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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 20. schůzi konané dne 31.8.2011 
mimo jiné RM:
 • Vzala na  vědomí zápis hodnotící komise 
ze dne 9. 8. 2011 k  vyhodnocení veřejné 
zakázky na  stavební práce v  rámci akce 
„Oprava chodníku P.  Jilemnického-lichá 
čísla“, s tím, že schválila nejvýhodnější na-
bídku od společnosti ARK stav, s.r.o., Ros-
tislavovo náměstí 59/7, Brno a  schválila 
Smlouvu o dílo s touto firmou.
 • Vzala na  vědomí zápisy ze  3. zasedání 
Sportovní komise konané 11. 8. 2011, z 8. 
zasedání Kulturně informační komise ze 
dne 22. 8. 2011 a zápis z komise MHD ko-
nané 23. 8. 2011.
 • Schválila smlouvu o  budoucí smlouvě 
o  zřízení věcného břemene a  souhlasu 
se zřízením stavby mezi Městem Ada-
mov a JMP Net, s.r.o., Brno na pozemcích 
parc.č. 215/3, č.245/1, č.252/5, č.254/1, č. 
263, č. 264/1, č.271, č.272, č. 274, č. 289/4, 
č.295, č.296/1, č.301/4, č.301/6, č. 301/7, 
č.301/8, 304/1, vše v  k.ú. Adamov. Jedná 
se o  smlouvu týkající se rekonstrukce sítí 
plynovodu IV. etapy na  ul. Osvobození 
a Dřínová.
 • Schválila smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby mezi Městem Adamov 
a JMP Net, s.r.o., Brno na pozemcích parc.č. 
284/6, č.322/2, č.374/10, č.391, č. 662/3, 
vše v  k.ú. Adamov. Jedná se o  smlouvu 
týkající se rekonstrukce sítí plynovodu III. 
etapy na  ul. Sadová, Lesní a  část ul. Ko-
menského.
 • Schválila smlouvu o  právu provést stav-
bu přípojky plynu mezi Městem Adamov 
a  MUDr.  Evou Tomaštíkovou a  Pharm-
Dr. Vlastou Daňkovou. Jedná se o realizaci 
přípojky plynu DN 50 do objektu zubního 
střediska a lékárny na Smetanově náměstí.
 • Schválila smlouvu o  zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na  pozem-
cích parc.č.238/1, č. 238/28, č.238/29, 
č.46/30, č.399/2, č.399/16, č.399/15 a lávce 
pro pěší; ev.č. ADA 204 na  pozemku par-
c.č.403/2, vše v  k.ú. a  obci Adamov mezi 
Městem Adamov a fy ABLE agency, s.r.o.
 • Schválila smlouvu o  budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene na akci „Nový 
kabel fy ABLE agency, s.r.o. v  Adamově 
– ul. Fibichova“ mezi Městem Adamov 
a ABLE agency, s.r.o.
 • Schválila záměr odprodeje části pozemků 
parc.č.458/218, č. 538/1, vše v  k.ú. a  obci 
Adamov a  ukládá odboru KT vyvěšení 
schváleného záměru na úřední desce.

 • Schválila Smlouvu č. 01/2011/MV o nájmu 
movitých věcí mezi Městem Adamov (pro-
najímatel) a  Městem Letovice (nájemce). 
Smlouva se týká krátkodobého občasné-
ho pronájmu laserového měřiče rychlosti 
v majetku Města Adamov pro použití MP 
Letovice.
 • Udělila v  souladu s  vyhláškou č. 1/2004 
o  udržování a  čistoty pořádku ve  městě 
Adamově, článku 8 výjimku pro pořádání 
Rockové letní noci konané dne 3. 9. 2011, 
týkající se doby ukončení veřejné produk-
ce hudby s tím, že konec této akce je povo-
len do 02:00 hodin.
 • Rozhodla, že se Město Adamov bude spo-
lupodílet na  konání akce Rocková letní 
noc, konané dne 3. 9. 2011 v  Adamově, 
a to především v oblasti přípravy místa ko-
nání a následného úklidu po této akci.
 • Schválila Smlouvu č. 516905 na  dodávku 
vody s firmou ADAVAK s. r. o. na zavlažová-
ní fotbalového hřiště v Adamově I. 
 • Schválila připojení k  distribuční soustavě 
plynu pro firmu VERMI CULTURE CZ s.r.o.
 • Projednala a  doporučila Zastupitelstvu 
města Adamova schválit smlouvy o  po-
skytnutí dotace z  rozpočtu Města Ada-
mova pro přímou podporu sportu a tělo-
výchovy. 
 • Schválila Smlouvu o  provedení auditu 
pro zvláštní účely, mezi Městem Adamov 
a AUDIT – DANĚ, spol. s r.o., na provedení 
auditu použití nadačního příspěvku z Na-
dace ČEZ. K uzavření této smlouvy dochá-
zí proto, že příjemce nadačního příspěvku 
je dle smlouvy povinen nechat ověřit čer-
pání prostředků poskytnutých nadací au-
ditorem zapsaným v  seznamu auditorů. 
Zpráva o auditu bude součástí vyúčtování 
příspěvku. 
 • Doporučila Zastupitelstvu města Adamo-
va schválit přijetí investiční účelové dota-
ce ve výši 490.000,- Kč, na nákup nového 
dopravního automobilu pro JSDH Ada-
mov.
 • Doporučila Zastupitelstvu města Ada-
mova uložit starostovi předložit návrh 
rozpočtového provizoria na  období le-
den – únor 2012 ke  schválení Zastupitel-
stvu města Adamova v termínu do 31. 12. 
2011 a předložit návrh rozpočtu na r. 2012 
ke schválení Zastupitelstvu města Adamo-
va v termínu do 28. 2. 2012.
 • Schválila Dodatek č. 8 Smlouvy o  nájmu 
nebytových prostor č. 01/2006/SN ze dne 
1. 2. 2006 s MVDr. Jiřím Bártou, veterinární 
ordinace.
 • Vzala na  vědomí návrh Dodatku č. 2 
Smlouvy o  zajištění financování systému 
IDS JMK s Jihomoravským krajem a dopo-

ručila Zastupitelstvu města Adamova ten-
to dodatek schválit.
 • Vzala na  vědomí žádost o  projednání 
úprav Tarifu IDS JMK ze dne 26. 7. 2011 
od KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno a doporu-
čila Zastupitelstvu města Adamova schvá-
lit navržené úpravy Tarifu IDS JMK od 1. 1. 
2012. Jedná se o  navýšení cen jízdného 
a další úpravy týkající se městské hromad-
né dopravy v Adamově z důvodu navýšení 
snížené sazby DPH.
 • Schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce 
č. 03/2006/SV ze dne 21. 4. 2006 s Diecézní 
charitou Brno – oblastní charita Blansko.
 • Schválila přidělení bytu č. 65 s  přijatou 
dlouhodobou zálohou na nájemné na ul. 
Komenského 6 v  Adamově žadateli dle 
zápisu Komise pro přidělování bytů s při-
jatou dlouhodobou zálohou na  nájemné 
ze dne 10. 8. 2011 a  současně schválila 
Smlouvu o nájmu tohoto bytu.
 • Neschválila Nájemní smlouvu č. 01/2011 
s Věrou Svačinovou – BUFET na pronájem 
části pozemku par. č. 533/5 (před provo-
zovnou bufetu v  Domě služeb na  Druž-
stevní 1 o rozloze 48 m²) a nájemní smlou-
vu č. 02/2011 s  Ing.  Aloisem Keprtem – 
HERNA BAR TERASA OÁZA na  pronájem 
části nemovitosti par. č. St. 821 (bezpro-
středně před provozovnou HERNA BAR 
TERASA OÁZA), a  to z  důvodu předpo-
kládaného zahájení celkové rekonstrukce 
Domu služeb.
 • Schválila program 7. Zasedání Zastupitel-
stva města Adamova.

Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova:
Dne 15.9.2011 se konalo 7. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, členy 
zastupitelstva:
 • Byla schválena bezúplatná směna části po-
zemku parc.č. 247/1 v  k.ú. a  obci Adamov 
o výměře 75m2 v majetku manželů Svobodo-
vých (na tomto pozemku má Město Adamov 
zrealizovaný chodník pro veřejnost) za  část 
pozemku parc.č.247/1 ve  stejné výměře; tj. 
75 m2, který je v majetku města a přímo sou-
sedí se zahradou manželů Svobodových.
 • Byl schválen prodej části pozemku parc.č. 
301/4 v  k.ú. a  obci Adamov o  výměře 6 m2, 
za  celkovou cenu 6.000,- Kč panu Hartlovi, 
Adamov. Jedná se o plochu, která je potřeb-
ná pro dokončení sociálního zázemí objektu 
zvaného „Farinka“.
 • Byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvě-
ru č. 232/396-10 mezi Městem Adamov 
a  Státním fondem rozvoje bydlení se síd-
lem v Olomouci. Dle stávající smlouvy nárok 
na vyčerpání úvěru je město povinno uplat-
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nit nejpozději do  20. 9. 2011. Dodatek č. 1 
tuto dobu prodlužuje, a to do 25. 12. 2012.
 • Bylo schváleno přijetí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 106.000,- Kč, na úhradu ztráty 
vzniklé poskytováním žákovského jízdného 
dopravci, zajišťujícímu pro město Adamov 
veřejnou dopravu.
 • Bylo schváleno přijetí investiční účelové do-
tace ve  výši 490.000,- Kč, na  nákup nového 
dopravního automobilu pro JSDH Adamov.
 • Byly schváleny Smlouvy o  poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Města Adamova mezi Městem 
Adamov a FK Adamov (sml.č.8/2011), Šipko-
vým klubem Adamov (sml.č.9/2011), sdruže-
ním hráčů pétanque Fenyx (sml.č.10/2011), 
TJ Sokol Adamov (sml.č.11/2011) a TJ Spartak 
Adamov (sml.č.12/2011).
 • Byla schválena rozpočtová opatření č. 4/2011 
a 5/2011.
 • Bylo uloženo starostovi předložit návrh roz-
počtového provizoria na  období leden – 
únor 2012 ke schválení Zastupitelstvu města 
Adamova v termínu do 31. 12. 2011 a návrh 
rozpočtu na  r. 2012 ke  schválení Zastupi-
telstvu města Adamova v  termínu do  28. 2. 
2012.
 • Byl schválen Dodatek č. 2 Smlouvy o zajiště-
ní financování systému IDS JMK s Jihomorav-
ským krajem. Smlouvou se město zavázalo 
hradit příspěvek do  účelového fondu Jiho-
moravského kraje na  zajištění provozu IDS 
JMK. Dodatkem dochází k  aktualizaci statis-
tických údajů resp. k výši příspěvku a k úpra-
vě výše úhrad fin. příspěvku dle účelovosti. 
Doposud (dle dodatku č. 1) město hradí fin. 
příspěvek ve výši 45,- Kč/obyvatele na stan-
dard dopravní obslužnosti v  rámci IDS JMK 
a 5,-Kč/obyvatele na zajištění fungování a ko-
ordinaci IDS JMK. Nově bude příspěvek činit 
50,- Kč/obyvatele na  standard dopravní ob-
služnosti v  rámci IDS JMK a z  toho max. 5% 
k  úhradě nákladů spojených se zajištěním 
fungování a  koordinace IDS JMK. Dále do-
datek upravuje skončení smluvního vztahu 
a majetkové vypořádání. 
 • Nebyly schváleny úpravy tarifu IDS JMK k 1.1 
2012 předložené společností KORDIS, s.r.o. 
a  bylo uloženo starostovi zahájit se společ-
nosti KORDIS, s.r.o. s  cílem vyjednání tarifů 
pro linku 215 na  výši odpovídající průměr-
nému navýšení platných tarifů, které bylo 
schváleno Radou JmK dne 30. června 2011.
 • Byl vzat na vědomí zápis z Finančního výboru 
ze dne 12. 9. 2011.
 • Byl vzat na  vědomí zápis z  Kontrolního vý-
boru ze dne 22. 6. 2011, na základě kterého 
byl zastupitelstvem kontrolní výbor pověřen 
provedením kontroly smluv uzavřených mezi 
Městem Adamov a  společností ČEZ Energo, 
s.r.o. a dále mezi společnostmi Adavak, s.r.o. 
a  ČEZ Energo, s.r.o. Současně bylo ulože-

no Radě města Adamova zajistit předložení 
všech souvisejících smluv s  těmito subjek-
ty na  nejbližší jednání kontrolního výboru. 
Na základě návrhu pana místostarosty bude 
výsledek této kontroly zveřejněn ve Zpravo-
daji.
 • Byla vydána Změna  Územního plánu města 
Adamov, označená jako A12, včetně jejího 
odůvodnění, formou opatření obecné po-
vahy, současně bylo ověřeno, že Změna A12 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, 
s  územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem krajského úřadu a  bylo vzato 
na  vědomí, že námitky proti návrhu Změny 
A12 nebyly uplatněny. Změna se týká lokality 
v Adamově III. – sídliště Ptačina, objekt býva-
lé výměníkové stanice na ulici P. Jilemnické-
ho včetně okolních pozemků.
 • Byl projednán koncept návrhu Územního 
plánu Adamov. Veřejné projednání koncep-
tu Územního plánu Adamov se bude konat 
8. 11. 2011 v 15:00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Adamově.
 • Byl schválen Dodatek č. 2 k Pravidlům Města 
Adamova pro použití prostředků úvěrového 

Vážení občané, dovoluji si tímto jako kompetentní osoba za dohled nad obchodními společnostmi 
města Adamova informovat k záměru umístění kogenerační jednotky v prostorách kotelny u nádraží. 
Zjednodušeně řečeno, kogenerační jednotka na plyn vyrábí současně elektrickou energii a teplo. Toto 
odpadní teplo chce město využít pro svou tepelnou soustavu.

Po přibližně devíti měsících přípravy rozhodla Rada města Adamova na svém jednání a na jednání 
společníka společnosti Adavak, s.r.o. o výběru investora, který na své náklady zbuduje kogenerační jed-
notku. Průběžně od konce minulého roku byli o podmínkách výběru informováni jak zastupitelé, tak 
zástupci společenství vlastníků jednotek v rámci pravidelných schůzek. Mezi podmínky výběru patřilo 
mimo jiné, že město neinvestuje ani korunu ze svého rozpočtu, kogenerační jednotka bude dodávat 
teplo v letních měsících zejména z důvodu prodloužení životnosti stávající technologie a kalkulace ceny 
tepla z kogenerační jednotky bude závislá pouze na vývoji ceny plynu. Dalšími podmínkami je pak na-
pojení na stávající systém měření a regulace v režii investora, žádný závazek minimálního odběru tepla 
a žádný závazek ze strany města Adamova jako pronajímatele prostor v případě, kdy záměr investora 
nebude úspěšný. 

Zástupcům občanů byly následně po  rozhodnutí předloženy veškeré smluvní dokumenty s  tímto 
rozhodnutím spojené. Mimo již zmiňované prodloužení životnosti stávající technologie by tento zá-
měr měl přinést úsporu v částkách placených za tepelnou energii, vykompenzovat státem plánované 
zvýšení daně z přidané hodnoty a poskytnout městu konkurenční výhodu v porovnání s výstavbou lo-
kálních kotelen.

Intenzivně probíhá nyní i poptávkové řízení pro nákup plynu na příští rok. Již nyní je zřejmé, že do-
jde k zásadní úspoře i v této oblasti, velkoobchodní ceny jsou již na jiné úrovni než maloobchodní ceny 
pro lokální kotelny a rozdíl se neustále zvětšuje. Z důvodu probíhajícího řízení není možné informaci 
více konkretizovat.

Z modelů kalkulací při zahrnutí vyjednaných podmínek a předpokládané ceně plynu na příští rok je 
zřejmé, že se návratnost investice do lokálních kotelen, při daných potřebách tepla pro jednotlivé ob-
jekty, pohybuje spíše v kategorii argumentů dodavatelských firem lokálních kotelen. Návratnost těchto 
investic obvykle nebývá postavena na reálných částkách úspor v budoucích letech a v zájmu samotných 
odběratelů.

V případě zájemců o výstavbu lokálních kotelen Město Adamov vždy deklarovalo a je připraveno jed-
nat korektně nad reálnými čísly tak, jako v rámci každého konkurenčního trhu. Stejně tak uvítá ochotu 
ke korektnímu jednání z opačné strany. Důkazem tomu může být i příslib společného posouzení kalku-
lace s jedním domem, který lokální kotelnu v Adamově již provozuje.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města

fondu oprav a modernizací bytů. Dodatek č. 
2 k  Pravidlům Města Adamova pro použití 
prostředků FOMB prodlužuje termín pro pří-
jem žádostí do 30. 9. 2011. 

Z další činnosti:
Na  základě podnětů z  řad občanů ve  věci 

pokračování provozu interní a  diabetologické 
ambulance z  důvodu avizovaného odchodu 
do  důchodu stávajícího lékaře MUDr.  Koska, 
zaslal starosta Města Adamova dopis ředite-
li krajské pobočky Všeobecné zdravotní po-
jišťovny ČR, ve  kterém požádal o  podporu při 
urychlení výběrového řízení na nového lékaře 
této ambulance. Ředitel KP VZP ČR písemně 
sdělil, že VZP má rovněž zájem na pokračování 
činnosti ordinace v odbornosti interní lékařství 
a diabetologie ve stávajícím rozsahu nasmlou-
vané zdravotní péče. Proto bude MUDr. Kosek 
vyzván, aby do 10.10. 2011 uvedl nového po-
skytovatele zdravotní péče, který by převzal 
zdravotní péči, pokud tak neučiní, požádá VZP 
Krajský úřad JMK o vypsání výběrového řízení.

