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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Adamovské děti na Drakiádě 2014.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28. listopadu 2014  
v 16:30 hodin na prostranství u kostela v Adamově I

LAMPIONOVÉ PRŮVODY
v 16:00 hodin od ZŠ Komenského
v 16:00 hodin od autoservisu na ul. Osvobození

PROGRAM: 
 – zahájení akce – skupina Gajdoši Brno
 – pozdravy představitelů Města a Farnosti Adamov
 – slavnostní otevření prostoru u kostela
 – rozsvícení vánočního stromu 
 – kulturní vystoupení žáků ZŠ a MŠ Adamov 
 – vystoupení skupiny Gajdoši 
 – ohňostroj
Na setkání se těší pořadatelé akce

Městské kulturní středisko Adamov
Město Adamov                 Farnost Adamov                ZŠ a MŠ Adamov

Vítání občánků v nově zrekonstruované obřadní síni  
Městského úřadu Adamov.



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

10.10. Turnaj o tenisového přeborníka Spartaku Adamov TJ SPARTAK - tenisový oddíl

12.10. - 21.10. Stanislav Havlík - Malování do čtverce MKS - společenské centrum

15.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

16.10. Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

17.10. Tradiční závěrečný turnaj všech členů T.O. TJ SPARTAK - tenisový oddíl

19.10. - 15:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Skalice (sponzor utkání Potraviny Brněnka, Vít Uhlíř) FK Adamov

20.10. Den stromu ZŠ a MŠ Adamov

30.10. Hallowen – v prostorách MKM MKM

Listopad 1.11. Balcarka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

2.11. - 14:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Knínice (sponzor utkání Město Adamov) FK Adamov

7.11. - 17:00 Amatérský turnaj o pohár starosty města Šipkový klub

8.11. III. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

8.11. Zájezd na lední revue „Jen počkej zajíci!“ - Kajot aréna Brno MKS

9.11. - 18.11. Helena Puchýřová - Krajiny MKS - společenské centrum

9.11. - 14:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-V. Opatovice (sponzor  utkání VV FK Adamov) FK Adamov

13.11. Beseda spojená s vyhodnocením soutěží kampaně „Cesty k adamovským stu-
dánkám“ Komise PZMA a MA21, MKS

15.11. Koncert sk. Genciána MKS

19.11. Seznamte se s... Hostem setkání bude herečka Uršula Kluková. MKS

20.11. Adamovský slavík - pěvecká soutěž ZŠ a MŠ Adamov

20.11. Beseda spojená s vyhodnocením ankety „Pyšníme se svým okolím“ Komise PZMA a MA21, MKS

28.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

30.11. Zahájení výstavy betlémů zapůjčených od obyvatel města Adamova MKS

30.11. - 17:30 I. adventní zastavení MKS

Prosinec 3.12. - 16:00 Mikulášský turnaj pro mládež Šipkový klub

4.12. Mikulášské dovádění v MKM MKM

6.12. IV. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2014
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

7.12. Pod kuřimskou horou TJ SPARTAK - oddíl turistiky

7.12. - 10:45 Oslava sv. Barbory, poděkování za dary přírody Farnost Adamov

7.12. - 15:00 Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS - společenské centrum

7.12. - 17:30 II. adventní zastavení MKS

12.12. Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška MKM

13.12. Vánoční koncert MKS

14.12. - 16:00 Předvánoční nedělní setkání s pohádkou MKS

14.12. - 17:30 III. adventní zastavení MKS

19.12. Vánoční dílny ZŠ a MŠ Adamov

19.12. Vánoční běh do schodů ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Zájezd na pohádku na ledě „Popelka“ MKS

21.12. - 17:30 IV. adventní zastavení MKS

24.12. - 14:00 Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

24.12. - 21:00 Půlnoční, chrámový sbor a lidové koledy Farnost Adamov

25.12. - 10:45 Vánoční bohoslužba, chrámový sbor a lidové koledy Farnost Adamov

28.12. Vánoční návštěva divadla - balet Louskáček (představení pro celou rodinu) MKS

Novoroční výstup na Babí lom TJ SPARTAK - oddíl turistiky

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
Datum Název akce či setkání Pořadatel

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.
Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých

 organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově v měsíci říjnu. Televizní vysílání DVB-T z Alexandrovy 
rozhledny začne v měsíci prosinci 2014 pro běžné televize, bytové domy, společné antény, rodinné domy a okolí města Adamova.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

Start Adamovského TV - infokanálu se blíží III.
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ADAMOV  
konané ve dnech 10. 10. – 11. 10. 2014

Počet oprávněných voličů celkem:  3 756 
Počet voličů, kterým byly vydány obálky: 1 650  
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 1 646

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Název a číslo volební strany/pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Získaný počet hlasů

Volební strana č. 2 – Volba pro město/1 Jaroslav Budiš 64 1 367
Volební strana č. 3 – Občanská demokratická strana/1 Jiří Němec 45 1 464
Volební strana č. 3 – Občanská demokratická strana/2 Karel Truhlář 63 2 373
Volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická/1 Ladislav Pozorský 34 1 182
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /1 Roman Pilát 39 1 1 058
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /2 Jana Burianová 58 2 717
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /3 Petr Kupka 35 6 591
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /4 Kamil Vašíček 43 3 525
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /5 Jiří Baisa 56 4 522
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /6 Petr Slavíček 51 5 510
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů /7 Vladimír Bílý 40 7 526
Volební strana č. 6 – ANO 2011/1 Soňa Bychlerová 48 1 212
Volební strana č. 7 – Nezávislé sdružení občanů Adamova/1 Rudolf Rybář 66 1 277
Volební strana č. 8 – Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová/1 Jana Novotná 45 1 284

Volební strana č. 9 – Komunistická strana Čech a Moravy/1 Mária Koudelová 64 1 278

Celkový počet platných hlasů:  22 358
Volební účast vyjádřená v procentech:  43,93 %

Počet získaných hlasů celkem
Č. Volební strana Počet hlasů Poměr hlasů k základu v % (přepočtený základ: 22 358)
1 A.N.F. – Adamovské Nezávislé Fórum 1 006 4,49
2 Volba pro město 2 067 9,24
3 Občanská demokratická strana 2 363 10,56
4 Česká strana sociálně demokratická 1 308 5,85
5 Sdružení nezávislých kandidátů 7 947 35,54
6 ANO 2011 1 858 8,31
7 Nezávislé sdružení občanů Adamova 1 506 6,73
8 Křesťanská a demokr. unie – Čsl. str. lid. 1 706 7,63
9 Komunistická strana Čech a Moravy 2 098 9,38

10 Strana Práv Občanů 499 2,23

Jména a příjmení náhradníků (první dva dle pořadí hlasů)
Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Získaný poč. hlasů
Volební strana č. 2 – Volba pro město
Jaroslav Hnátovič 53 2 232
Martin Pačovský 44 4 224
Volební strana č. 3 – Občanská demokratická strana
Milan Dudík 52 4 196
Lenka Dohová 34 5 181
Volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická
Jaroslav Pidra 28 2 115
Dana Padělková 54 7 103
Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů
Aneta Bušková 26 8 465
Vladimír Suk 52 9 524

Jméno a příjmení Věk Pořadí na hlas. lístku Získaný poč. hlasů
Volební strana č. 6 – ANO 2011 
Kateřina Černá 28 3 151
Pavel Libich 49 11 147
Volební strana č. 7 – Nezávislé sdružení občanů Adamova 
Tereza Polzer 35 2 175
Zdeněk Svítil 63 5 143
Volební strana č. 8 – Křesť. a dem. unie - Českosl. str. lidová
Helena Ličková 36 5 141
Josef Novotný 39 4 138
Volební strana č. 9 – Komunistická strana Čech a Moravy
Vít Dáňa 57 2 215
Hana Marková 59 10 182
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 92. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 8. 9. 2014 byly vzaty na vědomí zá-
pisy ze 41. zasedání Kulturně informační ko-
mise a 15. zasedání Sportovní komise.

Schválena byla zadávací dokumentace 
v rámci projektu „Systém likvidace biologic-
ky rozložitelného komunálního odpadu ve 
městě Adamov“ financovaného z OPŽP (do-
tace z EU).

Předložen a schválen byl návrh dohody 
s Úřadem práce ČR, pracoviště Blansko o vy-
tvoření čtyř pracovních míst v období od 
1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 s měsíčním úvaz-
kem 40 hod./1 pracovník.

Schválena byla Smlouva o nájmu prostor 
sloužících k podnikání se společností ADA-
VAK, s.r.o., týkající se užívacích vztahů mezi 
vlastníkem stavby energomostu (ADAVAK, 
s.r.o.) a vlastníkem inženýrských sítí umístě-
ných na energomostu (město Adamov).

Z důvodu podjatosti ve věci pan staros-
ta předal řízení schůze panu místostarostovi 
a opustil jednání. Počet členů se snížil na 3. 
Byly projednány a schváleny smlouvy o zří-
zení služebnosti (vedení sítí ul. Krátká-Ener-
gomost, ul. Fibichova (Zahradní), ul. Sadová 
mezi bloky A-B) dle geometrických plánů fy 
GB-geodézie, spol. s r.o. Po projednání se vrá-
til na jednání pan starosta a opět převzal říze-
ní schůze, počet radních se zvýšil opět na 4.

Většina bodů jednání Rady znamenala při-
jetí doporučení pro projednání na Zastupitel-
stvu města Adamova a budou tak uvedeny ve 
zprávě z následného zasedání.

Na vědomí byla vzata Zpráva o posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 22. 8. 2014 veřej-
né zakázky „V00013 – Revitalizace přístupové 
komunikace ke kulturní památce – kostel sv. 
Barbory v Adamově – dodatečné práce“ pro-
jektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413. Schválena 
byla nejvýhodnější nabídka od společnosti 
EKOTERM CZ s.r.o. a Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo.

Na vědomí byla vzata také Zpráva o po-
souzení a hodnocení nabídek a dále ke schvá-
lení návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na dodávky pod označe-
ním V 00006 – „Koncepce rozvoje a revitaliza-
ce veřejného osvětlení města Adamova – 3. 
etapa“. Byla schválena nejvýhodnější nabídka 
od firmy Energy Solution and Savings s.r.o. 
a Smlouva o dílo. 

Schválen byl program 32. zasedání Zastu-
pitelstva města Adamova s datem konání 24. 
září 2014 v 16:30 hodin na Městském úřadě 
v Adamově.

Na 93. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 26. 9. 2014 byly vzaty na vědomí 
zápisy z 36. zasedání komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agendy 21 a z 13. jed-
nání Komise sociální a výchovně vzdělávací.

Schválena byla příkazní smlouva 
č. OP14/0160/P03 projektu „Obnova bioko-
ridoru na Náměstí práce a regenerace stráně 
nad ulicí Petra Jilemnického v Adamově“ na 
realizaci opakovaného zadávacího řízení. Rov-
něž také Výzva k podání nabídek včetně zadá-
vací dokumentace k podlimitní veřejné zakáz-
ce na služby s názvem „Obnova biokoridoru 
na Náměstí práce a regenerace stráně nad uli-
cí Petra Jilemnického v Adamově - opakované 
řízení“ zadávaná ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení a dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v platném znění.

