravskoslezský kraj), ZŠ Třemošnice (Tře-
mošnice, Pardubický kraj).

Týmy byly rozděleny do dvou základních 
skupin. Ve skupině jsme se umístili na dru-
hém místě. Žáci naší školy nezvítězili ve sku-
pině jen kvůli horšímu skóre a v utkání s tý-
mem z  Krčína ukázali, že těsně vybojova-
ným čtvrtfinálovým utkáním, které bylo 4:3 
Adamov x Třemošnice, se příjemně nabudili 
na semifinálovou bitvu. K  tomuto vítězství 
čtyřmi góly výraznou měrou napomohl Ma-
tyáš Polzer. S  výhrou 3:7 Krčín x Adamov 
jsme tedy mohli postoupit do  finálového 
utkání. Očekávaný souboj dvou kanonýrů, 
kteří oba vstřelili v  semifinále po  čtyřech 
gólech, Matyáše Polzera a  Jakuba Koudel-
ného, si pro nás připravilo samotné vyvr-
cholení celého dne. Adamov rychle po  za-
hájení utkání vedl 3:0 a svůj náskok udržel 
až do závěrečného hvizdu. Závěrečné skóre 
znělo tedy ZŠ Mitušova 8 Ostrava x ZŠ Ada-
mov Kinder 4:5. 

Jako nejlepší hráči jednotlivých utkání 
byli ohodnoceni Ondra Kos a Matyáš Polzer. 
Za  tým společně hráli: Bavlnka - gólman, 
Havlíček, Kos, Lepka, Polzer Tomáš, Polzer 
Matyáš, Svora, Unčík, Vinklárek, Žlůva. 

Poslední turnajové kolo se koná v  Pra-
ze a účastní se ho již jen 6 nejlepších týmů 
z celé ČR, kteří se probojovali až sem.

Mgr. Lenka Dohová

ZŠ Komenského

Návštěva 5.A a 5.B 
v ZOO Brno

Náš výlet se konal 23. 3. 2016. Všechno 
začalo setkáním na  nádraží. Vlakem jsme 
dojeli do  Brna na  hlavní nádraží a  odtud 
jsme tramvají dojeli přímo k ZOO, která byla 
naším cílem.
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Zakoupili jsme vstupenky a vstoupili do-
vnitř.

Protože nás všechny nejvíce zajímali led-
ní medvědi, kde měli právě narozené med-
vídě, vydali jsme se k nim. K naší smůle, ale 
medvědi byli zavření, protože se jim čistil 
výběh. Rozhodli jsme se proto, že až obe-
jdeme celou ZOO, vrátíme se k nim. 

ZOO jsme začali procházet od  tygrů. Vi-
děli jsme spoustu zajímavých zvířat, ovšem 
každý má své favority, proto nemůžeme na-
psat, které zvíře bylo nejzajímavější.

Velkou pozornost upoutal tygr, ležící pří-
mo u skla výběhu. Většina z nás si jej fotila 
a pár dětí si s ním udělalo selfí.

Cestou jsme potkávali nová zvířata, 
od dravců a savců až po ptáky. U administ-
rativní budovy jsme potkali pávy, kteří mezi 
námi vyvolali doslova poprask. Volně se po-
hybovali a  vůbec se nebáli. Našim dalším 
cílem byly žirafy, zebry a plameňáci, u kte-
rých jsme se zároveň nasvačili, protože tam 
byl stánek s občerstvením.

Sotva jsme se odtrhli od žiraf, vydali jsme 
se směrem k  vodnímu světu. Zde jsme se 
setkali se zajímavými živočichy. Poté jsme 
spěchali za  ledním mládětem. Cestou 
za ním jsme potkali tuleně, kteří byli velmi 
hraví, orly a houkala na nás sova.

U ledních medvědů jsme se rozběhli ko-
lem jejich výběhu, nadšeně fotili a natáčeli, 
protože maminka Cora vyvedla své mládě 
a hrdě nám ho představovala. 

Nechtělo se nám od  nich odcházet, ale 
museli jsme. Po cestě na vlak jsme si mohli 
ještě koupit suvenýry a  pak už nás jen če-
kala cesta domů. V ZOO se nám moc líbilo 
a rádi bychom se tam vrátili.

