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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

ČÍSLO 7, 8/2019 ČERVENEC, SRPEN 2019 ZDARMA

Popisy obrázků pod fotky

GULÁŠOVÝ FESTIVAL 

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE 

ZAČÁTEK VE 13:00 HOD 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ROCKOVÁ LETNÍ NOC 
OD 19:00 HOD 

HRAJE SKUPINA PROROCK 
20.7.2019 ADAMOV SKLAĎÁK 

! VSTUPNÉ ZDARMA ! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

DĚKUJEME TĚMTO DOBRÝM LIDEM 

MĚSTO ADAMOV * POTRAVINY VÍT UHLÍŘ * ADA-NET 
ROMAN PILÁT * JITKA ČERNÁ KADEŘNICTVÍ * HASIČI 
ADAMOV * SOUKROMÝ ZÁJMOVÝ KLUB POD HORKOU 

 

INFORMACE A REGISTRACE 
ADAMOVGULASE@GMAIL.COM 
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Zprávy z radnice
Na  11. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. schůze 
Likvidační komise, které se konalo 25. 4. 2019.
Se společností AQUA – GAS, s.r.o. byl uzavřen Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo v  rámci projektu č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_
063/0003883 „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v  Ada-
mově“.
Mezi Městem Adamov a  Obchodní akademií, Střední odbor-
nou školou knihovnickou a Vyšší odbornou školou, p. o. Brno 
byla uzavřena Smlouva o zajištění studentské praxe.
Rada města Adamova uzavřela se společnostní DROKOS, s.r.o. 
Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku Komenského“ a se 
společností Buildcon, s.r.o. Smlouvu o  dílo na  akci „Oprava 
a pohledová úprava opěrné stěny“.
Nebylo schváleno poskytnutí finančního daru ve  výši 
10 000 Kč z rozpočtu Města Adamova Lince bezpečí, z.s. na její 
provoz v roce 2019.
Na  základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 23. 4. 2019 Rada města 
Adamova schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV 
na výkon sociální práce ve výši 198 748 Kč.
Rada města Adamova schválila Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Na závěr byla uzavřena mezi Městem Adamov a společnostní 
E.ON Distribuce a.s. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. 1030042447/001.
Na  12. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 6. 
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 7. zase-
dání Kulturně informační komise, která se konala 20. 5. 2019.
Se společností DROKOS, s.r.o. byly uzavřeny smlouvy o  dílo 
na  akci „Oprava opěrné zídky oddělující veřejnou zeleň“ 
a „Zbudování dvou šikmých chodníků“.

Rada města Adamova vzala na vědomí aktualizaci pojistných 
smluv č. 2903865984 a 2903866099.
Dále byl schválen „Návštěvní řád koupaliště Adamov – Horka 
I pro rok 2019“.
Město Adamov se společností ADAVAK, s.r.o. uzavřelo Smlou-
vu o zajištění provozu městského koupaliště v Adamově.
Rada města Adamova vzala na  vědomí informaci o  nákupu 
4 ks šedých plastových kontejnerů na  kovový odpad, které 
jsou rozmístěny po městě Adamově ve zkušebním provozu.
Se společnostní ORO 1 s.r.o. uzavřela Smlouvu o  výpůjčce č. 
01/2019/SV na výpůjčku části nemovitosti bez č.p./č.e. stojící 
na pozemku p.č.st. 533 v k. ú. a obci Adamov.
Rada města Adamova schválila nepřidělení bytu č. 66 s přija-
tou dlouhodobou zálohou na nájemné žádosti, z důvodu ne-
splnění podmínek výběrového řízení.
Dále Rada města Adamova neodsouhlasila uzavření Dohody 
o narovnání nedoplatku na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu č. 36.

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.6.2019 20:00 Pod širým nebem Adamov 2019 Miloslava Peterková

28.6.2019 20:30 ZÁJEZD: MY FAIR LADY ZE ZELŇÁKU - NA BISKUPSKÉM DVOŘE MKS Adamov

29.6.2019 Spartak Adamov, z.s. - turnaj Adasped cup 2019 Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

7.7.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

16.7.2019 20:30
LAKOMEC - SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K 70. NAROZENINÁM BOLKA 
POLÍVKY

MKS Adamov

20.7.2019 13:00 3. Gulášový festival a Rocková letní noc Akce v okolí

21.7.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

11.8.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

25.8.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

6.9.2019 19:00 Open Air Adamov 2019 Miloslava Peterková

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

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

Lenka Jančová: Ptačí svatyně (2011)
Pod baldachýnem stromů 

kde koncertují ptáci 
Ač nedaleko domů 

ruch města se tu ztrácí

Cestou tam držet se 
zurčení vody stačí 

Za kroků snad pět set 
dojdeš k Svatyni ptačí

Sem ptáci přilétají 
osvěžit křišťálem svůj hlas 

Pak je tam jako v ráji 
a všude kolem jas

To světlo ptačích křídel 
je lásky důkazem 

Kouzlo z andělských sídel 
věnované na Zem



3

Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 000 Kč 
z  rozpočtu Města Adamova FENYXi Pétanque Adamov z.s. 
na akci „Dětské dopoledne s pétanquem“, která se uskuteční 
24. 6. 2019 či v náhradním termínu 25. 6. 2019.
Na závěr byl schválen program 6. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Adamova, které se bude konat ve středu 19. června 2019.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 22. června 2019 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
 19. 2. 2019 Dominika Kyzlinková, Petra Jilemnického 27
 7. 3. 2019 Michael Maňoušek, Petra Jilemnického 7
 8. 3. 2019 Radovan Hlaváč, Hybešova 14
 12. 3. 2019 Jakub Prchal, Družstevní 4
 14. 3. 2019 Dorota Bláhová, Blažkova 2
 20. 3. 2019 Lukáš Musil, Ronovská 6
 22. 3. 2019 Tereza Svobodová, Petra Jilemnického 11
 20. 4. 2019 Matěj Lakomý, Sadová 20
 12. 5. 2019 Jan Jiráček, Opletalova 48

Blahopřejeme
 1. 6. 2019 Josef Hloušek, 84 roky, Komenského 1
 2. 6. 2019 Jan Stloukal, 86 roků, Údolní 2
 7. 6. 2019 Ing. Emil Macháček, 70 roků, Fibichova 39 A
 9. 6. 2019 Františka Králíčková, 90 roků, Petra Jilemnického 6
 11. 6. 2019 Karel Weiser, 84 roky, Komenského 9
 12. 6. 2019 Jiřina Matějková, 80 roků, Komenského 17
 13. 6. 2019 Jiřina Zahradníčková, 91 rok, Komenského 23
 15. 6. 2019 Zdeňka Fišerová, 70 roků, Petra Jilemnického 11
 18. 6. 2019 Rostislav Hanzlík, 81 rok, Sadová 17
 22. 6. 2019 Mgr. Miroslav Kučera, 70 roků, Bezručova 3

 22. 6. 2019 Alena Hynštová, 70 roků, Petra Jilemnického 21
 23. 6. 2019 Zdeňka Toporcerová, 70 roků, Pod Horkou 11
 25. 6. 2019 Miroslav Ptáček, 80 roků, Sadová 21
 28. 6. 2019 Ing. Miloš Hladký, 89 roků, Údolní 1
 28. 6. 2019 Květoslava Nezvalová, 85 roků, Blažkova 2

Blahopřejeme k sňatku
 22. 6. 2019 Tomáš Kozel – Vendula Palátová, sňatek penzion 

U kamenného kola
Úmrtí
 23. 5. 2019 Lubomír Benda, roč. 1927, Údolní 2
 25. 5. 2019 Ján Kysela, roč. 1953, Brno