Vzata na vědomí byla zpráva o posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 10. 9. 2014 na do-
dávku s názvem K 00081 – „Dodávka hracích 
prvků III.“ projektu č. CZ.1.11/3.3.00/36.01498. 
Schválena byla nejvýhodnější nabídka od 
společnosti DŘEVOARTIKL, spol. s r.o. a smlou-
va o dílo. 

Schválen byl na základě poptávkového ří-
zení návrh smlouvy o dílo na systém vysílání 
místního informačního programu od firmy 
Realman s.r.o. 

Byly schváleny dotace pro Centrum pro 
dětský sluch Tamtam, o.p.s. ve výši 4.000,- Kč 
na zajištění služby rané péče ve městě Ada-
mově v roce 2014 a pro Domov sv. Alžběty ve 
výši 2.000,- Kč. 

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Změna svozu odpadu 
z důvodu státního svátku 
Svozová společnost van Gansewinkel, a.s. oznamuje občanům 

města Adamova, že z důvodu státního svátku dne 17. 11. 2014 
dojde ke změně svozu směsného komunálního odpadu v tomto 
týdnu. Řádný svoz připadající na čtvrtek dne 20. 11. 2014 proběhne 
v náhradním termínu, a to v pátek dne 21. 11. 2014. Žádáme 
občany, aby na tento den přistavili své popelnice ke komunikaci, 
a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel. 

Poděkování volebních stran
Děkujeme za důvěru a obdržené hlasy v komunálních 

volbách 2014 pro naše kandidáty. Důvěry, které se nám 
dostalo, si velice vážíme.

Místní sdružení ODS Adamov

Děkujeme adamovským občanům, kteří přišli k volbám 
a podpořili naši stranu. Vaše důvěra je pro nás závazkem.

Volba pro město

SNK

Děkujeme za Váš 

hlas v komunálních 

volbách 2014.

Vaší důvěry si velice 

vážíme.

Sdružení nezávislých 

kandidátů

volby 2014 SNK.indd   7 21.10.2014   8:33:32
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 4. října 2014 proběhlo na 
Městském úřadě vítání občánků. Do života 
byly přivítány tyto děti:
 11. 4. 2014 Denis Dvořáček, 

Petra Jilemnického 3
 8. 5. 2014 Tereza Hloušková, U Kostela 2a
 27. 5. 2014 Filip Závodník, Osvobození 11
 2. 6. 2014 David Kovář, Petra Jilemnického 25
 16. 6. 2014 Stella Bychler,  

Petra Jilemnického 21
 23. 6. 2014 Kristýna Kopečná, Blažkova 6
 24. 6. 2014 Tereza Vondálová, 

Petra Jilemnického 12
 3. 7. 2014 Matyáš Tříska, Družstevní 5
 14. 7. 2014 Ela Pilitowská,  

Petra Jilemnického 27
 17. 7. 2014 Nikolas Slezák, Mírová 6

Blahopřejeme
 2. 10. 2014 Květoslava Hovorková, 91 rok, 

Opletalova 44
 2. 10. 2014 Olga Krausová, 75 roků, Lesní 2
 4. 10. 2014 Marta Neveselá, 89 roků,  

Fibichova 34
 7. 10. 2014 Marie Zábranská, 70 roků,  

Petra Jilemnického 17
 13. 10. 2014 Jarmila Mihoková, 70 roků, 

Komenského 13
 14. 10. 2014 Júlia Dostálová, 81 rok, Sadová 20
 18. 10. 2014 Pavel Vaněk, 80 roků, 

Komenského 25 
 20. 10. 2014 Zdenka Vojtěchová, 85 roků, 

Komenského 17
 21. 10. 2014 Jindřich Kudláč, 80 roků, 

Komenského 19
 25. 10. 2014 Marta Košťálová, 83 roky,  

Tererova 1
 26. 10. 2014 Miroslav Konečný, 90 roků,  

Pod Horkou 3
 28. 10. 2014 Božena Vozdecká, 84 roky,  

Sadová 25
 28. 10. 2014 Marie Dáňová, 82 roky, Blažkova 1
 29. 10. 2014 Věra Valoušková, 75 roků, 

Komenského 3
 31. 10. 2014 Eva Audová, 81 rok,  

Komenského 13

Úmrtí
 3. 8. 2014 František Došek, roč. 1947, 

Blažkova 2
 4. 10. 2014 Bohumil Suk, roč. 1940, Tererova 3

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události ze srpna a září 2014 
konkrétně:

Všímavým občanem města bylo oznámeno, 
že na ul. Neumannova, směrem ke hřbitovu, leží 
na zemi muž. Když se strážníci dostavili na místo, 
již se zde nacházel další občan města, který na 
místo přivolal ZZS a snažil se zjistit jeho zdravot-
ní stav. Strážníkům se podařilo muže probudit 
a po příjezdu vozidla ZZS bylo zřejmé, že mimo 
intoxikaci alkoholem netrpí žádným zraněním. 
Muž byl převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno–Černovice k vystřízlivění. 

Mladíka, který byl osobou v pátrání, zadrže-
li strážníci v jeho domě zanedlouho potom, co 
utekl z nařízeného léčení v odborném pracovišti 
Brno–Černovice. Mladík se strážníky spolupraco-
val a vyčkal s nimi na místě do příjezdu příslušní-
ků OO PČR Blansko.

Ve večerních hodinách obdrželi strážníci žá-
dost od OO PČR Blansko o prověření volání o po-
moc vycházejícího z bytu na ul. Sadová. Strážní-
ci se ihned dostavili na místo, kde zkontaktovali 
uživatelku bytu, která se schovávala u sousedky 
v patře. Jmenovaná sdělila, že v bytě se nachází 
její přítel, který ji fyzicky napadá. Strážníci sešli 
k bytu, kde provedli jeho kontrolu a uvnitř nalez-
li muže pod vlivem alkoholu. Jelikož muž vnik-
nul do bytu neoprávněně, vyzvali ho strážníci, 
aby byt opustil a doprovodili ho před dům, kam 
se dostavila hlídka OO PČR Blansko. Strážníci byli 
dále nápomocni při prováděném šetření.

K rušení nočního klidu byli strážníci přivoláni 
na ul. Sadová, kde v jednom z bytů probíhala čilá 
zábava i přes pokročilou noční hodinu. Strážní-
kům otevřel muž polské národnosti pod vlivem 
alkoholu. V bytě se dále nacházely dvě ženy 
a malé dítě. Z bytu hrála hlasitá hudba, která ru-
šila všechny spolubydlící. Při projednávání pře-
stupkového jednání se strážníci dále zaměřili na 
nezletilé dítě, které by již touto dobou mělo dáv-
no spát, ale přes hluk v bytě, který měl na svědo-
mí zejména muž, nebyl jeho spánek možný. Muž 
byl v bytě jen na návštěvě, a proto byt dobrovol-
ně opustil, aby došlo k obnovení nočního klidu. 
V bytě sice klid nastal, ale mladík rozhodně ne-
hodlal přestat ve svém chování a i před bytovým 
domem pokračoval v jednání narušující veřejný 
pořádek a pod vlivem alkoholu nekontroloval 
své chování. Strážníci jej převezli k vystřízlivění 
na protialkoholní záchytnou stanici Brno–Čer-
novice. 

Hned ve dvou případech museli strážníci 
provést odchyt volně se pohybujícího psa, kte-
rý byl poté převezen do útulku pro opouštěná 
a toulavá zvířata v Blansku. V obou případech si 
psa vyzvednul sám majitel, kterému psí kamarád 
nedopatřením utekl. 











Nebezpečně vyvrácený strom nahlásil stráž-
níkům občan Adamova, který procházel po lávce 
pro pěší z ul. Nádražní na ul. Osvobození. Když 
strážníci přijeli na místo, vyhodnotili situaci jako 
krizovou a kontaktovali HZS Blansko zejména 
proto, že strom byl vyvrácený přes koryto řeky 
a v Adamově byl vyhlášený povodňový stav. Na 
místo se dostavila JSDH Adamov a HZS Blansko, 
která provedla jeho odstranění. 

Matka přivolala strážníky na ul. Sadová z oba-
vy ze svého syna, který přišel domů pod vlivem 
alkoholu a choval se agresivně. Když se strážníci 
dostavili k bytu, již zastihli syna před domem. Na 
první pohled bylo zřejmé, že je zraněný, v obličeji 
a na hlavě měl několik krvácejících ran a stěžoval 
si na bolest nohy. Strážníci na místo ihned přivo-
lali ZZS a muži poskytli první pomoc. Když si ZZS 
převzala muže k transportu na ošetření, vydali 
se strážníci do bytu k matce jmenovaného, aby 
zjistili, co se stalo. V bytě se nacházely další oso-
by, které měly přímou účast na popisované udá-
losti. Strážníci na místě zajistili potřebné důkazy, 
svědky a podezření ze spáchání trestného činu 
postoupili k prošetření na OO PČR Blansko.

Mgr. Červený Vítězslav, 
vedoucí strážník MP Adamov





Poděkování a výzva 
pro ostatní SVJ

Již před třemi roky, na podzim 2011, schvá-
lila Rada města Adamova předložený koncept 
spolupráce Města Adamov se společenstvími 
vlastníků spojený s údržbou veřejné zeleně 
v okolí bytových domů. Posléze nad tímto pro-
jektem převzala záštitu Komise PZMA & MA 21.

V roce 2014 se k vzájemné spolupráci připo-
jilo 16 společenství (bytových domů).

Touto cestou bychom chtěli všem zúčastně-
ným poděkovat za vzornou spolupráci, příklad-
nou péči o okolí svých domovů a přispění tak 
velkou měrou k celkovému zlepšení vzhledu 
našeho města. 

Současně bychom rádi zveřejnili informace 
pro případné další zájemce, kteří by v roce 2015 
do tohoto projektu chtěli přistoupit. Vzhledem 
ke komunálním volbám a době, než budou 
ustanoveny orgány města, se prodlužuje ter-
mín pro přihlášky, a to do 30. 11. 2014. Více in-
formací k tomuto tématu získáte na kontaktech:  
jiri.nemec@adamov.cz nebo +420 775 170 869.

Vedení města
Komise PZMA & MA21
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Vyhodnocení akce Tři dny pro zdraví
Ve dnech 1., 3., a 9. října 2014 se v Ada-

mově v rámci celostátní kampaně Dny zdraví 
uskutečnily „Tři dny pro zdraví“, které za finanč-
ní podpory Zdravého jihomoravského kraje 
a sponzora Lékárny LADA Adamov, PharmDr. 
Vlasty Daňkové, připravila Komise projektu 
Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 ve 
spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov. 

