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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

Leden 25.1. I. Maškarní ples města Adamova Město Adamov, MKS

leden-únor Karneval na ledě na Sklaďáku (podle přírodních podmínek) TJ Sokol Adamov

Únor 1.2. Přebor města Adamova v běhu na lyžích TJ SPARTAK - oddíl OB

1.2. Turnaj ve stolním tenise TJ Sokol Adamov

9.2. - 18.2. Svatopluk Drápal – průřez výtvarnou tvorbou MKS

15.2. Do Olšan TJ SPARTAK - oddíl turistiky

15.2. Školní ples v MKS ZŠ a MŠ Adamov

28.2. Adamovský masopust - rej masek a hodokvas na venkovním prostranství MKM

Březen 5.3. - 7.3. Halový turnaj mladších a starších žáků v malé kopané - XVIII. ročník ZŠ a MŠ Adamov

9.3. - 9:00 Halový turnaj ml. žáků (O pohár města Adamova) FK Adamov

15.3. - 9:00 Turnaj veteránů, pořádaný OV ČSTV Blansko (pořádá OV ČSTV Blansko) TJ SPARTAK - oddíl LH

16.3. - 14:00 Bruslení pro všechny / ZS Blansko nebo ZS Brno krasohala – dle zájemců TJ SPARTAK - oddíl LH

15.3. Tišnov - Kozí brada TJ SPARTAK - oddíl turistiky

20.3. Setkání s poezií - přehlídka recitátorů ZŠ a MŠ Adamov

22.3. IV. Ples města Adamova Město Adamov, MKS

23.3. VII. ročník - Běh na Nový Hrad TJ SPARTAK - oddíl OB

23.3. - 9:00 Halový turnaj ml. přípravek (O pohár předsedy Komise PZMA&MA 21) FK Adamov, PZMA a MA21

23.3. - 14:30 Halový turnaj st. přípravek  (O putovní pohár starosty města) - XII. ročník FK Adamov

26.3. - 4.4. Salon adamovských fotografů MKS

28.3. - 4.4. Salonek dětských Adamovských umělců - vernisáž prací dětských umělců MKS, Město Adamov,
Adavak, s.r.o.

29.3. Hustopeče - Na Mandloňovou TJ SPARTAK - oddíl turistiky

Duben 2.4. a 9.4. X. ročník vybíjená - ml. žákyně, st. žákyně ZŠ a MŠ Adamov

6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace, grafika MKS

17.4. Koncert skupiny Poutníci MKS

21.4. Velikonoční vycházka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

25.4. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

26.4. 2. sokolská akademie TJ Sokol Adamov

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

Duben Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

Květen 3.5. Oblastní kolo vědomostní soutěže „Zlatá včela“ ZOČSV Adamov

11.5. - 20.5. Zdeněk Fuksa - grafika MKS

17.5. Přebor Jihomoravské oblasti v OB na krátké trati, Olomučany TJ SPARTAK - oddíl OB

17.5. Sokolský country bál TJ Sokol Adamov

23.5. - 18:00 Noc kostelů Farnost Adamov

24.5. Boskovice - Šmelcovna TJ SPARTAK - oddíl turistiky

24.5. Turnaj v nohejbale mix TJ Sokol Adamov

29.5. Školní akademie ZŠ a MŠ Adamov

30.5. Pohádková cesta za pokladem – hřiště u ZŠ Ronovská MKM

30.5. Program PPDZ (Světový den bez tabáku - 31.5.) ZŠ a MŠ Adamov

31.5. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

31.5. Amatérský turnaj - stolní tenis TJ Sokol Adamov

31.5. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

31.5. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

Turnaj mládeže pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Oslava Svátku matek - kulturní program pro maminky a babičky z Adamova MKS

Červen 3.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

DEN DĚTÍ (Tenisové hry dětí a mládeže) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

2.6. Den dětí, pohádkový les a hřiště ZŠ a MŠ Adamov
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ZPRÁVY Z RADNICE
Ukončena byla na základě žádosti nájemní-

ků smlouva o nájmu bytu v DPS č. 14/2003/B 
a smlouva o nájmu bytu č. 01/2005/B na ul. 
Komenského 6. Uložen byl úkol svolat pracov-
ní skupinu za účelem sestavení pořadí žádostí 
o byt. Schválen byl návrh na zvýšení nájemné-
ho u bytů ve vlastnictví města o roční míru in-
flace za rok 2013, která činila 1,4 %. Poslední 
navýšení nájemného u bytů bylo provedeno 
od 1. 2. 2013 o roční míru inflace za rok 2012, 
která činila 3,3 %. 

Aktuální výše nájemného v bytech ve 
vlastnictví města činí: 

55 bytů Komenského 6, a 1 byt na ul. Fibi-
chova 45: 29,480 Kč/m2, 
6 bytů nástavby Opletalova 38 a, b: 
41,982 Kč/m2,
27 bytů Komenského 1 (DPS), 2 byty 
školníků (ZŠ Komenského a Ronovská):  
23,583 Kč/m2.

Ke zvýšení nájemného o roční míru inflace 
za rok 2013 došlo i u nebytových prostor, po-
zemků, sloupů veřejného osvětlení, umístění 
reklamy, komunikace, movitých a nemovi-
tých věcí v souladu s jednotlivými uzavřenými 
smlouvami.

Rada města Adamova projednala a dopo-
ručila Zastupitelstvu města Adamova schválit 
Rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný rozpo-
čet, kdy výše předpokládaných příjmů a výda-
jů je navržena ve stejné výši. Stejně tak stano-
vila i závazné ukazatele pro své příspěvkové 
organizace pro rok 2014 následovně:
– Základní škola a mateřská škola Adamov, 
příspěvková organizace – neinvestiční příspě-
vek zřizovatele ve výši 6 502 100,- Kč (z čehož 
příspěvek na odpisy činí 1.313.558,57 Kč), od-
vod z odpisů ve výši 100%, investiční transfer 
zřizovatele ve výši 405.000,- Kč.
– Městské kulturní středisko Adamov, příspěv-
ková organizace – neinvestiční příspěvek zři-

zovatele ve výši 2 395 000,- Kč.
Rovněž schválila odpisový plán 

Základní školy a mateřské školy 
Adamov, příspěvkové organiza-
ce na rok 2014. Uvedený majetek 
v plánu byl předán příspěvkové 
organizaci k hospodaření, tudíž jej 
může odepisovat. Výši odpisů je 

povinen pokrýt zřizovatel neinvestičním pří-
spěvkem, v návrhu rozpočtu na rok 2014 je 
s tím počítáno. 

Předsedou sportovní komise Jiřím Něm-
cem byly odboru ekonomickému předány 
zpracované výsledky bodového ohodnocení 
a návrh získaných hodnot dotací z rozpočtu 
města pro přímou podporu sportu a tělový-







chovy na I. pololetí roku 2014. Ekonomický 
odbor předložil návrh smluv o poskytnutí do-
tace vycházející z výsledků bodového ohod-
nocení a z navrhovaného rozpočtu na r. 2014.

Následně byly projednány a doporučeny 
ke schválení Zastupitelstvu města Adamova 
smlouvy s FK Adamov, Šipkovým klubem Ada-
mov, sdružením hráčů pétanque FENYX, TJ 
Sokol Adamov, TJ Spartak Adamov, Judo Klub 
Samuraj Adamov a Občanským sdružením Vo-
lejbal Adamov.

V rámci projektu revitalizace přístupové 
komunikace ke kostelu, která proběhne v roce 
2014, bude společností E.ON Česká republika, 
a.s. realizována přeložka části distribuční sou-
stavy na pozemku p.č. 237/2 k.ú. Adamov pod 
názvem stavby „Adamov – přeložka MÚ Ada-
mov“. Provozovatel distribuční soustavy před-
ložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene č. 1030014022/001, 
který byl schválen.

Schválen byl rovněž návrh programu na 28. 
zasedání Zastupitelstva města Adamova, které 
se konalo ve středu 26. února 2014 v 16:30 ho-
din na Městském úřadě v Adamově. Poté ná-
sledovala 79. schůze Rady města Adamova.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Z jednání Rady města Adamova
Na 77. schůzi Rady města Adamova byla 

vzata na vědomí Závěrečná inventarizační 
zpráva Města Adamova za rok 2013 na zá-
kladě inventarizace dlouhodobého, drobné-
ho hmotného a nehmotného majetku města 
Adamova.

Na 78. schůzi Rady města Adamova byly 
vzaty na vědomí zápisy z 13., 14. zasedání 
Sportovní komise 2010–2014 a z 35. zasedání 
Kulturně informační komise.

Projednána a schválena byla smlouva o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
s firmou E.ON Distribuce, a.s. týkající se ulože-
ní kabelového vedení v délce 1,715 m (přípoj-
ka ke společnosti EXPONO) na pozemku v ma-
jetku města.

Schváleno bylo rovněž připojení se k me-
zinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou 
vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2014 v sou-
ladu se zákonem č. 352/2001 Sb. 