Pozvánka na koupaliště
Letošní sezóna byla zahájena v pátek 28. 6. 2019. 
Otevírací doba je každý den tj. pondělí až neděle od  9:00 
do 21:00 hod.
V  případě nepříznivých klimatických podmínek, havárie či 
technické poruchy bude areál uzavřen. 
Každý den, kdy je otevřeno, probíhá od  19:30 hod. do  21:00 
hod. kondiční plavání.
Ukončení provozní sezóny 2019 je plánováno na 1. 9. 2019.
Ceny pro rok 2019 zůstávají stejné jako v roce 2018:

celodenní vstupné:
- rodinné (max. 2 dospělí a 2 děti od 3 do 15 let) ...100,- Kč
- dospělí  ..............................................................................50,- Kč
- děti 3 – 15 let, důchodci  ..............................................  30,- Kč

vstupné po 15. hod.:
- dospělí ..............................................................................  30,- Kč
- děti 3 – 15 let, důchodci  ...............................................20,- Kč

kondiční plavání od 19:30 hod. do 21:00 hod. .......20,- Kč 
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pronájem lehátka  ........................................................  30,- Kč/ks

děti do 3 let mají vstup zdarma

V areálu koupaliště je k dispozici plavecký a dětský bazén, kte-
ré jsou napojeny na úpravnu vody. Instalováno je také několik 
vodních prvků – vodní hřib, protiproud, masážní trysky, dnová 
vzduchová masáž. Dále areál mimo ploch pro slunění posky-
tuje návštěvníkům beach volejbalové hřiště s písčitým povr-
chem, pro naše děti věž se skluzavkami a šplhací prvky (šplha-
cí síť, vodící lano, …), pískoviště a čtyři houpačky. Návštěvní-
kům jsou zdarma k disposici slunečníky, které jsou rozmístěny 
kolem bazénu. V areálu se též nachází provozní budova s ve-
řejným pánským a dámským WC, místností pro plavčíky (oše-
třovna) a místností pro provoz občerstvení. V provozní době 
bude v části areálu koupaliště dostupné volné Wi-Fi připojení 
k internetu.
Provozovatelem areálu koupaliště je společnost ADAVAK, s.r.o.
Těšíme se na Vás.

odbor SMM 

Upozornění pro občany 
nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání
Upozorňujeme občany města Adamova, že dne 30. 6. 2019 
skončila splatnost místních poplatků za  komunální odpad 
a psy. Ti, kteří dosud nesplnili svoji poplatkovou povinnost, se 
vystavují nebezpečí navýšení poplatku za nedodržení termí-
nu splatnosti platebním výměrem nebo hromadným předpis-
ným seznamem s možností jeho navýšení až na trojnásobek. 
Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 600,- Kč, může být Vaše po-
platková povinnost navýšena až na 1800,- Kč. Z tohoto důvo-
du doporučujeme občanům, aby poplatek uhradili co možná 
nejdříve. 
Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) 
uhrazen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném ná-
hradním termínu, správce poplatku zahájí exekuční ří-
zení. Náklady řízení jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 
500 Kč, ale mohou být vyšší v  návaznosti na  výši nedo-
platku, způsob a průběh exekuce. 
Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, 
je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč 
na  jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také 
na to, že podání žádosti a úhrada správního poplatku ještě ne-

musí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se můžete ob-
rátit na ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel. č. 516 499 629,  
e-mail: silvie.muckova@adamov.cz

Odbor ekonomický

Místo pro přecházení 
u obchodního domu Albert

Na požadavky občanů a z důvodu zvýšení bezpečnosti větší-
ho množství chodců, přecházejících přes komunikace u  ob-
chodního domu Albert, bylo se Správou a údržbou silnic Blan-
sko, Dopravním inspektorátem Policie ČR a  Městským úřa-
dem Blansko, oddělením silničního hospodářství projednáno 
a  schváleno vodorovné dopravní značení V7b – „Místo pro 
přecházení“. Tato dopravní značka bude na  silnici umístěna 
v průběhu letních měsíců.
Upozorňujeme občany, že pro místa pro přecházení neplatí 
stejná pravidla jako pro klasické přechody pro chodce. Řidič 
vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci 
v místě pro přecházení ohrozit, chodci však mohou přecházet 
vozovku, jen pokud s  ohledem na  vzdálenost a  rychlost jíz-
dy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně 
směru nebo rychlosti jízdy. Chodci nemají před auty před-
nost, proto je nutno při přecházení komunikace dbát zvýše-
né opatrnosti. Prosím, informujte své děti, aby nedocházelo 
ke zbytečným úrazům.
Pro zvýšení bezpečnosti je místo pro přecházení nasvícené 
a z obou stran jsou umístěny dopravní značky A12a „Chodci“.

Odbor SMM

Události ve městě
Přijďte ukázat sousedo-
vi nebo babičce, že ten 
Váš guláš je nejlepší.  
Během vaření se odmě-
níte pěkně oroseným 
a  večer oslavíte výhru 
při taneční zábavě se 
skupinou PROROCK.
Vstupné pro veřejnost 
zdarma. Startovné pro 
soutěžící zdarma.

Ve spolupráci s MÚ Adamov pořádáme 3. ročník soutěže ve va-
ření gulášů. Akce proběhne v Adamově na Sklaďáku. Soutěžící 
se mohou hlásit na e-mail adamovgulase@gmail.com
Pro druhý ročník, jsme stanovili počet soutěžících na max. 8 
týmů. Proto doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Po zaslá-
ní e-mailu Vám zašleme informace k akci a pravidla soutěže. 
V  případě potřeby volejte na  telefon 720  163  032 od  12:00 
do 20:00 / Po-Pá.

PRŮBĚH DNE:
10:30 – 11:00  Příjezd, prezentace, chystání stanovišť
11:00 – 11:30  Start vaření
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13:00  Vstup pro veřejnost
17:30 – 18:30  Vyhlášení výsledků
19:00 – 01:00  Taneční zábava – skupina PROROCK

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin

Červenec
5. 7. MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, tel.: 516474310
6. 7. MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, tel.: 721425074
7. 7. MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38 , tel.: 

516462203
13. 7. MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38 , tel.: 

516462203
14. 7. MUDr. Adamová, Letovice, Masarykovo náměstí 18, tel.: 

516474018
20. 7. MDDr. Gořulová , Letovice, Masarykovo náměstí 

162/38, tel.: 792325594
21. 7. MUDr. Paulíčková, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.: 

725415615
27. 7. MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.: 

516414291
28. 7. MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516419538

Srpen
3. 8. MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, tel.: 516432138
4. 8. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4 , tel.: 516446428
10. 8. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 731144155
11. 8. MUDr. Loskot, Svitávka, Hybešova 197 , tel.: 516471210
17. 8. MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24   , tel.: 

516454046
18. 8. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516454338
24. 8. MUDr. Grenarová Marie, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

tel.: 724081182
25. 8. MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, tel.: 

516474369
31. 8. MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, tel.: 

735056656

Září
1. 9. MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16 , tel.: 

733644499
7. 9. MUDr. Křížová , Knínice u Boskovic, 330, tel.: 774844735
8. 9. MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 

516491263
14. 9. MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516418788
15. 9. MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488457
21. 9. MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12, 

tel.: 602882007
22. 9. MUDr. Láníková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488456
28. 9. MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516454338
29. 9. MUDr. Lukeš, Boskovice, Smetanova 24   , tel.: 

516454046

Říjen
5. 10. MUDr. Mikulášková, Letovice, Mánesova 468/2, tel.: 

516474488

6. 10. MUDr. Nečasová, Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2, 
tel.: 607812963

12. 10. MUDr. Padalík, Boskovice, Nemocnice Boskovice, tel.: 
516491263

13. 10. MUDr. Paděrová, Šebetov, 117 , tel.: 516465452
19. 10. MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, tel.: 516410786
20. 10. MUDr. Pernicová, Boskovice, Růžové nám. 16 , tel.: 

774177804
26. 10. MUDr. Pokorná M., Blansko, Gellhornova 9, tel.: 

516412422
27. 10. MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, tel.: 516419538
28. 10. MUDr. Roth, Ostrov, Zdrav. středisko, tel.: 516444326

Listopad
2. 11. MUDr. Řehořek  , Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488453
3. 11. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) , Poliklinika Blansko, 

Sadová 33, tel.: 516488453
9. 11. MUDr. Staňková V., Jedovnice, Zdrav. středisko, tel.: 