Dny zdraví byly v letošním roce zaměřeny 
především na děti a mládež. První den se děti 
z obou základních škol ze třetích a čtvrtých 
tříd zapojily do programu, který připravily pra-
covnice Státního zdravotního ústavu z Brna 
s názvem „Putování za zdravým jídlem“. Dru-
hý projektový den děti z obou základních škol, 
z prvních a druhých tříd, absolvovaly program 
s názvem „Zdravá výživa se skřítkem Kvídem“. 
Všechny děti, které se programů aktivně zú-
častnily, obdržely odměny v podobě veselých 
klíčenek a hroznového cukru. Poslední den se 
děti z pátých tříd naučily prostřednictvím pro-
gramu „Nakupujeme samostatně“ tomu, jaké 
potraviny mají v obchodě vybírat tak, aby byly 
co nejzdravější. Dny zdraví potom vyvrcholily 
v odpoledních hodinách přípravou zdravé-
ho jídla. To chystalo a vařilo celkem 16 děv-
čat a 1 chlapec od 6. do 9. třídy v kuchyňce 
základní školy na ulici Komenského. Přítom-
né děti si vylosovaly nejprve přípravu zdravé 
pomazánky a poté zdravého salátu. Na závěr 
nechyběly pro všechny rozmanité druhy ovo-
ce. Členové komise PZMA a MA21 vyhodnoti-
li nejlepší z nich, kterými se stali: na 1. místě 
s Pomazánkou z uzeného tofu a Jáhlovou kaší 
- Jakubíková, Peterková a Taterová, na 2. mís-
tě s Lososovou pomazánkou a Caesar salátem 

Naše obec recyklací starých spotřebičů 
výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 214 televizí, 88 monitorů a 1 831,94 kg drobného elektra

Občané naší obce již několik let zodpo-
vědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme 
přesně vyčíslit kolik elektrické energie, ropy, 
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky 
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové spo-
lečnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr 
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše 
obec získala certifikát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a počítačových 
monitorů, ale také o významu sběru drob-
ných spotřebičů. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopra-
vu a zpracování až do okamžiku finální recykla-
ce jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do 
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísle-
ny dopady na životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba energie, suro-
vin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elek-
trozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

 Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-

ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ži-
votní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. 
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, 
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za 
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jed-
noho notebooku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 
100 kilometrů nebo dojde k úspoře 392 litrů 
pitné vody. Stejné množství je například spo-
třebováno při 30 cyklech myčky nádobí. 

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 214 televizí, 88 mo-
nitorů a 1 831,94 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 90,19 MWh elektřiny, 4 042,58 litrů 
ropy, 406,20 m3 vody a 3,83 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 20,43 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 79,97 tun“.

Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a při-
spívají tak k ochraně životního prostředí, za-
slouží obrovský dík.

ASEKOL s.r.o.

- Kobylková, Doha a Beránková a na 3. místě 
s Celerovo-mrkvovou pomazánkou a Kusku-
sem s kuřecím masem – Cyprová a Kučerová. 
Všichni účastníci zdravého vaření si odnesli 
nejenom dobrý pocit z příjemně stráveného 
odpoledne a pěkné ceny, ale naučili se také 
různé postupy příprav pomazánek a salátů. 

Tyto teď mohou prakticky využít při přípravě 
svačin do školy a na výlety. Všem organizáto-
rům, zejména učitelce ZŠ a MŠ Adamov Mgr. 
Lence Dohové a vedení školy tímto děkujeme 
za spolupráci, a budeme se těšit na Dny zdraví 
v roce 2015.

Komise PZMA a MA 21

Termíny uzávěrek posledních dvou 
čísel zpravodaje v letošním roce:  

15. listopadu 2014 a 8. prosince 2014.

KALENDÁŘ 2015
Kalendář města Adamova je již 

v prodeji. Zakoupit si ho můžete v po-
kladně Městského úřadu Adamov, 
v Městském kulturním středisku v Ada-
mově III a u některých obchodníků. 
Cena kalendáře je 40 Kč včetně DPH.
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ZA ADAMOV 
ČISTĚJŠÍ

Děkujeme všem občanům našeho města, 
především pak členům tělovýchovných jed-
not a klubů, návštěvníkům Městského klubu 
mládeže a rodičům s dětmi, za účast na brigá-
dě konané dne 16. 10. 2014. Ke sběru odpad-
ků ze dvou stanovišť vyrazila přibližně stovka 
dobrovolníků a vyčistila tak od nepořádku lo-
kality v obou částech Adamova.

Ještě jednou těm, kterým není okolí našich 
bydlišť lhostejné, děkujeme.

Za organizátory
RNDr. Karel Truhlář,  

předseda Komise PZMA & MA 21
Jiří Němec,  

předseda Sportovní komise
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Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@charita.cz

Program na měsíc listopad 2014
pátek �1. 10. – sobota 1. 11. Přespání pro mladší děvčata, provozní 

doba zařízení prodloužena pro všechny uživatele do 19:00 h 

pondělí �. 11. Taneční kroužek pro mladší děvčata

úterý 4. 11. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa �. 11. Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek �. 11. Promítání filmu

pondělí 10. 11. Taneční kroužek pro mladší děvčata

úterý 11. 11. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 12. 11. Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 1�. 11. Promítání filmu

sobota 1�. 11. Výlet do aquaparku Vyškov (uživatelům hradí ZZ!!!)

pondělí 1�. 11. ZAVŘENO – státní svátek

úterý 1�. 11. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 19. 11. Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 20. 11. Promítání filmu

pondělí 24. 11. Taneční kroužek pro mladší děvčata

úterý 2�. 11. Posilovna zdarma od 1�:00 h

středa 2�. 11. Výroba věnečků, košíků, náušnic

čtvrtek 2�. 11. Promítání filmu

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomo-
ravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

AKCE NA LISTOPAD:

Pátek 7. 11. 2014
TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Přijďte si zahrát a zasoutěžit do prostor MKM. 
Zvány jsou všechny věkové kategorie.  

Turnaj proběhne od 16:30 hodin.  
Pro soutěžící bude připravena sladká odměna.

Pondělí 10. 11. 2014
DEN KRÁSY S MARRY KAY

Ukázky líčení, péče o pleť, odborné poradenství. 
Zájemkyně mohou přijít kdykoli  

mezi 13 – 18 hodinou. Vše zdarma.

Pátek 14. 11. 2014
TVOŘENÍ S KAŠTANY

Podzimní tvoření pro všechny děti a dospělé. 
Budete potřebovat: kaštany, lepidlo a špejle. 

Začátek v 16:00 hodin.

Čtvrtek 20. 11. 2014
PUZZLEMÁNIE

Od 15:30 hodin se budeme v našem klubu bavit 
jen skládáním a skládáním s sebou přinesených 

puzzlí, nebo puzzlí, která budou pro vás 
připravena.

 

Městský klub 
mládeže Adamov 

Družstevní 1, ��904 Adamov 
Tel.: ��� 990 ��0, ��� 990 499;  

Email: mkm@adamov.cz;  
Internet: www.adamov.cz 

Otevírací doba: Po: 1�.00 – 19.00 hodin, 
Út – Pá: 9.00 – 12.00, 1�.00 – 19.00 hodin

MKM – cvičení pro maminky s dětmi MKM – knoflíkové tvoření
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Pozvánka na výstavu 
Helena Puchýřová – Krajiny mého srdce

Na listopad připravil Historicko-vlastivědný 
kroužek MKS ve Společenském centru výstavu 
krajin Heleny Puchýřové. Vernisáž se uskuteční 
v neděli 9. listopadu v 15:00 hodin. Výsta-
vu uvede PhDr. Zuzana Ledererová-Protivová 
a PhDr. Jaroslav Budiš, na flétnu zahraje Erika 
Vlasáková. K návštěvě jste zváni od 9. do 18. 
listopadu, a to v pondělí – pátek od 14:00 do 
17:00 hodin, v neděli od 14:30 – 17:00 hodin.

RNDr. Helena Puchýřová, CSc. se narodila 
v Novém Městě na Moravě v rodině akade-
mického malíře a vysokoškolského pedagoga 
Bohumila Puchýře (1914 – 1985). Rané dětství 
prožila v Uherském Brodě v době, kdy tam její 
otec působil jako profesor kreslení a deskrip-
tivní geometrie na gymnáziu. Odsud si odvo-

obrazech Heleny Puchýřové tvoří také různé 
stromy a jejich seskupení, častým námětem je 
strom s jeřabinami, jako klasický symbol vyso-

zuje svůj vřelý vztah ke slováckému folkloru. 
V souvislosti se změnou otcova působiště se 
rodina stěhovala do Pardubic a pak v roce 1956 
do Brna-Žabovřesk, kde žije dodnes. V Novém 
Městě na Moravě prožívala všechny prázdniny, 
víkendy a volné chvíle, nejprve v otcově rod-
ném domku na Malé ulici, později na chatě na 
Brožově kopci a od roku 1977 zejména na cha-
lupě na Rokytně, kde má také svůj vysočinský 
ateliér. Českomoravská vysočina zůstává pro 
Helenu Puchýřovou místem spojeným s poci-
tem svobody a volnosti v přírodě, proto se k té-
matům Vysočiny ve svých obrazech stále znova 
vrací. Půvabné motivy nachází v údolí potoků, 
zejména Svratky a Fryšávky a celé řady malých 
i větších rybníků ukrytých na pozadí lesů, růz-
nobarevných luk a polí s pestrými kvetoucími 
mezemi, které tvoří časté popředí jejích obra-
zů. Dominantu zejména v panoramatických 

svého pedagogického působení především na 
stavební fakultě VUT v Brně se Helena Puchý-
řová věnovala olejomalbě. Společně se svými 
sourozenci se ujala opuštěných barev a štětců, 
které osiřely po otcově náhlé smrti v roce 1985 
a dohromady pokračovali v otcových tradicích 
pod hlavičkou Ateliér Puchýř. Helena se v něm 
stala nejvýraznější osobou a stále se malbě vě-
nuje s největší intenzitou. Navázala na malířský 
styl svého otce, ale postupem doby si vytvo-
řila vlastní rukopis. Mezi jejími díly nalezneme 
také řadu zátiší, převážně květinových, vzácně 
i portrétů. Centrem její pozornosti ale stále zů-
stává krajina s okouzlující proměnlivostí nálad, 
se zajímavými barevnými prvky, s dalekými 
horizonty a hloubkou oblohy nad nimi.

Každý její obraz má svůj vlastní svět. Její 
krajiny jsou naplněny pohodou, někdy jsou 
obestřeny melancholií a jsou vždy nenaturis-
tické, i když je v nich skutečnost cítěna velmi 
konkrétně. S jejími obrazy se mohli potěšit di-
váci na více než stovce samostatných výstav 
v ČR i v zahraničí a také na pravidelných výsta-
vách v kulturním domě ve Fryšavě pod Žáko-
vou horou.

činské krajiny. Zajímavé motivy pro své obra-
zy nachází nejen cestou mezi Brnem a Novým 
Městem, ale také 
všude tam, kam ji 
zavedou cesty hle-
dání nebo pořádání 
výstavy. Řadu obra-
zů s místní témati-
kou si uchovala také 
z cyklu výstav, které 
uspořádala v sou-
sedním Rakousku. 