Fotokronikář Jiří Hromek předložil Radě 
města Adamova ke schválení fotokroniku 
Města Adamova za rok 2013. Jmenovaný se 
pravidelně zúčastňoval všech oficiálních akcí 
města, o kterých byl zpraven, a pořizoval 
z nich fotodokumentaci. Ale rovněž sám aktiv-
ně vyhledával zajímavosti ze života města, vší-
mal si různých úprav a oprav prováděných ve 
městě a podobně, a to vše řádně zdokumen-
toval a zapracoval do fotokroniky. 

Jako zřizovatel vzala Rada města na vědo-
mí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Adamov ze dne 
20. 1. 2014 o vyjádření stanoviska ve věci zá-
pisu dětí do MŠ pro školní rok 2014/15, stano-
vení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání a formulář žádosti o přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání.

Odsouhlasen byl i návrh úpravy provozu 
jednotlivých mateřských škol v průběhu měsí-
ce července a srpna 2014 následovně:

Předložen k projednání byl rovněž návrh 
vnitřního předpisu č. 1/2014 Pravidla pro za-
dávání veřejných zakázek, zpracovaný v sou-
vislosti s přijetím „technické“ novely – nařízení 
vlády č. 456/2013 Sb. Došlo k úpravám finanč-
ních limitů při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Současně tento předpis zru-
šil předchozí vnitřní předpis č. 6/2012 Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek.

MŠ PROVOZ UZAVŘENÍ

Komenského 6
1. 7. – 4. 7. 2014 7. 7. – 8. 8. 2014
11. 8. – 29. 8. 2014

Komenského 4 1. 7. – 31. 8. 2014

Jilemnického 1
1. 7. – 18. 7. 2014 21. 7. – 22. 8. 2014
25. 8. – 29. 8. 2014

ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
 2. 2. 2014 Milada Pospíšilová, 86 roků, 

Tererova 6
 2. 2. 2014 Ing. Pavel Šebek, 70 roků, 

Neumannova 2
 5. 2. 2014 Miloslav Vrožina, 70 roků, 

Sadová 18
 12. 2. 2014 Ladislav Buša, 81 rok, 

Bezručova 10
 17. 2. 2014 Marie Cigánková, 81 rok, 

Opletalova 26
 27. 2. 2014 MUDr. Jaroslava Patáková,  

80 roků, Komenského 13
 28. 2. 2014 Mgr. Eliška Nováková, 83 roky, 

Petra Jilemnického 4

Úmrtí
 23. 1. 2014 František Jantošovič,  

roč. 1939, Doudleby nad Orlicí
 5. 2. 2014 Josef Kuběna, roč. 1952, 

Fibichova 12
 9. 2. 2014 Jan Nesnídal, roč. 1938, 

Komenského 6
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Vážení občané,
v letošním roce oslaví Adamov 50. výročí povýšení obce na město. 

Tato událost je příležitostí k ocenění lidí, kteří se významně angažu-
jí nebo angažovali v různých oblastech života města (věda, techni-
ka, kultura, školství, zdravotnictví, sport, spolková činnost, politika 
apod.). K jedinečnému ocenění patří udělení Čestného občanství města Adamova. Uděluje 
ho Zastupitelstvo města Adamova za významný přínos pro město v uvedených oblastech. 

Věříme, že využijete této příležitosti a předložíte Komisi pro udělování čestného občan-
ství obce návrhy podle níže uvedené osnovy:
1. Předkladatel návrhu
2. Základní osobní údaje navrhovaného
 - jméno, příjmení, titul
 - datum a místo narození
 - adresa trvalého bydliště
3. Stručný životopis
4. Specifikace činnosti, za kterou doporučujete udělení čestného občanství obce, vztahující 

se k životu a reprezentaci města Adamova
5. Podpis předkladatele

Vedení města připravuje také ocenění občanů předáním pamětních listů. Můžete využít 
této příležitosti i k podání návrhu na udělení pamětního listu. V tomto případě stačí uvést 
jméno, příjmení, titul navrhovaného, důvod pro ocenění a podpis předkladatele. 

Písemné návrhy předložte prosím Komisi pro udělování čestného občanství obce nej-
později do 31. března 2014 k rukám pí. Lenky Malákové, Město Adamov, Pod Horkou 2, 
679 04 Adamov.

PhDr. Jaroslav Budiš, předseda komise

Z redakční pošty 
– poděkování

Dobrý den, píšu tohle poděkování za naši 
tříčlennou rodinu, hlavně za svoji šestiletou 
dceru Janičku, protože ještě nechodí do ško-
ly a neumí psát. Na začátku ledna 2014 jsme 
se náhodou dozvěděli od sousedky, že byla 
vykradena naše paneláková místnost a zci-
zena nejméně dvě kola. Po návštěvě „kolár-
ny“ jsme poznali, že jedno zmizelé kolo je to 
naše nové Janiččino. Detektivní prací jsme se 
dopracovali až na zdejší služebnu Městské po-
licie Adamov, kde to naše kolo opravdu bylo 
a v pořádku. Nedostali jsme ho hned, proto-
že vše ještě dokumentovala i Policie České re-
publiky a i pan policista z Blanska byl až u nás 
doma. Ale dneska, dneska jsme si pro kolo šli 
i s bráškou a kolo si mohli konečně vzít domů. 
Janička říká, že je ráda, že všichni policisté ne-
měří jen rychlost aut, ale že někteří, třeba ti 
z Adamova, dávají pozor, aby Hajdaláci zlobi-
vý nedělali zlošárny!!! Já jsem ráda taky, proto-
že na kolo jsme šetřili moc dlouho a na nové 
by dlouho nebylo…. S díky maminka.

Rád bych poděkoval strážníkům za maxi-
mální pomoc a ochotu při krizové situaci, když 
těsně před spaním praskla plodová voda mé 
tehdy těhotné manželce. Pomohli nám bez 
váhání. Za jejich lidský a příkladný přístup jim 
jménem svým a mé rodiny mnohokrát děkuji.

…děkujeme občanům za krásná slova, kte-
rá nás naplňují pocitem, že naše práce je uži-
tečná a pro občany nezbytná. Jen pro upřes-
nění k prvnímu poděkování. Velkou zásluhu 
na zajištění kradených jízdních kol a jejich 
vrácení zpět majitelům měl všímavý občan 
města, který podezřelý nález ohlásil vedoucí-
mu strážníkovi MP Adamov na pohotovostní 
telefon.

S pozdravem a poděkováním 
Mgr. Vítězslav Červený

vedoucí strážník MP Adamov

Vybrané události z ledna 2014 kon-
krétně:

V nočních hodinách přijali strážníci ozná-
mení o vzájemném napadání mezi hosty 
restaurace tzv. Bowlingu na Smetanově ná-
městí. Když se strážníci dostavili na místo, 
nacházelo se před restaurací hned několik 
osob, kterým bylo nutné zamezit ve vzájem-
ném napadání a rušení nočního klidu. Stráž-
níci na místě celou skupinku uklidnili, při-
volali ZZS k ošetření dvou zraněných mužů 
a provedli nezbytné úkony k zajištění důka-
zů pro projednávání protiprávního jednání 
u správního orgánu. Při tomto byly zajištěny 
dechové zkoušky na zjištění přítomnosti al-
koholu v dechu s pozitivními výsledky. Stráž-
níkům se na místě podařilo obnovit noční 
klid a všechny účastníky konfliktu kontro-
lovali do doby, než se odebrali domů. V dal-
ších dnech strážníci požádali dotyčné osoby 
o podání vysvětlení a podezření ze spáchá-
ní přestupků proti občanskému soužití bylo 
postoupeno k projednání správnímu orgánu 
pro projednávání přestupků MěÚ Adamov.   

Pomoc strážníků si telefonicky vyžádala 
žena, jejíž manžel za ní přišel do restaurace, 
kde je zaměstnána a začal se domáhat kon-
taktu s jejím zaměstnavatelem. Zřejmě mu 





INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

chtěl vysvětlit svou nespokojenost s poměry 
v restauraci. Jelikož byl manžel pod vlivem 
alkoholu a zaměstnavatel měl oprávněně 
z jeho chování obavu, uzamknul se ve své 
kanceláři. Dveře od kanceláře však nebyly 
pro posilněného muže žádnou překážkou 
a nebýt včasného zásahu manželky, a poté 
strážníků, nemuselo dojít jen ke škodě na 
majetku. Strážníci muže předvedli na OO 
PČR Blansko, kde zůstal do doby, než bylo 
možné jej propustit a projednat jeho proti-
právní jednání.

Strážníci nestačili ještě dořešit ani výše 
uvedený případ a už jim byla nahlášena 
rvačka několika osob na ul. Sadová. Dokon-
čili tedy popsaný zákrok a ihned se vydali 
na místo oznámení, kde spatřili čtyři muže. 
Z podání vysvětlení bylo zřejmé, že tři muži 
(posilněni alkoholem) si krátili volnou chví-
li poškozováním a znečišťováním majetku 
města, v čemž se je snažil umravnit občan 
Adamova. Bohužel došlo k potyčce, ve které 
byl tento zraněn a strážníci mu na místo při-
volali ZZS. Dále strážníci na místě zajišťovali 
dechové zkoušky a prováděli další úkony, při 
kterých se „výtržníci” chovali velmi vulgár-
ně a agresivně. Jejich jednání vygradovalo 
útěkem jednoho z nich. Když se mu strážník 



snažil zamezit v útěku, byl zachycen mužem, 
který působil silou na výkon jeho pravomo-
ci. Strážníka uchopil za oděv a snažil se jej 
odtlačit, při čemž ho častoval hanlivými vý-
roky. Strážník použil proti muži donucovací 
prostředky hmaty a chvaty, svedl ho na zem 
a nasadil pouta. Na místo se poté dostavila 
i hlídka OO PČR Blansko, která si celou věc 
převzala pro podezření ze spáchání trest-
ného činu výtržnictví a násilí proti úřední 
osobě. 