 Klára Madziová, Sabina Hamerníková

ZŠ Komenského

Halová kopaná
Okresní přebor žáků základních 
škol 15. - 18. 3. 2016

Jubilejního 20. ročníku turnaje s nejdelší 
tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 15 škol 
okresu Blansko.

Turnaj byl organizačně zajišťován ZŠ 
a MŠ Adamov za přispění AŠSK. Závěrečné-
ho vyhlášení výsledků se zúčastnila ředitel-
ka školy Jana Burianová.

Žáci ZŠ a  MŠ Adamov nezopakovali vý-
sledky ze skupiny v loňském roce a ve sku-
pině prohráli všechny zápasy. Čtyřčlenné 
finále hrály školy z různých obcí okresu. Nej-
lepším brankářem byl vyhlášen Filip Matuš-
ka z Jedovnic. Nejlepším střelcem turnaje se 
stal David Prudil s 19 brankami a právě díky 

němu zvítězila škola z Rájce-Jestřebí, která 
postupuje do krajského kola. 

Pořadí finálové skupiny: 
1. ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
2. ZŠ 9.května Boskovice
3. ZŠ Jedovnice
4. ZŠ a MŠ Kunštát

Závěrečná bilance turnaje: odehráno 31 
utkání
ZŠ a MŠ Adamov: 3 prohry
skóre 3:14
střelci: Lukáš Pernica 2
Vilém Flachs 1 

Sestava Adamova: Vojta Kubín, David 
Kopřiva, Lukáš Pernica, Filip Prokop, Lubo-
mír Bavlnka, Vilém Flachs, Denis Havelka, 
Dalibor Chráscina, Tomáš Poláček.

K  hladkému průběhu turnaje přispěli 
velmi dobří rozhodčí: pan Jiří Němec a pan 
Zdeněk Handl. S organizací turnaje výrazně 
pomohli žáci naší školy Dalibor Chráscina, 
Lubomír Bavlnka, Denis Havelka, Kateřina 
Janíčková a  Sabina Hajosová jako zapiso-
vatelé a  časoměřiči. Upřímné poděkování 
patří také ředitelce školy Mgr. Janě Buriano-
vé za předání diplomů a pohárů. Svým zá-
jmem navyšuje hodnotu turnaje a  dobrou 
sportovní pověst školy.

  Aleš Spurný

Hodnocení sezóny 2015 - 16  hokejového oddílu
Po  loňském propadu tabulkou a  sed-

mém místě, jsme v  této sezóně chtěli hrát 
v  její polovině. Do  nové sezóny vstoupilo 
10 mužstev. Nepřihlásilo se mužstvo SK BA-
CARDI Letovice a TJ Sloup. 

Do soutěže jsme vstoupili zápasem proti 
Černé Hoře a místo předpokládaného zisku 
třech bodů jsme soupeři těsně podlehli 3:4. 
Následoval zápas v  Boskovicích proti Bull-
dogs Brno, který v  minulé sezóně obsadil 

celkově 3. místo. Zde Adamov předvedl per-
fektní kolektivní výkon a na nájezdy vyhrál 
3:4. Následoval znovu nešťastný zápas proti 
Rájci Jestřebí a  vyhraný zápas jsme ztrati-
li. Pak jsme ještě zdolali Lysice, ale na  prv-
ní polovinu soutěže by asi všichni nejradě-
ji zapomněli. Mužstvo se nemohlo dostat 
do tempa, někteří hráči se nedokázali pod-
řídit týmovému duchu a  následné neustá-
lé míchání sestavy výkonům nepřispělo. 

Z mužstva byl uvolněn na hostování do HC 
Zastávka David Knotek, který zklamal pří-
stupem. Místo toho, aby pomohl nastarto-
vat ostatní, zapadl do  šedi a  laxní přístup 
z  něj udělal nepotřebného hráče pro náš 
tým. Nebylo prodlouženo hostování Luďka 
Stehlíka z  HC Zastávka, neprosadil se tak, 
jak se od  něj očekávalo. Do  sezóny nena-
stoupil Jiří Kolenáč, který ani nepovažoval 
za vhodné informovat vedení a spoluhráče. 
To bylo největší oslabení mužstva. 