Helena Puchýřo-
vá vystudovala příro-
dovědeckou fakultu 
Masarykovy univer-
zity v Brně obor de-
skriptivní geometrie 
a matematika. Vedle 

Podzim na Fryšavě

Podzim

Zima na Studnicích
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, ��9 04  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� 44� �90 záznamník,                                 www.facebook.com/MKSAdamov 
�0� �1� 104, e-mail mks@mks-adamov. cz 

MKS – knihovna, č.t. �1� 44� �1�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na LISTOPAD jsme pro vás připravili...
DOPOLEDNE S POHÁDKOU A ODPOLEDNE 
S TANCEM A SOUTĚŽEMI
6. listopadu 2014 sál MKS
NEZBEDNÉ POHÁDKY

Herci pražského divadla Andromeda Andrea Sousedíková a Dodo 
Slávik si pro děti připravili známé pohádky O červené Karkulce 
a O nezbedných kůzlátkách trošku jinak... 
Začátek: v 9:4� hodin Vstupné: �� Kč

ROZPUSTILÁ OLYMPIÁDIČKA
Odpoledne dětem vyplníme tancem, sportem, písničkami – prostě 
veselým dováděním a soutěžením.
Začátek: ve 14:00 hodin Vstupné: 20 Kč

7. listopadu 2014 od 18 do 20 hodin v MKS
Cvičení s Helenou

8. listopadu 2014 
 zájezd Kajot aréna Brno

JEN POČKEJ ZAJÍCI – lední revue  

Legendární postavičky Vlka a Zajíce z proslulého ruského animova-
ného seriálu Jen počkej zajíci ožijí za pár dnů v nové show na ledě. 
Velkovýpravná podívaná pro celou rodinu vzniká v přímé spolupráci 
s Alexejem Kotěnočkinem, synem Vjačeslava Kotěnočkina, původní-
ho autora slavných postaviček a jejich příběhů. Originální představe-
ní, v němž kromě původní hudby zazní také hity Karla Gotta, skupiny 
Kabát nebo Ivety Bartošové, nabídne krasobruslařskou podívanou se 
slavnými gagy hlavních postav: Vlka a Zajíce. V roli průvodce vystou-
pí herec a mim Michal Nesvadba, který se na ledě bude pohybovat na 
speciálním kulatém pódiu, navrženém jen pro tuto show. V dalších ro-
lích diváci uvidí českou krasobruslařskou elitu včetně evropského šam-
pióna Tomáše Vernera.
Začátek: v 1�:00 hodin  
Odjezd: v 1�:�0 hod. z Adamova I a v 1�:00 hod. z Ptačiny

9. listopadu 2014 
 Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6

Vernisáž výstavy Heleny Puchýřové
Listopadová výstava bude zahájena 9. listopadu t.r. v 15 hodin. Navští-
vit ji můžete až do 18. 11. včetně, a to v pracovních dnech v době od 
14 do 17 hodin, v neděli a svátky v době od 14:30 do 17 hodin.









9. listopadu 2014 
 zájezd do Divadla Bolka Polívky Brno 

Představení: HOVORY O ŠTĚSTÍ 

Situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krásní lidé 
mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava svedou 
na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí. Pojďte jim spolu 
s námi fandit! Hrají: Kryštof Hádek / Michal Slaný, Jana Stryková / Jitka 
Schneiderová, Marika Šoposká, Roman Štabrňák, Filip Blažek, Barbora 
Šuláková / Alžběta Krejčiříková, Jana Stryková / Jitka Schneiderová 
Začátek: v 19:00 hodin 
Odjezd: v 1�:00 hod. z Adamova I a v 1�:10 hod. z Ptačiny

11. listopadu 2014 DPS Adamov      
Akce: TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...

S nabídkou knih a společenským okénkem zavítáme mezi obyvatele 
našeho DPS. 
Začátek akce: ve 14:00 hodin

12. listopadu 2014 
 zájezd do Kajot arény Brno

KAREL GOTT TOUR 2014 
Karel Gott - nejvýznamnější český zpěvák populární hudby, známý už 
pět desetiletí, s přívlastkem „Zlatý hlas z Prahy“ vyráží na svoje další tur-
né a nevynechá při něm ani Brno. 
Začátek koncertu: v 19:00 hodin 
Odjezd: v 1�:00 hod. z Adamova I a v 1�:10 hod. z Ptačiny

14. listopadu 2014 zájezd  
 Kino Blansko

POHÁDKÁŘ – český film V. Michálka
Přijměte pozvání na premiéru českého filmu Pohádkář. V hlavních ro-
lích: J. Macháček, A. Geislerová, E. Herzigová, A. Linhartová, J. Dvořák, 
M. Hádek a další
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se ka-
pitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně 
se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/Kamila (Jiří 
Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými že-
nami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová). Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, 
vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s takovou sa-
mozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje. Žije ve světě svého velkého 
živého snu, v němž je tím, kým zrovna chce být, kde platí pouze tady a teď, 
v němž se zapomíná, co bylo včera a nečeká na to, co bude zítra. Snu, který 
je tolik povznášející pro něj a tolik zničující pro lidi, které by chtěl milovat. 











11

Film Pohádkář vy-
práví jedinečný, ale 
mnohými z nás za-
žívaný příběh. Pří-
běh o touze, pod-
vodu a věčném od-
pouštění. Příběh lidí 
ztracených v blu-
dišti lásky, z kterého 
nemohou a možná 
ani nechtějí najít 
cestu. Protože lás-
ka podobně jako 
lež bývají slepé. 
Čím blíže se kapitán 
Rott dostává k pod-
statě toho, jaký 
Mára/Kamil byl, tím víc začíná chápat nejen to, že prostě nemohl žít jinak, 
než žil, ale chápe i důvody přetrvávající lásky obou jeho partnerek. A co víc, 
díky Márovi možná dokáže najít klíč k vyřešení vlastního života, který se 
mu hroutí pod rukama.
Začátek promítání: v 1� :00 hodin
Cena zájezdu: 100 Kč

15. listopadu 2014 
 zájezd do Divadlo Radost Brno

O LÍNÉ BABIČCE  
veřejná generálka nové pohádky

Opět máte možnost se stát prvními diváky, kteří uvidí novou pohádku 
uváděnou v divadle Radost Brno pro děti od 6ti roků. 
Myslíte si, že typická babička nosí květovanou zástěru a neustále vaří, 
peče a hlídá vnoučata? Tak tahle babička (která vůbec není líná) se roz-
hodla, že místo toho všeho si bude náležitě užívat a plnit si své sny 
a přání z mládí. (A že jsou to někdy přání notně „adrenalinová“!) A tak 
se tahle naše babička projede v superrychlém autě, letí balonem, nau-
čí se lyžovat – a ještě leccos jiného, při čem zažije ona i diváci spoustu 
dalších nečekaných příhod.
Začátek představení: v 1�:00 hodin 
Odjezd: v 1�:00 hod. z Adamova I a v 1�:10 hod. z Ptačiny
Cena zájezdu jednotná: �0 Kč

15. listopadu 2014  
 sál MKS Adamov od 17:00 hodin 

KONCERT SK. GENCIÁNA 
 ve složení František Horák, Ivan Vyhňák, Lenka Blažková 
 Genciána si pro posluchače připravila zbrusu nový koncertní 
repertoár na vlnách folku a fantazie... Přijďte, těšíme se na vás.





18. listopadu 2014 salonek MKS 
 CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

NOVÁ GUINEA po 13ti letech  
přednáší: Doc. RNDr. Alena Žákovská, PhD.

Návrat na místo nádherných vzpomínek, setkání se starými přáteli. I tak 
může vypadat pro mnohé nepochopitelná výprava do zeleného šera 
pralesů na Nové Guineji. 
Před nedávnem se z další 
cesty na tento melanés-
ký ostrov vrátil blanenský 
cestovatel Milan Daněk se 
svou přítelkyní Alenou Žá-
kovskou, kteří tam strávili 
tři týdny... O svoje zážit-
ky se s vámi rozdělí Alena 
Žákovská.
Začátek: v 1�:�0 hodin  Vstupné: �� Kč 

20. listopadu 2014 salonek MKS Adamov 
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ...

Listopadové soutěžní odpoledne pro seniory bude nejen zábavné, ale 
i poučné. Zaměřeno tentokrát bude totiž na bezpečnost silničního pro-
vozu. Také odměny, které ani tentokrát nebudou chybět, souvisí s touto 
tématikou. Spolupořadatelem akce je firma BESIP – MěÚ Blansko (od-
bor dopravy) a Autoškola Pernica Kotvrdovice.
Začátek akce ve 14:�0 hodin
Vstup volný.

21. listopadu 2014 zájezd Divadlo Radost Brno
BEATLES – ANEB ŽLUTÁ PONORKA







Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22

si Vás dovoluje pozvat 19. listopadu 2014 v 17:30 hodin 
na besedu nazvanou 

SEZNAMTE SE S
  Uršulou KLUKOVOU
V rámci večera povídání o životě, zálibách a práci našeho 
hosta bude prostor i pro vaše otázky.
Pořadem provází a písničkami večer doplní
Šimon Pečenka.
Rezervace vstupenek na č.t. �0� �1� 104 nebo 
prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz. 
Vstupné: �0 Kč

letí, kdy svět sice rozdělovala „železná opona“, 
ale kdy zároveň došlo k politickému a spole-
čenskému uvolnění a kdy se bořily mnohé 
zavedené zvyklosti a tradice. K symbolům 
doby patřily dlouhé vlasy, krátké sukně, kvě-
tiny, kytary a – The Beatles. Georg, Ringo, Paul 
a John tehdy skutečně „hýbali světem“.V Ra-
dosti jejich cesta se Žlutou ponorkou a přede-
vším s jejich hranou a zpívanou hudbou zave-
de mladé diváky do let, kdy se „něco zkusilo 
a něco změnilo“ – a ti starší si mohou připo-
menout, že prožili dobu, která byla inspirující 
a zanechala mnoho nesmazatelných stop.
Začátek představení: v 19:00 hodin
Odjezd: v 1�:00 hod. z Adamova I  
a v 1�:10 hod. z Ptačiny

Divadlo Radost připravilo obnovenou preméru úspěšné inscenace Be-
atles aneb Žlutá ponorka, která je pozvánkou do šedesátých let 20. sto-
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27. listopadu 2014 salonek MKS CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Milan Štourač: BĚLORUSKO A RUSKO

Třetí ze série cestopisných večerů bude věnován Bělorusku a Rusku. 
Začátek: v 1�:4� hodin
Vstupné: �� Kč

28. listopadu 2014
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 v 1�:�0 hodin na prostranství u kostela v Adamově I





PŘIPRAVUJEME...
výstavu betlémů našich spoluobčanů 30. 11. – 12. 12. 2014
V loňském roce jsme avizovali, že pro letošní adventní čas bychom 

rádi připravili výstavu betlémů, které patří právě pod váš vánoční stro-
meček, tedy těch, které nám budete ochotni zapůjčit. Uvítáme betlé-
my různého provedení, z různých materiálů a různých velikostí. Výstava 
proběhne v první polovině měsíce prosince tak, abyste betlémy měli 
vpořádku na Vánoce zpět. Prosíme proto ty, kteří budou ochotni betlé-
my na výstavu zapůjčit, aby kontaktovali MKS Adamov (nejlépe na č.t. 
607 518 104). Děkujeme!