Na základě zápisu ze schůze RM 
a zápisu z jednání ZM zpracovala 

tajemnice Bc. Libuše Špačková
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
02.09. Jaromír Kostelecký, 87 roků, 

Komenského 19
04.09. Marie Baráková, 80 roků, Ronovská 1
07.09. Alois Augusta, 85 roků, Bezručova 12
08.09. Karla Kuttnerová, 82 roky, Tererova 7
12.09. Antonín Hnát, 87 roků, 

Pod Horkou 13
16.09. Dagmar Láznová, 80 roků, 

Pod Horkou 9
16.09. Jiřina Pikalová, 91 rok, 

Petra Jilemnického 14
18.09. Anna Malíková, 80 roků, Tererova 5
18.09. Rudolf Hamerský, 70 roků, Sadová 18
20.09. František Cigánek, 80 roků, 

Opletalova 26
23.09. Anna Uhlířová, 81 rok, Opletalova 28
23.09. Eva Lipková, 75 roků, 

Opletalova 38 A
23.09. Marie Kotasová, 70 roků, 

Komenského 9
24.09. Miroslav Zemánek, 70 roků,  

Sadová 23
25.09. Lubomír Buchta, 82 roky, 

Opletalova 38
27.09. Emilie Nečesalová, 83 roky, Údolní 4
28.09. Helena Procházková, 84 roky,  

Komenského 1
28.09. Marie Henková, 80 roků, 

Komenského 1

Úmrtí
01.09. Vladimír Čapka, roč. 1933, 

Vysoké Popovice 205

Ing. Alois Hrušák  
– smutné výročí

V  dubnu 2009 jsme Ing.  Aloisu Hrušákovi 
v Adamovském zpravodaji blahopřáli k 75. na-
rozeninám. Byl v  té době plný vitality. Za  rok 
a  půl, dne 27. října 2010, jsme byli šokováni 
zprávou, že skonal při autonehodě při cestě 
z centra města k nádraží. Ing. Alois Hrušák na-
stoupil do  Adamovských strojíren po  absolvo-
vání studia v  r. 1957. Prošel několika funkcemi 

Oprava veřejného 
osvětleni nového hřbitova

V rozpočtu roku 2011 byly schváleny 
finanční prostředky na  opravu veřejné-
ho osvětlení v  areálu nového hřbitova 
a přístupové cesty na hřbitov v Adamo-
vě III. Začátkem září proběhlo výběrové 
řízení na výběr dodavatele těchto prací. 
V průběhu měsíce října budou probíhat 
práce spojené s  touto opravou tak, aby 
bylo celé veřejné osvětlení zprovozně-
no ještě před začátkem měsíce listopa-
du, kdy vzpomínáme Památky zesnulých.

Bc. Roman Pilát,MBA - starosta

a jako člen vedení podniku se podílel na úspě-
ších a celkovém vzestupu firmy. V rámci spolu-
práce závodu a města se podílel na realizaci akcí 
ve městě. Byl oblíbený mezi pracovníky závodu 
i občany města (podrobněji jsme uvedli životo-
pis Ing. Hrušáka při zmíněném 75. výročí naro-
zení). Na Ing. Aloise Hrušáka vzpomenou při 1. 
výročí jeho úmrtí kromě manželky, syna a dcery 
s rodinami i všichni, kdo jej znali – bývalí spolu-
pracovníci, přátelé a známí. Čest jeho památce! 

MK

PhDr. Vratislav Grolich  
– nedožité 80. narozeniny
PhDr.  Vratislav Grolich se narodil 18. října 

1931 v Kroměříži. Po absolvování pedagogické 
fakulty Palackého univerzity v  Olomouci na-
stoupil na tříletou pedagogickou práci v Rýma-
řově. Zde se seznámil s adamovskou občankou 
Sylvií Čapkovou, která dostala umístěnku jako 
učitelka na  národní škole v  Rýmařově. Svatbu 
měli v  r. 1956 a  v  témže roce se přestěhovali 
do Adamova, kde začali učit na základní škole. 
V Adamově Vratislav Grolich spolu s Jaroslavem 
Zelíkem rozvíjel rozsáhlou vlastivědnou činnost 
spojenou s  vydáváním časopisu Vlastivědné 
zprávy z  Adamova a  okolí a  jeho knižnice, po-
řádali vzdělávací akce, vlastivědné konference 
a  výstavy. Byl členem a  místopředsedou His-
toricko-vlastivědného kroužku. Mezitím si své 
vzdělání rozšiřoval studiem klasických jazyků 
na  filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně, 
dnes Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1969 
uspěl v  konkurzu na  místo ředitele Okresního 
muzea v  Blansku. Ještě v  roce 1969 muzeum 
plně zprovoznil a  zpřístupnil veřejnosti jeho 
sbírky v rekonstruovaném zámku. Rozvinul dal-
ší sbírkotvornou, výzkumnou, expoziční i  vý-
stavní činnost v oblasti od pravěké a středově-
ké metalurgie po  místní fenomén, blanenskou 
uměleckou litinu. Založil Sborník okresního mu-
zea v Blansku, který pak po více než 30 let spolu 
s  doprovodnou knižnicí redigoval. Pro své od-
borné výsledky byl zvolen do výboru tehdejšího 
Muzejního spolku. Vstup sovětských vojsk v srp-
nu 1968 mu přinesl odvolání z  funkce, zákaz 
veřejných přednášek, na  čas i  publikování. To 
mu však nezabránilo pokračovat v práci na dě-
jinách průmyslu, zejména v  oblasti blanenské 
umělecké litiny. Věnoval se překladatelské prá-
ci, zejména z latiny a němčiny a vlastivědě obcí 
blanenského regionu. Až po devíti letech dostal 
Vratislav Grolich možnost vrátit se do společen-
ského života. Získal doktorát filosofie na Masa-
rykově univerzitě v Brně, byl rehabilitován a vrá-
til se na místo ředitele blanenského muzea. Byl 
znovu přizván do výboru Muzejní a vlastivědné 
společnosti v Brně, kde řídil sekci vlastivědných 
kroužků. PhDr.  Grolich pracoval také v  zastu-
pitelstvu města Adamova a  jako člen Kulturně 
informační komise se podílel na vydávání Ada-
movského zpravodaje. Zemřel 14. 11. 2007. Od-

borný přínos a zásluhy PhDr. Vratislava Grolicha 
na poli historie a vlastivědy nebudou zapome-
nuty, další na jeho práci budou navazovat. Čest 
jeho památce.

PhDr. Jaroslav Budiš za Historicko-
vlastivědný kroužek při MKS v Adamově 

a Kulturně informační komisi 
Rady města Adamova

Vzpomínka

Dne 28. září jsme si připomenuli 20. výro-
čí úmrtí Ing. Aloise Svítila ml. 

Za vzpomínku děkuje rodina
Dne 27. 10. 2011 uplyne 1 rok od  úmrtí 

pana Ing. Aloise Hrušáka. 
Vzpomíná manželka a dcera 

a syn s rodinami.

Poděkování
Děkujeme panu Josefu Flachsovi a Miro-

slavu Čumovi za poskytnutí finančního daru 
pro činnost MO Svazu tělesně postižených 
v  roce 2011. Využijeme ho jako příspěvky 
k  rekondicím, které slouží ke  zlepšení zdra-
votního stavu tělesně postižených občanů. 
Organizuje je OV STP v Blansku. Dále finanč-
ní dar použijeme jako příspěvek ke kulturním 
akcím a na poznávací činnost pro naše členy. 

Miroslava Rejdová, MO STP Adamov



6

Rudolf Hamerský 
70 let

Dne 18. září 2011 oslavil pan Rudolf Ha-
merský v  kruhu své nejbližší rodiny krásné 
jubileum 70 let.

 Narodil se 18. září 1941 v  Rohozné 
v  okrese Svitavy a  později se přestěhoval 
spolu s rodiči, starším bratrem a mladší sest-
rou do Radiměře, kde vychodil základní ško-
lu. Vyučil se v odborném učilišti ve Svitavách 
jako zámečník pro výrobu a montáž průmy-
slových výrobků a po vyučení začal pracovat 
v TOS Svitavy.

 V roce 1965 se oženil s Janou Trmačovou, 
se kterou má dvě dcery, Lenku a  Alexan-
dru. Roku 1967 odešel pracovat na  nábor 
do  Adamovských strojíren jako zámečník-
-svářeč na  vojenskou výrobu v  provozu 10. 
Po přidělení podnikového bytu se v prosin-
ci roku 1970 přestěhoval i  s  celou rodinou 
do Adamova, kde žije až do současné doby. 