Z  tohoto důvodu se rozpadl první útok, 
který vždy patřil k nejlepším v soutěži. Tre-
nér zkoušel různé varianty, ale nic nepomá-
halo. U Milfaita se postupně vystřídal Juře-
na, Toufar, Anschlag, Mihok, ale nic nepo-
mohlo… 

Konečně se vše v dobré obrátilo v druhé 
části soutěže, kde trenér vytvořil trojici Mil-
fait - Kilián - Klíma a rázem bylo po staros-
tech. Tato trojka si sedla dokonale a stal se 
z nich jeden z nejlepších útoků soutěže.

Juřena byl přeřazen do  obrany. Tento 
hráč je typem hráče, který si dokáže sjednat 
respekt, přesně přihraje a dokáže i zaútočit 
jako falešné křídlo. Kilián jako centr druhé 
pětky odváděl dobré výkony, bojoval a dřel. 

Miroslav Kilián, druhý v Kanadském bodování
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Potřeboval by více klidu. V Kanadském bo-
dování mužstva byl na 2. místě za 24 bodů. 
Obránce Kunc hrál jako vždy spolehlivě, vy-
užíván byl na přesilovky a oslabení, byl pi-
lířem zadních řad. Dvořák nebyl tolik tres-
tán, jeho hře to pomohlo. Spolehlivost, rád 
si hraje s  pukem, z  čehož někdy vyplyne 
chyba. Dobeš jako vždy. Stálice v  brance, 
spolehlivost. Kubíček nej. poctivec v  do-
cházce a  příkladný kapitán mužstva. Vý-
hodou je, že může hrát křídlo i centra. Mi-
hok výborný na vhazování, měl by využívat 
svou postavu ke hře tělem. V případě, že tak 
činí, jeho výkon stoupne prudce nahoru. 
Některé neúčasti na  zápasech bych raději 
nekomentoval, musí se víc podřídit kolek-
tivu. Milfait první polovinu soutěže se ne-
mohl chytnout, měl vhodné spoluhráče. 
Po  zařazení ke  dvojici Kilián - Klíma dostal 
nový náboj, hra ho bavila a  byla radost se 
na  něj dívat. Rychecký náš Nebojsa. Do-
káže použít záchrannou brzdu, je vhodný 
do přesilovek jako bořič před branku. Je té-
měř nemožné ho od  ní dostat. Nevyhýbá 
se pěstním soubojům a vyhrává je. Takové-
ho hráče je potřeba. Toufar je tvořivý hráč 

a  pomohlo mu zařazení do  jiné formace, 
kde bral na sebe úlohu leadera. Dokázal puk 
podržet, rozehrát. Gistr pilíř zadních řad 
a jistota. Byl pověřen dohledem nad obrán-
ci a  zhostil se toho dobře. Má přirozenou 
autoritu u  spoluhráčů. Bureš odehrál nej-
lepší sezónu ze všech. Dokázal zatáhnout 
puk do  útočné třetiny, podržet, přihrát. 
Z  tohoto důvodu trávil na  ledě více času. 
Anschalg odehrál málo zápasů z  důvodu 
jeho pracovního vytížení, ale když byl, tak 
předváděl přehled a klid ve hře. Herynek je 
mladík a má se pořád co učit. Odehrál dob-
ré utkání, ale střídal i  slabší okamžiky. Po-
třebuje se vyhrát a získat zkušenosti. Thoř 
platný při oslabení a  v  defenzivních úko-
lech. Potřeboval by více potrénovat. Dostál 
byl zařazován do útoku i obrany. Potřebuje 
přidat na rychlosti a více využívat své tělo. 
Klíma nejlepší nákup posledních let. Rych-
lost, tvořivost, přehled a obětavost. Někdy 
se zbytečně nechá vyloučit, ale to je jeho 
věkem. Výborný bruslař. Vyhrál v  mužstvu 
Kanadské bodování a  získal 30 bodů. Do-
sedla sice již aktivně nehraje, ale naskakuje 
v případě nouze. Tento případ nastal a vedl 

si jako starý harcovník. V Boskovicích proti 
Bulldogs předvedl vynikající výkon. Kou-
bek nastoupil ve dvou zápasech a dokázal, 
že by byl platný pro mužstvo, kdyby pravi-
delně nastupoval. 