TRADIČNÍ VÝSTAVU – SALON ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 
Zveme Vás k aktivní účasti na tradiční výstavě, která představu-

je místní výtvarníky. Máte-li zájem na výstavě představit svoji tvorbu, 





DOVOLENÁ 2014 výsledky soutěže 
„O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ“

1. místo Pavel LIŠKA
2. místo Jarmila LIŠKOVÁ
�. místo František Štrajt

Pro výherce soutěže jsou připraveny věcné odměny. 
Blahopřejeme. 

Městské kulturní středisko Adamov, 
kontakt: mks@mks-adamov.cz 

ČTYŘI ADVENTNÍ A JEDNO SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ
Adventní zastavení: 

�0. listopadu 2014
   �. prosince 2014
14. prosince 2014
21. prosince 2014            vždy v 1�:�0 hodin u MKS

Sváteční zastavení s „brněnskými trubači“
24. prosince 2014 od 14:00 do 1�:00 hodin u MKS





TÝDEN KNIHOVEN  
v knihovně V MKS Adamov...
V týdnu od 6. do 10. října také adamovská knihovna 

podpořila celorepublikovou akci a připravila několik aktivit pro nové 
i stávající čtenáře a návštěvníky knihovny.
Registrace nových čtenářů zdarma  
– této možnosti využilo celkem 13 zájemců, z toho 4 děti.
Amnestie sankčních poplatků  
– využilo 14 čtenářů, z toho 2 děti. Student střední knihovnické 
školy v Brně předvedl návštěvníkům naší knihovny obalování knih 
v knihovně.
První světová válka v literatuře  
– byl název výstavy knih, která byla v knihovně rovněž

opět nás, prosím, kontaktujte (na č.t. 607 518 104 nebo prostřednictvím 
e-mailu mks@mks-adamov.cz) pro další domluvu. Děkujeme.

PROSINCOVÁ A SVÁTEČNÍ NÁVŠTĚVA DIVADLA
Také na poslední měsíc tohoto roku jsme pro vás připravili zájez-

dy do brněnských divadel. Právě pro adventní a vánoční čas je nutné 
dodržet termíny rezervace vstupenek, proto na naši nabídku reagujte 
co nejdříve. 

1. prosince 2014 Divadlo Bolka Polívky – představení
NA ÚTĚKU
Hrají: Zlata Adamovská a Jana Štěpánková 
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie o náhodném setkání dvou 

obyčejných žen vydávajících se na cestu za svobodou, dobrodružstvím 
a životem prožitým naplno. Hra, která se s humorným nadhledem dotýká 
i témat nelehkých.

20. prosinec 2014 Kajot aréna Brno – lední revue 
POPELKA
Kouzelný muzikál na ledě Popelka byl tvůrci připravován jako pohád-

kový příběh z období baroka. Každého si určitě získá nadčasová variabilní 
scéna, nesoucí veškeré prvky pohádkové fantazie. Diváci se mohou těšit 
na překrásné dobové kostýmy, fascinující světelnou kompozici, filmovou 
projekci a kouzelné efekty, doplněné filmovou animací.

2�. prosinec 2014 Janáčkovo divadla – balet 
LOUSKÁČEK
Příběh Klárky, který se odehrává na Štědrý večer, nás zavede nejdříve 

do reálného světa bohaté oslavy vánočních svátků a posléze do říše Klár-
činých snů. K jeho přednostem patří svěží rytmus, plynulý sled jednotlivých 
scén a obrazů, ale zejména velkolepá divadelní a kostýmní výprava, kte-
rá upoutá děti i dospělé svou bohatostí a barevností. Na naší pohádkové 
cestě se spolu s Louskáčkem můžete těšit téměř na stovku různých postav 
a postaviček interpretovaných sólisty a členy Baletu NDB, posluchači Ta-
neční konzervatoře Brno a Baletní školy I. V. Psoty. Baletní pohádka pro ce-
lou rodinu o kouzlu Štědrého večera…

Ptáte se:
Zda chystáme zájezd do Prahy na připravovaný muzikál MAMMA MIA?
Odpovídáme: Ano, 8. března 2015. Místa lze rezervovat už nyní.

Ptáte se:
Zda navštívíme jubilejní tísící vysílání Tobogánu v pražské Lucerně za 
přítomnosti velké škály známých hostů 17. ledna př. roku?
Odpovídáme:
Ano, vstupenky máme do 5. a 6. řady a místa v zájezdu si můžete rezer-
vovat do 10. listopadu t.r.

Ptáte se: Zda chystáme tradiční návštěvu Gyoru?
Odpovídáme: Ano, v sobotu 6. prosince t.r. 



Společenské okénko, které doplňuje setkání s obyvateli v místním 
DPS v rámci akce „Tato by se vám mohla líbit...“ si v říjnu připravil 
student Petr Kolář, který v MKS vykonával studijní praxi.



1�

Farnost Adamov oznamuje...
Přijměte pozvání:

1. listopadu 2014 
v 8:00 h. do kostela sv. Barbory v Adamově na mši svatou za naše 
zemřelé, po které bude následovat „dušičková slavnost“ na hřbitově 
v Adamově I

6. listopadu 2014
v 17:30 h. do sálu MKS Adamov na mši svatou za naše zemřelé v 18:30 
h. na hřbitov v Adamově III, kde se bude konat „dušičková slavnost“

29. listopadu 2014
v době od 9:00 do 11:00 h. do salonku MKS Adamov na farní 
tvořivou dílnu 
v době od 11:00 do 12:00 h. do salonku MKS Adamov na ukázku 
a ochutnávku vánočních krajových specialit





Slova pro povzbuzení
Měsíc listopad, měsíc dušičkový. Není snad nikoho, kdo by se alespoň 
v tomto období nezastavil ke vzpomínce či modlitbě na hřbitově u hro-
bu svých blízkých a známých. Je pěkné (a taky správné), když se lidé 
starají o hřbitovy a o hroby. Úcta k zemřelým lidem patří ke každé vy-
spělé kultuře. Vzpomínám, jak se před několika lety musel v blízkosti 
jednoho kostela kopat jakýsi výkop. Našlo se při něm několik lidských 
kostí. Pochopitelně – dříve se hřbitovy zřizovaly v bezprostředním okolí 
kostela. Mělo to hlavně duchovní význam – kostel byl nejen symbolic-
kým strážcem hrobů, ale také jakýmsi majákem jistoty tváří v tvář smr-
ti. Tenkrát jsme ty objevené kosti vložili do symbolické rakve, vykopali 
o kousek dál nový hrob a do něj ostatky neznámých zemřelých uložili. 
Přizval jsem k tomuto skromnému obřadu i děti – skauty, kteří měli ne-
daleko svou schůzku. Pomohli nám s kopáním a také jsem jim vysvětlil, 
o co se jedná. Postáli jsme pak ve chvíli ticha nad otevřeným hrobem 
a krátce se za zemřelé pomodlili. Bylo zvláštní pozorovat zejména klu-
ky, kteří jsou ze svých počítačů zvyklí na „střílečky“, ve kterých krev teče 
proudem, jak tam stojí, tváří tvář symbolu skutečné smrti, reprezento-
vané kostmi zemřelých, zaražení a tiší. Všechno bylo najednou jinak, 
opravdové. Vybavila se mi tenkrát jedna stará pravda: na hřbitov ne-
chodíme jen kvůli zemřelým, ale i kvůli sobě samým…

Jiří Kaňa

Vzpomínka
V sobotu 8. listopadu by se pan Antonín Procházka dožil 85 let. Stále 

na něj vzpomíná manželka Marie s celou rodinou.

Dne 29. listopadu 2014 uplyne 20 roků, kdy nás navždy opustil můj 
manžel, tatínek, dědeček pan Miroslav Král a dne 24. 12. 2014 vzpome-
neme jeho nedožité 81. narozeniny. Zároveň děkujeme všem, kdo mu vě-
nují tichou vzpomínku. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Mohli jste se setkat:
– s Alešem Cibulkou, oblíbeným moderátorem, při vysílání pořadu 

Tobogán v Praze
– s Mariíí Tomsovou, bývalou televizní hlasatelkou, při „Nedělní 

kávě v Adamově“
– s Alešem Slaninou, hercem MDB, představitelem jedné z titulních 

rolí v novém muzikálu Duch

Koncert Hany a Petra Ulrychových v Adamově

Nedělní setkání s pohádkou
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Kampaň „Cesty k adamovským studánkám“
Doposud vedl začátek cest ke studánkám 

z okolí Máchova pomníku Josefovským údolím, 
ale k návštěvě dnes představované trojice stu-
dánek je nejlépe se vydat z Adamova údolím 
řeky Svitavy ve směru proti jejímu toku. Pod-
le očekávání tak dorazíme k nejníže položené 
studánce, ale nakonec vystoupáme až ke stu-
dánce položené nejvýše. Tyto tři studánky mají 
takřka shodnou dobu vybudování a bohužel 
shodná je pro ně i skutečnost, že v současné 
době mají nulový, nebo prakticky zanedbatel-
ný výtok vody.

Studánka  
Pod Novým hradem

Ke studánce Pod Novým hradem nás od 
rozcestníku poblíž vlakové stanice Adamov za-
stávka dovede zelená turistická značka, která 
sleduje asfaltovou silničku v údolí řeky Svitavy. 
Po 2,3 km se silnička stáčí pod železniční via-
dukt a současně se v tomto místě otevírá hlu-
boké boční údolí. A právě zde se nachází zřej-
mě nejnavštěvovanější studánka z okolí Má-
chova pomníku nazvaná Pod Novým hradem. 
Od samotného hradu je po cestách vzdálena 
přibližně dva kilometry, ale především je proti 
hradu položená o 160 metrů níže.

Stavba studánky proběhla v roce 1938. Na 
studánce nás zaujmou dva výjevy ilustrující ná-
pis pod nimi, který je specifikovaný jako indická 
moudrost a zní „Zvíře budiž ti bratrem a rostlina 
sestrou“. V těsné blízkosti studánky jen o něco 
málo výše je na skalním útesu umístěn památ-
ník Josefa Žalmana. Před studánkou je postaven 
altánek, pod jehož střechou se nachází masivní 
dřevěný stůl a u něho dvě lavice. Další dřevěný 
stůl se dvěma lavicemi pak zastřešen není.

Tato studánka v poslední době dává jen 
velmi málo vody, pouze kolem 0,05 l/min. Vy-
datnost zdroje se nezvýšila ani po srážkově vy-
datném konci letošního léta, takže příčina ne-
dostatku vody bude zřejmě v potrubí, kterým 

je voda od asi 100 m vzdáleného zdroje ke stu-
dánce přiváděna.

Protože se studánka nachází v údolí Svita-
vy, je ze studánek, se kterými vás v kampani 
seznamujeme, nejníže položená a její nadmoř-
ská výška činí 255 m. Poloha studánky vyjádře-
ná GPS souřadnicemi je 49° 18‘ 51‘‘ N a 16° 38‘ 
40,5‘‘ E. Ke studánce dojdeme z Adamova po-
hodlně během necelé půlhodiny. V případě po-
třeby je možno zhruba třetinu cesty k ní projet 
autem, které lze zaparkovat za koncem oploce-
ného areálu bývalých Adamovských strojíren.