Mgr. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov



�

„Když se vytratila veškerá naděje, když ni-
kdo nepřichází na pomoc a krásy života vypr-
chaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když 
nevím jak a odkud“

Mahatmá Gándhí
S tímto mottem se připomíná občanům 

našeho města nabídka Pečovatelské služ-
by města Adamov. 

Tato registrovaná sociální služba posky-
tuje pomoc v podobě služeb občanům se 
zdravotním postižením a seniorům, kteří 
dosáhli věku rozhodného pro přiznání sta-

Změna cen 
Pečovatelské služby města Adamov

Název úkonu dle vyhl. 505/2006 Sb., v platném znění PS od 1. 2. 2014 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,-Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,-Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru

120,-Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,-Kč/hod

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120,-Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,-Kč/hod

Pomoc při použití WC 120,-Kč/hod

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Dovoz nebo donáška jídla 1�,-Kč/úkon

Pomoc při přípravě jídla a pití 120,-Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití 120,-Kč/hod

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 120,-Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například 
sezónního úklidu, úklidu po malování

120,-Kč/hod

Donáška vody 120,-Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení

120,-Kč/hod

Běžné nákupy a pochůzky 120,-Kč/hod

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti

11�,-Kč/úkon

Praní a žehlení ložního prádla, popř.jeho drobné opravy 70,-Kč/kg

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 70,-Kč/kg

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět

120,-Kč/hod

robního důchodu, žijícím trvale nebo dlou-
hodobě na území města Adamova a jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  Pečova-
telská služba se poskytuje v rozmezí běžné 
pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do 15.30 ho-
din v pracovních dnech od pondělí do pátku. 
Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích 
a státem uznaných svátcích a dnech volna. 
Rozsah nabízené pomoci lze po individuální 
dohodě se zájemcem a následném sepsání 
Smlouvy o poskytnutí sociální služby obča-
novi poskytnout za úhradu. 

Tato úhrada byla od 1. 2. 2014 v souladu 
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném zně-
ní, zvýšena, tedy Vám předkládáme platný 
ceník těchto služeb.

Noví zájemci o pečovatelskou službu se 
mohou dohodnout osobně na Městském 
úřadě Adamov, odboru sociálních a správ-
ních věcí, dveře č. 2�, 1. patro, Pod Horkou 
101/2, �79 0� Adamov nebo na telefon-
ním čísle �1� �99 �2�, mobil �02 788 01�, 
e-mail social@adamov.cz.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, �79 0� Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� �90 záznamník, �07 �18 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �1� ��� 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

BŘEZEN 2014
1. března 2014 
Společenské centrum na Komenského 6 v 17:00 hodin
Přednáška: NÁRODNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ 
U PŘÍLEŽITOSTI KONCE ROKU VÍRY
Václav a Alena Adamovi se s účastníky besedy podělí o své zážitky 
z návštěvy Svaté země. Vyprávění bude doplněno promítáním.
Vstupné dobrovolné.

4. března 2014 
Salonek MKS Adamov v 17:30 hodin
Přednáška: PERU & BOLÍVIE V NÁRUČÍ 
PACHAMAMY
Zdeněk Špíšek vás v náhradním termínu pozve k návštěvě Peru 
a Bolívie. Životní motto: Cestuji proto, abych poznával přírodu a lidi, 
kteří v ní žijí, vůně vzdálených zemí a v neposlední řadě i sám sebe.
Vstupné: �0 Kč

6. března 2014
Zájezd - Divadlo Bolka Polívky Brno od 19:00 hodin
Představení:  
HRDÝ BUDŽES s Bárou Hrzánovou v titulní roli
Inscenace nastudovaná Divadlem Příbram je návštěvou do naší 
nedávné historie a přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské 
normalizace – v podání 
zvídavé žákyně dru-
hé třídy ZDŠ v Ničíně, 
Helenky Součkové. 
Výborně napsaný text 
a mimořádná herecká 
kreace Barbory Hrzá-
nové v hlavní roli jsou 
garantem dobré zábavy 
i podnětem k zamyšlení. 
Cena zájezdu: �70 Kč

7. března 2014
Zájezd – kino Blansko od 1�:00 hodin
Představení: MRŇOUSKOVÉ
Pro děti spolu s rodiči, školní družinu, ale i pro děti, kterým dozor 
zajistíme, je určen zájezd do blanenského kina, kde na ně čeká ces-









8. března 2014    Sál MKS Adamov    od 18:00 hodin

S KOUZLY KOLEM SVĚTA!
Kouzelnická show nejen pro děti s Pavlem Kožíškem 
a Hankou Mašlíkovou.
Prožijte velkou kouzelnickou cestu kolem světa! Pole-
tíme na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistaneme, 
na nás čekají typická a originální kouzla dané země. 
Děti budou s kouzelníkem Pavlem Kožíškem čarovat 
přímo na jevišti a také se některá kouzla i naučí! Bezva 
zábava nejen pro děti. Po představení je pro děti při-
pravena autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) 
a fotografování s Pavlem Kožíškem.
Rezervace vstupenek na č.t. �07 �18 10� 
Vstupné: dospělí 90 Kč, děti od � let 70 Kč

ta plná dobrodružství, přátelství a fantazie do světa těch nejdrob-
nějších „Mrňousků“. 
Cena zájezdu: děti 70 Kč, dospělí 100 Kč. Přihlášky do �. �. 201�.

9. března 2014  
Zájezd – Janáčkovo divadlo Brno, začátek představení v 17:30 hodin
„NEBOJTE SE BALETU“
 – baletní představení pro malé i velké diváky SNĚHURKA 
A SEDM TRPASLÍKŮ
Baletní pohádka 
o krásné Sněhurce, zlé 
maceše a sedmi trpaslí-
cích. Příběh, ve kterém 
se mísí pohádkové 
kouzlo, napětí a neo-
byčejná odvaha, začíná 
u kouzelného zrcadla 
známou otázkou - „kdo je na světě nejkrásnější?“. Odjezd v 16:30 
hodin z Adamova I a v 16:40 z Adamova III. 
Cena zájezdu: 290 Kč pro dospělé, 220 pro seniory a 170 Kč 
pro děti.

11. března 2014 
Salonek MKS Adamov ve 14:00 hodin
Odpoledne pro seniory:  
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ 
– tentokrát na téma „Adamov v číslech, datech, zajímavostech“ 
pod záštitou starosty města Bc. Romana Piláta
Znáte Adamov? Ulice, okolní přírodu, lidi... Tak pro vás je určeno 
soutěžní odpoledne, kde se o vašich znalostech přesvědčíme. 
Vstup volný. 

12. března 2014 
DPS Adamov v 9:00 hodin 
knihovna MKS Adamov v 11:00 hodin
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“
V měsíci březnu, který si připomínáme jako „měsíc čtenářů a měsíc 
internetu“, máte možnost navštívit akci, při které vám představuje-
me knižní nabídku knihovny MKS Adamov a připomeneme výročí 
v rámci „společenského okénka“, nejen tradičně v DPS v Adamově I, 
ale také v knihovně na Ptačině. Vstup volný.

15. března 2014 
Zájezd – Divadlo Radost Brno od 10:00 hodin
Veřejná generálka představení:  
KOUZELNÁ FLÉTNA
Poslední Mozartovo dramatické dílo je hra se 
zpěvy, kterou autor věnoval lidovému publiku 
Divadla na Vídeňce, kde byla také v roce 1791 
premiéra. Inscenace v Divadle Radost chce 
oslovit nejširší okruh svých diváků – „od dese-
ti do sta let“- a měla by patřit k oněm několika 
úspěšně uváděným rodinným představením. 
My se můžeme stát úplně prvními diváky, 
kteří budou mít možnost představení vidět 
v rámci veřejné generálky. Využijte této mož-
nosti i bezkonkurenční ceny zájezdu, která je 
100 Kč (včetně dopravy). 
Přihlášky do �. �. 201�. 
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18. března 2014 
Salonek MKS Adamov v 17:30 hodin
Přednáška: SIBIŘ – REPUBLIKA TUVA
RNDr. Alena Žákovská vás při další přednášce zavede na Sibiř, do 
republiky Tuva. „Sibiř není jen velká bílá placka. Na rozloze dvakrát 
větší než je naše republika zde žije 300 000 obyvatel. Pro velkou 
vzdálenost k aglomeracím je Tuva označována za nejčistější místo 
na zeměkouli s unikátní a neporušenou přírodou.“ 
Vstupné: �0 Kč

21. března 2014 
Sál MKS Adamov v 9:00 hodin 
Společenské centrum MKS na Komenského ul. v 11:00 hodin
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“  
– SNĚHURKA A SEDM TRPAJZLÍKŮ 
Účinkuje Divadlo Koráb Brno.
Pro rodiče s dětmi a mateřské školy ve městě je určeno další dopo-
ledne vyplněné pohádkou. Sněhurka je klasická pohádka v nekla-
sickém provedení. V podání Divadla Koráb Brno uvidí děti hru ve-
selých loutek a vtipných herců. I v této pohádce Sněhurku zachrání 
sedm trpaslíků, kteří se živí rubáním drahého kamení... 
Vstupné �� Kč.