516442726
10. 11. MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, tel.: 

516477319
16. 11. MUDr. Semrádová, Sloup, Zemspol, 221, tel.: 516435203
17. 11. MUDr. Stojanov, Blansko, B. Němcové 1222/15, tel.: 

605184479
23. 11. MUDr. Ševčíková B., Blansko, Svitavská 1A, tel.: 

516416386
24. 11. MUDr. Ševčíková R., Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488454
30. 11. MDDr. Šméralová , Boskovice, Lidická 8, tel.: 731074479

Prosinec
1. 12. MUDr. Štrajtová, Černá Hora, Zdrav. středisko, tel.: 

608220806
7. 12. MUDr. Šumberová, Lysice, Komenského 429 , tel.: 

516472227
8. 12. MUDr. Švendová, Křtiny, Zdrav. středisko, tel.: 

516439404
14. 12. MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 734177800
15. 12. MUDr. Tomaštíková , Adamov, Smetanovo nám. 327 , 

tel.: 516446398
21. 12. MDDr. Trubáčková , Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488452
22. 12. MDDr. Veselý , Letovice, Masarykovo náměstí 162/38  , 

tel.: 792325591
24. 12. MDDr. Vrbová , Knínice u Boskovic, 330, tel.: 774844735
25. 12. MUDr. Vrtělová, Poliklinika Blansko, Sadová 33, tel.: 

516488455
26. 12. MUDr. Žilka, Benešov, 19, tel.: 516467313
28. 12. MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4 , tel.: 516446428
29. 12. MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, tel.: 731144155

1.1.2020 MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, tel.: 516456109

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Úrazová 
nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 
službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 
hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 hodin do 
20:00 hodin.
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Recyklace  
módní záležitost nebo 
správná věc pro naši budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně pla-
nety Země i  o  nevytváření zbytečných odpadů už slyšel 
nebo četl snad každý z  nás. Dnes a  denně na  nás z  médií 
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazu-
jících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě 
způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedíl-
nou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů 
je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již 
zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo 
a  plasty, které odnášíme do  barevných kontejnerů. Vytřídit 
můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elek-
trozařízení. 
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen 
tak se mohou dostat k  ekologické recyklaci. Například u  vy-
sloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít 
více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné 
suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další 
výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírod-
ních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání zne-
čištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky 
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních 
vod. 
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční elektrozařízení zdar-
ma odevzdávat ve sběrném dvoře společnosti Gama J+P, s.r.o. 
nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesví-
tí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dal-

ších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela 
zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete ode-
vzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKO-
LAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu na místo 
trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběr-
nými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně ulo-
žena do doby jejich přepravy k recyklaci.

Volný byt s přijatou 
dlouhodobou zálohou 
na nájemné
Město Adamov nabízí od 1. 10. 2019 k pronájmu byt 3+1 na uli-
ci Komenského 6 v Adamově. Jedná se o byt s přijatou dlouho-
dobou zálohou na nájemné.

Celková výměra bytu činí 81,70 m2, z toho výměra sklepa činí 
5,67 m2. Pronájem bytu je stanoven na dobu neurčitou.
Minimální částka dlouhodobé zálohy na  nájemné činní 
300 000 Kč.
Žádosti o byt budou podávány v zalepené obálce s ozna-
čením: „volný byt – neotvírat“
Vaše žádosti zasílejte na adresu Město Adamov, Pod Hor-
kou 101/2, 679 04 Adamov nejpozději do 31. 8. 2019.
Nabídky budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:
 • výše nabídnuté částky
 • splatnost nabídnuté částky
 • doba podání nabídky na podatelnu MěÚ Adamov



8

Vypomínka

Upřímně děkuji
Nedávno jsem oslavila své devadesáté narozeniny. A protože 
už nemohu svobodně opouštět svůj domov, přišli gratulanti 
za mnou. A věřte, že mně to moc potěšilo. S kytičkou a přáním 
přišly kamarádky, bývalé spolupracovnice i děvčata, se který-
mi jsem spolupracovala v mimopracovní činnosti. K mému ju-
bileu mi přišel popřát i starosta města pan Roman Pilát a s ním 
pan Jaroslav Budiš, kronikářka paní Budišová a ředitelka MKS 
Jitka Králíčková.
Tímto bych ráda poděkovala všem přátelům a známým, kteří 
mi k mému významnému jubileu blahopřáli ústně, telefonicky 
i písemně. Dokonce i v Adamovském zpravodaji. Děkuji srdeč-
ně za květinové a jiné pěkné a milé dárky.

Ing. Miroslava Kejíková 

Kultura

Dne 17. 6. tomu bylo 5 let, co 
nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek, děde-
ček pan František Vašíček.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka s rodinou.

Dne 11. 7. uplynou 4 roky, co 
nás navždy opustil pan Milan 
Poslušný.
Kdo jste ho znali, věnujte mu 
spolu s  námi tichou vzpo-
mínku.

Stále vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 16. července vzpomene-
me první výročí úmrtí paní 
Jindřišky Pokorné.

Stále vzpomínají sestra 
Miroslava, syn Jaroslav 

a vnučky Apolena, Viola, 
Juliana a Evangelina 

s rodinami.

Před rokem, dne 17. 7., zemřela milovaná maminka, babička 
a prababička, paní Jiřina Beranová.

S láskou stále vzpomíná dcera Jana 
s manželem a celá rodina.

Dne 21. července 2019 by se 
dožil můj manžel pan Jan Ba-
ďura 70 roků.

S láskou vzpomíná 
manželka Zdena s rodinou.

Poděkování za krásný zážitek
V sobotu 3. 5. 2019 jsme se v předsálí MKS shromáždili na ver-
nisáži výstavy fotografií Vladimíra Kejíka.
Název jeho poslední výstavy byl „Moje ohlédnutí“, kde rekapi-
tuloval celou svoji fotografickou dráhu.
Vystavené snímky zachycovaly nejen veškeré fotografické 
žánry a náměty, ale také grafické práce, které jsou pro dotvo-
ření snímků občas nezbytné.
Spojením těchto děl, vystoupením umělců z JAMU a násled-
ným posezením v kolektivu přátel vznikla atmosféra, na kte-
rou budeme dlouho vzpomínat.

Kamarádi Vladimíra Kejíka



9

Rybářské oslavy dne dětí 
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Vodní přestřelka MKM ze dne 12. 6. 2019
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Noc kostelů se vydařila
Jedenáctá Noc kostelů v Adamově je za námi. V letošním roce 
se podařilo připravit program ve spolupráci s nízkoprahovým 
zařízením pro děti a mládež Zlatá Zastávka Adamov a o zábav-
ný taneční program se postaral spolek Kolo-kolo, z.s.
Kulturní památka, kostel svaté Barbory v  Adamově, již poje-
denácté otevřela své dveře pro veřejnost v rámci tradiční akce 
Noc kostelů. Společnými silami jsme ve farnosti připravili kul-
turní program, který byl určený jak pro děti a mládež, tak i pro 
dospělé. Podařilo se nám navázat spolupráci s Charitou Blan-
sko, která zde hravou formou představila svou službu nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež Zlatá Zastávka Adamov. 
A že děti baví tančit, o tom jsme se mohli přesvědčit, díky do-
provodnému programu, který si připravil spolek Kolo-kolo, z.s.
Potvrdil se nám stálý zájem návštěvníků z různých koutů země 
- přivítali jsme jich na  170. Někteří k  nám přijeli z  blízka, jiní 
z dálky. Nejvzdálenější z ČR byl z Prahy, ze zahraničí k nám za-
vítali ze Slovenska, Švédska, Jordánska a Filipín.
Mnoho návštěvníků k nám dorazilo, aby zakusili nádheru, kte-
rou tvůrci vepsali do Světelského oltáře. A zveme i vás, abyste 
si jej někdy přišli prohlédnout.
Fotogalerii z akce naleznete na: 
https://farnostadamov.rajce.idnes.cz/Noc_kostelu_2019
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Slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie pod Světelským oltářem 
Ve čtvrtek dne 15. srpna 2019

Program:
17:15 Chrámový sbor sv. Barbory s liturgickým zpěvem
17:30 Slavnostní mše svatá
18:15 Recitál písničkářky Miloslavy Miji Peterkové a Karla Mi-
roslava Kučery
Po celý den budou probíhat komentované prohlídky unikát-
ní historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí 
mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary 
a Pramen Světla Matky Boží.