Studánka U Huberta
Od stu-

dánky Pod 
Novým hra-
dem vy-
razíme po 
šotol inové 
cestě vede-
né v bočním 
údolí, která 

je značena turistickou značkou zelené barvy. 
Asi po 500 m značka odbočuje doleva na pě-
šinu stoupající nejprve ve svahu a pak údolím, 
po které bychom došli na Nový hrad. My však 
budeme pokračovat po stále stoupající šoto-
linové cestě ještě dalších 400 m do místa, kde 
se cesta v údolí obrací do protisměru. Zde ze 
šotolinové cesty odbočuje do údolí sice méně 
udržovaná, ale přesto výrazná lesní cesta. Tímto 
údolím teče potůček, samotná cesta je vedena 
nad ním ve stráni ve výši až 10 m. Půjdeme-li po 
této cestě 900 m, dojdeme na její druhý konec, 
který se nachází při okraji palouku na výrazné 
lesní cestě, odkud je ke studánce U Huberta už 
jen asi 15 m. Z Adamova sem popsanou cestou 
dorazíme za necelou hodinu.

Studánka byla vybudována v roce 1937. Na-
chází se na lesním palouku, na kterém rostou 
i dřeviny exotičtějšího původu. Na studánce 
je ztvárněn motiv, kdy sv. Hubert na lovu klečí 
před jelenem, který má v paroží křížek. Zobra-
zení, na kterém je nakreslen tento patron mys-
livců a lovců spolu s jelenem, zdobí ještě další 
dvě studánky v širším okolí Adamova, z nichž 
jednu míjíme při jízdě po silnici mezi Olomuča-
ny a Josefovem. Nad studánkou u cesty je mož-
no posedět na lavičce.

Ze studánky bohužel nevytéká žádná voda 
a tento stav je dlouhodobě setrvalý: Studánka 
se nachází v nadmořské výšce 417 m, její GPS 
souřadnice jsou 49° 19‘ 07‘‘ N a 16° 39‘ 41‘‘ E.

Studánka U Kukačky
Od studánky U Huberta přejdeme ke stu-

dánce U kukačky již snadno, cesta je značena 

červenou turistickou značkou. Tato studánka 
byla postavena v roce 1938 v těsné blízkos-
ti významné křižovatky lesních cest Hradské 
a Doubské a cesty, která vede k polím nad obcí 
Olomučany. Název studánky je odvozen od ob-
rázku kukačky, který je namalovaný na její čel-
ní stěně. Jeho zhotovitelem je Emanuel Koupý, 
který jako předlohu použil kresbu od Stanisla-
va Lolka, ilustrátora známé Těsnohlídkovy kni-
hy Liška Bystrouška.

Ze studánky nevytéká voda, jen po letoš-
ních deštích ze závěru léta z ní lze po kapkách 
nasbírat za 1 minutu asi 0,02 l. Studánka leží 
v nadmořské výšce 457 m, GPS souřadnice mís-
ta studánky jsou 49°19‘ 17‘‘ N, 16° 40‘ 09‘‘ E.

Doba, kterou zabere ujití popsanou cestou 
údolím řeky Svitavy a potom bočním údolím 
kolem studánky U Huberta, bude činit asi 75 
minut. Za přibližně stejnou dobu se ke studán-
ce U kukačky dostaneme z Adamova také tak, 
že využijeme žlutou turistickou značku vedoucí 
na Máchův pomník. Značenou cestu je ale tře-
ba asi 300 m za odbočkou ke studánce U Anič-
ky (viz zářijový Zpravodaj) opustit a místo po 
pěšině pokračovat stále po zpevněné šotolino-
vé cestě zvané Doubská.

Výsledky soutěže 
z minulého čísla

Soutěže se tentokrát zúčastnilo 10 čtenářů 
Zpravodaje. Všichni odpověděli správně, a to,  
že z fotografie lze vyvodit, že se jedná o Kan-
čí studánku, která byla zhotovena v roce 2004. 
Vylosovaní výherci Romana Haluzová, Mirosla-
va Kratochvílová, Alena Neumanová, Lenka Ne-
umanová a Lukáš Malý obdrží cenu, kterou je 
opět termohrnek s logem kampaně. K předání 
výher dojde na besedě, která se uskuteční v MKS 
Adamov dne 13. 11. 2014. Pozvánky výhercům 
budou zaslány na jejich e-mailové adresy. 

Dosavadním zájemcům o kampaň děkuje-
me, srdečně všechny zveme na besedu, ve které 
se dozví další informace o studánkách v Ada-
mově a okolí a těšíme se na pokračování kam-
paně v roce 2015.

Komise PZMA a MA21
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Město Adamov, Komise projektu Zdravé město Adamov

a místní Agendy 21 zve srdečně všechny občany Adamova

a zejména příznivce turistiky v našem okolí

na besedu
spojenou s vyhodnocením soutěží kampaně

DNE 13. 11. 2014
v 17.00 hodin v MKS ADAMOV

Účast na besedě přislíbil zástupce ŠLP Křtiny. 

Občerstvení zajištěno, pořadatelé se těší na Vaši účast.
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Významná výročí 
Ing. Josef Chalikov – 95. narozeniny

Čestný občan města Adamova
Narodil se 7. listopadu 1919 v Hlubočanech 

v okrese Vyškov. Matka pracovala u statkáře 
ve dvoře. Vlastního otce nepoznal, byl to rus-

ký zajatec, kte-
rý po skončení 
I. světové války 
byl z republiky 
vyhoštěn a stal 
se nezvěstným. 
Mládí prožil 
ve Vážanech 
u Vyškova. Po 
vychození po-
vinné školní 
docházky se 

v letech 1934–1937 vyučil v „Metálce“ Vyškov 
soustružníkem kovů. V této profesi pracoval 
u firmy Karel Lang v Bohdalicích u Vyškova, 
později u firmy Baťa Zlín a Zbrojovka Vsetín. 
Po válce nastoupil jako brusič závitů a pozdě-
ji byl vedoucím výroby v závodě Somet Tepli-
ce v Čechách. V letech 1951–1952 absolvoval 
jednoroční Ústřední dělnickou školu v Čelá-
kovicích. Poté vykonával funkci podnikového 
ředitele v Novoborských strojírnách Nový Bor. 
V letech 1958–1962 absolvoval studium na 
ČVUT v Praze.

V roce 1962 nastoupil do Adamovských 
strojíren v Adamově, kde pracoval dva roky 

jako politický pracovník. V roce 1964 byl jme-
nován podnikovým ředitelem Adamovských 
strojíren. Tuto funkci vykonával do roku 1975. 
Za dobu jedenácti let, co tuto funkci vykoná-
val, zaznamenal adamovský závod a podnik 
dost značných úspěchů. Kolem koncepce 
a způsobu dalšího rozvoje výroby Adamov-
ských strojíren se dostal do sporu s Generál-
ním ředitelstvím ZVS, který vyvrcholil odcho-
dem Ing. Chalikova z Adamovských strojíren.

V té době zemřel podnikový ředitel v Ju-
ranových závodech v Brně, a tak byl po od-
souhlasení příslušných orgánů jmenován Ing. 
Chalikov podnikovým ředitelem tohoto podni-
ku. Tuto funkci vykonával v letech 1975–1976, 
v letech 1976-1980 pracoval jako podnikový 
ředitel Zetoru Brno. Později, již v důchodovém 
věku, pracoval jako asistent generálního ředi-
tele Zbrojovky Brno a v letech 1984-1985 jako 
technický pracovník v Agrozetu Brno. Pracov-
ní kariéru uzavřel v letech 1986–1990, kdy pra-
coval jako tech. hospodářský pracovník v Ju-
ranových závodech – ZTS Brno. 

Jako podnikový ředitel Adamovských stro-
jíren se se svými spolupracovníky zasloužil 
o dobrý chod adamovského závodu a podni-
ku a o zlepšení spolupráce s MěNV Adamov při 
budování a rozvoji města. Prosazováním byto-
vé výstavby pro pracovníky závodu v Adamo-
vě se nebývalou měrou zasloužil o zvýšení po-

čtu obyvatel až na 5000 v osmdesátých letech 
min. století a přiznání statutu města v roce 
1964. Zabezpečil velký podíl závodu na dalších 
akcích pro zvelebení města a zabezpečení po-
třeb občanů jako je obchodní síť, modernizace 
městského centra, překlenutí Křtinského poto-
ka pro vznik parkovišť, komunikace, kulturní 
zařízení a další oblasti společenského života. 

Jako důchodce, ve funkci člena rady 
a městského zastupitelstva, pokračoval ve 
snaze zlepšit podmínky pro život občanů měs-
ta Adamova. Od roku 1945 byl členem KSČ, po 
roce 1989 členem KSČM. Členem městského 
zastupitelstva a členem rady byl v Adamo-
vě zvolen v devadesátých letech min. století. 
Dne 26. října 2008 k 90. výročí vzniku ČSR bylo 
Ing. Josefu Chalikovi uděleno čestné občan-
ství města Adamova.

V roce 1942 se oženil s Ludmilou, dcerou 
malorolníka, se kterou se znal od mládí. Od 
roku 1952 oba spolu žili v Adamově. 

Ing. Josefu Chalikovi k jeho významnému 
životnímu jubileu přejí všechno nejlepší, hod-
ně zdraví, pohodu a spokojenost do dalších 
let, přátelé - bývalí spolupracovníci i pracov-
níci závodu, místní organizace KSČM i občané 
Adamova, kteří si váží jeho vykonané práce 
pro závod i město, za což mu také děkují.

MK

Ludmila Kalábová – nedožité 85. narozeniny
Narodila se 

3. listopadu 
1929 jako druhé 
dítě manželům 
Josefovi a Fran-
tišce Pivodo-
vým z Jaroslavic 
u Zlína. Otec byl 
v místě bydliště 
váženým obča-

nem, a proto řadu let vykonával funkci staros-
ty obce. Po ukončení povinné školní docházky 
studovala Ludmila zemědělskou školu a ná-
sledně potom ještě školu na lékárenskou la-
borantku. V lékárně pracovala řadu let, napo-
sledy v Brně až do odchodu do důchodu.

V roce 1976 se provdala za ovdovělého 
Václava Kalába z Adamova. Spolu vychovávali 
jeho syna Miroslava, kterému byla vždy hod-
nou, trpělivou a spolehlivou matkou. S man-
želem Václavem prožili pěkných 25 let života, 
až do jeho nenadálé smrti dne 26. prosince 
2001. Syn byl již ženatý a bydlel s rodinou 

- manželkou, dcerou a synem - mimo Ada-
mov. Pro paní Ludmilu se stal útěchou chrá-
mový pěvecký sbor v adamovském kostele sv. 
Barbory. Tam si našla své přítelkyně a zúčast-
ňovala se pravidelně zkoušek sboru a všech 
obřadů. Paní Ludmila Kalábová zamřela náhle 
po cestě vlakem do Brna dne 9. června 2014. 
Pohřeb se konal dne 13. června 2014 v ada-
movském kostele. Po smutečním obřadu byly 
její ostatky převezeny do Zbraslavi u Brna, kde 
byly uloženy do rodinného hrobu Kalábových. 
Paní Kalábová byla hodná, tichá, rozvážná, 
upřímná a poctivá žena, která pomohla mno-
ha lidem, kteří pomoci potřebovali a zvláště 
dovedla i poradit.