 V zaměstnání platil vždy za pracovitého, 
poctivého a ochotného člověka. Ve volném 
čase opravoval auta v  tehdejším Svazar-
mu a věnoval se zahradničení na své chatě 
v Olomučanech. Po ukončení vojenské výro-
by pak v Adamovských strojírnách pracoval 
od roku 1993 v nářaďovně, a to až do odcho-
du do důchodu. Svoji činorodost si udržuje 
až do současné doby, kdy občas vypomáhá 
jako údržbář na  hotelu Pod Horkou v  Ada-
mově.

 I když se v jeho věku objevují různé zdra-
votní potíže, ani nyní neodmítne nikoho, 
kdo potřebuje něco svařit, opravit či s čím-
koliv pomoci. Všichni z jeho okolí ví, že když 
je potřeba něco opravit, je možné se na něj 
obrátit. Pan Rudolf Hamerský je pověstný 
svojí pečlivostí, ochotou a snahou dělat věci 
poctivě. Dokonce i jeho mladší vnuk Filípek 
nedůvěřuje nikomu než jemu, a  dává stra-
nou rozbité hračky výhradně pro správku 
od dědečka Rudy.

Pozvánka na výstavu 
Grafika Antonína Odehnala 

Ve  výstavní síni Společenského centra 
MKS v Adamově připravil MKS – Historicko-
-vlastivědný kroužek výstavu grafik brněn-
ského výtvarníka Antonína Odehnala. Slav-
nostní vernisáž se uskuteční v neděli 9. října 
v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš, v programu vernisáže vystoupí Blanka 
Lau a František Kratochvíl se skladbami pro 
housle a klavír. Výstavu je možno zhlédnout 
denně od 13.00 do 17.00 hodin až do 18. říj-
na. Antonín Odehnal se narodil v roce 1931 
ve  Skalici nad Svitavou. Vystudoval Střední 
uměleckoprůmyslovou školu v  Brně, oddě-
lení užité malby. Po  absolvování byl ihned 
přijat na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze na oddělení grafiky k profesoru Vladimí-
ru Silovskému. V  grafických technikách se 
zdokonaloval pod vedením asistenta Ladi-
slava Čepeláka. Po  absolvování a  vojně se 
usadil natrvalo v Brně. Od roku 1963 vyučo-
val na Střední uměleckoprůmyslové škole fi-
gurální kreslení, od 1986 vedl oddělení užité 
grafiky. V  průběhu 60. let vytvořil Antonín 
Odehnal soubor suchých jehel a  leptů se 

 Život pana Rudolfa Hamerského se může 
zdát příliš jednoduchý, ale je to život napl-
něný láskou, starostí o rodinu a pracovitostí.

 Našemu tatínkovi, dědečkovi a  manže-
lovi přejeme do  dalších let mnoho radostí 
s vnoučaty, stále dostatek optimismu a hlav-
ně aby mu sloužilo zdraví alespoň tak, jako 
doposud.

Máme tě moc rádi a  děkujeme ti za 
všechno, co jsi pro nás za celý život udělal, za 
tvoji obětavost a péči o své blízké.

Manželka Jana, dcery Lenka  
a Alexandra se zetěm Ladislavem, 

 vnuci Lukáš a Filípek

sportovní tématikou. Jsou to díla neobyčej-
né expresivní síly. K  sportovním námětům 
se vracel i v pozdějších letech. Významný je 
také cyklus „Kameníci“. Další doménou tvor-
by Antonína Odehnala je krajina. Poetické 
lepty s  náměty z  jižní Moravy, ale i  osobité 
autorské výpovědi v  krajinářských cyklech 
z  posledních let intenzívně působí na  ná-
vštěvníky a obdivovali je na řadě samostat-
ných a desítkách kolektivních výstav. Anto-
nín Odehnal je pokračovatelem tradiční čes-
ké grafické školy. Používá náročné grafické 
techniky s dokonalostí hodnou starých mis-
trů. Díky tomu byl také vybrán pro známkou 
tvorbu, které se intenzívně věnuje v posled-
ních letech.

JB

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

Vás v říjnu zve:
12. 10. od 16:00 Sítotisk

Velice jednoduchou a přitom velmi efektivní technikou sítotisku si budete 
moci ozdobit vámi přinesená trička, kalhoty, tašky, ubrusy…

21. 10. od 15:30 Adamovská drakiáda
Zveme vás již na druhý ročník drakiády pořádané v MKM. Stejně jako loni si vyrobíte v teple MKM vlastní 
jednoduché draky, hned je potom vyzkoušíte na hřišti za školou na Ronovské a za odměnu si k tomu opečete 

tradiční podzimní brambory. (pokud si přinesete špekáčky, budete si je moci samozřejmě opéct také)
Při nepřízni počasí se celá akce v upravené podobě uskuteční v prostorách MKM.

26. 10. od 10:00 O nejlepší bramborák
První den podzimních prázdnin se budeme věnovat vaření. Přijďte nás přesvědčit, že umíte ten 

nejlepší bramborák v Adamově. Soutěžit můžou jak jednotlivci, tak i skupiny nebo rodiny. Základní 
suroviny budou v MKM k dispozici, pokud potřebujete speciální ingredience, přineste si je s sebou.

Pro mladší bude zároveň připravená bramboráková školička a další bramborové hrátky.

27. 10. od 10:00 Podzimní dílna s Kateřinou Urbani
Druhý prázdninový den tradičně věnujeme podzimní a halloweenské dekoraci, čeká nás 

podzimní aranžování suché vazby, výroba svícnů, anebo dlabání dýní a tykví.

Upozorňujeme na drobné omezení provozu MKM 
6. 10. se přidáme k brigádě komise projektu zdravé město a místní agendy 21, pracovníci i návštěvníci MKM 

budou v odpoledních hodinách uklízet prostranství kolem zařízení, a proto bude MKM od 17.00 hodin uzavřen.

Na závěr bychom rádi poděkovali p. Uhlířové za bohatý sponzorský dar na akci „Školní rok, 
ten se přečká“, pořádanou v MKM 6. 9. 2011. Ceny v obchůdku se všem moc líbily.

Informujeme občany, že Město Adamov vydalo na  rok 2012 stolní kalendář, který si mohou občané zakoupit 
na pokladně MěÚ, MKS a v některých prodejnách ve městě. Cena byla stanovena na 36 Kč + DPH. 
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Říjen 2011 v MKS Adamov 
 Î 2. října 2011

KRÁSKA A ZVÍŘE 
autobusový zájezd do Městského divadla 
v Brně na muzikálovou pohádku 
V hlavních rolích se představí L. Janota/
alt. D. Vitázek,  I. Skálová/alt. K. Krejčová. 
Začátek představení je v 15 hodin. 

 Î 4. října 2011
PŘEDNÁŠKA - „HISTORIE 
SOCHY LEGIONÁŘE VE KŘTINÁCH” 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

přednáší: prof. MUDr. Hana Kubešová 
– Matějovská CSc. 
Začátek přednášky v 17.30 hodin v salonku 
MKS. 
Vstupné 30 Kč. 

 Î 7. října 2011
VLASTIVĚDNÝ VÝLET S ING. JIŘÍM 
TRUHLÁŘEM
Další vlastivědný výlet, jehož cílem 
bude Habrovecká bučina /dopoledne/ 
a v odpoledních hodinách nově otevřená 
rozhledna v Brně na Kamenném vrchu. 
Přihlášky do 4.10.

 Î 8. října 2011
POSEZENÍ U CIMBÁLU 
bližší informace na samostatné pozvánce 

 Î 9. října 2011
VÝSTAVA – ANTONÍN ODEHNAL  
výstava prací 
Vernisáž výstavy se koná v 15 hodin 
ve výstavní síni Společenského centra MKS 
Adamov. 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA GRAJCAR

POSeZení U CIMBÁLU
8. října 2011 od 16 hodin 
sál MKS Adamov, Opletalova 22
Soutěž o dvě vstupenky na akci “Posezení 
u cimbálu”

Soutěžní otázka:“jak nebo podle čeho vznikl 
název CM Grajcar? Odpovědi zasílejte poštou 
na adresu: MKS Adamov, Opletalova 22, 
679 04 Adamov nebo na e-mail  
mks@mks-adamov.cz

 Î 13. října 2011
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE  
„KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK“
Účinkuje: Divadlo Úsměv L. Frištenské 
z Prahy. 
Začátek představení je v 9.45 hodin, 
vstupné 30 Kč/os. 

 Î 14. října 2011
NÁVŠTĚVA PODZIMNÍ  ETAPY VÝSTAVY 
„FLORA OLOMOUC“
Po návštěvě jarní a letní výstavy Flora 
Olomouc zavítáme také na podzimní, 
neméně krásnou výstavu.
Přihlášky: do 4. 10. 2011

 Î 15. října 2011 
ZÁJEZD DO OSVĚTIMI
autobusový zájezd do koncentračního 
a vyhlazovacího tábora 

 Î 17. října 2011
TANČÍME A ZPÍVÁME S MÍŠOU 
RŮŽIČKOVOU
oblíbená kamarádka dětí přijede opět 
do Adamova.
Začátek akce 16.30 hodin v sále MKS. 
Vstupenky v předprodeji od 3. 10. t.r. 