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz
Městský klub mládeže Vám 
přeje krásné prožití letních 
prázdnin, plných sluníčka, 
dobré nálady a  nezapome-
nutelných zážitků.
Upozorňujeme, že z důvodu čerpání ŘD bude provoz MKM 
v  červenci a  srpnu 2019 omezen. Aktuální provozní doba 
bude oznámena na webových stránkách města, na Fb a in-
formační tabuli v MKM.

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 červenec a srpen: Cestovatelské 
prázdniny na Zlaté zastávce vol. 2

Červenec
 - Společně budeme cestovat po Indii, Číně a Rusku
 - Naučíme se vařit typické pokrmy pro danou zemi
 - Budeme poznávat nové chutě, zvyky a tradice
 - Nové poznatky vždy shrneme v cestovatelském kvízu

Srpen
 - Tento měsíc budeme společně cestovat po  Francii, 

Španělsku, Česku a Slovensku
 - Naučíme se vařit typické pokrmy pro danou zemi
 - Budeme poznávat nové chutě, zvyky a tradice
 - Nové poznatky vždy shrneme v cestovatelském kvízu

+ speciální pečení na přání Krtkův dort

Podrobnější informace v zařízení anebo na facebooku 
Zlaté zastávky.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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/
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Léto s MKS Adamov  

 

 
 
1. července 2019 
 
ve 21:00 hodin 
na hřišti u školy Ronovská 
 
Vstupné: 80 Kč 

  
Také v letošním roce jsme pro vás pro zpříjemnění letních                 
večerů pozvali do Adamova mobilní letní kino – Biograf láska. 
Připraveny jsou pro vás 4 filmy a před jeden z nich zařadíme              
také pohádku pro děti.  
Začínáme filmem: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ. 
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf 
Havlík přichází s novou komedií s hvězdným hereckým 
obsazením Po čem muži touží. Scénář o věčném soupeření 
mužského a ženského světa napsal společně se spisovatelkou 
Radkou Třeštíkovou, která je jednou z nejprodávanějších 
domácích knižních autorek. 

 
2. července 2019 
 
v salonku MKS na Ptačině 
 
Vstupné dobrovolné. 

  
Martino Hammerle Bortolotti patří mezi umělce, kteří zavítali       
do Adamova již několikrát. Několikrát jsme se vypravili také my  
na jeho koncert do Valtic. 
 
Tentokrát vás však zveme na setkání „civilní“. Martino za námi 
zavítá na setkání u kávy, kde budeme mít možnost se o něm 
dozvědět mnohem víc. 
 
VÍDEŇSKÁ KÁVA S VÍDEŇSKÝM MISTREM… 
 
Zájemci o setkání si místo mohou rezervovat na č.t. 607518104. 

 
16. července 2019 
 
ve 20:30 hodin 
MDB – Biskupský dvůr 
 
Cena zájezdu: 650 Kč 
 
 
 
 

  
Bolek Polívka                                                                                                
– skvělý herec, který v červenci t.r. oslaví své 70. narozeniny.                
A vy máte možnost být při tom díky uvedení slavnostního  
představení LAKOMCE Městského divadla Brno. 
Představení je uváděno na Biskupském dvoře.  
Režie: Stanislav Moša 
Mimořádná nabídka: Návštěvníci tohoto představení mají 
možnost využít nabídky k zakoupení vstupenky spolu s knihou 
Bolek s vlastnoručním podpisem B. Polívky za cenu 990 Kč. 

 
18. července 2019 
 
ve 21:00 hodin 
hřiště za školou Ronovská r 
 
Vstupné: 100 Kč 
 

  
Biograf láska: ŽENY V BĚHU 
Komedie 2019 
 
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je 
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout 
maraton! 
Hrají: Zlata Adamovská, Vladimír Polívka, Ondřej Vetchý, 
Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová 
 

 
22. července 2019 
 
 
 
 
 

  
I. PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
Tradičně připravuje MKS na prázdniny několik výletů, které jsou 
určeny pro děti, dospělé i seniory. Podmínkou je, aby děti 
„vydržely“ to, co zajímá dospělé, a ti s nimi na oplátku absolvují 
aktivity, které mají rády děti.  
První prázdninový výlet nás zavede za dalšími rozhlednami,           
které jsme dosud nenavštívili. Bližší informace na plakátech.   
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12. srpna 2019 
 
v 10:00 hodin 
budova Janáčkova divadla 
Brno  
 
Cena zájezdu: 160 Kč 
 

 
 

 
II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
 
LETNÍ PROHLÍDKA BUDOVY JANÁČKOVA DIVADLA 
 
Na léto roku 2019 připravilo ND Brno cyklus prohlídek budov 
Národního divadla Brno. Zajímavá bude jistě zejména prohlídka 
Janáčkova divadla, která v uplynulém roce prošla generální 
rekonstrukcí.  
Maximální počet účastníků je 20 osob. 
 
Začátek prohlídky v 10 h. 
 
 

 
12. srpna 2019 
 
ve 21:00 hodin 
na hřišti u školy Ronovská 
 
Vstupné: 100 Kč 

  
S Biografem láska se rozloučíme filmem BOHEMIAN 
RHAPSODY Ten je oslavou rockové skupiny Queen, jejich                 
hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i 
životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž            
se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek  
mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím 
jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will 
Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian 
Rhapsody“.  
  

 
16. srpna 2019 
 
v 17:00 hodin 
na prostranství u kostela 
svaté Barbory v Adamově 
 
Vstupné dobrovolné. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zdeněk Junák 
patří mezi známé filmové a divadelní herce, znát ho můžete             
také z Českého  rozhlasu Brno, kde od pondělí do pátku   
moderuje pořad Srdcovky.  
Zdeněk Junák se však rád setkává také s dětmi. Pro ně má 
připravenu Kainarovu pohádku ZLATOVLÁSKA, do které se 
v jeho podání mohou přijít zaposlouchat děti i dospělí. 
 

 
17. srpna 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
III. PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
PUSTEVNY – STEZKA VALAŠSKA  
V Beskydech, pod vrcholem Tanečnice na Pustevnách, se       
otevírá nadzemní panoramatická Stezka Valaška.  
Stezka v oblacích je dlouhá 610 metrů a z nejvyššího patra věže, 
které je 22 metrů nad zemí, lze dohlédnout až na Jeseníky či 
Velkou Fatru. A právě sem zavítáme v rámci III. prázdninového 
výletu. Bližší informace na plakátech. 
 

 
22. srpna 2019 
 

  
IV. PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
OLOMOUC A OKOLÍ 
O krásách historického centra Olomouce se můžete přesvědčit 
spolu s MKS při posledním prázdninovém výletu. Opět si město 
prohlédnete trošku netradičně, a to z „Ololodi“ a z „Ološlapu“.         
Tak si ani tento termín nezapomeňte poznačit do kalendáře.           
Na plakátech najdete bližší informace. 
 

 
27. srpna 2019 
ve 20 hodin 
Vstup zdarma. 
 
ve 21:45 hodin 
na hřišti u školy Ronovská 
 
Vstupné: 100 Kč 

 
 

 
ČERTÍ BRKO – jak jsme slíbili, nezapomínáme s letním 
promítáním ani na děti. Ty se mohou těšit na pohádku. 
Po jejím skončení pokračujeme promítáním filmu pro dospělé 
TERORISTKA 
Teroristka je český film režiséra Radka Bajgara s Ivou  
Janžurovou v hlavní roli. Tato černá komedie vypráví o učitelce  
na penzi, která se rozhodne opatřit si zbraň a namířit ji na 
místního bosse poté, co zjistí, že spravedlnosti nelze docílit    
jinak. Scénář byl napsaný přímo pro Janžurovou.   
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Každý měsíc se děti z mateřských škol ve městě mo-
hou těšit na jejich "Dopoledne s pohádkou". Foto 

z představení "Pec nám spadla".