V  soutěži Kanadského bodování bylo 
hodnoceno celkem 192 hráčů ze všech zú-
častněných oddílů. Pavel Klíma obsadil cel-
kově 5. místo v  soutěži. Dobře mu sekun-
doval Miroslav Kilián, který byl celkově 10. 
a Tomáš Milfait, který se usadil pevně na 14. 
místě. Více bodů se očekávalo od  Toufara 
a  Mihoka. Příjemně překvapil brankář Do-
beš, který si připsal asistenci jako jediný 
brankář soutěže. 

Soutěž slušnosti:
1. Bulldogs 9,53
2. Černá Hora 9,72
3. Hrušky 10,33
4. Rájec-Jestřebí 11,56
5. Lysice 12,89
6. Dynamiters 13,11
7. Blansko 15,06
8. Adamov 16,78
9. Březina 18,11
10. Šerkovice 20,06

A  je to tady. Dílčí úspěch v  soutěži sluš-
nosti. Nejsme poslední a obsazené 8. místo 
je pěkné. To, že v  některých zápasech nás 
rozhodčí poškodili, nemusím ani připomí-
nat, ale je co zlepšovat. Stačí se vyvarovat 
zbytečných a  útočných faulů, které jsou 
nic neřešící. Průměr 16,78 trestných minut 
za zápas je dost, ale je to i určité zlepšení. 

Soutěž se hrála systémem každý s  kaž-
dým dvoukolově. Vyhrálo mužstvo HC Blan-
sko, které vhodně doplnilo před sezónou 

Tabulka kanadského bodování:

Pořadí v 
oddíle

Pořadí 
celkem 

v OP
Příjmení, jméno Branky Asistence Body celkem 

1. 5. KLÍMA Pavel - Klimoš 13 17 30
2. 10. KILIÁN Miroslav - Kili 13 11 24
3. 14. MILFAIT Tomáš - Dolfa 16 6 22
4. 51. TOUFAR Jiří - Touf 7 4 11
5. 80. KUNC Martin - Márty 2 4 6
6. 89. JUŘENA Milan - Čuřil 3 2 5
7. 91. BUREŠ Zdeněk - Dráty 2 3 5
8. 120. DOSTÁL Michal - Medvěd 1 2 3
9. 132. MIHOK Radoslav - Čigi 2 0 2

10. - 11. 135. GISTR Michal - Gis 0 2 2
10. - 11. 135. RYCHTECKÝ Bohdan - Bugas 0 2 2
12. - 15. 142. THOŘ Michal - Hogen 0 1 1
12. - 15. 142. KNOTEK David - Šlapetka 0 1 1
12. - 15. 142. DVOŘÁK Milan - Milaniju 0 1 1
12. - 15. 142. DOBEŠ Ivo - Váňa 0 1 1

Závěrečná tabulka 
Pořadí

1. HC Blansko 18 14 1 1  2 117 : 46 45 bodů
2. HLC Bulldogs Brno 18 14 0 2  2 119 : 61 44 bodů
3. Dynamiters Blansko 18 11 2 2  3  90 : 59 39 bodů
4. Tatran Hrušky 18 10 1 0  7  57 : 47 32 bodů
5. TJ Rájec-Jestřebí 18  9 1 0  8  97 : 70 29 bodů
6. TJ Šerkovice 18  8 0 0 10 111 : 107 24 bodů 
7. TJ Sokol Březina 18  6 1 1 10  73 : 83 21 bodů
8. TJ Spartak Adamov 18  6 1 1 10  60 : 93 21 bodů
9. TJ Sokol Černá Hora 18  4 0 0 14  60 : 151 12 bodů

10. HC Lysice 18  1 0 0 17  43 : 110  3 boby 

Pavel Klíma nejproduktivnější 
hráč Kanadského bodování
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KP družstev mladších žáků 2016, 6.místo TJ Spartak Adamov: Olga Dvořáková, 
Marek Dvořák, Jan Kratochvíl, Vít Sereda, Martin Hloušek, Matyáš Polzer

kádr. Nás musí mrzet první prohra s  muž-
stvem Černé Hory a oba zápasy proti Rájci-
-Jestřebí, které jsme měli vyhrát, kde soupeř 
byl na lopatě, ale … To by bylo do tabulky 
9 bodů a postavení by bylo o něčem jiném. 
Špatná hra v prvním kole je důvod horšího 
umístnění. Druhé kolo bylo vynikající. 