V srdci syna a jeho rodiny i ostatních přá-
tel zůstane trvale vzpomínka na ni i na jejího 
manžela, který byl v letech 1986-1990 po-
slancem MěNV za občany z ulice Osvobození 
(dříve RA). Byl povahově blízký paní Ludmile. 
Hodně práce vykonal pro zvelebení místní-
ho kostela a jeho okolí. Také určitý čas zastá-
val funkci kostelníka. V době nepřítomnosti 

nebo nemoci pana faráře, sloužil v kostele 
bohoslužbu slova. Škoda, že se nedočkal re-
staurování Světelského oltáře. Narodil se 28. 
února 1928 ve Zbraslavi u Brna. Od mládí byl 
vychováván jako křesťan. V Brně vystudoval 
gymnázium, studium na lesního inženýra mu 
nevyšlo z výše uvedených důvodů, proto vy-
studoval strojní průmyslovku a nastoupil do 
První brněnské strojírny. V roce 1959 nastoupil 
do Adamovských strojíren v Adamově, praco-
val převážně v útvaru TPV, odkud také odešel 
v roce 1988 do důchodu.

V roce 1985 koupil pan Václav Kaláb s man-
želkou rodinný domek po Pivodových na 
dnešní ulici Osvobození, o který se spolu sta-
rali a zvelebovali, včetně zahrady. Tato práce 
byla přerušena nenadálou smrtí Václava - ze-
mřel 26. prosince 2001.

Oba manželé Kalábovi odpočívají v rodin-
ném hrobě ve Zbraslavi. Jejich práce pro Ada-
mov a adamovské občany nebude zapome-
nuta, čest jejich památce.

MK
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 
v anglickém jazyce v pátých třídách

Na pátek 26. 9. 2014 jsem si do hodin an-
glického jazyka pro své nové třídy 5. A a 5. B 
připravila speciální náplň. V tento den měl 
totiž i na naší škole probíhat program ke kaž-
doročně slavenému Evropskému dni jazyků, 
jehož cílem je propagovat jazykovou rozma-

V 100 let od zahájení 
první světové války

V rámci projektu ke stému výročí od zaháje-
ní první světové války se každá třída zúčastnila 
exkurze do Brna na vybranou výstavu k tomu-
to tématu. Aby se vhodně využil čas trávený 
v Brně, každá třída navštívila další výstavu, 
která doplňovala učivo dějepisu nebo i jiných 
předmětů. 

Každý žák vyplňoval na výstavě pracovní 
list, který byl připraven učitelem dějepisu při 
jeho průzkumné návštěvě dotyčných výstav. 
Tematicky byly obě výstavy a stejně tak pra-
covní listy zaměřeny nejen na válku samotnou, 
ale také na život v zázemí se zaměřením na náš 
region, tedy na Moravu a Brno. 

Při vyplňování pracovních listů hledali žáci 
odpovědi jak u vystavených exponátů, tak 
v zajímavých textech popisujících život za vál-
ky a obsahujících statistické údaje. Rozvíjeli 
tak některé z klíčových kompetencí, zejména 
komunikativní, kdy žák rozumí různým typům 
textů a záznamů, obrazových materiálů, pře-
mýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využí-
vá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se 
do společenského dění. Rovněž ke kompeten-
ci k učení, kdy žák vyhledává a třídí informace 
a na základě jejich pochopení, propojení a sys-
tematizace je efektivně využívá v procesu uče-
ní, tvůrčích činnostech a praktickém životě.

Návštěva úřadu práce v Blansku (9.A).
Dne 9. 10. navštívila třída 9.A se svým tříd-

ním učitelem Úřad práce v Blansku. V první 
části pracovnice ÚP navázala s žáky kontakt 
několika otázkami zaměřenými na představu 
žáků o jejich budoucí střední škole – zejména 
na posun vzhledem k jarní návštěvě ÚP. Pak 
následovala debata o vzdělání – proč je důle-
žité a kde všude je potřebné. Na závěr úvod-
ního bloku pak pracovnice ÚP sdělila žákům, 
kolik nezaměstnaných v některých profesích 
mají v evidenci na našem okrese. Největší pře-
tlak je na místa spojená s IT technologiemi 
a automechaniky.

Ve druhé části byly žákům k dispozici šano-
ny s různými profesemi, ve kterých se mohli 
seznámit s pracovními činnostmi, prostředky, 
pracovním prostředím, požadovanými zna-
lostmi a dovednostmi, požadovaným vzdělá-
ním, osobnostními požadavky a příbuznými 
povoláními pro dané profese. 

Na závěr bylo žákům sděleno několik 
webových odkazů a kontakt na Úřad práce 
v Blansku. Většina žáků s pracovnicí ÚP velmi 
dobře spolupracovala a hodnotila návštěvu 
úřadu práce přínosně.

Aleš Spurný

nitost a studium jazyků v zemích Evropy. A jak 
to probíhalo?

Na začátku hodiny jsme si nejdříve protáh-
li tělo pomocí rozcvičky se slovním doprovo-
dem v angličtině. Dále žáci pomocí pantomi-
my hádali různé sporty, které museli nejen 
uhodnout, ale i správně anglicky pojmenovat.

Následovalo krátké povídání o evropských 
jazycích a Evropské unii, a to včetně historie. 
Do dob minulých jsme alespoň krátce na-
hlédli prostřednictvím mé recitace ukázky la-
tinského textu z Caesarových Zápisků o válce 
galské. 

Pak se ale museli snažit zase žáci. Soutěži-
li v samostatné práci, kdy vypracovávali pra-
covní listy s tématy architektonických staveb 
a ovoce a zeleniny. Vítězové, kteří v pracov-
ních listech měli nejméně chyb, za svoji dobře 
odvedenou práci dostali nejen jedničku za ak-

Vítězné družstvo ze třídy 5. A Vítězné družstvo ze třídy 5. B

tivitu v hodině, ale i sladkou odměnu. Byli jimi 
v 5. A Vojtěch Konečný a v 5. B Tea Ševčíková.

Nejvíce však soutěživého ducha dětí uspo-
kojila soutěž družstev. Třída rozdělená do 
dvou skupin vyhledávala v osmisměrce ang-
lické názvy barev a to celé na čas. A že to byla 
v obou třídách vyrovnaná bitva. Ve třídě 5. 
A družstvo vedené Vojtěchem Konečným zví-
tězilo proti konkurenci ze své třídy dokonce 
jen o pouhou vteřinu! 

Rozdmýchané emoce jsme zklidnili u ang-
lického pexesa, a to už se hodina neúprosně 
chýlila ke konci. Potěšilo mne, když žáci po za-
zvonění ani nechtěli s prací končit a divili se, 
jak jim hodina rychle utekla.

Den jazyků jsme si tedy s žáky pěkně užili 
a už se těším na další společnou práci, a to jak     
v hodinách anglického jazyka, tak v kroužku 
angličtiny.

Mgr. Monika Lacová
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Že se v naší škole dopoledne učí žáci z Ada-
mova, to víme všichni, že se v naší škole odpo-
ledne konají různé kroužky a odpolední vyu-
čování žáků, ví většina z nás, ale co se děje ve 
škole po setmění přišli omrknout adamovští 
zvídaví občané 26. září 2014.

Den otevřených dveří večerní školy čar 
a kouzel proběhl ve dvou etapách. První sku-
pinu, která se vydala na netradiční obhlídku 
v 19.00 hodin vedla paní učitelka Mgr. Marti-
na Burianová a druhou skupinu v 19.20 vedla 
paní učitelka Mgr. Olga Trmačová. 

Prohlídka školy začala celkem tradičně. 
A abychom nerušili, zuli jsme si všichni boty, 
pak však vestibul zhasl a s průvodním slovem 
paní učitelky jsme vyrazili temným schodiš-
těm do třetího patra. 

Slušně jsme vždy zaklepali na dveře a po-
žádali, jestli můžeme nahlédnout do výuky. 
Hned první třída nás překvapila tím, že čerti 
při našem vstupu spali. Naštěstí nás bylo to-
lik, že se nám je podařilo probrat. Paní učitelka 
čertice nám předvedla, jak čerti umí rachotit 
řetězy, my jsme jí na oplátku předvedli, jak 
umíme blekotat. Na závěr čertice požádala 
přítomné děti o nakreslení obrázku čerta na 
čertovskou tabuli. Odvážlivci dostali obrázek. 

Následovala návštěva ve třídě bludiček. 
Bludičky nám krásně zatančily, zjemnily zá-
žitky od čertů a nakonec nám chtěly před-
vést, jak se naučily svítit světýlky. My jsme je 
ale hodně překvapili, protože někteří z nás se 
připravili a měli s sebou baterku. A na vyzvání 
paní učitelky Trmačové jsme na rozloučenou 
bludičkám zablikali my, to se bludičkám tak lí-
bilo, že nám také rozdaly obrázky. 

a na rozdíl od žákyň čarodějnic jsme znali i za-
klínadlo: „ čáry máry fuk“, to ještě zesílilo tím, 
že jsme je několikrát zopakovali úplně všichni. 
Paní učitelka čarodějnic z nás měla takovou 
radost, že všem, kdo se odvážil přijít blíž, roz-
dala – co myslíte? – obrázek. 

Škola po tmě je dostatečně tajemná sama 
o sobě, ale nahlédnout do strašidelných tříd 
bylo vzrušující, po ča-
rodějnickém kuchtění 
jsme se vydali o patro 
níž. Jaké bylo naše pře-
kvapení, že kromě čer-
tů, bludiček a čaroděj-
nic najdeme i trpaslíky, 
to si umíte představit. 
Neuvěřitelně jsme se 
s nimi nasmáli, ani se 
nám od nich nechtě-
lo pryč, ale trpaslíci se 
ukázali tak hloupí, že 
jsme je nemohli zdr-
žovat, aby všechno učivo mohli dohnat. Tedy 
samozřejmě až na Prófu, ten jediný znal na 
všechno správnou odpověď.

Hned vedle trpaslíků měli třídu vodníci. 
Názorná ukázka jak utopit člověka a získat 
z něj duši do hrníčku byla velmi zajímavá. No 
rozhodně teď víme, že kolem vody musíme 
být velmi ostražití. 