Zdeněk Junák - beseda "S úsměvem jedu dál..."

Zámecká jízdárna Valtice - koncert M. H. Bortolottiho

Petr Gazdík 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
„PÍSNĚ, KTERÉ MÁM RÁD“                                        30. srpna 2019 
  recitál herce Městského divadla 
 
 
Místo konání bude upřesněno. 
 
 
 
 
 
Upozornění na uzavření knihovny MKS v době prázdnin: 1. 7. – 30. 8. 2019 
MKS Adamov oznamuje čtenářům a návštěvníkům knihovny, že knihovna bude v letošním roce uzavřena po celou dobu 
prázdnin, a to z důvodu nutnosti provedení povinné revize knihovního fondu a čerpání řádné dovolené. 
 
Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov  
 
                                www.mks-adamov.cz 
Kontaktní spojení: 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III  
č.t. 516 446 590 pouze záznamník pro zanechání vzkazů, mobil 607 518 104 
e-mail  mks@mks-adamov.cz 
MKS - knihovna  
č.t. 516 446 817  
e-mail knihovna@mks-adamov.cz 
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Ze školních tříd

Květen u nás
Na  tento měsíc se naše děti těšily. „Den matek“ je svátek, 
na který si děti pro maminky připravily pásmo básniček, pís-
niček i  tanečků, vyrobily mamince přáníčko, a každý se těšil, 
jak maminku potěší vystoupením i malou kytičkou. Děti byly 
moc šikovné a  největší odměnou jim byl maminčin úsměv, 
pusa a pochvala.
V polovině května jsme vyjeli na výlet. První zástavka – Sta-
vebniny Zukal v  Rozstání. Děti viděly nakladač i  autojeřáb 
v akci – to bylo něco! Poté jsme pokračovali do Lažánek k My-
dlidědkovi . Děti si ve  skupinkách postupně vyrobily svíčku 
ze včelího vosku a  mýdlo. Vyslechli jsme si povídání o  včel-
kách, úlech, zpracování vosku i medu. Unavení, ale spokojení 
a  plni dojmů jsme se  vraceli do  školky na  oběd a  odpolední 
odpočinek.
A koncem května jsme ke „Dni dětí“ připravili pro děti „Týden 
dětské radosti“. V pondělí proběhl hod kuželkou s vyhodno-
cením nejdelšího hodu a sladkou odměnou v podobě nanu-
ku pro všechny děti. V úterý jsme šli na výlet k Sedmi dubům 
a k Památníku padlých lesníků. Po cestě jsme poznávali stro-
my, keře a pozorovali Adamov z výšky. Ve středu k nám přijelo 
Sférické kino s pohádkou. Ve čtvrtek jsme malovali na chodník 
před MŠ a poslední akcí byl v pondělí Pohádkový les, který pro 
nás každoročně v okolí „Sklaďáku“ pořádá ZŠ.
A je tu červen. Čeká nás „Rozloučení se školáky“ na školní za-
hradě Komenského 6, kde budou děti s rodiči plnit na stanovi-

štích úkoly, proběhne pasování předškoláků a na závěr disko-
téka se skupinou Velvet.
Už se všichni těšíme

Helena Marková 
MŠ Komenského 6

Den ke dni dětí…
První červen je super den. Je to totiž den dětí a takovýto svá-
tek trumfne máloco. A  na  jeho počest pořádáme každoroč-
ně týden dětské radosti pro naše nejmenší v mateřské škole. 
V rámci tohoto týdne se konalo sportovní dopoledne na hři-
šti nad školou. Celé to pro nás uspořádaly děti ze 4. třídy ZŠ 
Ronovská, v  čele s  jejich paní učitelkou a  vychovatelkami. 
A musím říct, že se jim to opravdu povedlo. Velkou roli zřejmě 
sehrálo to, že děti dětem rozumí, proto se dokážou ti o něco 
starší lépe trefit do vkusu těm o něco mladším a ušily jim dis-
ciplíny na míru. Něco více pro holky, něco pro kluky, něco pro 
všechny. Při plnění úkolů nebylo třeba dodržovat žádné dané 
pořadí, nemusel se dodržovat žádný časový limit. Děti si samy 
vybíraly jednotlivá stanoviště podle svého zájmu a na nich po-
tom plnily úkoly. Slalom s kopačákem, kopání na bránu, kužel-
ky, poznávání kytiček, koření, barev, srážení plechovek, chytá-
ní rybiček, střelba nerfkami. To všechno bylo v nabídce. Děti 
za splnění úkolů dostávaly drobné dárečky a celkově si užívaly 
péče starších žáčků a úžasného skoro letního počasí. Na konci 
dostaly nějakou tu dobrotu, což k podobným akcím neodmys-
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litelně patří. Je potřeba odměnit se za vynaložené úsilí a dopl-
nit energii! A já do následujících týdnů přeji nejen dětem, ale 
nám všem, aby nám přálo počasí, abychom v případě, že vyna-
ložíme nějaké úsilí dostali kýženou odměnu, abychom byli ak-
tivní a měli pak ze sebe dobrý pocit, abychom si dokázali taky 
odpočinout a  načerpat tak dostatek energie a  sil. Přeju nám 
všem to nejkrásnější a nejvoňavější léto, prázdniny a dovole-

nou. Každý, ať si prostě pečlivě vybere své ideální stanoviště 
a tam mu je dobře.

Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického

Pasování čtenářů 
Odpoledne dne 5. června byli žáci z 1. B a 11. června 2019 žáci 
z 1. A pasováni na čtenáře. 
Do školy se přišli podívat rodiče, prarodiče i sourozenci dětí. 
Překvapením pro děti v 1. B bylo, že si přišla poslechnout je-
jich čtení i paní ředitelka Mgr. Jana Burianová. V 1. A si přišla 
poslechnout čtení paní zástupkyně Mgr. Jaroslava Šmerdová 
a dorazil sem i král. 
Děti měly připravený program z básniček a písniček, které se 
naučily během 1. třídy. 
Obávaným a nejočekávanějším vrcholem odpoledne bylo ov-
šem samotné čtení. Žáci přicházeli po jenom ke stolu, aby ka-
ždý samostatně přečetl kousek pohádky. I  přes trému, která 
určitě některé děti svazovala, to zvládly výborně.
A tak mohly být úplně všechny děti pasovány slavnostně me-
čem na Čtenáře 2019. Dostaly čtenářský diplom od Krále Oty I, 
knížku a památeční „placku” Čtenář 2019, která jim bude tento 
den připomínat. 
Poděkování patří také všem maminkám, které připravily pro 
děti na závěr „sladkou tečku“.

Nejdřív slovo, potom větu,
mámo já to nepopletu.
Nejdřív větu, celé řádky,

táto dám to do pohádky.
Zvládnu přečíst každý list, 
mějte radost UMÍM ČÍST!

