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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

2.3.2019 19:45 Hokej muži: Spartak Adamov - Tatran Hrušky
Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního 
hokeje

2.3.2019 20:00 Zájezd: LORD OF THE DANCE MKS Adamov

9.3.2019 09:20
Vycházka Ostrov – Holštejn – Sloup turistického oddílu Spartaku Adamov, 
z.s.

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

21.3.2019 10:00 JARNÍ SNĚHÁNKY S MÍŠOU DOLINOVOU MKS Adamov

21.3.2019 17:30 UŽ ZASE MILUJU... MKS Adamov

24.3.2019 07:40
Vycházka První jarní výšlap KČT – JMO na Jarošově mlýně turistického 
oddílu Spartaku Adamov, z.s.

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

28.3.2019 18:00 KONCERT EVY HENYCHOVÉ MKS Adamov

29.3.2019 19:00 MADAME RUBINSTEIN - „Neexistují ošklivé ženy, pouze líné“ MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jed-
notlivých 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.

Zprávy z radnice
Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z prosince 2018 a ledna 2019 
konkrétně:

 ♦ Neznámý a  tím pádem pro ostatní obyvatele podezřelý 
muž, který navíc přespával ve  společných prostorách byto-
vého domu, zaměstnal jednoho rána strážníka MP Adamov. 
Strážník muže probudil a  pokoušel se zjistit jeho totožnost. 
Tento ze začátku moc nekomunikoval a byl řekněme nesluš-
ný. Strážník tedy využil své oprávnění a muže předvedl ke zjiš-
tění totožnosti. Na místo byla nakonec, po zhodnocení všech 
skutečností, přivolána ZZS, která muže převezla k odbornému 
vyšetření. 

 ♦ Ke konfliktu mezi dvěma muži byli přivoláni strážníci na ul. 
Komenského, kde bylo zjištěno, že v  jednom z  bytů došlo 
k napadení mezi partnerem a vnukem ženy, která se obrátila 
na policii s žádostí o pomoc. Když se strážníci dostavili na mís-
to, byla situace ještě napnutá a  docházelo ke  slovní rozepři 
mezi muži. Na místě byla provedena dechová zkouška obou 
zúčastněných, kdy starší muž byl na tom s naměřenými hod-
notami podstatně hůře. Při prováděných úkonech se mladší 
muž choval tak, že nakonec došlo k použití donucovacích pro-
středků hmatů a chvatů a dále k přiložení pout. Na místo se 
dostavila i hlídka OO PČR Blansko. Starší z mužů odcestoval se 
strážníky na protialkoholní záchytnou stanici a mladší zůstal 
v „péči“ hlídky OO PČR Blansko.

 ♦ Zřejmě touha po  nových okrasných krytech kol vedla za-
tím neznámého pachatele k tomu, aby si je pořídil tou nejhor-
ší možnou cestou, a to krádeží z  jiného zaparkovaného vozi-
dla během jedné prosincové noci. Majiteli tak vznikla škoda 
v hodnotě několika tisíc korun. 

 ♦ K řekněme agresivnímu muži, navíc se psem, byl přivolán 
strážník MP Adamov na  nádraží ČD, kde tento muž poutal 
svým chováním pozornost a  vyvolával obavy. Strážník spo-
lečně s  hlídkou OO PČR Blansko, která tou dobou vykoná-
vala činnost v  Adamově, se ihned dostavil na  místo, kde se 
společně vydali výše uvedeného muže hledat a nalezli jej při 
cestě na  ul. Osvobození. Běžné úkony, prováděné strážní-
kem a hlídkou OO PČR, se však strhly v nadávky a vyhrožo-
vání, kterých muž ani po  opětovných výzvách nehodlal za-
nechat a spíše své agresivní chování stupňoval. Muž byl tedy 
hlídkou OO PČR Blansko „uklidněn“ za použití donucovacího 
prostředku tzv. taseru a poté mu byla přiložena pouta. Dále 
byl muž převezen na OO PČR Blansko, kde měl dostatek času 
přemýšlet o svém chování.

 ♦ Ke zraněnému dravci byli strážníci přivoláni na ul. Pod Hor-
kou, kde se nacházela poštolka, která nemohla létat. Strážní-
kům se podařilo provést její odchyt a poté byl dravec převezen 
do centra pro zraněné ptactvo v Brně. 

 Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Z jednání Rady města
Na 5. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 1. 2019 
Rada města Adamova vzala na  vědomí zápisy z  2. zasedání 
Sportovní komise, které se konalo dne 13. 12. 2018 a z 2. zase-

Upozornění pro občany
Žádáme občany, aby při osobním jednání na MÚ Adamov 
dodržovali úřední hodiny. Mimo úřední hodiny je nutná 
individuální telefonní domluva.
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dání Kulturně informační komise, které se konalo dne 12. 12. 
2018.
Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů pro 
účastníky sportovní akce s názvem „O putovní pohár starosty 
města Adamova, 17. ročník“ a pro vítěze jednotlivých kategorií 
v rámci veřejné a odborné ankety „Sportovec 2018“.
Dále vzala na vědomí Průzkumy a rozbory v rámci Územní stu-
die US1/3 Smetanovo náměstí zpracované společností Institut 
regionálních informací, s.r.o.
Vzala na vědomí a odsouhlasila návrh pověřeného zastupitele 
v rámci změny Územního plánu Adamov ozn. Ad 15 – prosto-
rové uspořádání u ploch BI.
Ke Smlouvě o dodávce tepelné energie v roce 2019 mezi spo-
lečností Adavak, s.r.o. a Městem Adamov uzavřela Dodatek č. 9 
a ke Smlouvě o zabezpečení sběru, svozu, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů pro Město Adamov byl uzavřen 
Dodatek č. 2.
K vnitřnímu předpisu č. 10/2011 Pravidla pro zajištění přístupu 
k informacím – Sazebník úhrad nákladů spojených s poskyto-
váním informací Přílohu č. 7.
Rada města dala Základní škole a  mateřské škole Adamov 
a  Městskému kulturnímu středisku, příspěvkovým organiza-
cím pro rok 2019 generální souhlas zřizovatele k přijímání fi-
nančních, účelově neurčených darů do vlastnictví příspěvko-
vých organizací.
Dále vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 20/2018.
Na  závěr Rada města Adamova vzala na  vědomí k  zakázce 
projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v  Adamo-
vě“ stanovisko z Centra pro regionální rozvoj České republiky 
a uzavřela Smlouvu o dílo mezi Městem Adamov a společností 
AQUA – GAS, s.r.o. v rámci projektu „Rozšíření odborné výuky 
ZŠ Ronovská v Adamově“.
Na 6. schůzi Rady města Adamova konané dne 8. 2. 2019 
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 3. zasedání Kul-
turně informační komise, které se konalo dne 15. 1. 2019 a zá-
pisy z 3. a 4. zasedání Sportovní komise, které se konaly dne 
17. 1. a 7. 2. 2019.
Rada města Adamova schválila kalkulaci věcně usměrňované 
ceny pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa 
– starý hřbitov Adamov I a nový hřbitov III, pro rok 2019 a kal-
kulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní spojené 
s nájmem urnové skříňky – nový hřbitov Adamov III, pro rok 
2019.
Dále schválila připojení města Adamova k podpoře akce „Vlaj-
ka pro Tibet“ v roce 2019.
Rada města Adamova schválila aktualizovaný Plán činnosti or-
gánů města Adamova.
Pro lezeckou boulderingovou stěnu v objektu Městského klubu 
mládeže byl schválen Provozní řád a vzor Souhlasu zákonného 
zástupce s lezením nezletilého. S Tomášem Pilkou byla uzavře-
na smlouva na provádění revizních činností lezecké stěny.
K Rámcové smlouvě č. 49620118 s firmou T-Mobile Czech Re-
public, a.s. byl uzavřen Dodatek č. 3.