23. března 2014 
Sál MKS Adamov v 16:00 hodin
„NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU“  
– JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Účinkuje: Eva Lesáková – Divadlo v kufru
Legrace, vzrušení, napětí – s tím vším se setkáte ve známé klasické 
pohádce. Děj kromě herečky a loutek utvářejí i samotné děti.
Vstupné: �� Kč







24. března 2014  
Salonek MKS Adamov ve 14:30 hodin

JIŘÍ MENZEL
– ČESKÝ OSKAROVÝ REŽISÉR, HEREC 

A SPISOVATEL HOSTEM AKCE: 
HODINKA OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

Přijďte si vypít kávu v příjemné společnosti vzácného 
hosta – Jiřího Menzela. Protože se setkání uskuteční 
v rámci „Hodinky otázek a odpovědí“, podmínka pro účast 
na setkání je právě zajímavá otázka pro Jiřího Menzela.
Rezervace míst na č.t. �07 �18 10�,  
nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz. 

26. března – 4. dubna 2014
salonek MKS  
Adamov, Opletalova 22
SALON ADAMOVSKÝCH 
FOTOGRAFŮ
Patron výstavy:  
Jef Kratochvíl, brněnský fotograf

Opět se obracíme na vás, obyvatele města, kteří rádi fotografujete. 
Pro připravu dalšího ročníku přehlídky vašich fotografií vás chceme 
požádat o jejich zapůjčení. V roce, kdy si připomínáme 50. výročí 
povýšení Adamova na město, uvítáme mimo jiné fotografie 
zachycující život v našem městě, okolní přírodu a jiné zajímavosti. 
Termín pro doručení fotografií je do 21. března t.r. Děkujeme.
Současně vás zveme na setkání u příležitosti zahájení této 
výstavy, které se koná 2�. března 201� v 18 hodin v MKS. Výstava 
je přístupná v pracovní dny a v neděli v době od 1� do 17 hodin. 

První setkání, kterým jsme si připomenuli hned tři výročí (50. výročí 
povýšení Adamova na město, 40 roků od slavnostního otevření 
budovy MKS a 10 let fungování Kroužku zpívání pro radost při 
MKS), se konalo v sále MKS v neděli 23. 2. 2014.
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Městské kulturní středisko 
Adamov ADAVAK s.r.o. Adamov 

Město Adamov 
Farnost Adamov 

Výstava:
SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ
28. března – �. dubna 201�
Společenské centrum MKS, Komenského 6
Motto výstavy: ADAMOV -  MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEME... 
Termín pro doručení výtvarných prací: 24. března 2014 vč.
Vernisáž výstavy spojená s vyhodnocením výtvarné soutěže 
v pátek 28. března 2014 v 17 hodin. 
Výstava je otevřena:  v pondělí – pátek od 12:30 do 17:00 hodin,  
 v sobotu a v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.
Kontakt na pořadatele: č.t. 607 518 104, 516 446 590 záznamník,  
 e-mail mks@mks-adamov.cz

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A INTERNETU
Pro děti jsme připravili 

„POHÁDKOVOU SOUTĚŽ 
NA POHÁDKOVÉ TÉMA 

O POHÁDKOVOU VÝHRU“.
Děti ji najdou na webu MKS (www.mks-adamov.cz) od 1. do 20. 
března nebo v knihovně MKS. Odpovědět správně na otázky, které 
se týkají známých pohádek, nebude pro děti jistě problém. Obzvlášť 
když na vylosovanou vítěznou dvojici (na 1 dítě a 1 „dospěláka“) 
čeká opravdu pohádková výhra. Tou jsou dvě volné vstupenky na 
představení Mlsný drak a Čárymůra uváděné 30. března 2014 od 
14:30 hodin v Divadle Radost v Brně. Po představení je pro vítěze 
zajištěna prohlídka zákulisí divadla.
Odpovědi prostřednictvím e-mailu zasílejte na adresu  
mks@mks-adamov.cz do 21. března 201�.

27. března 2014 
Salonek MKS Adamov v 17:30 hodin
Přednáška: INDIE – PODHŮŘÍ HIMALÁJÍ, 
přednáší cestovatel a rybář Milan ROZSYPAL
„Když jsem chodil do třetí třídy, koupil mi tatínek rybářský lístek a za 
vysvědčení jsem dostal čtyřdílný laminátový prut s navijáčkem Rex. 
V údolí nám tekla řeka Svitava, která byla pro nás kluky velikým láka-
dlem. V rodinné historii žádného zapáleného rybáře nemáme, a tak 
mně tenkrát v začátcích ani nenapadlo, že se pro mě stane rybařina 
koníčkem na celý život. A to ne ledajakým...“ MiRo
Indie je zemí mnoha tváří, známý rybář a cestovatel Milan Rozsypal 
nás seznámí nejen s její vodní faunou, ale nahlédneme hlouběji do 
života této druhé nejlidnatější země světa... 
Vstupné dobrovolné.



Připravujeme na duben 2014:
4. dubna  Zájezd do MDB na veřejnou generálku představení Benátský 

kupec
7. dubna  Beseda se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou 
9. dubna Zájezd do Janáčkova divadla v Brně na operetu Polská krev
17. dubna Koncert skupiny Poutníci
23. dubna Zájezd do Divadla Bolka Polívky na představení Úhlavní 

přátelé v podání Divadla v Rytířské (Tereza Kostková, Miroslav 
Vladyka, Nela Boudová, Radek Holub)

24. dubna Zájezd na jarní etapu výstavy Flora Olomouc

O návštěvě slunečné Andalusie vyprávěla účastníkům besedy 
Mgr. Marta Antonínová.

Poprvé se adamovskému publiku představil díky zastoupení 
nemocného přednášejícího Milan Štourač. Připravil si povídání o
návštěvě Libanonu a přednáška se všem velice líbila. Na setkání
s p. Štouračem se proto můžeme těšit zase v dubnu t.r. 

Setkání s oblíbeným hercem Zdeňkem Junákem.
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Pozvání na přednášku včelí produkty očima lékaře
Adamovští včelaři si Vás dovolují pozvat 

29. března 201� v 9:00 do malého sálu 
MKS na přednášku MUDr. Jany Hajdůškové 
autorky publikace Včelí produkty očima lékaře 
na stejnojmennou přednášku. 

Spojení profesí praktické lékařky a včelařky 
umožnilo MUDr. Janě Hajdůškové nacházet 
velmi zajímavé souvislosti vlivu včelích pro-
duktů na zdraví lidí, které jinak unikají oso-
bám pokud jsou „jen“ lékařem, či včelařem. 
Obsahem přednášky bude nejen vliv běžně 
známých včelích produktů jako je med, pro-
polis, pyl, mateří kašička a včelí jed, ale i v po-
sledních letech diskutovaný vliv biopole vyza-

Inhalace vzduchu z úlového prostředí

řovaného včelstvem na vrcholu svého vývoje, 
kdy má několik desítek tisíc jedinců. Vlivem 
tohoto biopole dochází u vody, jak volné, tak 
i vázané v lidském těle, k malé změně vazeb-
ního úhlu mezi atomy vodíku a atomem kyslí-
ku. Tato relativně nepatrná změna vazebního 
úhlu působí v lidském těle odlišnými biologic-
kými účinky. Jinak prochází membránami bu-
něk, mění jejich povrchové napětí, a ovlivňuje 
přesun iontů. Již pobyt v blízkosti včel má bla-
hodárný účinek na lidský organismus. Předná-
šející s využitím biopole ve své lékařské praxi 
má své praktické zkušenosti, a ráda se s Vámi 
o ně podělí.

Jeden včelí produkt je však v odborné lite-
ratuře opomíjen a není určen všem. Tuto vý-
sadu mají výhradně chovatelé včel, a je jim 
odměnou za jejich práci ve prospěch přírody, 
a tím i nás všech. Tímto produktem je krásný 

pocit uspokojení ze smysluplné tvůrčí činnos-
ti, kterou chov včel bezesporu je, pocit souná-
ležitosti s přírodou, láska ke včelám. 

Ani tento poslední produkt Vám však není 
zapovězen, a v případě Vašeho zájmu o tento 
obor lidské činnosti jsme připraveni Vám po-
dat pomocnou ruku.

Za ZO ČSV Adamov
doc. Ing. Rudolf Rybář. CSc. 