Obrázková pozvńka na připravované akce ...
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MKS Adamov, Opletalova 22
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PŘIHLÁŠENÝCH 

DO SOUTĚŽE

O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK 
Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ - 

 

DOVOLenÁ 2011
3. - 21. 10. 2011

(výstava je přístupná v prac. dny v provozní 
době MKS)

Městské kulturní středisko Adamov – knihovna

TÝDen KnIHOVen 
3. – 9. 10. 2011

jAROSLAV SeIFeRT
- výstavka knih u příležitosti 110. výročí narození 

českého básníka, nositele Nobelovy ceny

K. j. eRBen – 200. výročí narození
- výstavka knih a připomenutí osobnosti 

spisovatele 

K. j. eRBen DĚTeM
- 5.10. 2011 od 15 do 16 hodin setkání 

s knihami K. J. Erbena pro děti 

ReGISTRACe nOVÝCH ČTenÁřŮ 
- prominutí čtenářského poplatku pro r. 2011 

nově registrovaným čtenářům

AMneSTIe UPOMínACíCH POPLATKŮ
- prominutí sankčních poplatků za nedodržení 

výpůjční doby knih

BALíMe KnIHY
- naučíme Vás obalit si vlastní knihu nebo sešit 

do průhledné fólie

Knihovna je pro čtenáře  
a uživatele internetu otevřena:

v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 a dále od 13 do18 hodin
ve středu od 10 do 12 a dále od 13 do16 hodin

Restaurace Větrník 
Opletalova 22, Adamov

Vás zve ve dnech 14. - 16. října 2011 na 
VÍKEND BRAMBOROVÝCH 

SPECIALIT 
tradiční bramborové placky, zapečené  

a plněné brambory a jiné bramborové dobroty

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců  
restaurace Větrník

Pozvání do divadla...
Na 4. listopadu t.r. připravuje MKS zájezd 
do Divadla Bolka Polívky na představení 
Divadla Spejbla a Hurvínka pro dospělé 
a děti od 12 r. nazvané 
HURVÍNKOVO HUDEBNÍ ZMATINÉ.
Cena zájezdu je jednotná, 300 Kč. 
Přihlášky jen do 3. 10. 2011!

 Î 20. října 2011
POVĚSTI Z BOSKOVICKA 
budou tématem vyprávění Mgr. Evy 
Nečasové.
Začátek v 18.00 hodin, vstupné 30 Kč. 

 Î 25. října 2011
KDO SI HRAJE–NEZLOBÍ...
odpoledne her pro seniory 
Hrát si můžeme v každém věku, přijďte 
se o tom přesvědčit do MKS na Ptačině 
od 14.30 hodin. Vstup volný.
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Sběrný den
Ve  středu dne 19.10.2011 usku-

teční Oblastní charita Blansko 
v  Adamově opět sběrný den, kdy 
bude možné na určená místa a v ur-
čený čas přinést nepotřebné ošace-
ní či obuv, které ještě může poslou-
žit někomu jinému. Ošacení, prosím, 
přineste složené, zabalené v igelito-
vých pytlích. Auto s  vozíkem bude 
přistaveno na  parkovišti u  koste-
la v  době od  15.00 – 16.00 hodin 
a v Adamově III na ulici Opletalova 
u  zastávky MHD (ne na  konečné) 
v  době od  16.10 – 17.00 hodin. Zá-
roveň bychom chtěli všem obča-
nům Adamova, kteří již v minulosti 
nějaké ošacení přinesli, poděkovat. 

 Oblastní charita Blansko

Informace Základní umělecké 
školy pro školní rok 2011/2012

ZUŠ pro školní rok 2011/2012 přijímá žáky do tanečního a výtvarného oboru. Ke studiu se 
mohou hlásit žáci od 5 let. Přihlásit se je možné do konce řijna prostřednictvím našich stránek 
www.zusadamov.cz , nebo na tel. 515 531 191. Výuka probíhá v těchto dnech: 

Taneční obor: 
pondělí od 13:15 do 17:10 hod.
středa od 14:55 do 18:50 hod. 

Výtvarný obor : 
Pondělí od 13:00 do 17:35 hod.
Úterý od 13:00 do 17:35 hod.
Středa od 13:45 do 16:00 hod.
Čtvrtek od 13:00 do 15:15 hod.
Pátek od 15:00 do 17:15 hod.

Upozornění
Vstupenky na  koncert Marie Rottro-

vé /2.11.2011/ a  muzikál na  ledě Popelka 
/25.11.2011/ budou připraveny k  vyzved-
nutí 17. a 20. října v době od 8 do 12 a dále 
od 13 do 19 hodin v MKS. 

Knihovna MKS 
kontakt: č.t. 516 446 817
e-mail: knihovna@mks-adamov.cz

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH, které si můžete 
vypůjčit v knihovně MKS Adamov:
- knihy pro děti
Dickson, L.: Detektivní kancelář Ája a Ben
Čtvrtek, V.: Pohádka o myslivci a víle
Čtvrtek, V.: O Kačence a tlustém dědečkovi
Karel, V.: Dětem

- romantika pro ženy:
Cordonnier, M.: Věž v růžích
Řeháčková, V.: Lásku zlatem nevyvážíš
Francková, Z.: Úsvit nad Kilimandžárem
McNaught, J.: Ztrácím tě, lásko

 - dobrodružná literatura:
Dönhoff, T.: Gustloff
Kershaw,.: Únik z hlubin
Howarth, D.: Každý umírá sám
Deaver, J.:  Nula stupňů volnosti

 - doporučujeme:
Monyová, S.: Srdceboly
Viewegh, M.: Další báječný rok
Balabán, J.: Zeptej se táty
Vondruška, V.: Prokletí brněnských 
řeholníků

Slova pro povzbuzení
Jaro, léto, podzim, zima… které roční ob-

dobí máte nejraději? Tak tuto otázku může-
me najít jak v psychotestech, tak i v obyčej-
ném rozhovoru obyčejných lidí. Na  střídání 
ročních období i  s  jejich počasím a  rozma-
ry jsme sice v  našich zeměpisných šířkách 
zvyklí. Přesto se nám některé líbí víc, pro-
tože se v něm cítíme líp. Ale vzpomínám si, 
když jsem během studijního pobytu v Římě 
měl na  starosti sečení trávy kolem koleje, 
tak jsem ji sekl prakticky nepřetržitě. Jedno, 
jestli byl červen nebo únor. Sluníčko prostě 
svítilo pořád a  pravidelně i  zapršelo, takže 
tráva si vesele rostla celý rok. Tehdy jsem si 

snad poprvé uvědomil, jak je krásné, když 
můžeme zažít to obyčejné jaro, léto, podzim 
i  zimu. Jak je krásné, když se můžeme jed-
ni těšit na zimu a druzí třeba na léto. Od té 
doby mám rád všechna čtyři roční období. 
Uvědomil jsem si, že každé z nich je něčím 
krásné. A  pokud ne, tak se dá přece těšit 
na  to krásnější, které určitě přijde. Mít to-
tiž radost z  něčeho krásného nebo se těšit 
na něco krásnějšího – potřebujeme k životu 
jako sůl. Proto v říjnovém podzimu poděkuj-
me i za ta ostatní období, která budou (jak 
pevně věříme) po něm následovat… 

Jiří Kaňa
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
BRNO

1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně pří-
věsného vozíku nebo malou dodávkou do zastřešené haly.

2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním 
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi pomůžeme. 
Odpadá tím vícenásobná manipulace. 

3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo z vašeho 
automobilu a vy můžete pohodlně odjet.

2. Naložit

3. Odjet

Stavební 
míchačka 
230 V

135 l

3.950,-

1. Vjet dovnitř

Značkové suché 
maltové směsi
balení 25 kg, široký výběr

Přesné tvárnice 
a příčkovky
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm

od 

22,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Univerzální podkladové desky 
OSB SUPERFINISH® ECO
2500 x 625 mm, tl. 12 až 22 mm, 
perodrážka, k odběru po kusech

BEZ FORMALDEHYDU

PŘI ODBĚRU CELÉ 
PALETY 1 BALENÍ ZDÍCÍ 

MALTY ZDARMA !

J i ž  brzy  2x  v  Brně !
Ivanovice

Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2011 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • www.bauhaus.cz
• tel.: 538 725 011-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

m2 od

129,-
od 1 palety m2: od 115,-

!
od

50,-
od 1 palety (48 ks): od 47,50

!

Adamov 160x230 CMYK.indd   1 19.9.11   13:15
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Komise Projektu Zdravé měs-
to Adamov a místní Agendy 21 si 
Vás dovoluje pozvat na Brigádu 
ke zlepšení vzhledu města v rámci 
akce Den země, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 6. 10. 2011 od 17:00 
ve vybraných lokalitách.

Podrobnější informace budou 
uvedeny na  webu města a  plaká-
tovacích plochách

.