Rada města Adamova schválila Dohodu o ukončení Smlouvy 
o nájmu bytu č. 14/2001/B ke dni 31. 3. 2019.
Dále schválila odpisový plán na rok 2019 Základní školy a ma-
teřské školy Adamov.
Se společností E.ON Distribuce, a.s. byly uzavřeny tři smlouvy 
o zřízení věcného břemene.
Byla vzata na vědomí Inventarizační zpráva za rok 2018.
Na základě Smlouvy o poskytování finanční podpory na po-
skytování sociálních služeb č. JMK056585/19/OSV byla přijata 
dotace z JMK na poskytování sociálních služeb ve výši 50.000,- 
Kč.
Na  závěr byl schválen program 4. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat dne 27. 2. 2019.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Úřední den Finančního  
úřadu Blansko v Adamově
Ve  spolupráci s  Finančním úřadem v  Blansku se na  základě 
dlouhodobého zájmu uskuteční úřední den v  Adamově, aby 
na místě vybrali daňová přiznání a odpověděli občanům na je-
jich dotazy či pomohli s kontrolou úplnosti podávaného při-
znání k dani z příjmů.
Tento úřední den FÚ se uskuteční ve  středu 13. 3. 2019 
v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 v zasedací místnosti 
Městského úřadu Adamov.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 1. 2. Zdeněk Stloukal, 84 roky, Dvořákova 5
 2. 2. Antonín Hurta, 81 rok, Komenského 13
 3. 2. Mária Kratochvílová, 81 rok, Mírová 14
 5. 2. Miloslav Vrožina, 75 roků, Sadová 18
 6. 2. Milan Matějka, 82 roky, Komenského 17
 7. 2. Rudolf Pecher, 81 rok, Komenského 9
 8. 2. Mária Horňáková, 88 roků, Tererova 8
 13. 2. Oldřich Wágner, 89 roků, Blažkova 1
 19. 2. Helena Ondráčková, 83 roky, Komenského 21
 19. 2. Danuše Fejfarová, 82 roky, Petra Jilemnického 13
 21. 2. Radmila Peterková, 70 roků, Petra Jilemnického 2
 25. 2. Olga Vancová, 81 rok, Komenského 11
 27. 2. MUDr. Jaroslava Patáková, 85 roků, Komenského 13

Úmrtí
 18. 1. Ing. Jindřich Woff, roč. 1966, Ronovská 2
 19. 1. František Alex, roč. 1934, Petra Jilemnického 27
 30. 1. Zdenka Bednářová, roč. 1928, Smetanovo nám. 2
 7. 2. Soňa Charvátová, roč. 1958, Pod Horkou 13
 13. 2. Blanka Drexlerová, roč. 1946, Družstevní 11 

Poděkování
Děkuji touto cestou panu Jiřímu Welzlovi za  vrácení pří-
ruční tašky se všemi doklady a větší částkou peněz, kte-
rou jsem zapomněl na popelnici při vynášení odpadků. Fi-
nanční odměnu odmítl!

Vítězslav Dohnal

AZZA, s.r.o. oznamuje
Od 1. 4. 2019 začne ordinovat ve zdravotnickém zařízení 
AZZA nová, mladá a progresivní paní MUDr. Vendula Bar-
táková. Neváhejte s  návštěvou, máte nárok na  preven-
tivní lékařskou prohlídku každé 2 roky, nabíráme i nové 
pojištěnce.
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Nabídka práce v Adamově
Město Adamov vyhlašuje výběrové řízení na  místo sociální 
pracovník/pracovnice. Výkon práce sociálního pracovní-
ka dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních 
službách, tedy přímá práce s klienty, sociální šetření, sociální 

poradenství a další. Údaje o požadovaném vzdělání a dokla-
dech nutných k přihlášení jsou uvedeny na webových strán-
kách města Adamova. Přihlášku s požadovanými materiály je 
třeba odevzdat na adresu Městského úřadu Adamov nejpoz-
ději do 29. 3. 2019. Další bližší informace Vám může podat ve-
doucí odboru SSV na tel. čísle 516 499 624.  

Kultura
Jeskynní pohár 2019 
Po roce zveme veřejnost k účasti ve fotografické soutěži 
Jeskynní pohár 2019
V  rámci soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek, který se 
odehraje v Dělnickém domě v Blansku 19. – 21. března 2019, 
je opět připravena také fotografická soutěž pro širokou veřej-
nost. Již podruhé tak doplní barmanskou soutěž pro střední 
školy, prezentační soutěž pro školy základní a  letos také od-

bornou soutěž pro studenty oboru Cestovní ruch na pořádají-
cí škole – Střední škole cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. 
Blansko.
Do  fotografické soutěže s  názvem Jeskynní pohár 2019 se 
mohou přihlásit všichni obyvatelé našeho regionu, kteří dis-
ponují kvalitními záběry zdejších turisticky atraktivních míst, 
příp. akcí, které se v  našem okolí realizují (jeskyně, kulturní 
a technické památky, přírodní zajímavosti, zajímavosti z uby-
tovacích a stravovacích zařízení, momentky ze společenských 
a sportovních akcí apod.). Stačí splnit základní kritéria - tech-
nickou kvalitu fotografie, pořízené v  regionu Moravský kras 
a okolí, a dodat 1 ks výtisku fotografie ve formátu A3. Pokud 
jde o konkrétní obsah snímku, téma je volné. Dne 19. března 
pak budou slavnostně vyhlášeni a oceněni autoři tří nejúspěš-
nějších fotografií, které vybere komise složená z  pořadatele, 
odborné i laické veřejnosti a města Blanska, které nad projek-
tem převzalo záštitu. 
Zveme všechny, kteří rádi zachycují kouzlo okamžiku pro-
střednictvím svého fotoaparátu nebo telefonu, k účasti a těší-
me se na krásné záběry našeho regionu. Věříme, že zveřejnění 
výběru ze zaslaných fotografií (na internetu i formou expozi-
ce) opět potvrdí, v jak zajímavé oblasti žijeme, a že stojí za to 
Moravský kras a okolí navštívit. Podrobnosti o soutěži a regis-

Vážení občané, na přelomu měsíce února a března dojde ze 
strany Města Adamova k předání staveniště dodavateli prv-
ní části stavebních prací. V  počátku stavby může z  důvodu 
navážení zařízení staveniště do prostor zadního traktu školy 
(jeřáb, kontejnery...) docházet k dočasnému ztížení dopravní 
situace především před domem Ronovská 6. Stavební práce 

budou probíhat přibližně 6 měsíců do srpna 2019. Další části 
projektu na ně navážou v  rámci dodávek vnitřních techno-
logií (odhadem další 4 měsíce). Prosím občany této lokality 
o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
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trační formulář najdete na https://www.cergas-bk.cz/aktivity-
-skoly/soutezni-festival-blanensky-ctyrlistek.
Za  hlavního pořadatele – Střední školu cestovního ruchu 
a gastronomie, s.r.o. Blansko

Martin Jaglář, manažer soutěže

Otevření pramene
V neděli dne 3. března v 9:45 hodin bude po zimním spánku 
otevřen Pramen Světla Matky Boží u Kostela sv. Barbory.

Jarní naděje
Závěr zimního období je časem, kdy ve spící přírodě vyhlíží-
me první známky nového života. Všichni dobře víme, že to 
musí přijít. Ale dříve, než to přijde, vypadá to neuvěřitelně. Jak 
může z něčeho, co je jako mrtvé, vyrůst něco tolik krásného? 
Bude to tím, že příroda ví, kdy je čas skončit, vzdát se toho, co 
nyní má, stáhnout své síly, vrátit se ke kořenům.
První březnová středa v  tomto roce připadá na  počátek tak-
zvané postní doby, je to tedy Popeleční středa. V  tento den 
věřícím začíná téměř 7týdenní příprava na Velikonoce. Během 
tohoto období si církev připomíná utrpení a  bolest člověka. 
Tento člověk, Ježíš, svým přátelům ukázal, co to znamená mi-
lovat. Kdo skutečně miluje, ten zná slovo „oběť“: rodiče se obě-
tují, aby mohli dát svou lásku dětem. Profesionálové se obětu-
jí, milují své povolání, aby se mohli zdokonalovat a  odvádět 
dobrou práci.
Když se člověk obětuje, znamená to, že některé věci upřed-
nostnil, jiné však odložil, opustil. Právě v postní době, v čase 
utrpení Krista, se věřící snaží stáhnout své duchovní síly a sou-
středit se na své nitro. Učí se poznat, co je v jejich životě pod-
statné, co je navíc odkládají a připravují se na Velikonoce. O ve-
likonoční (Bílé) sobotě si pak všichni křesťané připomínají svůj 
křest. Tak jako při umývání odkládáme svou špínu, křtem se zří-
kají zlých skutků. Rozhodují se, že budou dávat přednost lásce. 
Je tady naděje, že ze zmrzlé přírody vykvete krásná květina. 
A také naděje, že lidé se budou mít rádi, pomáhat si, obětovat 
se pro druhé, aby mohlo vyrůst něco krásnějšího.

Vzpomínka

Zlatá zastávka Adamov

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

Program na měsíc březen 2019
1. – 9. 3. – Jak odmítnout, když…
 - beseda na téma měsíce 
 - jak se naučit říkat ne, i když se to ostatním nelíbí
 - můj názor x názor party… aneb nebuď labuť 
 - názorné ukázky
 - test – jakou pozici máš v partě?