Za hokejový oddíl Alois Lolo Kožený

Stolní tenis
Je to tady. Konec sezóny 2015/2016. 
Jak jsme dopadli? Přinášíme vám krátké 

zhodnocení.

A tým
A  tým v  letošní sezóně hrál regionální 

přebor I. třídy. Dohromady uhrál 22 zápa-
sů, z toho A tým 14 zápasů vyhrál, 2 zápasy 
prohrál a  6 zápasů skončilo remízou. Díky 
těmto výsledkům skončil na skvělém 3. mís-
tě a ještě do poloviny soutěže bojoval o po-
stup do  Krajského přeboru II. třídy. První 
místo nakonec vybojoval tým z  Boskovic, 
na druhém místě se umístil tým z Rájce. Dal-
ším úspěchem je, že nejlepším hráčem celé  
soutěže se stala domácí hráčka Gabriela 
Doč kalová.

B tým
B tým hrál regionální soutěž I. třídy a le-

tošní sezóna dopadla velmi úspěšně. Díky 
vyhraným 14 zápasům z 16 si naše „béčko“ 
udrželo krásné 1. místo. První místo pro B 
tým znamená také postup do  vyšší soutě-
že – regionální přebor IV. třídy. Na druhém 
místě se umístil tým ze Žďárné. I zde byl nej-
lepším hráčem celé soutěže domácí hráč 
Petr Bezděk. 

Všem fanouškům děkujeme za  podpo-
ru a těšíme se na další sezónu, která začíná 
koncem září.

ŠACHY
V  posledních zápasech soutěží družstev 

se adamovským týmům nezadařilo uhájit 
postupové pozice v tabulkách. Áčko v před-

posledním kole klopýtnutím ve  Znojmě 
kleslo na třetí místo. Vítězství v posledním 
kole s  Bystrcí už na  pořadí nic nezměnilo. 
Áčko skončilo třetí s jednobodovou ztrátou 
na postupové druhé místo. 

Sbírku třetích míst našich tří týmů dopl-
nilo v Okresním přeboru Béčko prohrou se 
Sloupem.

Krajský přebor I. třídy
TJ Znojmo - TJ Spartak Adamov 4,5:3,5
1 Martin Handl, Karel Švehla; 0,5 Karel Kredl, 
Pavel Masák, Ján Mižák.

TJ Spartak Adamov - ŠK Bystrc Oilers 
4,5:3,5
1 Jiří Sekanina, Karel Švehla, Jan Píše; 0,5 
Martin Handl, Pavel Masák, Ján Mižák.

Okresní přebor Blansko
TJ Spartak Adamov B - TJ Sloup B 2,5:5,5
1 Zdenek Dvořák, Olga Dvořáková; Radek 
Trmač.

Okresní přebor v bleskovém šachu 
jednotlivců
1.Pavel Masák 2.Karel Švehla 3.Martin 
Handl.

Soutěž uspořádal 19. března šachový 
oddíl TJ Sloup. Přeboru v  “blickách” se zú-
častnilo 30 hráčů, mezi nimi bylo 7 adamov-
ských. Suverénně prošli turnajem naši Áčka-
ři a kompletně obsadili “bednu” vítězů.

KP družstev mladších žáků v rapid 
šachu

Turnaj Krajského přeboru družstev žáků 
do dvanácti let se konal v Zastávce u Brna 
dne 9. dubna 2016. Zúčastnilo se jej 113 dětí 
začleněných do  devatenácti družstev. Bo-
jovalo se o tři postupová místa na MČR. Ví-
tězem se stal tým Lokomotivy Brno, druhá 
byla Kuřim A a třetí Kuřim B. Šachovou pře-
vahu Brna a  Kuřimi v  Jihomoravském kraji 
v této věkové kategorii stvrdil čtvrtý Duras 
a pátá Kuřim C.

Adamov skončil na šesté příčce. Družstva 
na  4. - 6. místě získala stejný počet bodů 
a  o  pořadí rozhodovalo pomocné hodno-
cení. V  tom měl Duras dostatečný náskok, 
Adamov od Kuřimi C dělil pouhý jeden bod.

Umístění adamovských žáků hned za tě-
mito “šachovými velmocemi” v mládežnic-
kém šachu je dobrým výsledkem.