Soňa Karásková a Martina Burianová
třídní učitelky 1. tříd
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Potěšení pro tělo i ducha… V měsíci květnu v KOLE-KOLE, z.s. proběhla výstava i taneční vystoupení, které připravily děti od 2 do 11 
let. K akcím se vracíme krásnými fotkami od Jana Klimeše. /www.janklimes.com/
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Ze sportu
Turistika

V sobotu 1. června se adamovští turisté vypravili na 44. ročník 
Dálkového pochodu Krajem Pohádky máje. Tento pochod or-
ganizoval KČT 1. brněnská, oddíl Sport Brno.
My jsme si vybrali novou jubilejní „Helenčinu trasu“ k 70. výro-
čí odhalení sochy Helenky na Podkomorské myslivně. Start byl 
na Brněnské přehradě v restauraci U vesla. Pochodovali jsme 
krásným Přírodním parkem Podkomorské lesy. Mírným stou-
páním jsme došli k  Ríšově studánce, pokračovali jsme k  He-
lenčině studánce a došli na Podkomorskou myslivnu, kde byla 
kontrola a malé občerstvení. Myslivna je místem, kde žila He-
lenka z Mrštíkova románu „Pohádka máje“. Pokračovali jsme 
po  červené značce kolem potoka po  polní cestě mezi poli 
do Ostrovačic. Tři naši členové si vybrali kratší trasu, šli z pří-
staviště po NS Brněnská přehrada do Osady a zpět.
Ušli jsme 5 nebo 13 km, zúčastnilo se 23 turistů, z toho 2 hosté, 
vedla Marie Tejkalová

Na  neděli 9. června jsme si naplánovali vycházku do  obce 
Březské. Nasedli jsme do vlaku směr Níhov. Po značených
i neznačených cestách jsme prošli obcí Níhov, okolo rybníků 
a u Níhovského rybníka jsme se občerstvili v kiosku. Další ces-
ta vedla lesem a dále přes kopec až do obce Březské. Hlavní 

bod vycházky - Královničky. Královničky za zpěvu procháze-
jí vesnicí, jsou uspořádány v průvodu po dvojicích za sebou. 
Průvod vede král, dívka s  okrášleným březovým stromkem 
(májkem), za ní jde družina s královnou uprostřed. U jednotli-
vých usedlostí král průvod zastavuje, dívky navštěvují domác-
nosti, přinášejí požehnané čerstvé zelené výhonky jako sym-
bol omládlé přírody a příslib zdraví, síly a prosperity. Koledují 
a jsou za to odměňovány. Na několika místech ve vsi dívky pro-
vádí obřadní tance se zpěvy. Obchůzka a taneční obřad králek 
probíhá bez doprovodu muziky, zaznívá pouze zpěv. Muzika 
se zapojuje až po obchůzce. Slaví se Letnice, což je svátek sla-
vený 50 dnů po Velikonocích. 
Škoda, že jsme nemohli pobýt déle, protože k tanci a pohodě 
hrála cimbálová skupina Majerán. Dále naše kroky směřovaly 
okolo železniční trati a lesem do Vlkova.
Nádherné počasí zaručuje pěknou vycházku, zúčastnilo se 8 
turistek a 2 hosté. 
Pod vedením Irči Antoszewské jsme ušli 8 km.

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

Fajtův kopec
Vycházka se uskuteční v sobotu 27. července 2019.
Délka vycházky 13 km.
Trasa: Kozlov – Sviny – Ambrožný – Lhotky – památník Matka 
Vysočiny – Fajtův kopec – Velké Meziříčí.
Terén: zvlněný
Odjezd: ČD Adamov Os 7:13 hod., Brno-Židenice Os 7:56 hod.
Zpět: Velké Meziříčí Os 14:44 (16:44) hod. přes Křižanov, Brno-
-Židenice.
Jízdenka tam: Adamov – Křižanov, zpět: Velké Meziříčí – Ada-
mov.
Vycházku vede: Irča Antoszewska.

Z Hostěnic do Mariánského údolí
Vycházka se uskuteční v sobotu 13. července 2019.
Délka vycházky 8 km.
Trasa: Hostěnice – Horákovská myslivna – Mariánské údolí.
Odjezd: ČD Adamov Os 8:13 hod., Brno-Židenice Bus č. 202, 
v 9:02 hod. do Hostěnice chaty.
Zpět: Mariánské údolí MHD do Brno-Židenice.
Jízdenka: tam 6 zón, zpět 4 zóny.
Vycházku vede: Helena Kokrdová.

Stezka svobody
Vycházka se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019.
Délka vycházky 8 km.
Trasa: Sedlec u Mikulova – Mikulov.
Terén: rovina.
Odjezd: Adamov žel. st. Os 7:13 hod., Brno-Židenice Sp 7:52 
hod., Břeclav 9:40 hod..
Zpět: Mikulov ČD Os 13:54 hod. přes Břeclav, nebo Bus 14:10 
hod. na Zvonařku.
Jízdenka: tam všezónová (86,-), zpět: všezónová (vlak) nebo 10 
zón (Bus).
Vycházku vede: Irča Antoszewska.
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Rozpačitý závěr sezóny
Šipkový klub Adamov podruhé  
za 20 let chybí na MČR
V letošním roce byla změněna soutěžní pravidla, která přinesla 
novinku v podobě „play-off“. Tato novinka měla sloučit dub-
lované jednotlivé ligy. Hrálo se o 3 postupová místa na MČR. 
Doposud se hrávalo tak, že postupovali vítězové obou extra-
lig a  týmy na  druhém místě se utkali o  třetí postupové mís-
to. Naše dva týmy v extralize obsadily DC HORTNETS 1. místo 
a DC HURRICANE 5. místo. Podle loňských pravidel, by DC HO-
NETS postupovali na MČR. Podle nových pravidel se kvalifiko-
vali do play-off týmy z obou extralig od 1. do 6. místa, s tím, že 
první dva týmy z každé extraligy byly nasazeny do čtvrtfinále.
DC HURRICANE se utkali v předkole s Nouzkou Vyškov, kterou 
porazili a postoupili do čvrtfinále, kde podle nasazení narazi-
li na  DC HORNETS. V  adamovském derby byli úspěšnější DC 
HURRICANE, kteří postoupili do semifinále. Zde se utkali s tý-
mem ŠK Vyškov. Bohužel DC HURRICANE utrpěli první poráž-
ku. V  souboji o  třetí místo, které znamenalo postup na  MČR 
se utkali s MUSTANGEM BRNO B Němčice, utrpěli druhou po-
rážku.
Výsledky play off extraligy:
1. DC Frogs Žabčice, 2. ŠK Vyškov, 3. Mustang Brno "B" Něm-
čice, 4. DC Hurricane Adamov, 5. Rakol Brno, 5. Šenkýři Brno, 
5. Šilingrák Team Brno, 5. Hornets Adamov, 9. Šilingrák Team 
Brno B, 9. Snipers Brno, 9. Old Boys Brno, 9. Darts Klub Nouz-
ka Vyškov
Na  nový systém nejvíce doplatil DC HORNETS, kteří jedním 
prohraným zápasem navíc s DC HURRICANE přišli o celou se-
zónu. 

Jedinou pozitivní informací uplynulé sezóny je vznik třetího 
týmu DC PITBULLS Adamov. Ten absolvoval přípravku, kde ze 
šesti týmů skončil na 5. místě. Od další sezóny nastoupí do tře-
tí ligy. Doufám, že bude tato sezóna pro všechny naše týmy 
úspěšnější.
Závěrem bych chtěl všem, co se na činnosti klubu podíleli a po-
dílí poděkovat za obětavou a nezištnou práci pro klub, hráčům 
bych popřál mnoho úspěchů a celému klubu, aby nadále vzor-
ně reprezentoval Město Adamov jak v ČR, tak ve světě.

Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov

Dětský den na Šipkárně
V  rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádal 30. 5. 2019 
Šipkový klub ve spolupráci s městem Adamov již tradiční tur-
naj pro mládež tentokrát do  15 let. Turnaje se zúčastnilo 12 
hráčů a hráček, což je nejmenší počet za dobu pořádání tur-
najů. Pro nejlepších 6 byly připraveny poháry a  věcné ceny 
a na závěr se pro všechny zúčastněné losovala tombola s dal-
šími cenami. Po celou dobu turnaje bylo zajištěno pro účastní-
ky občerstvení a sladkosti zdarma. 