11. – 15. 3. – Ženy versus Muži x Holky versus Kluci 
 - zábavná – vědomostní hra
 - kdo má větší přehled o světě toho druhého?
 - kdo toho víc ví a dokáže to slovy vyjádřit?
 - vaření - americký hot dog na špejli 

18. – 22. 3. – Zlatá zastávka má talent
 - přijď ukázat, co v tobě je
 - vítěze odměníme

 25. – 29. 3. – Jarní klání ve fotbálku – turnaj
 - nepečená buchta z  Bebe sušenek a  tvarohu, kterou 

zvládne každý 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Dne 19. března uplyne deset let 
od úmrtí mé manželky Miroslavy 
Strakové, kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi.

Stále vzpomínají manžel 
Jaroslav, dcery Lucie a Pavlína 

s rodinami, maminka Marie 
a bratr Jiří s rodinou.

Dne 23. března uplynou již dva 
smutné roky, co nás navždy opus-
til pan Miroslav Vojta.
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu spolu s  námi tichou 
vzpomínku.

S láskou navždy vzpomíná 
celá rodina.

Dne 30. března uplyne rok 
od úmrtí pana Pavla Lišky.
Kdo jste ho znali a  měli rádi, vě-
nujte mu s námi tichou vzpomín-
ku.

Manželka s rodinou
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BŘEZEN 2019 v MKS ADAMOV 
 Î 2. března 2019

Zájezd: LORD OF THE DANCE
DRFG aréna Brno ve 20:00 hodin
Famózní a  ne-
dostižní Lord Of 
The Dance se již 
po  dvanácté vra-
cejí do  České re-
publiky, aby opět 
uchvátili zdej-
ší publikum. Při 
posledním turné 
v roce 2017 se jim 
nadšení diváci odměnili dosud rekordní návštěvností! Zbru-
su nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i  zvuk, 
efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová hudba sklada-
tele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších mladých umělců 
z celého světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia 
Michaela Flatleyho – to jsou Dangerous Games.

 Î 3. března 2019
POPLETENÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Podrobnosti na samostatném plakátu.

 Î 7. března 2019
K MDŽ – POSEZENÍ PŘI PĚKNÉ 
PÍSNIČCE S ILONOU STRYOVOU
Podrobnosti na samostatném plakátu.

 Î 8. března 2019
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: O BUDULÍNKOVI
Sál MKS Adamov, 
Opletalova 22 /Ptačina/
Účinkuje: Divadlo Ko-
ráb Brno
Začátek: v 10:00 hodin
Vstupné: 45 Kč
Nejnovější pohádka Diva-
dla Koráb O  Budulínkovi 
je inspirována klasickou 
lidovou pohádkou. Nej-

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
web http://www.mks-adamov.cz/

dříve se diváci dozvědí, jak asi Budulínek tráví čas, když se ocit-
ne sám doma, zanechán dědečkem a babičkou napospas dlouhé 
chvíli. Do toho se připletou vždy vychytralé lišky a hned je dobro-
družství na světě. Budulínkovi se to ale mnoho líbit nebude, zažije 
krušné chvíle a vyjde ze všeho moudřejší a poučenější.

 Î 14. března 2019
Přednáška: ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ 
V RUMUNSKÉM KRAJANSKÉM BANÁTU
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Přednáší: Vilda Dvořák z CK KUDRNA Brno
Začátek: v 17:00 hodin
Vstup volný.
Banát byl ve středověku součástí Uherského království a od po-
loviny 16. do začátku 18. století pod nadvládou Turků, jež skonči-
la tzv. mírem požarevackým (1718). Turci byli rakouskými vojsky 
vytlačeni za Dunaj a toto území se pak stalo součástí habsburské 
monarchie. První vlnu českého osídlení jižního Banátu vyvolal 

Městské kulturní středisko Adamov                 
+ MKS-knihovna
pro čtenáře a návštěvníky knihovny připravili:

Zvířátka v pohádkách a příbězích pro děti
Přijďte si vybrat nějakou pěknou pohádku nebo 
příběh o zvířátkách do naší knihovny.  Můžete si 
v knihovně posedět, půjčit si pastelky a 
namalovat si pěkný obrázek, který v knihovně 
vystavíme.

15. březen 1939 v literatuře
Výstavka knih z naší knihovny při příležitosti 
80.výročí německé okupace Čech a Moravy 

Registrace nových čtenářů do 15 roků 
zdarma (od 1. do 30. 3. 2019)
Prominutí čtenářského poplatku pro rok 2019 
nově registrovaným čtenářům této věkové 
kategorie.

Celé Česko čte dětem – dětem ze školní 
družiny čte 21. března 2019 Míša Dolinová
Děti ze školní družiny při ZŠ Ronovská zveme na 
půlhodinku s Míšou Dolinovou, která dětem přečte 
ukázku z její oblíbené knížky z dětství.

Děti z Bullerbynu

Začátek: 
ve 14:00 h.
v salonku MKS
Opletalova 22

KKnniihhoovvnnaa jjee pprroo ččtteennáářřee aa uužžiivvaatteellee iinntteerrnneettuu
ootteevvřřeennaa::

- v pondělí a čtvrtek od 13 do 18 hodin
- ve středu od 13 do 16 hodin
- v pátek od 10 do 17 hodin.
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neděle 3. března 2019
od 15:00 hodin v sále MKS Adamov
/na Ptačině/
Vstupné: masky – zdarma
  děti – 20 Kč
  dospělí – 50 Kč
Kontakt: č.t. 607 518 104,  
mks@mks-adamov.cz
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Michaela: Během své cesty divadly, kabarety a muzikálovými produkcemi jsem se sblížila 
s některými písněmi tak, že jsem si je nechala. V srdci i ve své tónině. Na někdy, na příště. 
To někdy je teď. I múzy si chtějí splnit svůj sen. A když už mám i příběh a mocného pianistu 
a o něco lepší zpěvačku, než jsem já... to bych byla blázen, abych si to s nimi neužila. A vy 
taky. Užijte si to s náma − múzama.

Pozvánky na obě akce na samostatném plakátu.

22. března 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY: SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /Horka/

Pozvánka na samostatném plakátu.

   Pojeďte s námi na výlet… 
  Kam? DO PRAHY  Kdy? v neděli 24. března 2019 
  A užijte si třikrát vlaky a vláčky… 
                                                  Poprvé: cestou, protože na výlet                                                                                   
                                                                                    se vydáme vlakem…  
                                                                   Podruhé: při návštěvě ProDivadla, které sídlí v historické budově 
                                                                                       na hl. nádraží v Praze, kde vás čeká pohádka /jak jinak  
                                                                                       než o mašinkách/ „Nejlokomotivovatější lokomotiva“ 
                                                                 Potřetí:  při návštěvě „Království železnic“, největšího modelového  
                                                                                   kolejiště u nás. 
Bližší informace na telefonu 607 518 104, nebo na e-mailu mks@mks-adamov.cz 

Přihlášky pouze do 8. března 2019. 

25. března 2019
Zábavné soutěžní odpoledne: KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…
Společenské centrum MKS, Komenského 6 /Horka/
Začátek: v 15:00 hodin
Vstup volný.
Seniory zveme na setkání, které bude tradičně vyplněno soutěžením, hádankami a různými 
zajímavostmi.

26. března 2019
Zájezd: FILM „LOVEní“
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a „zajistil“ již v roce 1823 jakýsi Magyarly, dřevopodnikatel z ba-
nátské Oravice a nájemce rozsáhlých lesů v pohoří Lokva nad Du-
najem, který do tohoto prostoru pod slibem přidělení půdy, osvo-
bození od vojenské služby, roboty a daní vylákal několik stovek 
přesídlenců z  Čech, aby pro něj mýtili les, káceli a  přepravovali 
dřevo a pálili dřevěné uhlí. Naší tamní krajané jsou tedy v této ob-
lasti bez 4 roků už 200 let. Postupně založili v tom tehdy hodně 
nehostinném kraji šest celočeských vesnic > Svatou Helenu, Ger-
nik, Rovensko, Bígar, Eibenthal a Šumici, posléze se stali obyvateli 
Rumunska, přežili obě světové války i Cauceskův tvrdý komunis-
tický režim. Po celých těch dvě stě let si ale zachovali výbornou 
češtinu, spoustu starých krojů, písniček i zvyků, obdělávali v těch 
bizarních krasových krajích nad Dunajem svá horská svažitá po-
líčka a muži navíc také pracovali v místních dolech. V sousedním 
Srbsku a posléze i Jugoslávii žili ve vesnicích Česko Selo a Krusči-
ca. Je to lid tvrdý, ale přívětivý, kraj okolo malebný, v každé roční 
době jinak zajímavý a dá se po něm toulat pěšky, na kole, koni 
i běžkách. 