Nový školní rok na Základní 
škole a mateřské škole Adamov

 Posláním školy v Adamově je vytvoře-
ní smysluplné a  přirozené školy otevřené 
pro všechny děti, snahou je připravit tako-
vé podnětné prostředí, aby každý jedinec 
mohl plně rozvinout svůj potenciál podle 
svých schopností a  možností, vytvořit po-
zitivní vztah žáků ke  škole, otevřít ji životu 
a  zaměřit se na  přípravu do  života, položit 
základy celoživotnímu vzdělávání. Vzděláva-
cí metody školy podporují u žáků samostat-
nost, tvořivost, vzájemnou toleranci a úctu, 
komunikační dovednosti, které učí žáka, jak 
se učit. Škola podporuje fyzické i psychické 
zdraví a  vytváří podmínky využití volného 
času v  zájmových aktivitách. V  souvislosti 
se zkvalitněním výchovně vzdělávacího pro-
cesu bude využíváno projektové vyučování, 
kooperativní a  činnostní učení. Činnost zá-
kladní školy bude vycházet z koncepce ško-
ly, školního vzdělávacího programu Hrou 
k  vědění, školního vzdělávacího programu 
pro přípravnou třídu Škola hrou a programu 
Podpory zdraví ve  škole. Prioritou vzdělá-
vání a výchovy školy je rozvoj environmen-
tální výchovy, výpočetní techniky, technic-
ké výchovy, praktických činností a podpora 
tělesné zdatnosti žáků, rozvoj kolektivních 
sportů jako je kopaná, malá kopaná, koší-
ková, florbal a vybíjená. Pro žáky bude i v le-
tošním roce připraveno mnoho zajímavých 
akcí. V  září byli žáci na  ozdravném pobytu 
v Chorvatsku. V říjnu k nám přijedou kama-
rádi ze ZŠ M. Šuštariča v  Lublani. V  listopa-
du proběhnou oslavy výročí školy. Prosinec 
bude ve znamení vánočních tradic. V lednu 
se uskuteční zápis do první třídy a žáci ob-
drží pololetní vysvědčení. V únoru budeme 
mít jarní prázdniny a 13. školní ples. Březen 

bude věnován recitační a  výtvarné soutěži. 
Duben bude zaměřen na akce ke Dni Země. 
Květinový den a pasování čtenářů proběhne 
v květnu. Červen bude ve znamení Dne dětí, 
projektu Malá maturita, školních výletů, roz-
loučení s žáky devátého ročníku a výročního 
vysvědčení. Ve  škole se uskuteční oblastní 
recitační přehlídka Setkání poezie v  Ada-
mově (11. ročník) a  dvě okresní sportovní 
soutěže v malé kopané (16. ročník) a vybíje-
né (8. ročník). Ve  škole bude pracovat také 
žákovská rada, složená ze zástupců jednot-
livých tříd od  pátého ročníku. Škola bude 
i  nadále věnovat velkou pozornost žákům 
se specifickými vzdělávacími potřebami, 
podporovat v maximální možné míře rozvoj 
žáků s vývojovými poruchami učení a jejich 
začlenění do  vzdělávacího programu školy. 
Mimořádně nadaným, nadaným a  talento-
vaným žákům bude poskytován prostor pro 
optimální rozvoj jejich schopností. Základ-
ní školu v  tomto školním roce navštěvuje 
268 žáků, kteří se budou učit ve 14 třídách. 
V přípravné třídě Berušky je zařazeno jede-
náct dětí. Školní družina má čtyři oddělení. 
Zájmovou a odpočinkovou činnost zde roz-
víjí děti podle školní vzdělávacího programu 
pro zájmové vzdělávání s názvem Naše dru-
žina. Školní klub bude poskytovat možnost 
uplatnit zájmové činnosti žáků v kroužcích. 
Nabídku kroužků je možné najít na  webo-
vých stránkách školy. 

Na  elokovaném pracovišti základní ško-
ly Ronovská 12 zůstávají umístěny třídy 1.A, 
2.A, 3.A, 4. A a dvě oddělení školní družiny. 
Pro děti, žáky i zaměstnance školy je posky-
továno stravování, které jako již v předcho-
zích letech budou připravovat čtyři školní jí-
delny, dvě v základní škole a dvě v mateřské 
škole. Ve školní jídelně v hlavní budově mají 
strávníci možnost výběru ze dvou druhů jí-
del. Také v letošním roce bude škola podpo-
rovat doplňkovou činnost vyjmenovanou 
ve  zřizovací listině. Škola pronajímá zájem-
cům jednotlivé prostory školy. Školní kuchy-
ně vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky 
získané z doplňkové činnosti jsou využívány 
na rozvoj činnosti školy. Mateřská škola má 
pět oddělení, která jsou umístěna ve  dvou 
budovách (MŠ Jilemnického 1, MŠ Komen-
ského 6). Do předškolního vzdělávání je za-
řazeno 125 dětí. Předškolní vzdělávání v naší 
škole vychází ze dvou vzdělávacích progra-
mů – Poznáváme barevný svět (MŠ Komen-
ského) a  Vyplouváme do  světa her, radosti 
a poznání (MŠ Jilemnického). Ve škole pracu-
je celkem 53 zaměstnanců, z toho v základní 

škole 37 a 16 zaměstnanců v mateřské ško-
le. V pedagogickém procesu je zapojeno 34 
pedagogických pracovníků, z toho 22 učite-
lů základní školy, 9 učitelek mateřské školy 
a  3 vychovatelky školní družiny. Ve  čtyřech 
školních jídelnách pracuje 10 zaměstnanců 
a  o  správu budov pečují čtyři školníci a  tři 
uklizečky. Administrativu vyřizuje jedna pra-
covnice. Ekonomickou oblast zajišťuje účet-
ní. Snahou Základní školy a mateřské školy 
Adamov je, aby se škola stala místem, kam 
se budou všichni rádi vracet, místem, na kte-
ré se vzpomíná s  láskou a  úctou, místem, 
které mnohým ukázalo další cestu životem. 

 Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy 

Chorvatsko 2011
 Každý rok se na ZŠ a MŠ Adamov v bu-

dově Komenského setkávají 1. září mimo 
jiné dvě třídy 5. ročníků. 5. A přichází nově 
z budovy Ronovská, 5. B již ostříleně síd-
lí v budově Komenského. Aby se tyto tří-
dy spřátelily a  mohly nekomplikovaně 
a  přátelsky komunikovat, zrodil se v  hla-
vách místních pedagogů a vedení nápad, 
uspořádat „stmelovací pobyt“ pro tyto 
paralelní třídy. Když jsme pátrali po  mís-
tě ubytování, přišli jsme na to, že finanč-
ně je úplně srovnatelný pobyt v České re-
publice a  pobyt u  moře. Samozřejmě, že 
zvítězila myšlenka slunného pobřeží a tak 
se stalo, že jsme již druhým rokem vyrazili 
do Chorvatska, konkrétně do Bašky Vody 
a to pod ochrannými křídly cestovní agen-
tury Amálka Tour. Dlouho očekávaný den 
D nastal 9. září 2011. Sešli jsme se všichni 
před budovou školy na ulici Komenského. 
Velké kufry prozrazovaly, že výlet bude 
na  krásných dlouhých deset dnů. Návrat 
byl totiž avizován 18. září 2011 v ranních 
hodinách, což se také stalo, ale nepředbí-
hejme. V záplavě dětí, rodičů, kufrů a uči-
telek vládla cestovní horečka a  nervozi-
ta, která však opadla hned, jak třicet dva 
dětí, čtyři učitelky a  několik doprovázejí-
cích dospělých nasedlo kolem osmnácté 
hodiny do  autobusu. Pan řidič (letos pří-
jemně naladěn) vyzvedl druhého řidiče 
v Brně a na zpříjemnění cesty pustil, také 
již tradičně, Piráty z  Karibiku. Zatím co 
Jack Sparrow (hlavní hrdina filmu) bojoval 
na  moři o  svou loď, my jsme všichni po-
svačili a uložili se ke spánku, aby nám dva-
náctihodinová cesta rychleji utekla. I přes 
zdržení na hranicích Slovinska s Chorvat-
skem jsme na místo určení dorazili chvil-
ku před desátou dopoledne. Jakmile jsme 
vystoupili z  autobusu, museli jsme oka-
mžitě vyměnit své oděvy, protože nás při-
vítal krásný, teplý a slunečný den a s ním 
malebné letovisko Baška Voda. Oblast 
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„Dívám se, dívám… a svého 
okolí si všímám!“