Před lety jsem netušil, co znamená „porco-
vání medvěda“ v parlamentu. Popravdě mně 
to ani nezajímalo. Až později jsem se dozvě-
děl, že se nejedná o žádného huňáče, ale o to, 
že si jednotliví poslanci mohli vždy na konci 
roku z nemalé částky státního rozpočtu vyhá-
dat příspěvek pro svůj volební region. S odstu-
pem času si uvědomuji, že jsem se to dozvěděl 
v pravý čas. Bylo to v roce 2005, kdy už jsem 
věděl, že se bude za dva roky slavit 150 let od 
stavby našeho kostela a darování Světelského 
oltáře rodinou Liechtensteinů a tento oltář je 
přitom na rozpadnutí… Devět let žádostí na 
ministerstvo kultury, devět let zdvořilých za-
mítnutí. Bezradný jsem se odvážil oslovit pří-
mo jednoho známého poslance s prosbou 
o pomoc. Ač z okresu Brno-venkov, zasadil se 
pro náš region a základní příspěvek na restau-
rování oltáře nám vydobyl. Na to se přidal náš 
kraj a všechno dobře dopadlo. „Rozporcovaný 
medvěd“ nám tedy pomohl. Proč jsem si na to 
vzpomněl? Vyzní to divně, ale může za to ob-
rázek s „rozporcovanou žirafou“ z dánské zoo, 
který jsem nedávno zahlédl. Je to zvláštní, já 
vím, ale když jsem sledoval hysterické reakce 
veřejnosti, kterou tato porážka pobouřila, na-
padlo mě taky: nestavíme zvířata na oltář až 
příliš?

Jiří Kaňa

Slova pro 
povzbuzení

Minulost a současnost adamovské vlečky

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli napo-

sledy rozloučit na poslední cestě s panem 
Richardem Nossem, za květinové dary 
a vyjádřené projevy soustrasti. 

Manželka Jaroslava Nossová a celá rodina. Únor 2014

20. léta 20. století
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Stoletá jubilantka
Dne 31. 1. 2014 se svého významného ži-

votního jubilea 100 let dožila naše spoluob-
čanka paní Marie Pernicová.  

Do Domu s pečovatelskou službou v Ada-
mově jí přišli tento den osobně poblahopřát 
starosta města Adamova Roman Pilát, zástup-
ce OSSZ Blansko, oddělení důchodového po-
jištění Jitka Hrazdírová, za Sbor pro občanské 
záležitosti Jitka Králíčková, za Pečovatelskou 

službu města Adamova Dobra Moserová, za 
Kluby důchodců Věra Peříková a Marie Lon-
čeková, za spoluobčany města Adamova Mar-
ta Antonínová a z DPS kamarádky Kateřina 
Skoupá a Helena Perestová. U blahopřání byli 
přítomni i vnukova manželka Marie Kabátová 
a pravnuk Filip.

Oslavenkyni přejeme i nadále pevné zdraví 
a hodně životního optimismu. 

Děkuji
V pátek 31. ledna letošního roku jsem se 

dožila sta let. Bylo velmi milé přivítat při této 
příležitosti celou řadu gratulantů. Někteří 
mně navštívili přímo v DPS, někteří mi napsali 
srdečné blahopřání. Ale za všechna přání chci 
moc poděkovat. Potěšilo mně to a ještě jed-
nou děkuji. A také já přeji všem hodně zdraví 
a spokojenosti.

Marie Pernicová
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Před rokem jsme se rozloučili  
s Jiřím Janásem 27. 3. 1940 – 15. 4. 2013

Jirka, jak mu 
všichni kdo ho zna-
li říkali, prožil svo-
je dětství v srdci 
Pálavských vrchů 
v obci Klentnice 
u Mikulova. Rodi-
čům se narodil jako 
pátý ze šesti dětí.

Po základním vzdělání nastoupil do uče-
ní do ZPS Líšeň. Vyučil se nástrojařem a pra-
coval zde jako opravář obráběcích strojů. Po 
absolvování základní vojenské služby se vrá-
til zpět do závodu a při zaměstnání začal stu-
dovat Strojní průmyslovou školu v Brně. 

Oženil se a mladí manželé chtěli zalo-
žit rodinu. Pořadník na byt však byl v nedo-
hlednu, proto odešli v roce 1964 na nábor 
do Adamovských strojíren a oba nastoupili 
do provozu 10. Jirka proto dostudoval SPŠ 
v Jedovnicích a poté přešel pracovat do Od-
boru technické normalizace. K tomuto oboru 
absolvoval ještě tříleté pomaturitní studium 
v Kolíně. Později zastával funkci vedoucího 
Technické normalizace, kterou vykonával až 
do odchodu do důchodu.

Manželé Janásovi mají jednu dceru, tři 
vnučky a dvě pravnučky. Ve společnosti svých 
nejbližších byl Jiří vždy nejspokojenější.

Rád si také poseděl s přáteli ve sklípku 
s dobrým vínkem a pěknou písničkou. 

Svůj život měl okořeněný všestrannými 
zájmy z různých oblastí. Byl to sport, příro-
da, hory, zahrada, kultura, historie a tak dále. 

Nejvíce ho však zaujala turistika. V sedmdesá-
tých letech se začal intenzivně věnovat mlá-
deži a v roce 1975 založil v Adamově Turis-
tický oddíl mládeže (TOM). Později začal spo-
lupracovat i s Turistickým oddílem mládeže 
v Blansku. Oddíly z okresu Blansko se společ-
ně zúčastňovaly Branně turistických závodů 
mládeže (BTZM) a mnoha jiných akcí.

Turistická činnost zaujala Jiřího Janáse na-
tolik, že po zaškolení a vyškolení převzal po 
panu Stanislavu Starychovi post předsedy 
turistiky v Adamově a značení turistických 
tras na okrese Blansko. Pro domovský oddíl 
organizoval turistické výšlapy do okolí, tý-
denní pobyty v České republice, Vysokých 
Tatrách a Roháčích. Byl prostě turistou tělem 
i duší a také značkař. Řadu let vedl odbor KČT 
(Klub českých turistů) v Adamově, později 
také značkařský obvod Blansko, stal se i čle-
nem krajské značkařské komise, v níž praco-
val až do svého odchodu. Aktivním byl také 
v metodické komisi Rady značení ústředí 
KČT. Na ústředních školeních značkařů právě 
nejvíce předával svoje zkušenosti v metodi-
ce značení a značkařské topografii. Ke svým 
sedmdesátým narozeninám, v roce 2010, 
mu bylo uděleno veřejné uznání 
1. stupně – Čestný odznak Vojty 
Náprstka.

Jiří Janás byl však činný také ve 
městě Adamově, jehož chod mu 
nebyl lhostejný. Dvě volební obdo-
bí pracoval v Radě města, rovněž 
v Zastupitelstvu města Adamova 
a jeho komisích. Za svoji činnost 
pro město byl uveden do Síně slá-
vy Adamov – Osobnost roku 2010.

Byl předsedou Společenství 
vlastníků bytů 321/D. Všechno 
svoje úsilí, za podpory členů výbo-
ru, věnoval zvelebování domu. Vý-
sledkem je zateplený dům včetně 
jeho střechy a perfektně zrekon-
struované výtahy. Vše v čem byl 
zapojený dělal velmi zodpovědně, 
s plným nasazením a ochotou. 

Jiří měl naplánováno ještě 
mnoho práce, a to ve všech již vy-
jmenovaných odvětvích, ale ne-
moc byla silnější a jeho plány mu 
překazila.

Čest jeho památce.
Za vzpomínku na Jiřího Janáse 

děkuje manželce Heleně členka ko-
mise KIK, Lenka Vrožinová. 

Vysokohorská turistika musela být. To byl 
ten správný namáhavý odpočinek.

Se skleničkami barev, štětci, škrabkou, 
kartáčem, nůžkami, pilkou a dalším 
vybavením, které je uschováno v batohu, 
nachodil Jirka stovky kilometrů.

Jiří Janás byl poctivec od kosti a nepokazil žádnou 
legraci. Při turistických pobytech měl svůj budíček: 
Vstávat! Bude se to bourat! A bylo jedno jestli šlo 
o stany, nebo horskou boudu. A ti účastníci to měli 
rádi, proto Jiřímu udělili toto uznání. 
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Jak lze využít 
nefunkční zářivky

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé 
lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč 
vlastně a jaký je jejich další osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá nezis-
kový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace 
nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné 
důvody. Tím prvním je ochrana životního pro-
středí před nebezpečnou rtutí, která je v těch-
to výrobcích v malém množství obsažena. Při 
vyšších koncentracích může tato jedovatá lát-
ka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše 
zdraví. Druhým důvodem je opětovné mate-
riálové využití, jenž u zářivek v současnosti 
dosahuje 85–87%. Využitím recyklovaných 
materiálů se při další výrobě šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkč-
ní zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře firmy Gama J+P, společnost s ručením 
omezeným, Kolonie 302, Adamov, provozní 
doba: PO, ST, PÁ 10:00–18:00 hod. mimo stá-
tem uznané svátky, nebo v obchodě při náku-
pu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKO-
LAMP sváží do specializovaných recyklačních 
firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze 
zářivek získávány především kovy, plasty, sklo 
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, např. pro sou-
částky jízdních kol. Recyklované plasty jsou 
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu vy-
užívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá 
jako technický materiál nebo v některých pří-
padech i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně re-
cyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale 
velké množství zářivek končí v koši. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami se dočtete na www.ekolamp.cz.