Výsledky turnaje:
1. KUREK Kuba, 2. POLZER Tomáš, 3. PILAŘ Matěj, 4. HLOUŠEK 
Martin, 5. MATOUŠEK Marek, 6. PROKŮPEK Martin, 7. KUREK Si-
mona, 8. PLAČEK, 9. UNČÍK Marko, 10. PILAŘ Jakub, 11. BURIAN 
Adam, 12. BARTA Petr

Ing. Milan Dudík
 Předseda Šipkového klubu
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 29. díl
V  ročníku 1990/91 hrálo první družstvo adamovského šacho-
vého oddílu v jedné ze skupin oblastního přeboru. Pohybovalo 
se v popředí tabulky a bylo tak nejlepším družstvem na okrese. 
Tvořili ho Z. Vopalecký, Z. Krkoška, K. Švehla, J. Grégr, M. Dra-
hovzal, P. Bednář, J. Šmehlík, P. Masák a R. Trunda. Druhé druž-
stvo působilo v šestičlenném okresním přeboru II. třídy, v němž 
zvítězilo. Kromě již jmenovaných Bednáře, Šmehlíka a Trundy 
v něm nastupovali J. Neumann, J. Bartošík, J. Gruber. R. Krkoš-
ka, K. Cibulka, L. Čech, E. Kriklová, Škarek a V. Novosad. Na jaře 
roku 1991 se v okresním přeboru jednotlivců umístil K. Švehla 
na 3. místě.
V  roce 1991 opustil adamovský oddíl Z. Vopalecký, na  druhé 
straně je koncem tohoto roku poprvé zmíněn jako žák budoucí 
výborný šachista Martin Handl.
Ve třech po sobě jdoucích sezónách v letech 1991 až 1994 hrá-
lo A-družstvo ve  skupině B oblastního přeboru a  B-družstvo 
v  okresním přeboru. V  Áčku hráli P.  Masák, K. Švehla, M.  Dra-
hovzal, J. Šmehlík, R. Trunda, P. Bednář, J. Grégr, Z. Krkoška, J. 
Slavík a Jiruše. Adamovské družstvo se umisťovalo v horní po-
lovině tabulky. V  B-družstvu zaskakovali P.  Bednář, J. Šmehlík 
a R. Trunda z Áčka, dále hráli J. Smrčka, J. Neuman, K. Cibulka, 
J. Koudelka, V. Novosad, J. Gruber, J. Slezák, J. Bartošík, Škarek 
a M. Handl. Kromě něho se ještě mezi mladými nadějemi prosa-
zovala Jana Gruberová. Na turnajích dosahoval výborných vý-
sledků v rapid šachu P. Masák. V prosinci 1992 vyhrál ve Sloupě 
početně obsazený turnaj, na  kterém se sešla okresní šachová 
špička. Za necelé dva měsíce se stal vítězem okresního přeboru 
v tomto druhu hry pro rok 1993. V obou případech obsadil dru-
hé místo K. Švehla.
V  ročnících 1994/95 až 1996/97 stavěl oddíl do soutěží pouze 
jediné družstvo. To startovalo ve skupině B oblastního přeboru 
jih a obsazovalo v něm místa blízká středu tabulky. Hráli v něm 
K. Švehla, P. Masák, M. Drahovzal, P. Bednář, J. Šmehlík, J. Sle-
zák, J. Grégr, R. Trunda, Jiruše a J. Gruber. Na podzim 1994 po-
sílil družstvo blanenský šachový veterán Milan Novotný a před 
sezónou 1996/97 přestoupil z Letovic skvělý hráč Pavel Loubal. 
Do zápasů začal být nasazován talentovaný M. Handl. O Váno-
cích 1994 vyhrál K. Švehla ve Sloupě největší turnaj na okrese. 
Přeborníkem okresu v rapid šachu pro rok 1996 se stal P. Masák. 
V  roce 1997 vybojoval titul přeborníka okresu v  bleskové hře 
K. Švehla. Jeho vzrůstající výkonnosti si povšiml šachový oddíl 
Univerzity Brno a nabídl mu hostování v několika zápasech dru-
hé nejvyšší republikové soutěže družstev.
V  sezóně 1997/98 obsadilo A-družstvo v  oblastním přebo-
ru předpředposlední místo, bylo to ale již místo sestupové. 
B-družstvo se umístilo v  tomto ročníku v  okresním přebo-
ru na  druhém místě. Od  sezóny 1998/99 přihlašoval adamov-
ský oddíl do soutěží opět jen jediné družstvo, které do sezóny 
2001/02 oscilovalo mezi okresním přeborem a oblastním pře-
borem jih. K. Švehla získal v roce 1998 výkonnostní třídu kan-
didáta mistra. V té době hrával za brněnskou Univerzitu. Hráči 
P. Masák a P. Loubal vypomáhali družstvu ASK Blansko ve vyš-
ší soutěži. V  roce 1999 ovládli adamovští hráči okresní přebor 
v bleskové hře, když prvá tři místa obsadili P. Masák, P. Loubal 
a M. Handl. V roce 2000 přechází P. Masák, jenž jako další pří-
slušník adamovského oddílu splnil podmínky pro udělení třídy 
kandidáta mistra, do oddílu ve Sloupě, v dalším roce ho násle-
dovali P. Loubal a M. Handl. Zakladatel adamovského oddílu J. 
Grégr již v té době působil v oddílu blanenského ČKD.

V ročníku 2002/03 se oslabenému adamovskému týmu postou-
pit z okresního přeboru už nepodařilo. Hráli v něm J. Šmehlík, 
Ján Mižák, P. Bednář, Pavel Gruber, Ján Kuník, Dušan Hloušek, 
J. Gruber, Filip Dobrovolný, J. Slavík a Pavel Kratochvíla. V ná-
sledné sezóně obsadilo v okresním přeboru dokonce poslední 
místo, v navazujícím ročníku 2004/05 však v něm dále pokračo-
valo. Od tohoto ročníku se do soutěží opět zapojilo družstvo B. 
Za Áčko nastupovali J. Šmehlík, M. Novotný, P. Bednář, P. Gru-
ber, J. Kuník, D. Hloušek, J. Gruber a  F. Dobrovolný, za  Béčko 
pak J. Kuník, J. Slavík, D. Hloušek, P. Kratochvíla a žáci Ladislav 
Holoubek, František Ptáček a Pavel Heberstein. V této době se 
adamovský odchovanec P. Masák stal dvakrát okresním přebor-
níkem v bleskovém šachu.
V  sezóně 2005/06 obsadilo družstvo v  okresním přeboru sice 
druhé místo, které ale stačilo k  postupu do  krajského přebo-
ru II. třídy. Zasloužili se o  to Daneš Polách jako host, J. Šmeh-
lík, M. Novotný, P. Bednář, F. Dobrovolný, J. Slavík, J. Kuník, D. 
Hloušek a  R. Trunda. Toto družstvo posílené o  navrátilce K. 
Švehlu skončilo v další sezóně ve II. třídě krajského přeboru se 
14 body ze 32 možných v  bezpečném středu tabulky. Druhé 
adamovské družstvo startovalo v okresním přeboru. V popiso-
vaných dvou letech obhájil titul okresního přeborníka v blesko-
vé hře P. Masák, nejprve jako člen lipoveckého oddílu, v dalším 
roce startoval za Rudici.
V  ročníku 2007/08 se do  adamovského družstva vrátili také 
P.  Masák a  M. Handl a  hned z  toho bylo 2. místo ve  skupině 
A krajského přeboru II. třídy. Další družstva startovala v okres-
ním přeboru a okresní základní soutěži, obě skončila uprostřed 
tabulky. Historický postup do krajského přeboru I. třídy se po-
dařil v sezóně 2008/9, kdy adamovské družstvo s náskokem 4 
bodů ve své soutěži zvítězilo. Postup vybojovali M. Handl, Jan 
Píše, K. Švehla, P. Masák, D. Polách, P. Loubal, J. Šmehlík a Radek 
Trmač. V soutěžích si velice dobře vedla také zbývající družstva. 
B-družstvo obsadilo v okresním přeboru 3. místo, které stači-
lo na  postup do  krajského přeboru II. třídy. V  něm startovali 
D. Polách, P. Loubal, J. Šmehlík, R. Trmač, P. Bednář, J. Slavík, J. 
Gruber a D. Hloušek. C-družstvo pak obsadilo ve finálové skupi-
ně okresní základní soutěže 2. místo. Zasloužili se o to přede-
vším D. Hloušek, Pavol Mikuš, J. Kuník, Vladimír Beneš, Zdenek 
Schneider a P. Kratochvíla. K mistrovské partii mezi dospělými 
nastoupila v  tomto družstvu také Petra Masáková a  vyhrála 
ji. To zase nebylo tak velké překvapení, protože Petra skonči-
la v roce 2008 čtvrtá a v roce 2009 dokonce na medailovém 3. 
místě na Mistrovství ČR v kategorii dívek do 8 let.
V  individuálních startech si dobře vedli i  další adamovští hrá-
či. V  sezóně 2006/07 se podařilo M. Handlovi zvítězit v  něko-
lika po  sobě jdoucích významných okresních turnajích pořá-
daných v  Lipovci, Sloupu, Křtinách, Blansku a  opět ve  Sloupu 
na  Memoriálu Jiřího Hasoně. Další sloupský tradiční Vánoční 
turnaj vyhrál v roce 2008 popáté v řadě P. Masák. Na okresním 
přeboru v bleskové hře obsadili v roce 2008 první tři místa ada-
movští šachisté, zvítězil M. Handl. Ten v tomto roce splnil jako 
třetí z  adamovské líhně normu pro udělení výkonnostní třídy 
kandidát mistra.
Úspěšné bylo družstvo Adamova v roce 2008 v krajském přebo-
ru v bleskové hře, v němž v sestavě K. Švehla, P. Masák, P. Lou-
bal a  D. Polách zvítězilo. Následně pětice P.  Masák, K.  Švehla, 
M. Handl, D. Polách a P. Loubal obsadila v Poháru Jihomorav-
ského šachového svazu v rapid šachu třetí místo. V obou těchto 
šachových disciplínách si tím vybojovali postup na mistrovství 
republiky. Dali přednost startu v soutěži bleskovek, v níž v kon-
kurenci ligových týmů skončili na osmnáctém místě.