 Î 15. března 2019
DEVÁTÝ PLES MĚSTA ADAMOVA
Podrobnosti na samostatném plakátu.

 Î 18. března 2019
Zájezd: FILM „SKLENĚNÝ POKOJ“
Kino Blansko
Začátek promítání v 17:30 hodin

Na  kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého 
století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické archi-
tektury z  betonu a  oceli je dílem slavného architekta von Abta. 
Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedineč-
nou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landaue-
ra, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen 
architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, 
otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého českosloven-
ského národa, symbolem budoucnosti.

 Î 21. března 2019
JARNÍ SNĚHÁNKY
Sál Městského kulturního střediska 
Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
Začátek: v 10:10 hodin
Vstupné: 50 Kč
Michaela Dolinová se svým hereckým 
kolegou Milanem Duchkem provedou 
děti světem meteorologie a předpovědi 
počasí. Děti se dozví, co je to oblačno, 
skoro jasno, jak vypadá tornádo, na-
víc je součástí představení řada soutě-

ží, písniček a tanec. Připravena je i malá meteorologická „nalej-
várna“.
UŽ ZASE MILUJU…
Sál Městského kulturního střediska Adamov, Opletalova 
22 /Ptačina/
Začátek: v 17:30 hodin
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč/senioři, studenti
Máme tu dvě herečky. 
Herečky, které zpívají. 
Zpěvačky, které hrají? 
V čem jsou lepší? 
Rozhodně v tom, jak poradit dalšímu. Muži, umělci, pianistovi, 
skladateli. 
Poradit? To ženy umí nejlépe. Ale běda, když je neposlechneš. 
Navíc když to jsou múzy. Ty nevěru neodpustí. Uměleckou nevě-
ru. To se pak stěhují jinam. Jinak radí držet se svých starostí a úz-
kostí. Tyto negativní emoce dávají pocítit, že umělec žije a tvoří. 
Ale zpět na začátek. 
Máme tu dvě herečky... 
Herečky, které rády zpívají. 
Ale proč z toho hned dělat představení? 
 Michaela: Během své cesty divadly, kabarety a muzikálovými 
produkcemi jsem se sblížila s některými písněmi tak, že jsem si 
je nechala. V srdci i ve své tónině. Na někdy, na příště. To někdy 
je teď. I múzy si chtějí splnit svůj sen. A když už mám i příběh 
a mocného pianistu a o něco lepší zpěvačku, než jsem já... to 
bych byla blázen, abych si to s nimi neužila. A vy taky. Užijte si to 
s náma − múzama. 
Pozvánky na obě akce na samostatném plakátu.

 Î 22. března 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY: SALONEK DĚTSKÝCH 
ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /Horka/
Pozvánka na samostatném plakátu.

 Î 25. března 2019
Zábavné soutěžní odpoledne: KDO 
SI HRAJE – NEZLOBÍ…
Společenské centrum 
MKS, Komenského 6 /
Horka/
Začátek: v 15:00 hodin
Vstup volný.
Seniory zveme na  setká-
ní, které bude tradičně 
vyplněno soutěžením, 
hádankami a různými za-
jímavostmi.

 Î 26. března 2019
Zájezd: FILM „LOVEní“
Kino Blansko
Začátek promítání: v 17:30 hodin
Hlavní postava filmu Eliška s  tváří Ester Geislerové, má svatbu 
a  čeká na  svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich 
řekne „ne“ a  od  oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvě-
lou kamarádku s  jasným receptem, co je potřeba dělat. Ona 
sama střídá kluky jako ponožky, a proto hned založí Elišce profil 
na osvědčené splaneteznamce. Té to není příliš po chuti, ale je jí 
už 35 let, je single a má strach, aby jí neujel vlak. A chce vzít život 
pevněji do svých rukou. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi 
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řadou katastrofických schůzek zkusí najít novou lásku. Zároveň 
se musí rychle přestěhovat a  jedinou možností je bydlet společ-
ně s nevlastním bratrem, podivínem, který pěstuje na střeše včely 
a který ji doma nechce.
Hrají: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Ja-
kub Prachař, Veronika Žilková, Ondřej Malý, Jaroslav Plesl, Jana 
Švandová, Romana Goščíková

 Î 28. března 2019
Koncert: EVA 
HENYCHOVÁ
Městské kulturní středisko 
Adamov, Opletalova 22 /
Ptačina/
Začátek: v 18 hodin
Vstupné: 100 Kč
Zpěvačka a  kytaristka Eva 
Henychová na svých koncer-
tech oslovuje publikum vše-
ho věku, ale především lidi 
přemýšlivé, tázající se a hledající.
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatel-
kou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou 
osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. 
Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout 
hluboko pod povrch skutečností všedního života.

 Î 29. března 2019
Dopoledne s pohádkou: O PALEČKOVI
Společenské centrum MKS, Komenského 6 /Horka/
Začátek: v 10:00 hodin
Vstupné: 45 Kč
Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu 
nikdo nevyrovná. Zachrání krále a  princeznu před loupežní-

ky, skamarádí se s obrem 
a nakonec se šťastně vrá-
tí domů, protože doma 
je přece jenom nejlépe.
V  kouzelné výpravě 
malířky Jarky Fišerové 
spoustu pohádkových 
postaviček hrají (a zpíva-
jí sami i  s  dětmi) Kateři-
na Rakovčíková a  Radim 
Sasínek
Zájezd: MADAME RUBINSTEIN
Divadlo Bolka Polívky Brno
Začátek: v 19:00 hodin
„Neexistují ošklivé ženy, pouze líné.“
Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny Ru-
binstein a  její největší rivalky Elizabeth Arden. Sebestředná, je-
šitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem pro 
obchod se vypracovala v jednu z nejbohatších žen světa. Nesná-
šela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou ru-
kou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo 
Madame.
Hrají:
Madame Rubinstein: Dana Syslová 
Elizabeth Arden: Milena Steinmasslová 
Patrick O’Higgins: Jiří Hána 
Hlasy: Viktor Dvořák, Stanislava Jachnická, Lukáš Jurek, Lucie 
Pernetová

 Î 30. března 2019
VERNISÁŽ VÝSTAVY „SALON 
ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ“
Podrobnosti na samostatném plakátu.
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Karneval pro prťata s MC Veselý paleček Blansko

Manželé Danielovi - Valentýnský muzikálový koncert Z akce "Ten dělá to a ten zas tohle..."

Série přednášek záchranáře Petra 
Havelky o 1. pomoci dětem

Ing. Aleš Svoboda - přednáška o brněnském podzemí
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Ze školních tříd
Únor plný radosti
Únor je výjimečný měsíc. Je poslední ryze zimní, je kratší, než 
všechny ostatní, a i když přivádí jarní březen, bývá velmi mra-
zivý. Proto je potřeba se zahřát alespoň na duši. Udělat si ra-
dost. A když zrovna nebyla příležitost zajet si tu radost udělat 
přímo do Divadla Radost, přijel člen uměleckého souboru Di-
vadla Radost Vilém Čapek k nám do Adamova. Společně s Ol-
gou Markovou, se kterou také působí v  Loutkovém divadle 
Vráti Schildera, zahráli v MKS našim dětem dvě úsměvné lout-
kové pohádky. První se jmenovala O zlé koze. Vyprávěla pří-
běh o koze, která se rozhodla jít do světa a okusit svobodu. Vy-
klubala se z ní však velice zlomyslná koza, se kterou si musela 
ostatní zvířátka poradit a ukázat jí, jak se má chovat. Druhá po-
hádka byla o Máše a medvědovi, který měl ze všeho nejraději 
koláče a udělal kvůli nim velkou hloupost. Všechno nakonec 
dobře dopadlo i pro Mášu a její prarodiče, i pro mlsného med-
věda. A abychom si tu radost ještě znásobili, uspořádali jsme 
si ve  školce tradiční karneval. Plejáda masek byla neskuteč-
ná, kostýmy a doplňky byly velice originální a nápadité, děti 
v  nich byly naprosto úžasné. Princezny, klauni, čarodějnice 
a čarodějové, superhrdinové, zvířátka a spousta ostatních se 
parádně vyřádili. Zatancovali si, plnili řadu úkolů, zapózovali 
při focení… A hlavně měli z toho celého dění skutečně radost!
 