Ptačinský slavík

V den pololetního vysvědčení 30. 1. 2014 se 
na naší škole na Ronovské uskutečnil II. ročník 
pěvecké soutěže Ptačinský slavík.

Žáci z 1. – 4. ročníku si připravili písničky, 
které si sami vybrali. A tak jsme mohli slyšet 
písničky od pánů Svěráka a Uhlíře, Skoumala 
a Vodňanského, Nohavici a nejčastěji osvědče-
né „lidovky“. Všichni zpěváci a zpěvačky zpívali 
skutečně s velkým nadšením a je rozhodně tře-
ba ocenit i jejich odvahu, protože postavit se 
před tělocvičnu plnou spolužáků není nic jed-
noduchého.

Celá soutěž byla rozdělena na kategorii jed-
notlivců a skupin. Rozhodování o vítězích v ka-
tegorii jednotlivců bylo skutečně velmi obtížné. 

Nakonec porota udělila 1. místo Toníkovi Matu-
lovi ze 3. A, na 2. místě se umístila Jituška Krato-
chvílová ze 4. A a 3. místo obsadila Anetka Papi-
žová z 2. A. Extra cenu poroty získala Romanka 
Adámková z 1. A s vlastní (babiččinou) písní.

Se zájmem jsme poslouchali i kategorii sku-
pin, ve které se každá třída prezentovala jednou 
písní. Zde si srdce poroty získala 4. A s písničkou 
Marka Ebena V zoologické zahradě, kterou děti 
doplnily plyšovými zvířaty snad všech velikostí.

Celá soutěž se moc hezky vydařila a na III. 
ročník v roce 2015 se určitě můžeme těšit. Pta-
činských slavíků totiž máme stále velký dosta-
tek.

Mgr. Soňa Karásková 
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Přebor škol v šachu – Krajské kolo 1.-5.třída 
ZŠ+MŠ Adamov postoupila na MČR

Krajské kolo Přeboru škol v šachu se kona-
lo 21. prosince 2014 tradičně v Břeclavi.

36 čtyřčlenných družstev se 161 hráči na 
soupiskách bojovalo o dvě postupová místa 
ve své kategorii do celostátního finále. 

Adamovskou školu reprezentuje sestava 
Olinka Dvořáková, Filip Nezval, Martin Hlou-
šek a Jan Kratochvíl. Jsme pátí nasazení. Ale 
na turnaji této úrovně jsme poprvé a nemá-
me přehled a zkušenosti, jak jsou na tom ša-
chově ostatní družstva. 

Systém hodnocení je tzv. olympijský, čili 
každá partie se počítá do konečného pořadí.

Začátek je vlažnější. V úvodních kolech 
sice porážíme Lužice 3:1, remizujeme s Rousí-
novem 2:2 a vysoko vítězíme s Vracovem 4:0. 
Ale pozice na šachovnicích slibovaly více.

Ve čtvrtém kole hrajeme s jednoznačným 
favoritem ZŠ Kuřim Tyršova. Tento tým šacho-
vě převyšuje ostatní. Bojujeme, ale prohrává-
me 0,5:3,5 když půlku vybojuje Martin. Ale 
tento zápas naše družstvo nabudil k mohut-
nému závěru turnaje.

Tři kola před koncem jsme třetí se ztrátou 
2,5 bodu na druhou Zastávku. Finiš 11 bodů 
ze dvanácti partií (3:1 Zastávka, 4:0 Nová Ves, 
4:0 Kotlářská) posunul adamovské družstvo 
na druhé místo a postup na dubnové MČR 
Přeboru škol ve Vyškově.

Z následující tabulky výsledků jednotlivců 
je zřejmé, že o konečný výsledek se zasloužili 
všichni členové adamovského družstva. 

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 � � � � 7 Body Partie Rtg prům.

1 Dvořáková Olga 1245 CZE 1 1 1 0 0 1 1 5.0 7 1229

2 Nezval Filip 1100 CZE 1 0 1 0 1 1 1 5.0 7 1114

3 Hloušek Martin 1000 CZE 1 0 1 ½ 1 1 1 5.5 7 1030

4 Kratochvíl Jan 1000 CZE 0 1 1 0 1 1 1 5.0 7 1014

Lyžařský výcvik prvního a druhého stupně
Matka příroda letos s námi laškuje. Po loň-

ské sněhové nadílce jsme přemýšleli, zda se 
letos vůbec vypravíme lyžovat. Do poslední 
chvíle jsme zjišťovali nejnovější zprávy o po-
časí a nakonec to vyšlo. Vyrazili jsme. Žáci: 1.A, 
2.A, 3.A, 4.A, 5.A a 7.A se s radostným úsměvem 
ve středu 12. února sešli u autobusu a naložili 
svoje lyže. Čekala nás třídenní výuka lyžování 
ve Skiareálu Olešnice na Moravě. Zde jsme se 
po příjezdu rozdělili do skupin a vypuklo lyžo-
vání. Dětí jelo 44 a z toho 16 se na lyže postavi-
lo vůbec poprvé. Děti, které už částečně nebo 
výborně lyžují, se hned po rozlyžování na sva-
hu pro výuku s chutí vrhly po družstvech na 
kopec. Tito žáci si první jízdou osvěžili znalosti 
z let minulých a už pracovali na zlepšení toho, 
co umí. Našli se mezi nimi i výborní lyžaři, kteří 
si užívali sníh s kamarády a ty slabší dokonce 
něco přiučili. Velký kus práce za sebou mají ti 
nejmenší. První den se snažili lyže obout, po-
stavit se, rozjet a zastavit. Druhý den už zvlá-
dali skoro všichni jízdu na malém kopečku 

a dětském vleku. Až nakonec třetí den zkusili 
jízdu na velkém kopci. Všichni zaslouží velkou 
pochvalu. Velký DÍK chci vyjádřit instrukto-
rům: paní učitelce Karáskové, panu učiteli Cu-
pákovi, paní Poslušné, slečně Kalinové, panu 

Karáskovi, Keprtovi a Sedláčkovi. S nimi celá 
akce proběhla naprosto hladce. Doufám, že 
jsme po letošním lyžování všichni spokojení 
a těšíme se na – Někdy příště…

Mgr. Lenka Dohová

2. ZŠ a MŠ Adamov (Rtg prům.:1086, PH 1: 20.5 / PH 2: 267.25)



1�

Jihomoravská liga mužů
Po delší odmlce opět přinášíme krátké shrnutí dosavadních výko-

nů v sezóně. 
Mužský tým měl po loňské poměrně úspěšné sezóně vyšší ambi-

ce, a to hrát alespoň mezi prvními čtyřmi týmy. Bohužel už během léta 
bylo jasné, že tudy cesta nepovede. V týmu se každý rok mění počet 
hráčů a ani letošní sezóna není výjimkou. Už před letní přípravou ohlá-
sili odchod dva naši nejlepší obránci a záhy se přidal další. Trhliny v se-
stavě nám částečně zalepili nově příchozí hráči Martin Vašina a Tomáš 
Knotek, který od ledna vede tým jako hrající trenér. Další novou posilou 
v týmu je brankář Marek Nejedlý, který nám dodává svými výkony op-
timismus do dalších utkání. 

Do sezóny jsme vstoupili s tím, že budeme hrát o klidný střed tabul-
ky, což se nám zatím příliš nedaří. Po 16 odehraných utkáních držíme 
11. místo z celkových 13 týmů. Nyní nás čekají klíčové duely s týmy ze 
spodních příček, kde musíme bodovat. První důležitý krok pro lepší po-
stavení v tabulce jsme udělali 9. 2. porážkou týmu Ratíškovice, který 
nyní okupuje 10. pozici. Další důležitá utkání nás čekají 22. 2. v Dub-
ňanech, kde se utkáme s desátými Hornety a posledními Židenicemi. 
Zatím tedy není nic ztracené a stále je o co hrát. Nezbývá nic jiného, 
než zatnout zuby a makat!

vit na Sokolském přeboru, kde zatím vyhráli dva turnaje. Třeba se letos 
úspěchu přeci jen dočkáme.