Sestava družstva s výsledky jednotlivců: 
6. TJ Spartak Adamov (Rtg prům.:1175, PH 1: 13 / PH 2: 75)

Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg prům.
1 Dvořáková Olga 1554 ½ 1 ½ 0 1 0 1 4,0 7 1314
2 Hloušek Martin 1233 0 1 0 0 1 1 ½ 3,5 7 1162
3 Sereda Vít 1162 1 1 ½ 0 1 0 1 4,5 7 1142
4 Kratochvíl Jan 1058 1 1 0 0 1 0 1 4,0 7 1110
5 Polzer Matyáš 1043 1 1 ½ 0 1 1 ½ 5,0 7 1119
6 Dvořák Marek 1000 1 + 0 0 0 1 1 4,0 7 1094
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Turistika 
Vážení přátelé,
v dubnu se již tradičně zahajuje turistická 

sezóna, my jsme se 2. 4. 2016 vydali na slav-
nostní zahájení na palouk U luže. Tuto akci 
pořádal Vlastivědný klub Petra Bezruče, 
který je zakladatelem této tradice. Z  Bílo-
vic jsme šli do kopce na palouk, tam trubači 
slavnostními fanfárami akci zahájili. 

Členky sboru Sokol Brno - Židenice za-
zpívaly jarní písně, pak vystoupil taneční 
soubor žáků ZŠ Bílovice, desítky účastníků 
si společně zazpívaly píseň Přijde, jaro, při-
jde…

Adamovští turisté pokračovali do  Útě-
chova, ušli 10 km, zúčastnilo se 12 lidí.

Neděle 3. 4. 2016 byla rovněž věnová-
na zahájení turistické sezony. Ve Ždánicích 
po registraci si každý zvolil ze 3 tras tu svoji. 
Někdo šel 13 km, někdo 16 km a někdo malý 
okruh po naučné stezce. Trasa vedla nejpr-
ve po žluté značce a od rozcestí U slepice se 
šlo buď přes Červený kříž nebo  rekreační 
středisko Jitřenka do  Bučovic. Za  pěkného 
počasí se zúčastnilo 13 členů a dítě.

S pozdravem „Zdrávi došli“ Irča.
Vážení přátelé,
již tradičně podniká KČT velikonoční vy-

cházku. Tentokráte na Nový hrad. Vycházky 
se pod vedením Marty a za pěkného počasí 
zúčastnilo 19 členů. Na  hradě probíhal jar-
mark. Suvenýry, pivo, klobásky aj. - všeho 
bylo dostatek. I návštěvnost hradu byla ve-
liká. Z hradu někdo pokračoval do Blanska, 
někdo se vrátil jinou cestou domů. Pěkná 
vycházka měla 10 km. 

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

 ♦ Prodám pračku Romo Kombi po  repa-
si, cena dohodou. Tel. č. 723  971  822, 
515 540 332.

 ♦ Pronajmu garáž na  ulici Plotní, tel. č. 
721 013 629.

 ♦ Koupím garáž na  Ptačině, tel. č. 
724 587 322.

 ♦ 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. 

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-
ní koberců a  PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a  laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zde-
nekcrom@seznam.cz.

 ♦ Hledám ke koupi byt v Adamově. Tel. č. 
774 193 566.

 ♦ Koupím rodinný dům v Adamově. Opra-
vy nevadí, nabídněte prosím. Tel. č. 
721 332 622.

 ♦ Sháním pronájem suché garáže na Hor-
ce pro 1 automobil. Tel. č. 606 567 304.

 ♦ Prodám garáž v Adamově I. v Olšičkách, 
tel. č. 606 088 567.

 ♦ Vážení čtenáři Zpravodaje, nabízím vám 
své dlouholeté poradenské zkušenosti 
v  oblasti zprostředkování hypotečních, 
spotřebitelských či firemních úvěrů, spo-
ření, investování a  pojištění. V  případě 
vašeho zájmu mě kontaktujte na telefo-
nu 603 895 335. Těší se na vás Ondřej Bu-
diš, nezávislý finanční poradce. 

 ♦ Fa SDP ŠVÉDA s.r.o., Křtiny 208, tel. č. 
602 766 714 přijme pracovníky brigádní-
ky na stavební a pomocné práce. 