-dtk-
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S kolem kolem Adamova
Cesta za knedlíkem '19
Po roce jsme se opět vydali do Blučiny nedaleko Židlochovic. 
Stalo se tak 15. června, kde jsme se setkali ve čtyřech u benzi-
nové stanice, odkud jsme společně vyrazili. Tentokrát se výle-
tu zúčastnil Lukáš, Radek, Kamil a Martina.
Krásné počasí nás provázelo celý den až do Blučiny, kam jsme 
bez nehody dorazili. Zde jsme každý ochutnali místní knedlí-
kový pokrm.
Po řádném odpočinku se naše skupina rozdělila. Lukáš s Rad-
kem se začali ubírat zpět k domovu. Kdežto Kamil s Martinou 
si výlet prodloužili přes Vranovice a Strachotín k Dolním Duna-
jovicím na koupačku. Pak dojeli do Vranovic a využili vlak pro 
zrychlený přesun blíže k domovu. Ze Židenic jeli opět kolmo 
směr Adamov.
První skupina ujela cca 80 km, druhá pak přes 90 km. Díky 
všem za účast.

K24
První dvacetičtyřhodinový maraton, který startoval a zúčast-
nili se jej adamováci, byl závod K24 v Újezdě u Brna. Ten začal 
již v pátek 21. června 2019 ve čtyři hodiny odpoledne. Z Ada-

mova na trať vyrazili Kamil Vašíček, Martina Koláčková a Lu-
káš Malý. Počasí, které první den a přes noc bylo příjemné, se 
zhoršilo druhý den kolem poledne. Na části trati, která celkem 
měřila 28,4 km, začal vát protivítr, který cyklistům značně zne-
příjemnil jejich cestu. Na déšť jsme měli štěstí, přišel při vy-
hlašování výsledků, když jsme již byli všichni schovaní. Nej-
víc okruhů si připsal Lukáš, který jich zdolal celkem dvanáct 
(340,8 km). Kamil na trať vyjel osmkrát (227,2 km) a Martina, 
jejíž to byl první závod, se 170,4 km udělala šest koleček.

Ždírecký triangl
Druhý závod, který se jel ve stejném termínu, jen s  tím roz-
dílem, že startoval, až v sobotu, byl Ždírecký triangl, který se 
jede v Ždírci nad Doubravou na Vysočině. Celkově náročnější 
závod si zvolili adamovští Radek Janků a Michal Králík. I přes 
vydatný déšť, který tento závod sužoval, Radek ujel 447 km, 
přičemž se umístil na 23. místě, a Michal s 310 km se umístil na 
celkově 38. pozici.

Za S kolem kolem Adamova Lukáš Malý
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Příběh 
mladého nadějného osmnáctiletého 
kulturisty Davida Kopřivy z Adamova 
O kulturistiku se začal zajímat ve svých 15 letech. Svého prv-
ního úspěchu dosáhl jako sedmnáctiletý mladík v  loňském 
roce 12. května 2018 na  soutěži Mistrovství Moravy a  Slez-
ska dorostu a  juniorů v  kulturistice, kde se umístil na  pátém 
místě, týden poté na  Mistrovství ČR zaujal 7. místo. Celý rok 
se pod trenérským ve-
dením Obořil Elite Team 
připravoval na  letošní 
sezonu, kterou zahá-
jil účastí na  1. ročníku 
Mezinárodní pohárové 
soutěže v  kulturistice 
Extrifit Cup Kutná Hora 
dne 11. května 2019. Zís-
kal 2. místo v  kategorii 
dorost do  77 kg. Tímto 
nastartoval své letošní 
úspěchy a dne 18. květ-
na 2019 zvítězil a odnesl 
si zlatou medaili ve  své 
kategorii starší dorost 
nad 72 kg na  Mistrov-
ství Moravy a  Slezska 
dorostu a juniorů v kul-
turistice, physique, bo-
dyfitness a  bikinyfit-
ness ve Valašském Mezi-
říčí. Zároveň se stal i ab-
solutním vítězem všech 
kategorií staršího do-
rostu. Následně trium-
foval na  Mistrovství ČR 

v Bohumíně dne 25. května 2019 a získal titul Mistra ČR v ka-
tegorii kulturistika starší dorost nad 72 kg a opět získal pohár 
za  absolutního vítěze v  kategoriích staršího dorostu. Kromě 
zmíněné kategorie se utkal se staršími soupeři, a to v kategorii 
juniorů do 77 kg. Zde se umístil na krásném 4. místě. Jsou to 
pro něj obrovské úspěchy a zároveň výzvy k dosahování stále 
lepších výsledků. Letos by se ještě rád zúčastnil podzimních 
soutěží. Následnou přípravu však bude směřovat na  sezonu 
příštího roku, kdy už bude soutěžit pouze v kategorii juniorů.

krásné bydlení uprostřed přírody

724 170 907 www.bdronovska.cz info@realforus.cz

Adamov - Ptačina
Budova na kopci 
u lesa s pěkným výhledem,

poslední byty 1+kk a 2+kk
 s balkonem, sklepem

a parkovacím místem v ceně

20 minut do Brna 
autem či vlakem

POSLEDNÍ BYTY K PRODEJI

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

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

 ♦ Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337

 ♦ Koupím garáž na Horce (internát). Telefon: 605 825 526

 ♦ Zařídím ekologickou likvidaci motorového vozidla, tel.: 
737 372 634

 ♦ Koupím pro svoji rodinu dům ve vaší obci v dobrém 
technickém stavu: 2+1 i větší, napojený na veškeré IS., 
s koupelnou, WC, kuchyňskou linkou, dvorem a  ma-
lou zahradou. Do 700 000 korun. Kontakt: BronislavKa-
dlec@seznam.cz

 ♦ Koupíme byt 2+1/3+1 v  Adamově. Nabídněte. Tel. 
732 309 827

 ♦ Nabízím hlídání Vašich dětí během letních prázdnin. 
Jsem studentka druhého ročníku Střední pedagogické 
školy. Kontakt: Veronika Volgemutová, tel. 735 001 272, 
723 218 257, email: vercavolgemutova1@gmail.com, Fb: 
Véja Volgemutová.

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 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 31.8.2019 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 služeb internetu !!!

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. Rozšiřuje-
me 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.  NOVĚ SMART TELEVIZE HISENSE 2016+.