Florbal

Tým Skóre Z V R P B

1. EMKOCASE Gullivers 
Sokol Brno IB

126:44 16 15 0 1 ��

2. Florbal Kuřim 119:44 18 14 1 3 ��

3. FBO Orel Boskovice 87:49 16 13 1 2 �0

4. TJ Čechie Zastávka 105:74 16 9 1 6 28

5. TJ Sokol Lanžhot 89:78 16 9 0 7 27

6. FBC Sokol  
Ivanovice na Hané

84:78 16 8 2 6 2�

7. SFK Slovácko–FATR 
Dubňany 

93:97 16 8 1 7 2�

8. SK Florbal Sivice 88:109 18 7 2 9 2�

9. Psycho Brno–FbC ZŠ 
Horní B

86:112 16 6 1 9 19

10. FBK Panthers 
Ratíškovice

62:100 16 4 3 9 1�

11. TJ Sokol Adamov 58:81 16 3 1 12 10

12. Bulldogs Brno C 58:119 18 3 1 14 10

13. TJ Sokol Brno 
Židenice B

62:132 18 2 0 16 �

Dorostenci
Zatímco muži bojují o ligovou příslušnost v Jihomoravské lize, tým 

dorostenců již druhou sezónou získává zkušenosti v OFL (Orelské flor-
balové lize). Oproti loňské sezóně je vidět zlepšení. Soutěž zatím vedou 
Boskovice, které už mají odehraná všechna utkání. Dotáhnout by se na 
ně mohlo Nové Město, které ztrácí 8 bodů a má před sebou tři utkání. 
Adamovští letos opět do finálového turnaje nezasáhnou. Mají před se-
bou poslední tři utkání v Bystřici nad Pernštejnem, a to proti již zmíně-
nému Novému Městu, Kuřimi a Žďáru Nad Sázavou. Orelská soutěž pro 
dorostence letos úspěšná příliš nebude, ale reputaci si mohou napra-

Tým Z V R P VB OB B

1. Boskovice 12 7 2 3 36 24 2�

2. Nové Město  
na Moravě

9 5 0 4 22 17 1�

3. Žďár nad Sázavou 9 4 1 4 22 17 1�

4. Kuřim 9 4 1 4 17 23 1�

�. Adamov 9 1 2 6 17 33 �

Mladší žáci 
Mladší žáci podobně jako dorostenci hájí druhým rokem naše barvy 

v OFL. Tým zatím drží 3. místo a čekají ho ještě čtyři utkání, a to proti 
Novému Městu, které si vede velice dobře a zatím neztratilo ani bod 
a dále potom 2x proti Žďáru nad Sázavou a Blansku. Do finálového tur-
naje postupují dva týmy a naši mají velice slušně našlápnuto.

Mimo OFL nastupují naši hráči i v Sokolském přeboru, kde zatím rov-
něž jako dorostenci dominují. Zastoupení máme ve dvou kategoriích 
a oběma se daří hrát pohledná utkání s vítěznými konci. Hráče čeká 
poslední oblastní turnaj a potom moravské finále ve Frýdlantu nad Os-
travicí, kde se budou snažit obhájit loňské druhé místo. Nezbývá než 
hráčům držet palce a těšit se na další úspěchy.

Na závěr bych chtěl poděkovat firmám Ada-net, Realman, TT Ser-
vis Brno, Plasmametal, TRIKA-JINAK za podporu florbalového oddílu. 
Dále děkujeme panu Ladislavu Pozorskému OVV ČSSD Blansko za pod-
poru při pořádání turnaje pro mladší žáky, který proběhl v září v naší 
hale.

Statistiky a průběžné výsledky naleznete na www.florbaladamov.cz
Lubomír Lukáš

Předseda FBC Sokol Adamov

Tým Z  V R P VB OB B

1. Nové Město  
na Moravě

6 6 0 0 47 9 18

2. Kunštát 6 3 2 1 28 26 11

�. Adamov 6 3 1 2 24 29 10

4. Boskovice 6 2 2 2 21 22 8

5. Blansko 6 1 1 4 20 22 �

6. Žďár nad Sázavou 6 0 0 6 14 46 0

Turistický oddíl
PLÁN VYCHÁZEK

15. 3. 2014 – sobota – KOZÍ BRADA   
Délka 10 km.   
Odjezd: Adamov nádraží ČD 7:39 hod. do Tišnova   
Trasa: Tišnov – Nelepeč – Předklášteří – Tišnov. 

29. 3. 2013 – sobota – NA MANDLOŇOVOU
Délka 10 km
Odjezd: Adamov nádraží ČD 7:39 hod. do Šakvic
Trasa: Hustopeče – rozhledna – Kamenný vrch – Diváky
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Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
TJ Spartak Adamov – Tatran Hrušky   
6 : 2 (�:1, 1:1, 2:0) 
Góly a asistence za Adamov: Knotek 2x (Kole-
náč, Milfait), Kunc (Milfait), Juřena (Zachoval), 
Kolenáč (trestné střílení), Bureš (Juřena)

Souboj o třetí příčku sliboval zajímavé dění 
na ledové ploše. V případě výhry Adamova by 
si ji upevnil, naopak při výhře Tatranu by se 
hosté dotáhli na stejný počet bodů. 

Hra měla od začátku spád, rychlost, hru do 
těla. U hostů i za hranicí pravidel. Výškovou 
převahu měl jednoznačně soupeř, ale domá-
cí hráči nahradili centimetry lepším bruslením 
a technickou hrou. Adamov sice inkasoval 
první, ale v zápětí vyrovnal agilním Knotkem 
a do konce třetiny zúročil svoji převahu další-
mi dvěma brankami, kde se znovu trefil Kno-
tek a následně Kunc.

Druhá třetina byla nervóznější. Hosté se 
snažili o nátlakovou hru a přitvrdili v osobních 
soubojích. Hráči Adamova se této hře přizpů-
sobili a přestali dodržovat taktické pokyny. Při 
rychlém výpadu Milfaita nezůstalo nic jiného 
hostujícímu obránci, než jej v úniku faulovat 
a vysloužil si trestné střílení. Bohužel Milfait 
nedal, puk mu sklouznul na nerovnosti ledu. 
Po vhození buly z protiútoku hosté snížili na 
3:2. Pravidlo nedáš - dostaneš se naplnilo. Do 
konce třetiny uklidnil domácí Juřena a zvýšil 
na 4:2.

Do závěrečné části hry hosté zredukovali 
sestavu, zrychlili tempo, bezhlavě útočili a za-
pomínali na zadní vrátka. To se jim vymstilo. 
Ve čtvrté minutě zápasu ujel Kolenáč a obrán-
ce hostů musel zatáhnout za brzdu a poslal jej 
nekompromisně k ledu. Rozhodčí nezaváhal 
a nařídil trestné střílení. Kolenáč proměnil bez 
zaváhání, zvýšil na 5:2 a uklidnil domácí hráče 
v čele s trenérem. Soupeř se již na nic nezmo-
hl a inkasoval ještě jednou z hokejky Bureše 
a definitivně to zabalil. 

HC Blansko – TJ Spartak Adamov  
7 : 5 (2:�, 2:1, �:1) 
Góly a asistence za Adamov: Knotek 2x (Ki-
lián 2x), Kolenáč (sam.), Kilián (Knotek), Bureš 
(Kilián)

Adamov nastoupil do zápasu bez tří hráčů 
základní sestavy. Zdálo se, že i tak by si mohl 
poradit s loňským mistrem. V začátku se ujal 
vedení chytrým odebráním puku soupeři Ko-
lenáčem. Hrálo se nahoru a dolů v dobrém 
tempu. Zkušenější soupeř při nepozornos-
ti udeřil a otočil skóre ve svůj prospěch, kde 
v průběhu čtyř minut vsítil dva góly. Adamov 
zabral a Knotek za necelou minutu srovnal. 
S chutí hrající první pětka vstřelila po dvou 
minutách další branku a otočila vývoj zápasu.

Nástup do druhé třetiny byl ze strany Ada-
mova impozantní. Po 27 vteřinách znovu Kno-
tek po přihrávce Kiliána zvýšil již na 4:2. Ná-
sledovala veliká šance Koubka, který stál sám 
před brankářem Blanska, ale z vyložené šance 
nedal. Z protiútoku domácí mužstvo snížilo 
a tady nastal zvrat v zápase. Hráči Adamova, 
namlsaní z vývoje zápasu, nedodržovali tak-
tické pokyny a bezhlavě se pouštěli do úto-
čení. Soupeř toho využil a do konce třetiny 
vyrovnal.

Třetí třetina byla kopií závěru druhé. Nedis-
ciplinovanost sehrála svou roli. Domácí hráči 
vyčkávali, natáhli adamovské do jejich obran-
ného pásma. Následovala rychlá přihrávka, 
okamžité přečíslení a trest v podobě gólů.

Jednoduše řečeno, staří páni nás vyškolili. 
Rychle musíme na tento výkon zapomenout. 

TJ Spartak Adamov – TJ Rájec-Jestřebí  
4 : 10 (0:0, �:7, 1:�) 
Góly a asistence za Adamov: Milfait 2x (Kno-
tek, Kolenáč), Knotek (bez as.), Kilián (Knotek)

Hosté vstoupili do úvodu zápasu s odhod-
láním odčinit porážku z prvního kola. Vytvoři-
li si veliký tlak, ale Adamov dobrou obrannou 

hrou nedovolili sou-
peři skórovat. Tlak 
trval dlouho a až 
v polovině třetiny se 
hra vyrovnala. Mno-
hokrát Adamov po-
držel brankář Hrnčíř, 
který chytal velice 
jistě. Třetina skonči-
la bez branek.

Do druhé čás-
ti vstoupil Adamov 
výborně a ve třetí 
minutě se ujal ve-
dení gólem Milfaita 
po nahrávce Knot-
ka. Při dalším střídá-

ní za minutu a pět vteřin se znova trefil Milfait 
po přihrávce Kolenáče. Zdálo se, že v pohodě 
hrající domácí definitivně zlomili odpor hostů. 
Opak byl pravdou. Soupeř se uchýlil k provo-
kacím a nepřiměřeným dohráváním osobních 
soubojů. Toto nenechalo chladným domácí 
hráče. Místo toho aby tyto souboje vypustili, 
udělali pravý opak a pouštěli se do šarvátek 
a pěstních soubojů. Kolenáč vyfasoval 2+2, 
za ním následoval Milfait na 2+10 a v zápětí 
Juřena, všechno za nic neřešící oplácení. Roz-
padl se úderný první útok a koncepce domá-
cích vzala za své. Toto soupeř potřeboval, si-
tuaci využil ve svůj prospěch a vstřelil za pou-
hé 4 minuty 4 góly. Jiskřičku naděje vykřesal 
Knotek, ale ihned po vhazování znova soupeř 
skóroval a bylo hotovo. Divoká třetina skonči-
la 3:7!