MŠ Jilemnického
Mgr. Ivana Drlíková
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Víte, „jak roste chléb“?
Odpověď na  tuto otázku se dozvěděly děti ze 3.B ze ško-
ly Ronovská ve  středu 6. února. V  tento den jsme totiž byli 
na návštěvě v ekologickém středisku LIPKA v Brně. 
Po úvodním přivítání se děti rozdělily do dvou skupin. Zatímco 
jedna poznávala pomocí obrázků a slov vývoj klasu a zpraco-
vání obilí na  mouku, druhá skupina se proměnila na  pekaře 
a seznámila se s druhy mouky a s postupem výroby chlebové-

ho těsta. Po určitém času se děti vyměnily a každá zase praco-
vala na úkolech pro předcházející skupinu.
Určitě nejzajímavější bylo pro děti mlácení klasů pomocí cepů, 
které naštěstí proběhlo bez úrazů, dále si opravdu užily válení 
těsta a vytváření různých tvarů z něj. Celý dům pak nádherně 
voněl chlebovou vůní, která se linula z kuchyňky a při které se 
všem sbíhaly sliny v ústech. 
Před odchodem každý dostal svůj vlastní „chlebík“. Někteří 
neodolali a ochutnali okamžitě, jiní si ochutnávku nechali až 
domů, kde se mohli svým výrobkem pochlubit.

Základní škola a mateřská škola  Adamov, příspěvková organizace

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

SE KONÁ:  

3. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Ronovská 12

4. dubna 2019 od 15.00 do 18.00 hodin v budově ZŠ Komenského 4

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019
dosáhnou věku 6 let.

Do prvního ročníku lze  zapsat i mladší děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014,
jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Zákonní zástupci však musí   k žádosti doložit 
doporučení příslušného školského poradenského zařízení, u dětí narozených od ledna do 
konce června navíc ještě doporučení  odborného lékaře.

K zápisu se musí dostavit i zákonní zástupci, kteří chtějí pro své dítě požádat o odklad školní 
docházky. K žádosti  musí zákonní zástupci doložit doporučení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě i bez něj. V případě, že se 
v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 
30. dubna 2019.

Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas 
s vyznačeným režimem pobytu. 

V Adamově 22. 2. 2019    
                                     

Mgr. Jana Burianová
                                                                             ředitelka školy
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Exkurze se nám moc líbila, poznali jsme mnoho nových věcí 
a informací a už se určitě těšíme na další návštěvu.

Mgr. Věra Rutová

Ptačinský slavík
V  den pololetního vysvědčení 31. 1. 2019 se na  naší škole 
na  Ronovské uskutečnil již VII.  ročník pěvecké soutěže Pta-
činský slavík. Žáci z 1. - 4. ročníku si připravili písničky, které 
si sami vybrali. A tak jsme mohli slyšet písničky všech žánrů. 
Všichni zpěváci a zpěvačky zpívali skutečně s velkým nadše-
ním a je rozhodně třeba ocenit i jejich odvahu, protože posta-
vit se před tělocvičnu plnou spolužáků není nic jednoduché-
ho.
Celá soutěž byla rozdělena na  tradiční kategorie: jednotliv-
ci a skupiny. V  letošním roce jsme na přání dětí měli poprvé 
i duety.

Rozhodování o  vítězích v  kategorii jednotlivců bylo tradičně 
velmi obtížné. Nakonec porota udělila 1. místo Renatce Uxové 
(2. B) za výborně zazpívanou písničku Červená Karkulka, na 2. 
místě se umístila skvělá Alžběta Mottlová (3. B) s lidovou pís-
ní Vyletěla holubička a na 3. místě Standa Straka (4. B) s písní 
Grónská zem.
V nové kategorii duetů zvítězili sourozenci Markéta a Štěpán 
Juříčkovi s Čertím brkem.
Se zájmem jsme poslouchali i kategorii skupin, ve které se ka-
ždá třída prezentovala jednou písní. První místo si vyzpívali 
a vytančili žáci z 1. B s písničkou Klokan.
Celá soutěž se moc hezky vydařila a na VIII. ročník v roce 2020 
se určitě můžeme těšit. Ptačinských slavíků nám totiž každým 
rokem jen a jen přibývá.

Mgr. Soňa Karásková
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Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba 
dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady by-
chom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, 
zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhoduje-
me právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do  směsného 
odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na  další využití 
a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správ-
ně roztřídíme, tak je čeká recyklace a  další nový život v  po-
době výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zákona 
185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů přede-
psaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro 
Vaši domácnost zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzni-
ku, a  to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal 
nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, 
který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, 
staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nej-
více produkuje papír a plasty. Na  tyto dva druhy odpadů by 
měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. 
Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápo-
jový karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejne-
rů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají spo-
lečně) dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný od-
pad a  nemusíme s  ním chodit tak často nebo nám vystačí 
menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden 
nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj 

vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, 
proto je občas lepší kelímek od  jogurtu lehce propláchnout. 
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. Pokud 
nám chcete poslat vlastní fotografii, jak jste si zařídili třídění 
odpadů doma, tak můžete na trideni[at]ekokom.cz

KO L O-KO L O
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

Adamovské KOLO jede dál

Zápis a přihlášky 
přijímáme průběžně

Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444

e-mail: info@kolokoloadamov.cz 
www.kolokoloadamov.cz

fb.kolokoloadamov

ŠKOLKA PRO
DĚTÍ OD 2LET

již od 25Kč /hod.

KOLO-KOLO 
PÁRTY

prostor pro pořádání 
narozenin Vašich dětí

HERNA 
PRO DĚTI  

odpolední aktivity: 

MODERNÍ 
VÝRAZOVÝ

TANEC

odpolední aktivity: 

VESELÁ 
VÝTVARKA 
pro děti od 3let

ší�ka a6 2019:Sestava 1  12.2.2019  8:03  Stránka 1

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
LÉTO 2019 
 

TANEČNÍ  A VÝTVARNÉ  DÍLNY 
PRO DĚTI OD6-TI DO 11-TI LET 
1.turnus: 15.7-19.7     2.turnus: 19.8-23.8 
REŽIM DNE: 8:00-10:00   taneční dílny 

   10:00- 12:00  výlet do přírody 

   12:00 – 13:00  oběd, odpočinek 

   13:00 – 14:30  taneční dílny  

   15:00 – 16:30              výtvarné dílny 

• základy moderního, výrazového tance, improvizace 
• netradiční výtvarné techniky 
• každý den turistický výlet do přírody (Alexandrova rozhledna, 

zvířecí farma, Švýcárna, grilování na zahradě,koupání,atd.) 
• na závěr dílen ukázka pro rodiče 

 Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno, datum narození, vybraný turnus 
a kontakt na rodiče na e-mail: info@kolokoloadamov.cz                 

Po přihlášení do 14 dnů zaplaťte nevratnou zálohu  ve výši  800kč/zbytek doplaťte do 15. 6. 2019. 

CENA: 1800Kč (oběd, svačina +pitný režim v ceně) 

KDE: Mírová 493, Adamov 

 INFO:tel. 602 463 444, e-mail: info@kolokoloadamov.cz, 
www.kolokoloadamov.cz 
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Ze sportu

Sportovec 2018
Dne 1. 2. 2019 proběhlo slavnostní vyhodnocení anket 
ve všech kategoriích Sportovce 2018. Po dvouleté přestávce se 
slavnostní odpoledne vrátilo zpět do zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Adamov a příjemné odpoledne pro všechny pří-
tomné připravila Sportovní komise 2018–2022.

Veřejná anketa
Kategorie junior
1.  Vít Sereda, Sokol Adamov, florbal žáci 
2. Doubravka Procházková, Spartak Adamov, orientační běh 
3. Vojtěch Volejník, FK Adamov, přípravka 

Kategorie sportovec
1.  Michael Farkaš, Spartak Adamov, oddíl stolního tenisu 
2. Jiří Hromek, FENYX pétanque Adamov 
3. Aleš Mrva, Šipkový klub Adamov, družstvo DC Hornets 

Kategorie kolektiv
1.  Spartak Adamov, družstvo „B“ stolní tenis 
2. Sokol Adamov, florbalový tým mládeže 
3. FENYX Adamov, družstvo žen pétanque 

Odborná anketa
Kategorie junior
1.  Vít Doupovec, JUDO klub Samuraj 
2. Lea Pilitowská, Spartak Adamov, oddíl stolního tenisu 
3. Jiří Brom, FK Adamov, přípravka 

Kategorie sportovec
1.  Drahomíra Nesnídalová, Spartak Adamov, oddíl turistiky 
2. Petr Pilát, FK Adamov a AJETO Adamov 
3. Karel Mrlina, FENYX pétanque Adamov 

Kategorie kolektiv
1.  Spartak Adamov, orientační běh mládež - štafeta 
2. Šipkový klub Adamov, DC Hornets 
3. FK Adamov, družstvo přípravky 

Kategorie trenér
1.  Roman Dobeš, AJETO Adamov 
2. Zdeňka Dudíková, Šipkový klub Adamov, DC Hornets 
3. Lukáš David, Spartak Adamov, oddíl stolního tenisu

Talent 2018 – objev roku
Doubravka Procházková, Spartak Adamov, oddíl orientačního 
běhu

Osobnost 2018 – síň slávy
Helena Kokrdová, Sokol Adamov a Spartak Adamov
Všem oceněným patří velké poděkování za reprezentaci svých 
sportovních spolků a Města Adamov. Všem příznivcům spor-
tu a tělovýchovy pak takto na dálku zasíláme přání pevného 
zdraví a spoustu sportovního štěstí a úspěchů v roce 2019.