leží jižně od Splitu, nachází se pod vyso-
kým horským masivem BIOKOVO. Baška 
Voda, kdysi osada rybářů a  nádeníků, je 
dnes moderní turistické městečko. Leto-
visko je známo svou pohostinností, tra-
dicemi, ekologicky chráněnou přírodou, 
moderním stylem života a dlouhou krás-
nou pláží obklopenou borovicovými a oli-
vovými háji. K  této pláži vedla také naše 
první cesta, ještě před ubytováním. Mno-
zí z nás viděli moře a pláž poprvé, někte-
ří se zase s nadšením vrátili na místo, kde 
trávili stmelovací pobyt loni. Každopád-
ně zavládla příjemná atmosféra dlouho 
očekávaného příjezdu k  moři. Ubytová-
ní bylo zajištěno stejně jako v  loňském 
roce v penzionu Radman, stravovali jsme 
se v  restaurační jídelně penzionu Davor, 
který je nedaleko od  Radmanu. S  ubyto-
váním jsme byli spokojeni a po chutném 
obědě nás to ale stejně táhlo na dvě mís-
ta. Jistě se ptáte, kam na  dvě místa? Sa-
mozřejmě k moři, protože co lepšího než 
koupání nás mohlo čekat, ale moc jsme 
se také těšili na  sladkou tečku v  podobě 
zmrzliny. Ta nás provázela po celou dobu 
stmelovacího pobytu, stejně tak, jako 
úžasné koupání v  moři. Hned první den 
si nás paní učitelky Šmerdová, Kuběnová, 
Dohová a  Tůmová rozdělily do  družstev 
po  osmi. Sice jsme všude chodili společ-
ně, ale jednotlivé činnosti na stmelovacím 
pobytu jsme prováděli ve  skupinkách. 
Nedílnou součástí naší velké rodiny byla 
i  paní učitelka Zukalová a  pan Kuběna, 
kteří nás po celou dobu pobytu nejen do-
provázeli, ale věnovali nám veškerou svou 
péči, jako vlastním. Za  což jim patří vel-
ké poděkování. V  Chorvatsku jsme si ale 
nejen lenošili a bavili se u moře, ale také 
jsme se věnovali škole. S paní zástupkyní 
Šmerdovou jsme plnili matematické a ze-
měpisné úkoly, s paní učitelkou Dohovou 
úkoly týkající se fauny, flory a  životní-
ho prostředí a s paní učitelkou Tůmovou 
jsme našli čas i na čtení a český jazyk. Pod 
vedením našich pedagožek jsme dokonce 
měli i  ráno cizích jazyků, což nás všech-
ny velmi pobavilo. Je až neskutečné, že 
mezi tyto činnosti jsme byli schopni ještě 
vetknout celodenní výlet na  lodi, což byl 
neopakovatelný zážitek pro většinu z nás. 
Plavba lodí na  ostrov Brač, fishing party 
a  hlavně vlny v  moři si budeme pama-
tovat ještě velmi dlouho. Stejně jako pří-
jemně strávené a doslova žhavé dny jsme 
trávili i  večery. Procházky po  pláži, náku-
py v obchůdcích, promítání filmů……Vy-
nikající strava českého typu nám pobyt 
v Chorvatsku rozhodně zpříjemnila. I když 
se samozřejmě občas stalo, že někomu 

něco nechutnalo, takové lahůdky jako 
buchtičky s  krémem, řízek, smažený sýr, 
kuřátko jsme si pochvalovali všichni. Strá-
vili jsme krásný a zajímavý čas v letovisku 
Baška Voda a všichni se podle plánu spřá-
telili, prožili spoustu zajímavých zážitků 
a  získali nové informace. Najednou jsme 
měli pocit, že čas neuvěřitelně letí a utek-
lo to jako voda. Ani se nám nechtělo na-
sednout zpět do  autobusu a  odjet. Sice 

jsme se těšili na  maminky a  tatínky, ale 
přece jen… teploučko, moře, kamarádi… 
Nevadí, tak zase příště, teď už jsme jedna 
parta a o to vlastně celou dobu šlo, takže 
ať už se teď dostaneme kamkoli, víme, co 
od koho můžeme čekat, a že si zase všich-
ni pomůžeme a umíme táhnout za jeden 
provaz, je-li to třeba. A to je důležité!

My, účastníci stmelovacího 
pobytu v Chorvatsku 2011

Pod tímto názvem vyhlásila Základní ško-
la Adamov ve  spolupráci s  Komisí sociální 
a výchovně-vzdělávací při Radě města Ada-
mova na konci uplynulého školního roku li-
terární soutěž pro žáky pátých až devátých 
tříd. 

Žáci měli vyjádřit vlastní názor na téma – 
Pes, nejlepší přítel člověka. Jen fráze nebo 
pravda? 

Tak proč se o  toho našeho nejlepšího 
přítele někteří lidé tak málo starají? Proč 
po  něm neuklidí to, co zanechá na  chod-
nících před domy, v  trávě, kde si hrají děti, 
nebo dokonce na dětských hřištích?

Učitelé českého jazyka zadali dětem úkol 
zpracovat novinový článek, báseň, rozhovor, 
anketu, vyprávění nebo pohádku, anekdotu 
nebo vtip i  s  ilustrací nebo jakýkoliv volný 
slohový útvar. 

Členové komise sociální a  výchovně 
vzdělávací na svém jednání dne 13. 9. 2011 
všechny literární příspěvky vyhodnotili 
a  ocenili práce těchto žáků: báseň Barbory 
Uhlířové Psí výkaly, zamyšlení Hany Novot-
né s názvem Dívám se, dívám, rozhovor Te-
rezy Fialové, vyprávění Natálie Honzírkové, 
povídku Zdeňka Hartla Alíkův dopis, a inter-
view Moniky Janíčkové a Michaely Filoušové 
o dané problematice.

Zvláštní cenu poroty získal Jan Filip, jehož 
práci zveřejňujeme.

Za  účasti zástupců komise sociální a  vý-
chovně-vzdělávací proběhlo ve  škole pře-

dání diplomů a  odměn v  podobě poukazu 
na nákup knížky podle vlastního výběru. 

Všem vítězům ještě jednou gratulujeme 
a všem zúčastněným, tedy dětem i učitelům, 
děkujeme. 

Komise sociální a výchovně 
vzdělávací Rady města Adamova. 

Dívám se, dívám, svého 
okolí si všímám 

Každý z nás to už určitě někdy zažil. Jde-
me si takhle po cestě a najednou je to tady. 
Bota trošku podklouzne a  …… co to tady 
smrdí?! No fuj!!! Přilepilo se nám to na botu, 
nejde to utřít, nezbavíme se toho ani v  ka-
luži. První, co nás napadne, je – pes! Ale ten 
pes za to nemůže. On nemá záchod se spla-
chováním jako my. Za  něho to musí ukli-
dit jeho pán. Hodně lidí si pořídí psa, ale 
už se o  něho potom moc nestarají. A  uklí-
zet po něm venku už se jim vůbec nechce. 
Nejhorší to je, když venku roztaje sníh. Jsou 
všude. Na chodníku, na cestě, v trávě. Psů je 
dnes o  hodně víc než dřív. Je to móda mít 
psa, ale také velká starost. A přitom stačí mít 
igelitový sáček. Potom by bylo naše okolí 
hezčí pro všechny. Pro pejskaře i pro ty, kteří 
psa mít nechtějí nebo ho mít nemůžou.

Jan Filip
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Přišel k nám Král lesa dle toho vytvářel nejrůznější makety budov, 
rádia i  mechanické stroje. Pro oční kliniku 
Nemocnice u svaté Anny vyrobil v roce 1966 
několik revolučních přístrojů na  vyšetření 
oka a  diagnostiku nejzávažnějších očních 
onemocnění. Byl to skvělý vypravěč. Prá-
vě proto jsem ve své pohádkové knize Král 
lesa vytvořil postavu dědečka, který příběhy 
o zvířátkách vypráví svým vnoučatům.

Už název knihy napovídá, že by pohád-
ky mohly být inspirovány přírodou z okolí 
Adamova.

Je naprosto jedinečná. Adamovské lesy 
opěvoval již S.K. Neumann, a  to bezesporu 
právem. Moje maminka říkávala, že architek-
tura města se od dob romantického starého 
Adamova podstatně změnila, a nikoli k lepší-
mu, krásné lesy mu ale zůstaly. Staly se kuli-
sou pro mé příběhy z Krále lesa.

Kniha je souborem sedmi pohádek. Popi-
sují osudy zvířat z našich zeměpisných pod-
mínek. Vyprávějí, proč si osvojila různé zvy-
ky, proč mají například medvědi zimní spá-
nek, ježci bodliny, proč si bobři staví hráze, 
a datel je považován za doktora.

Kniha by měla zábavnou formou předsta-
vit dětem přírodu - nikoli tu cizí, exotickou, 
ale naši, která je především ve  světě pohá-
dek poměrně dost opomíjená. Král lesa je 
bohatě ilustrovaný, aby si malý čtenář udělal 
o zvířatech jasnou představu.

Co vlastně novináře přiměje napsat po-
hádkovou knihu?

V  České tiskové kanceláři (ČTK), což je 
státní tisková agentura, která své zpravodaj-
ství dodává ostatním médiím, jsem napsal 
20.000 zpráv. Zaznamenávají dění ve společ-
nosti a mnohdy to není veselé počtení. Čas-
to jsou to zprávy o  konfliktech, nehodách, 
neštěstích, mnohdy o  nesplněných slibech 
politiků.