Ve třetí třetině musel po zlomenině klíční 
kosti odstoupit obránce Kunc a domácí zápas 
odevzdaně dohráli.

Druhý zápas v řadě, který si hráči Adamova 
prohráli vlastní nedisciplinovaností.  

TJ Sokol Březina – TJ Spartak Adamov   
2 : 5 (2:�, 0:0, 0:2) 
Góly a asistence za Adamov: Juřena 2x (Kili-
án, Knotek), Milfait (Kolenáč), Knotek (Milfait), 
Kolenáč (Milfait)

Do začátku zápasu vstoupilo mužstvo Ada-
mova impozantně. Ve 33. vteřině vsítil bran-
ku Milfait po přihrávce Kolenáče. Hrálo se 
v dobrém tempu. Soupeř srovnal za necelé 
dvě minuty. Adamov měl opticky navrch, hra 
se postupem času vyrovnala. Soupeř dokázal 
přidat další branku a otočit průběh zápasu. Při 
vlastním oslabení vybojoval puk Kilián, posu-
nul na Juřenu a ten vyrovnal. Do konce třetiny 
a znova v oslabení poslal Milfait puk Knotkovi 
a ten nezaváhal.

Druhá třetina skončila bez branek, osob-
ních soubojů přibývalo. Adamov mohl skóro-
vat, její hráč jel sám na branku, ale Kilián mimo 
hru oplácel a rozhodčí vylučoval.  

Třetí třetina pokračovala jako druhá. Šance 
na obou stranách likvidovali výborní brankáři. 
Hráči Březiny museli víc otevřít hru. O vyrov-
nání se její hráči snažili při přesilovce, ale bran-
ku vsítili hráči Adamova. Znovu v oslabení na-
šel Milfait Kolenáče a ten nezaváhal a zvýšil 
na 4:2. Domácí se snažili dál o vyrovnání, ale 
nevyplatila se jim hra vabank a pojistku přidal 
Juřena po přihrávce Knotka.

V tomto zápase paradoxně Adamovu po-
mohla hra v oslabení, kde vstřelili tři góly.

Děkujeme divákům, kteří přišli fandit v hoj-
ném počtu. 

Za hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
Alois Lolo KoženýTakto se brání gólman. Z leva 77 Šmahel, 69 Kilián a 8 Dvořák.
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Slavnostní vyhlášení sportovců za rok 201� 
Sportovci slavnostně zhodnotili rok 2013

Dne 6. února 2014 proběhlo v zasedací místnosti Městského úřa-
du Adamov slavnostní vyhlášení jednotlivých kategorií v rámci anke-
ty SPORTOVEC 2013. Galavečer adamovského sportu se nesl v duchu 
nastávajících zimních olympijských her. Za příjemně strávené odpo-
ledne patří poděkování organizátorům této akce, to je členům Spor-
tovní komise 2010-2014. Všem oceněným děkujeme za reprezentaci 
svých klubů a našeho města. Přejeme jim do roku 2014 mnoho spor-
tovních úspěchů, štěstí, radosti a především pak pevné zdraví.

Zvláštní poděkování patří rodině Uhlířových, kteří pro sportovce 
připravili věcné ceny a velmi bohaté a chutné občerstvení.

Za Sportovní komisi 2010–2014 Jiří Němec

ANKETA 2013 – 7. ročník
Výsledky veřejné ankety JUNIOR 2013
1. místo Adéla Šnoblová FK Adamov, dívčí kopaná
2. místo Jan Charvát FENYX petanque Adamov, junioři
3. místo Olga Dvořáková TJ Spartak Adamov, oddíl šachů

Výsledky veřejné ankety SPORTOVEC 2013
1. místo Jan Cupal FK Adamov, muži
2. místo Jiří Němec FENYX petanque Adamov, senioři
3. místo Martin Réda Šipkový klub Adamov, DC Hornets

Výsledky veřejné ankety KOLEKTIV 2013
1. místo FK Adamov, družstvo mužů
2. místo FENYX petanque Adamov, senioři
3. místo Šipkový klub Adamov, DC Hornets 

Vyhlášení odborné ankety JUNIOR 2013
1. místo Anna Kobylková TJ Sokol Adamov, florbal
2. místo Iva Kolářová Judo klub Samuraj
3. místo Olga Dvořáková TJ Spartak Adamov, oddíl šachů

Výsledky odborné ankety SPORTOVEC 2013
1. místo Jiří Kolenáč TJ Spartak Adamov, oddíl ledního hokeje
2. místo Martin Réda Šipkový klub Adamov, DC Hornets
3. místo Pavel Král FENYX petanque Adamov, muži

Výsledky odborné ankety KOLEKTIV 2013
1. místo Šipkový klub Adamov, DC Hornets
2. místo TJ Sokol Adamov, florbal žáci
3. místo AJETO Adamov-malá kopaná

Výsledky odborné ankety TRENÉR 2013
1. místo Jiří Tyl Judo klub Samuraj
2. místo Antonín Věžník TJ Spartak Adamov, orientační běh
3. místo Ivo Tretera Šipkový klub Adamov, DC Hornets

Výsledky odborné ankety OSOBNOST 2013-SÍŇ SLÁVY
Za celoživotní přínos pro sport a tělovýchovu  
Milan Bohatec in memoriam, TJ Spartak Adamov, oddíl tenisu
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA
ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 31.3.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !
Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo 
na webu bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné 
na google marketu. Více ne  30 televizních program . Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 60 minut, a  pak 
jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.

INZERCE
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! Dosta-
nete na účet i HOTOVOST! Navštivte stá-
nek OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. 
Těšíme se na viděnou! S přátelským po-
zdravem Veronika Kratochvílová. Tele-
fon 542 213 285, mobil 724 771 262. 

Hledám pronájem garáže v Adamově, 
tel. č. 773 453 628.

Pronajmu byt 2+1 v Adamově na Ptači-
ně, cihlový, dům po rekonstrukci, zatep-
lený, plastová okna, tel. č. 604 596 787. 

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

Pronajmu byt 1+1 na ulici Sado-
vá, cena 6000,-Kč/měs. vč. inkasa,  
tel. č. 737 377 112. 

Prodám garáž č. 40 na ulici Plotní. El. 
proud, místo před garáží. Cena doho-
dou. Mobil: 603 731 806.













Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Ada-
mově, na ulici Družstevní, o celkové vý-
měře 49 m2. Volný ihned. Byt se nachází 
ve 2. poschodí, zasklená lodžie, výtah, 
sklep. Dům po revitalizaci, zateplen, 
s plastovými okny. Cena 6.500,- Kč + 
energie. Mobil: 777 666 169.

Prodám švestkovou slivovici. Cena za 1l 
je 310,- Kč. Tel. č. 774 826 137.

ŠLP ML nabízí k pronájmu areál bývalé-
ho dřevoskladu v Adamově:  
– zpevněná plocha o výměře cca 
   14 000 m2 (pozemek p.č. 1/1 v k.ú.  
   Adamov a přilehlé parcely),  
– nakládací rampa a drážní vlečka,  
– administrativní budova (kancelář,  
   sociální zázemí, možnost ubytování, 
   dílna, příruční sklad).  
Cena dohodou. Kontakt:  
Ing. Borek Nejezchleb, tel.: 602 195 451,  
borek.nejezchleb@slpkrtiny.cz

Naléhavě hledám byt v Adamově 3+1 
(možno i 2+1), ne přízemí a poslední pa-
tro. Seriozní a rychlé jednání.   
Tel.: 775 667 214.

ŠPANĚLŠTINA, matematika, angličtina, 
výuka španělského jazyka s rodilou mluv-
čí. Doučování anglického jazyka a mate-
matiky pro žáky základních a středních 











škol. Navíc možnost hlídání malých dětí.  
Kontakt: Ing. Rocio L., tel. č. 608 134 443, 
e-mail: rocio@email.cz.

Prodám byt 2+1 s balkónem 58 m2, ul. 
Sadová. Celková rekonstrukce, zděné 
jádro, vestavěná spíže, vestavěná skříň 
s manželskou postelí, nová šatna, před-
síň-botník, věšák, nové stoupačky, plas-
tová okna. Kontakt: 739 836 536.

Hledám pro své klienty ke koupi byty 
1+1, 2+1 a 4+1 v Adamově, ideálně Pta-
čina. Tel.: 604 533 466.

Podlahářství Gregor – pokládka a le-
pení koberců a PVC, montáž plovou-
cích podlah dřevěných, korkových 
a laminátových aj. Nabízíme kvalitní 
podlahové krytiny. Tel.č. 728 470 320,  
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz







KOUPÍM BYT 4 + 1
na Ptačině.

Platba v hotovosti.
Nejsem RK.

Tel.: �0� ��0 909.