Sportovní komise 2018–2022
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Běh na Nový hrad
Oddíl orientačního běhu při Spartaku Adamov, z. s. pořádá 
v neděli 17. 3. 2019 již dvanáctý ročník silničního běhu na Nový 
hrad. Prezentace závodu je od 10:00 do 10:45 hod. v Restaura-
ci „U baťáka“, Hradní ulice, start v 11:00 tamtéž. Startovné činí 
50 Kč, v ceně je i malé občerstvení, délka tratě je 8,3 km. Pro 
velký zájem bude i letos zorganizován závod pro děti a méně 
trénované jedince na  poloviční délce, ke  studánce Pod Hra-
dem a zpět (délka cca 4,0 km), a také ke splavu a zpět (délka 
cca 2,0 km). Připomínáme, že v roce 2013 se závodu zúčastnil 
rekordní počet 127 startujících a  byl rovněž překonán dosa-
vadní rekord tratě – Lukáš Olejníček za 29:40 min. 
Všechny zájemce o start i případné diváky, srdečně zvou po-
řadatelé.

Lední hokej
Dynymiters Blansko HK – Spartak Adamov 6:7 (1:2, 2:3, 3:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Vorel (Juřena, TS), Thoř (Kilián), 
Koubek (Kunc), Klíma P. (Kilián), Juřena (Toufar), Toufar (Kilián)
Úvod zápasu byl z obou stran opatrný. Gólového prvenství se 
neujal nikdo jiný, než s chutí hrající Vorel. Soupeř sice po chybě 
v našem obranném pásmu vyrovnal, ale Thoř svým důrazem 
před brankou protlačil puk za záda gólmana domácích. 
Soupeř sice vyrovnal, ale Kunc překrásnou přihrávkou uvolnil 
Koubka a  ten mazácky pod víko strhl vedení na  naši stranu. 
Když Kilián vyslal další pěknou přihrávku na Klímu P., ten neza-
váhal a napodobil Koubka střelou pod horní tyč. Domácí hráči 
začali zoufale útočit a zapomínali na zadní vrátka. Kolenáč vy-
píchl puk a jel sám. Zastaven byl pomocí faulu a rozhodčí na-
řídil trestné střílení. Na to poslal trenér nejzkušenějšího hráče 
Vorla. Vorel předvedl ukázkový blafák a zvýšil již na 2:5. Zdálo 
se, že mladíci to zabalí, ale opak byl pravdou. Po chybě naše-
ho centra, když nechal volného hráče mezi kruhy, korigovali 
na rozdíl dvou gólů.
V  poslední třetině jsme inkasovali z  přesilovky a  zápas byl 
znovu otevřen. Naštěstí vyslal Toufar do  brejku Juřenu, kte-
rý zakončil ukázkovým blafákem. Soupeř znovu po chybě ko-
rigoval. Zdálo se, že je rozhodnuto, ale soupeř ještě odvolal 
brankáře a pokoušel se o zvrat. Na led z naší strany naskočili 
mladíci, kteří koncovku nezvládli. Po vyhození puku z našeho 
pásma se všichni tři útočníci rozjeli jako bez hlavy útočit a pro-
padli. Soupeř trestal a snížil na rozdíl gólu. Naštěstí jsme vý-
sledek ubránili.
Po dlouhém čekání konečně výhra. Pomalu si sedá nové slo-
žení prvního útoku, kde takticky zraje Toufar. Nedostatky pře-

trvávají v  obranné hře v  našem pásmu, kde nejsme schopni 
reagovat na pohyb protihráčů.

TJ Tatran Hrušky – Spartak Adamov 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Kilián (sam., Kolenáč), Klíma 
Pavel (Dvořák), Juřena (sam.)
Hráči Adamova vycestovali k zápasu do Vyškova pouze s dva-
nácti hráči, ale o to s větším odhodláním. Soupeř začal zost-
ra a vytvořil si mnoho šancí, ale bez gólového efektu. Když to 
nešlo hrou, tak domácí přitvrdili a hráli za hranicí pravidel. Je 
až zarážející, že hráče k tomu motivoval jejich trenér! Po likvi-
dačním faulu na Pavla Klímu, který zápas nedohrál, vyfasoval 
faulující hráč trest na 5 min. + do konce zápasu. Rozhodčím 
došla trpělivost a pohrozil domácím ukončením zápasu. Zde 
byl vidět kolektivní duch Adamova a  svým důrazem, bojov-
ností a obětavostí drželi těsný náskok. 
Naši kluci příkladně bojovali, dřeli, prali se o každý puk a co je 
nejdůležitější, hráli disciplinovaně a dle pokynů trenéra splnili 
vše do puntíku. Za svůj výkon si zaslouží velikou poklonu. Zá-
pas dohrávali v 11 hráčích proti soupeři, který nastoupil na tři 
kompletní pětky.

HC Veverská Bítýška – Spartak Adamov 13:2 (4:1, 5:0, 4:1)
Góly a asistence za Adamov: 2x Vorel ( 2x Toufar)
Hokejisté Veverské Bítýšky nabírají formu před Play-off a  již 
po druhé v řadě nadělili soupeři 13 gólů. Před Adamovem to 
stejným gólovým přídělem odnesli i hráči Dynamiters Blansko.
To ale neomlouvá náš výkon, který se nedá absolutně srovnat 
s předešlým zápasem ve Vyškově. 
Další komentář k zápasu je zbytečný…

TJ Sokol Černá Hora – Spartak Adamov 14:2 (3:0, 7:0, 4:2)
Góly a asistence za Adamov: Klíma Pavel (Zubíček), Vorel (Tou-
far)
Další výprask od adepta na celkové prvenství. V první třetině 
jsme ještě mohli pomýšlet na lepší výsledek. Dostali jsme sice 
první gól z přesilovky, ale hra byla celkem vyrovnaná. Druhý 
gól jsme dostali z přílišné snahy ohrozit bránu soupeře. Šan-
ce na  vyrovnání byla veliká, ale najednou nastalo přečíslení 
3 na 1 a po pěkné kombinaci soupeř zvýšil na 2:0. Po chvilce 
jsme znovu hráli v oslabení, všem ujel Vorel, ale nedal. Ihned 
z protiútoku soupeř zvyšoval na 3:0.
Další průběh zápasu byl již v režii domácích. Ten kombinoval 
na  jeden dotek, bruslil, dělal radost svým fanouškům. Naši 
hráči nestíhali a podle toho dopadl i výsledek. I z vyložených 
šancí nedokázal nikdo skórovat, největší překážkou byl vyni-
kající gólman domácích. 
Za pozornost stojí i další výsledek a příděl gólů adepta na bed-
nu Dynamiters Blansko, kteří vyfasovali 16 gólů od  Rájce-
-Jestřebí.
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Pozvánka
Spartak Adamov, z.s., Oddíl Sport Pro Všechny zve 
všechny ženy a dívky bez rozdílu věku…
Přijďte si zacvičit a rozhýbat své tělo. Každá z Vás je vítána, bez 
rozdílu věku.
Cvičíme každé pondělí a  čtvrtek od  19 hodin v  tělocvičně 
na Ronovské. 
Protáhneme si celé tělo. Cvičení vede Lenka Wellová.

ŠACHY
Krajský přebor I. třídy

Spartak Adamov - Slavia Boskovice 5:3
1 Jiří Sekanina, Lubomír Riška, Masák Pavel, Jan Píše; 0,5 Leoš 
Ševčík, Petr Bednář.

ŠK Veselí nad Moravou B - Spartak Adamov 2,5:5,5
1 Karel Kredl, Jiří Sekanina, Pavel Masák, Jan Píše; 0,5 Martin 
Handl, Ján Mižák, Martin Pokladník. 