Čas od  času si novinář může napsat 
i zprávu, která není sice svojí důležitostí „tex-
tem na  stranu jedna“, ale udělá mu radost 
a  umožní mu se dál prokousávat denním 
zpravodajstvím. Králem lesa jsem si chtěl 
udělat radost a  navíc zkusit si napsat něco 
nového.

Kdo knihu vydal, kde je k dostání a jaké 
má kmotry?

Kniha vyšla u  vydavatelství Akcent. Lze 
ji objednat na jeho stránkách www.vydava-
telstvíakcent.cz, je na pultech knihkupectví, 
popřípadě ji lze žádat u knihkupců. Kmotry 
má dva. Prvním je frontman skupiny Kame-
lot Roman Horký, druhým sokol Čiko z  br-
něnské záchranné ornitologické stanice 
Ptačí centrum. Při křtu v  brněnské Vaňkov-
ce si posadil Roman sokola na ruku a použil 
k němu vodu, kterou jsem si přivezl z  jezír-

Vladimíra Klepáče jsem poznala jako stře-
doškoláka, když k nám do závodního časo-
pisu Směr počátkem devadesátých let začal 
nosit své první články. Od  té doby jich na-
psal tisíce. Jako zámečník a  pak technolog 
snil o  tom, že se bude živit psaním. Splnilo 
se mu to. 

Začínal v brněnské Rovnosti, později pra-
coval v Expresu a nyní 15 let působí v brněn-
ské pobočce České tiskové kanceláře (ČTK), 
kterou řídí. Vystudoval žurnalistiku a  multi-
mediální komunikaci.

K  rozhovoru jsem si jej přizvala, protože 
napsal svoji první knihu. Překvapením pro 
mě bylo, že to není publicistika nebo cesto-
pis, jak je tomu u novinářů časté, ale kniha 

pohádek Král lesa. K Adamovu má mnohem 
blíže, než by se mohlo zdát.

Vladimíre, kdo by si nevzpomínal 
na  Tebe, určitě znal tvoji maminku Věru 
Klepáčovou.

Maminka, za svobodna Jelínková, praco-
vala dlouhá léta v zásobování. V mládí dělala 
krasobruslení, a  to velmi úspěšně. Koncem 
padesátých let dokonce získala čtvrté mís-
to na  Mistrovství Československa v  kraso-
bruslení. Měla před sebou slibnou sportov-
ní kariéru. Pak ale přišla nemoc a  ta zhatila 
její plány. 

Ti nejstarší si možná vzpomenou 
na  mého dědečka Františka Jelínka. Byl 
technicky zručný. Pracoval léta v Adastu, ve-
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Digitální televize bez 
měsíčních poplatků! 

... a navíc také: 

Slovenské programy 

Sportovní programy 

HD programy

Antény-Satelity-Kamerové systémy
Ing. Vladimír Bílý

Tel.: 608 441 375, e-mail: vladimir.bily@ada-net.cz

Inzerce
 � Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-

ní koberců a  PVC, montáž plovoucích pod-
lah dřevěných, korkových a  laminátových 
aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz

 � Pronajmu byt 1+1 v  Adamově, čás-
tečně zařízený, pěkný. Cena 6.900 Kč. Tel. 
723 393 559.

 � Opravím veškerou eletroniku, kuchyňské 
pomocníky, robotické vysavače, počítače 
a podobně. Po dohodě možno i autoelektro. 
Více informací na  opravyadamov@seznam.
cz, tel. 731752494 (po 17:00).

 � Pronajmu byt 3+1 na  Ptačině v plně 
revitalizovaném panelovém domě. Tel. 
511 116 289, byt.ptacina@seznam.cz

 � Prodám garáž na ulici Komenského u in-
ternátu. Informace na t.č. 737 888 383.

 � HROMOSVODY. Provádíme montáž, opra-
vy a revize hromosvodů.  www.elektrosova.
cz , tel. 777 171 926.

Rozvrh cvičebních hodin v tělocvičnách ZŠ Adamov v r. 2011-2012  
Tělocvična ZŠ Adamov I  
Po a Čt 16,30 – 18,30 Judo                                                           Jiří Tyl  
Út 17,30 – 19,00 Jóga                                             Miloslava Rejdová od 4.10.2011  
St 18,00 – 20,00 Muži                                                                   Josef Krátký  
Čt 18,30 – 19,30 Dívky a ženy                                                    Aneta Šmídová  
Tělocvična ZŠ Adamov III  
Po 18,30-19,30 Ženy                                                                   Lenka Wellová  
Út 16,30 – 18,00 Věrná garda                                                   Eliška Nováková  
18,00 – 19,00 Ženy – starší                                                        Marie Martincová  
St 17,00 – 18,00 Rodiče a děti                               Dagmar Hrubá od 05.10.2011  
Čt 18,00 – 19,00 Ženy-starší                                                      Irena Antoszewska  
19,00 – 20,00 Ženy                                                                      Lenka Wellová  
Začátek cvičení od pondělí 12.09.2011  
Helena Kokrdová, náčelnice TJ Sokol Adamov 

Rozvrh cvičebních hodin hala Sokol Adamov, Osvobození 9 

Po  17.00 – 18.30      sálová kopaná                                               Petr Neuman                                                                            

Út  16.00 – 17.30  žáci florbal, 17.30-19.30 florbal muži            Zdeněk Kufa 

       19.30-21.00    volejbal                                                                Petr Prudík 

St    17.00 – 18.30      sálová kopaná                                               Petr Neuman 

Čt    15.00-16.30         přípravka florbal  

        16.30-18.00         žáci florbal 

        18.00-20.00         muži florbal                                                   Zdeněk Kufa 

        20.00-21.30         volejbal                                                           Petr Prudík 

Pá   18.30-20.00          míčové hry                                                     Mirek Svědínek 

 

Veškeré sportovní aktivity pro nečleny TJ Sokol Adamov jsou zpoplatněny 

částkou 25 kč / hod.   

 

 

 

 � Koupím byt 1+1 v OV v Adamově. Bez RK. 
Realizace koupě 2/2012. Tel. 732 679 574.

 � Nabízím doučování matematiky pro ZŠ 
i SŠ. Kontakt: s.tuma@adamov.cz

ka v  Pohádkovém dómu v  Punkevních jes-
kyních.

Jak je to vlastně s  tebou a  Adamovem, 
bydlíš v něm nadále?

Před lety jsem v něm chtěl koupit domek, 
ale neuspěl jsem. S  rodinou bydlím v  Olo-
mučanech. Jsem ale natolik velký patriot, že 
mám po celá ta léta trvalé bydliště v Adamo-
vě. Máme v ní rodinu, takže neustále přejíž-
díme z Olomučan do Adamova a zpět.

Mám pocit, že kdybych to jakkoli změnil, 
přišel bych o svoji vysněnou představu toho 
starého, romantického Adamova, jehož sou-
částí byli mí nejbližší, a  to bych rozhodně 
nechtěl.

Přejme tedy Králi lesa, aby měl u čtenářů 
úspěch a autorovi mnoho zajímavých námě-
tů pro další knihy.

Za rozhovor děkuje Lenka Vrožinová 

 � Koupím garáž na  Ptačině. Tel. 
604 871 567.

 � Prodám dětské kimono-judo, velice za-
chovalé, málo používané pro změnu koníč-
ka. Cena 400 Kč. Věk 10-14 let, vel. cca 140 - 
160. Kontakt 607 973 779.

 �  PC SERVIS ADAMOV. Poskytujeme kom-
plexní služby v  oblasti výpočetní techni-
ky, zejména pro malé firmy a  domácnos-
ti. Zajišťujeme dodávky nové výpočetní 
techniky podle požadavků zákazníka, pro-
vozujeme servis a  opravy počítačů, odvi-
rování a  reinstalace operačních systémů. 
Náš tým je Vám vždy k  dispozici s  řešením 
jakýchkoliv problémů v  dané oblasti. Kon-
takt: t.č. 720  163  032, adaservis@email.cz,  
http://adaservis.webnode.cz/



16

Adamovský zpravodaj – vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech
domácností. Připravuje Kulturně informační komise Rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář,

Bc. L.Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, M.Škvařilová, DiS. Odpovědný pracovník I. Hrušáková, Městský úřad Adamov, 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 625, e-mail: hrusakova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 15. dne v měsíci. Za obsahovou stránku 

textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.

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

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2011 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH.

Internet
až 20x více

za méně peněz
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 8 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme před Vámi ceny, které se stanou 

cenami platnými po „AKCI“ !

 U nás se Vám nemůže stát, že platíte 

danou rychlost a ve skutečnosti je 

rychlost i 5x menší než zaplacená.

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz

Rocková letní noc ve fotografiích

Kapela TŘETÍ ZUBY 

Kapela MAGIC IN SPACE BAND