 ♦ NABÍDKA PRÁCE- Seřizovač a  obslu-
ha číslicově řízených strojů, místo: Ada-
mov - areál bývalého Adastu, vyučen 
v oboru, nástup 1. 6. 2016, zázemí malé-
ho pracovního kolektivu, prémie, příspě-
vek na stravování, příspěvek na dopravu, 
vlídné zacházení. Kontakt: tuscher@
mtmetal.com.

 ♦ Nabízím pronájem zahrady v  Babicích 
nad Svitavou (u  železniční zastávky), 
značka SPĚCHÁ! Bližší informace na  tel. 
č. 728 800 647.

 ♦ V  Adamově hledám ke  koupi byt 2+1 
nebo 3+1 (i  k  rekonstrukci). Nabízím 
platbu v  hotovosti a  solidní jedná-
ní. Za  nabídky předem děkuji. E-mail: 
mareschova.m@seznam.cz, tel. č. 
732 402 620.

Pozvánky
Odbor turistiky KČT Adamov zve členy od-
boru a všechny příznivce pobytu v přírodě 
na turistickou akci:

12. JARNÍ EUROVÝŠLAP RETZ - 
ZNOJMO
Vycházka se uskuteční v sobotu 14. 5. 2016.
Start: Retz – Nová radnice, trasa dle propo-
zic pořadatele. Cíl: nádvoří u rotundy sv. Ka-
teřiny ve Znojmě. Délka vycházky 18 km.
Odjezd: ČD Adamov 6:39 hod., dále autobus 
Brno – Zvonařka 7:25 hod. do Znojma, tam 
na nádraží bude čekat v 9:00 hod. autobus 
do Retzu.
Vycházku vede Marie Martincová.

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

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

 ♦ OD  TESCO BRNO = Finanční služby. 
Navštivte náš stánek 2.patro elektro. 
SPLÁCEJTE MÉNĚ! Sloučíme Vám všech-
ny půjčky, konsolidujeme do  600.000,-
Kč s úrokovou sazbou od 6,9%. Dostane-
te okamžitou hotovost na účet a za řád-
né splácení Vám vrátíme část úroků zpět. 
Využít můžete také splátkového prodeje 
bez navýšení… Těšíme se na Vás! Krato-
chvílová Veronika. Telefon: 724 771 262, 
542 213 285.
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BRNO
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

7.490,--
Souprava ratanového balkonového nábytku Olivia 
souprava obsahuje: 2x křeslo, 1x stolek (100 x 60 cm), moderní 
design, kvalitní hliníková konstrukce, výplet odolný a stálobarevný 
PE-ratan, barva šedá 

Designová markýza 
bílý rám konstrukce, materiál: polyester 280 g/ m2, s vodo-odpudivým 
efektem, včetně adaptéru pro stropní a nástěnnou montáž 
3,5 x 2,5 m   8.690,-        4 x 2,5 m   9.490,-        5 x 3 m   13.490,-

2.590,-- 21.590,--
Stolní gril KINGSTONE EASY 32 
během 3 minut připraven ke grilování, bez jisker z hořícího uhlí, 
snadná údržba i transport, různé barvy, rozměr ø 35 x v 24,5 cm, 
grilovací plocha ø 32 cm

Plynový gril KINGSTONE Rock 455 
4 regulovatelné hořáky, široký prosklený poklop, 2 grilovací plochy, 
boční hořák, masivní konstrukce, rozměr cca 152 x 65 x 132 cm

 včetně motoru  
 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

 a dálkového ovládání

vodo-odpudivý efekt

5.890,--
Bazénový set NEW SPLASHER 
s robustní ocelovou stěnou (cca 0,25 mm), vnitřní část bazénu z PVC fólie odolné proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům (cca 0,25 mm)

 Kompletní set = bazén  
 + schůdky + závěsná   
 kartušová filtrace

 rozměr: 
 ø 350 x v 90 cm 

3.490,--
Písková filtrace Speed Clean ECO 30 
pro objem bazénu do 20 m3, výkon 3,8 m3/ hod.,  
12 kg pískové náplně, 3-cestný ventil, manometr, 
připojení ø 32/ 38 mm

Tato nabídka platí od 1. 5. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 5. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. www.bauhaus.cz

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
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   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 31.5.2016 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