Krajský přebor II. třídy „A“

Spartak Adamov „B“ - Rudice 1,5:6,5
0,5 Martin Handl, Ján Mižák, Petr Bednář.

Kuřim „C“ - Spartak Adamov „B“ 6:2
1 Jiří Wiezner; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Pavol Mikuš.

Krajské kolo Přeboru škol - Břeclav

ZŠ a MŠ Adamov pátá.
Turnaj Krajského kola Přeboru škol se konal v Břeclavi v úte-
rý 29. ledna. O  dvě postupová místa do  republikového kola 
ve  svých kategoriích bojovalo 38 družstev se 170 hráči. 
V  kategorii „1. stupeň základních škol“ startovalo 13 týmů. 
O medaile hrály školy z Brna (Svážná, Bakalovo nábřeží)a Brna-
-venkova (Kuřim Tyršova, Drásov). Tato čtyři družstva šacho-
vým umem ostatní týmy převyšovala a boj o postupová místa 
se odehrával mezi nimi.
Adamovské družstvo v sestavě Marek Dvořák, Vojta Mihok, Ví-
tek Cinkl, Rosťa Hlouch a Standa Straka obsadilo pěkné páté 
místo. Porazilo Veselí 3:1, Vyškov 4:0 a Břeclav 4:0. Prohrálo zá-
pasy s prvními třemi družstvy, když jedinou partiovou výhru 
v těchto utkáních získal Vojta Mihok. 

Konečné pořadí po 7 kolech:

1 ZŠ Svážná Brno 7 7 0 0 23
2 ZŠ Bakalovo nábřeží Brno 7 5 1 1 21,5
3 ZŠ Tyršova Kuřim 7 4 1 2 20
4 ZŠ Drásov 7 5 0 2 18,5
5 ZŠ a MŠ Adamov 6 3 0 3 16
6 ZŠ Kobylí 6 2 1 3 13
7 ZŠ Veselí nad Moravou 6 1 2 3 13
8 ZŠ a MŠ Kunštát 6 2 1 3 12,5
9 ZŠ a MŠ Milotice 6 0 2 4 12,5

10 ZŠ Jana Noháče Břeclav 7 2 3 2 12
11 ZŠ Pražská Znojmo 7 1 4 2 12
12 ZŠ Na Vyhlídce Vyškov 6 1 2 3 12
13 ZŠ Tasovice 6 0 1 5 10

-pb-
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Turistika
Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno Spartaku  
Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
V sobotu 26. ledna 2019 se adamovští turisté vydali na vycház-
ku po Brně. Trasa vedla ze Žlutého kopce na Petrov. Začínali 
jsme prohlídkou vil na Barvičově ulici.
Vlastní vila architekta Kumpošta byla postavena ve dvacátých 
letech 20. století. Je stále v majetku rodiny a byla zapsána jako 
kulturní památka. Za mírného sněžení jsme došli ke skále Hel-
goland. Stáří této načervenalé skály ze slepencové horniny je 
odhadováno na 400–500 milionů let. Pokračovali jsme kolem 
Památníku Jiřího Mahena, který byl v tomto domě zřízen roku 
1992 na základě odkazu paní Karly Mahenové, vdově po Jiřím 
Mahenovi.
Básník a novinář v tomto domě žil až do své smrti roku 1939. 
V  domě se nachází zachovaná pracovna, expozice o  vývoji 
Městské knihovny a  také pobočka Knihovny Jiřího Mahena. 
Dům se v  současné době opravuje. Na úbočí Špilberku jsme 
se zastavili u pravoslavného chrámu sv. Václava. Byl vysvěcen 
v  roce 1931, v  90. letech byla přistavěna zvonice se zvonko-
hrou a  roku 2003 byla provedena celková rekonstrukce, při 
níž byla pozlacena kupole. Vystoupali jsme na kopec, kde se 
nachází gotický hrad Špilberk. Rozlehlý hradní komplex ze 
13. stol. je bývalá vojenská pevnost, později trestnice pro nej-
těžší zločince a politické vězně. Z hradeb je překrásný výhled 
na Brno a i při nepřízni počasí to byl kouzelný zážitek. Na ná-
dvoří hradu jsme si poslechli zvonkohru, která má 15 zvonů. 
Dále jsme pokračovali na Petrov do katedrály sv. Petra a Pavla. 
Počátky sahají do 11.–12. století, věže vznikly až při přestavbě 
v roce 1909.
Vycházky se zúčastnilo 17 turistů, vedla Draha Nesnídalová.
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SPARTAK ADAMOV, z. s., turistický oddíl KČT 

 

B Ř E Z E N   2 0 1 9 

 

Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl Klubu českých turistů zve své 
členy a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci 

 

První jarní výšlap KČT – JMO 
na Jarošově mlýně ve Veverské Bítýšce 

 
Komentovaná prohlídka mlýna v 10:30 hod. 

 
Vycházka se uskuteční v neděli 24. 3. 2019 

 
 

Délka vycházky 10 km 
 

Trasa: dle propozic pořadatele 
 
 

Odjezd: ČD Adamov Os 7:40 hod. – Brno tram č. 1 v 8:21 hod. 
– Brno ZOO Bus č. 303 v 9:13 hod. 

 
Návrat: Hradčany Os 14:31 hod., dále po hodině 

– Brno Židenice Os 15:04 hod. 
 
 

Jízdenka IDS JMK:  6 a 7 zón 
 
 

Vycházku vede: Antonín Procházka 

 

SPARTAK  ADAMOV, z. s., turistický oddíl KČT 
 

 
B Ř E Z E N   2 0 1 9 

 

Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci 

 
 

OSTROV – HOLŠTEJN – SLOUP 
 

vycházka se uskuteční v sobotu 9. 3. 2019 
 
 
 

Délka vycházky: 8 km / 5 km 
 
 

 
Trasa: Ostrov – Holštejn – Helišova skála – Sloup 

Terén: přes kopec 
 
 

 
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 9:20 hod., Blansko Bus 9:40 hod. 

Zpět: Sloup Bus 12:50 hod. / 14:50 hod., 
Blansko Os 13:32 hod. / 15:32 hod. 

 
 
 
 

Jízdenka: 3 + 4 zóny 

Vycházku vede: Irča Antoszewska 
 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 25. díl
Dále se budu postupně věnovat sportům, jejichž oddíly byly 
v Adamově založeny v padesátých letech a které až na jednu 
výjimku vyvíjejí činnost do dnešní doby. Začnu ledním hoke-
jem, následovat budou šachy, stolní tenis, turistika a atletika, 
později zredukovaná na vytrvalostní běhy.
První zprávy v novinách o ledním hokeji v Adamově jsou z pře-
lomu ledna a února roku 1934. Sokol Adamov v té době sehrál 
dva zápasy s SK Bílovicemi nad Svitavou. Nejprve doma pro-
hrál 2:11 a v odvetě v Bílovicích pak 0:12. Bližší údaje uvedeny 
nebyly.
O  potřebě ustavení hokejového oddílu se v  adamovském 
Spartaku jednalo někdy koncem roku 1952 a  v  následném 
roce 1953 byl založen. Do plánu byla zařazena účast v okresní 
soutěži a výcvik mládeže v bruslení. Kluziště mělo stát na hrací 
ploše nově budovaného stadiónu. V jeho čele stál stejně jako 
u oddílu kopané Jan Hudec.
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Sportovní činnost se výrazně rozběhla až na  podzim roku 
1955. První přípravné utkání sehrál oddíl v prosinci na kluzišti 
v Ostrově, kde podlehl zdejšímu Sokolu 3:5. Branky vstřelili Ko-
pecký, Kopenec a Kočiš. Po hlavním zápase se utkala rezervní 
mužstva, opět zvítězili domácí v  poměru 0:4. V  prvním mis-
trovském zápase okresního přeboru podlehl Spartak Adamov 
Sokolu Křtiny 5:8. Střelecky byli úspěšní Kočiš třikrát, Blatný 
a Šareš jednou. Své první mistrovské utkání sehráli též doros-
tenci, kteří podlehli Sokolu Křtiny 1:14, branku vstřelil Musil. 
Domácí zápasy hrál Adamov na kluzišti v Olomučanech.
Hned v  první soutěžní sezóně dokázal Adamov v  okresním 
přeboru Blanenska nakonec ve své skupině A zvítězit. Soupeři 
mu byla kromě zmíněného Sokola Křtiny ještě mužstva Spar-
taku Metra Blansko, Sokola Olomučany a Sokola Dolní Lhota. 
Na závěr sezóny byla sehrána dvě finálová utkání o titul pře-
borníka okresu Blansko mezi vítězi dvou skupin přeboru Spar-
takem Adamov a Sokolem Ostrov u Macochy. V obou zápasech 
zvítězil přesvědčivě Adamov výsledky 9:5, to bylo 21. února 
1956 údajně v  Adamově, a  7:2 o  dva dny později v  Ostrově. 
Spartak Adamov se tak stal pouhé tři měsíce od sehrání první-
ho přípravného zápasu přeborníkem okresu a postoupil spolu 
s  poraženým finálovým soupeřem do  krajské soutěže. Kapi-
tánem týmu a současně trenérem byl Josef Kočiš, jako střel-
ci branek byli kromě něho uvádeni Blatný, Fridrich, Hnátovič, 
Kopecký, Staněk a Šareš. Pravděpodobně bylo v průběhu této 
zimy zprovozněno kluziště, které stávalo u vlakového nádraží 
v místě dnešní plynové kotelny. Minimální zázemí zajišťovala 
větší dřevěná bouda postavená v těsné blízkosti ledové plochy 
na straně u řeky.
Druhá sezóna začala na podzim poctivou přípravou – nejprve 
treninky na suchu dvakrát týdně, od začátku listopadu 2 hodi-
ny týdně na zimním stadiónu v Brně. V oddíle byla činná dvě 
družstva mužů a dále dorostenci a žáci. První přípravný zápas 
byl odehrán v neděli 2. prosince 1956 po ligovém utkání Rudá 
hvězda Brno — Spartak ZJŠ Brno, a to s účastníkem krajské-
ho přeboru Spartakem ZJŠ B. Do utkání nastoupili zbrojová-
ci se třemi útoky a čtyřmi obránci, Adamov pak jen se dvěma 
útoky a třemi obránci. Zápas skončil překvapivou remízou 4:4, 
ale ještě 7 minut před koncem utkání byl stav 4:1 pro Adamov.
Dobrá herní úroveň se odrazila v mistrovských zápasech II. tří-
dy skupiny A. Soutěž nakonec nebyla v důsledku málo mrazivé 
zimy zcela dohrána. Dominovali v ní Jiskra Svitavy a Spartak 
Adamov, ostatní týmy Sloup, Ostrov, Rájec a Žabčice měly pa-
sivní skóre. Jiskra Svitavy získala více bodů vzhledem k větší-
mu počtu odehraných zápasů, v přímém souboji ale v Adamo-
vě před návštěvou tří set diváků prohrála 3:4. Obě zmíněná 
družstva postoupila do I.b třídy, z dalších skupin se to podařilo 
Sokolu Rajhrad, Tatranu Tišnov, Spartaku Husovice, Sokolu Ra-
čice, Slavoji Ivančice a Slavoji Moravský Krumlov. Pro informaci 
ještě uvádím, že přeborníkem kraje se stalo mužstvo Sokola 

Prštice, do I.a třídy se probojovaly Sokol Lysice a Tatran Hrušky. 
Velkou zásluhu na postupu měl nový brankář Oldřich Křípač, 
který v  předchozí sezóně nastupoval jako obránce. Ze střel-
ců měl nejlepší mušku Zdeněk Nehyba, který vsítil 11 branek, 
dále se na  brankách podíleli zejména Kočiš, Hnátovič, Jaroš, 
Kocman, Tuček a  Oldřich Hloušek. Rezervní družstvo mužů 
hrálo také mistrovskou soutěž (zřejmě okresní přebor), z hrá-
čů byli uvedeni Fuka, Staněk a Stloukal. Většina adamovských 
hokejistů hrála přes léto fotbal a i zbytek se věnoval nějakému 
letnímu sportu.
Sezónu 1957/58 zahájil Adamov přátelským zápasem opět se 
Spartakem ZJŠ Brno B se stejným výsledkem jako před rokem. 
Hrálo se na zimním stadiónu v Brně jako pozápas utkání Brno 
– ČSR B. První mistrovské utkání I. b třídy bylo sehráno počát-
kem ledna roku 1958 v neděli večer na domácím hřišti v Ada-
mově s Dynamem Ivanovice na Hané. Před 300 diváky bylo vy-
bojováno vítězství v poměru 11:5. Následovalo dalších 5 vítěz-
ných zápasů se soupeři Spartak Slatina (13:4), Baník Poštorná 
(13:1 a 5:0 kontumačně), Dynamem Ivanovice (v odvetě 12:1) 
a Sokol Račice (25:1), vůbec nedošlo ke střetnutí s nejslabším 
celkem Nemojanami. Se skórem 79:12 postoupil Adamov su-
verénně z  jedné ze tří skupin I.b třídy do  nejvyšší krajské I.a 
třídy. Nejlepšími střelci v mistrovských zápasech byli Nehyba 
s  24 brankami, Kočiš se 13 a  Oldřich Hloušek s  11 brankami. 
Dále bylo sehráno 8 přátelských zápasů s bilancí 5 výher a 1 
remíza. V týmu prvního mužstva nastoupilo celkem 13 hráčů: 
Křípač, Blatný, Tuček, Hnátovič, Hrstka, Nehyba, Kočiš, Jaroš, 
Fridrich, Kocman, Gratíček a Oldřich a Josef Hlouškovi. U dal-
ších družstev bylo uvedeno jen mistrovské utkání dorostu 
s celkem Sokola Křtiny.
V zimě na přelomu roků 1958 a 1959 skončil Spartak Adamov 
ve  skupině A  I.a třídy na  4.  místě se ziskem 9 bodů a  skore 
52:34. Zvítězila RH Znojmo, dalšími účastníky byly Tatran Hruš-
ky, Sokol Šlapanice, Sokol Prštice a Sokol Vilémovice. Dobře si 
oddíl vedl také ve Spartakiádním poháru, kterého se v Brněn-
ském kraji zúčastnilo celkem 54 mužstev. Po vítězství v Bosko-
vicích nad tamním divizním Spartakem 4:1 postoupil adamo-
vský tým spolu se Sp. Kuřim a RH Brno B do finálových zápasů. 
Střeleckou posilou sezóny byl Rejda.
V lednu 1959 je prvně doložen zápas adamovského žákovské-
ho družstva, které na domácím kluzišti před návštěvou asi 150 
diváků zvítězilo ve střetnutí s Útěchovem 5:1. Dále byly sehrá-
ny zápasy s Tatranem Rájec a s Jiskrou Medlánky. V družstvu 
mladých hokejistů hrál prim Ladislav Rumpík.
V dalším ročníku I.a třídy obsadil Adamov ve skupině třetí mís-
to, ale měl stejný bodový zisk jako vítězné Boskovice. Do této 
skupiny ještě náležely Baník Tišnov, Tatran Rájec, Sokol Lysice 
a Spartak Kuřim. V referátech o zápasech se nově objevují hrá-
či Skoták a Zachrdla.

-dtk-

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

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

 ♦ 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.

 ♦ Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz
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 ♦ Chcete najít sami sebe? Svou spokojenost, sebedůvěru, ide-
ální váhu? Pomáhám lidem již 13 let a rád pomohu i Vám. 
Spolu najdeme, co hledáte: ideální váhu, zdraví 
i sebevědomí. Nabízím – individuální přístup, sestavení 
jídelníčku na  míru, rady a  doporučení pro zdraví. Dotazy 
či objednávky e-mailem nebo telefonicky. Poradce přes 
vnitřní výživu – Michael Bőhm, tel. 774 200 150, e-
-mail: vyziva.mbohm@seznam.cz

 ♦ Koupíme chalupu nebo chatu k  odpočinku tak do  50 km 
od Brna. Tel: 602102038

 ♦ Koupím menší byt 1+kk až 2+1. Máme hotovost. Telefon: 
604508585 

 ♦ Nabízím k  prodeji byt 2+1 v  osobním vlastnictví, 5. pat-
ro/7, nacházející se jako poslední v řadě na Družstevní ulici 
v Adamově s výhledem na lesy a přírodu. 739 027 111

 ♦ Koupíme byt 2+1/3+1 s výtahem. Tel. 735 135 851

 ♦ Hledám ke  koupi byt v  Adamově. Děkuji za  nabídku. Tel. 
737 309 875

 ♦ Prodám byt 2+1 + garáž. Ulice Fibichova, nad autobusovou 
zastávkou. Tel: 603 218 431.

 ♦ Prodám přístavek se sklepem za býv. internátem. Možnost 
využití jako dílna, případně po  úpravách jako garáž. Tel. 
605 70 78 78.

   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 31.3.2019 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

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

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

GO ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřu-
jeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky: 

• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.