Napětí, ale i humor vládl i v další třídě na 
druhém patře. Objevili jsme tam pindruše. No 
to jste neviděli jak pištěli a pořád se točili. Ta-
ková třeštidla rozzlobit nebylo na místě a tak 
jsme se rychle sebrali a zmizeli do prvního pa-
tra, kde jak nám řekla paní průvodkyně, sídlila 

v noční ředitelně prin-
cezna – ředitelka školy 
čar a kouzel. Asi jsme 
nepřišli úplně vhod, 
zrovna měla „na kobe-
rečku“ dobro a zlo. Pří-
šerně se hádaly. Slečna 
dobro i slečna zlo řešily, 
která z nich je důležitěj-
ší. Naštěstí to rozhod-
la paní ředitelka prin-
cezna, která jim řekla, 
že jedna bez druhé by 
byly k nerozeznání. Za 

trest jim uložila rozdat každému dítku z ná-
vštěvníků náhrdelník na památku. Pak se nás 
ptala, jak se nám v její škole líbilo a kde všude 
jsme se byli podívat. Když slyšela, že jsme byli 
i u čarodějnic, tak nás upozornila, ať se pře-
počítáme, protože čarodějnice občas někoho 
upečou. Honem jsme se dívali, jestli nám ne-

chybí některá maminka či tatínek, zda máme 
s sebou dědečka, případně babičku s který-
mi jsme přišli. Výrazně se nám všem ulevilo, 
když jsme zjistili, že jsme kompletní a paní 
ředitelce očividně taky. Stejně jako naše paní 
ředitelka Mgr. Jana Burianová totiž odpovídá 
za celý provoz strašidelné školy. Od paní ředi-
telky princezny jsme také něco dostali, nebyl 

Bludičková škola aneb – co se děje ve škole po setmění

Poslední návštěva na třetím patře patřila 
třídě čarodějnic. Ty byly lehce otrávené, ale 
to zřejmě souviselo s lektvarem, který se uči-
ly připravovat. Není divu, lektvar obsahoval 
lebku, muchomůrku červenou, dýni, stehenní 
kost, nějakou jinou houbu a bůh ví, co ještě. 
Někteří z nás si zkusili lektvar také připravit 

to však obrázek jako na předchozích stanoviš-
tích, ale byl to pamětní list, aby nám návštěvu 
školy čar a kouzel pěkně připomínal. Nakonec 
jsme se rozloučili i s paní ředitelkou princez-
nou a vydali jsme se zpět, abychom si obuli 
boty a vyrazili domů. Kromě obrázků, náhrdel-
níku a pamětního listu jsme si odnášeli spous-
tu zážitků a snad i pocit příjemně stráveného 
večera. 

Dovolte mi tedy, abych touto cestou po-
děkovala – Paní ředitelce Mgr. Janě Buriano-
vé za to, že propůjčila školu, panu školníkovi, 
za to že zorganizoval otevření školy a posunul 
úklidové práce na sobotu, paním uklizečkám, 
kterým jsme zkomplikovali výkon jejich prá-
ce, paním kuchařkám, které zapůjčily některé 
rekvizity. Dále pak paním učitelkám a členům 
spolku Robreg, kteří se účastnili příprav a rea-
lizace této akce, ale úplně největší poděkování 
a pochvala patří všem žákům naší školy, kteří 
se i přes různé překážky účastnili bludičkové 
školy a velmi mi s přípravou pomohli, proto-
že bez nich by to rozhodně nešlo. Poděková-
ní patří v neposlední řadě i rodičům, kteří se 
jakýmkoli způsobem podíleli na realizaci blu-
dičkové školy nebo alespoň umožnili účast 
svých ratolestí na akci.

No a samozřejmě, nebýt diváků, bylo vše 
zbytečné a marné. Proto děkuji i všem, kteří si 
našli chvilku a přišli se podívat.

 DĚKUJI vám všem a brzy na viděnou. 
Mgr. Olga Trmačová, 

 organizátor akce
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Úspěšné 
roztleskávačky
Miniformace roztleskávaček z taneční sku-

piny TROPIC opět reprezentovala město Ada-
mov. Tentokrát se děvčata (Aneta Janoušková, 
Michaela Kavanová, Nikola Minaříková, Lucie 
Nejezchlebová, Andrea Ursul a Marie Vojtová) 
vydala do obce Dřevohostice. Právě zde se 11. 
10. 2014 konal již druhý ročník nepostupové 
soutěže „O dřevohostickou medaili 2014“. Ke 
zhlédnutí byla řada skvělých vystoupení ma-
žoretek i roztleskávaček od jednotlivců až po 
velké formace tanečních skupin z České i Slo-
venské republiky. Naše taneční formace sou-
těžila v kategorii kadetek se svou choreografií 
„I was made for loving you“ a získala krásné 4. 
místo. 

V Dřevohosticích se děvčata za podpory 
rodičů rozloučila s touto skladbou a nyní se již 
budou věnovat tréninku nové soutěžní chore-
ografie pro rok 2015.

Vedoucí taneční skupiny 
Michaela Tesařová

Výborná reprezentace
V neděli 28. 9. 2014 proběhl v rámci čes-

ko-polské spolupráce judo turnaj mládeže 
s názvem OLOMOUCKÝ POHÁR. Celkem se 
závodů v „Čajkaréně“ zúčastnilo téměř 160 
závodníků, kteří předvedli vynikající výkony 

a podtrhnuli tak výbornou atmosféru soutě-
že. Turnaje se zúčastnil i náš judista Filip Ne-
zval a ziskem stříbrné medaile tak hezky re-
prezentoval svůj klub i naše město.
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ŠACHY
Šachový oddíl zahájil sezónu 2014 – 15

MISTROVSTVÍ ČR MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU 2014

Šachovou sezónu 2014–15 zahájili už tradičně nejmladší členové oddílu. Petra Masáková a Olinka Dvořáková startovaly na „Mistrovství ČR v rapidu 
šachu“ a Olinka na Mistrovství světa mládeže.
Soutěže družstev se naplno rozehrají až v listopadu. Letos šachový oddíl staví tři družstva. Áčko v Krajském přeboru I. třídy pod vedením kapitána 
Pavla Masáka, Béčko v Okresním přeboru Blanenska povede Petr Ležák. Základ Céčka v Základní soutěži Blanenska budou tvořit mladí šachisté 
oddílu, doplní je řidiči a kapitán Petr Bednář. 

1 9 Kocí Tereza 1508 Lokomotiva Brno, o.s. 7.0 35.0 43.0 31.25 33.5
2 1 Kopcová Ludmila 1740 TJ Ostrava 6.5 38.0 49.5 35.25 33.0
3 5 Brunová Blanka 1608 ŠK Karlovy Vary 6.5 36.0 46.0 32.75 33.5
4 6 Němcová Kamila 1562 SK OAZA Praha 6.0 38.0 49.0 31.00 31.5
5 12 Kalinová Eliška 1483 ŠK Spartak Ústí nad Labem 5.5 38.0 47.5 25.00 30.5
6 15 Bierská Adéla 1424 Zbrojovka Vsetín 5.5 37.5 48.5 26.50 28.5
7 10 Masáková Petra 1499 Spartak Adamov 5.0 35.0 45.5 23.50 27.0

Kategorie D14:

Kategorie D10:

Přebor republiky pořádalo ve dnech 13. – 14. 9. 2014 Ostrava Chess o.s. v Domě kultury AKORD, Ostrava – Zábřeh. 
Adamovská děvčata si postupová místa vybojovala v Krajském přeboru. Obě odehrála dobrý turnaj. Petra na 
sedmém místě se umístila o jednu příčku za elitní šestkou s jedinou prohranou partii s vítězkou Terezou Kocí. Olze 
v tlačenici na bronzovou medaili scházely dva body pomocného hodnocení a skončila pátá.

1 11 Málková Adriana 1222 ŠK 64 Plzeň 6.5 37.5 45.5 31.00 33.0
2 4 Dudlová Kateřina 1372 Šachový klub Ústí nad Orlicí 6.5 36.0 46.5 32.50 31.5
3 8 Píšová Petra 1280 TJ Spartak Vlašim 6.0 39.0 50.0 32.75 32.5
4 15 Všetulová Viktorie 1178 ŠK Staré Město 6.0 37.5 48.5 31.50 34.0
5 3 Dvořáková Olga 1396 Spartak Adamov 6.0 37.5 46.5 28.00 28.0

MISTROVSTVÍ SVĚTA MLÁDEŽE V ŠACHU 2014
Durban, Jihoafrická republika

MS mládeže probíhalo v termínu 20. – 29. 9. 
2014 v mezinárodním kongresovém centru 
Durban Kwa-Zulu.
Mezi třinácti reprezentanty České republiky 
byla i adamovská šachistka Olga Dvořáková. 
Startovala v kat. D10 společně s dalšími 67 
děvčaty z celého světa. Turnaj se hrál na dlou-
hých jedenáct kol. Olga vybojovala „povin-
ných“ šachových 50 procent a dokázala pora-
zit i 6. hráčku v konečném pořadí Zhu Evelyn 
z USA. Ziskem 5,5 se umístila v první polovině 
startovního pole na 28. místě.

Kompletní česká výprava, zleva: IM Pavel 
Šimáček, Blanka Brunová (D14), Filip 
Neumann (H10), Julča Vilímová (D12), 
Martin Nehyba (H12), Honza Petr (H16), 
Olga Dvořáková (D10), Simča Suchomelová 
(D16), Natálka Szucsiková (D8), Honza 
Macháň (H18), Jana Maříková (D18), IM 
David Kaňovský, Jirka Liška (H14), Martina 
Fusková (D16), GM Marek Vokáč a Thai Dai 
Van Nguyen (H14)

ŠO TJ Spartak Adamov
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P O D L A H Á Ř S T V Í
S  l  e  z  á  k

Montáž a broušení parket, vinylu, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz

Svitavská 872/23
678 01 Blansko

- výtvarné potøeby,
- hry a hraèky,
- tiskoviny,
- výroba a prodej razítek a tiskátek.

Internetový prodej:

Více naleznete na internetových stránkách

tel. 777 793 707, 516 410 432www.chamber.cz,

Doprava objednaného zboží do Adamova .ZDARMA

Pøeprava zboží a materiálu:
Autodoprava dodávkou Ford Transit, více na tel. 777 610 996.

Turistický oddíl – TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
1. 11. 2014 – sobota

JESKYNĚ BALCARKA
Délka 13 km

Odjezd:  
Adamov nádraží ČD 7:21 hod.,  

Blansko bus 7.40 hod.   

Trasa:  
Vilémovice – Balcarka – Skalní mlýn – Blansko 

Vážení přátelé turistiky,
v sobotu 20. září 2014 jsme navštívili Stráž-

nici, prošli se krajem oskeruší, a došli na roz-
hlednu Travičná. Vycházky se zúčasnilo16 čle-
nů.

A další sobotní vycházky, tentokrát 11. říj-
na 2014, se zúčastnilo 15 členů. Navštívili jsme 
Rudické propadání. Vycházku vedla paní Mar-
ta Opatřilová.
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INZERCE
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/
ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, 
fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, 
platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

ADAMOstav – rekonstrukce bytových 
jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 603 752 493.

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

Prodám zděnou řadovou garáž na Hor-
ce u bývalého internátu. Cena dohodou. 
Tel. č. 602 965 546.

Prodám garáž č. 40 na ulici Plotní. El. 
proud, místo před garáží. I na splátky. 
Tel. č. 737 980 965.

Z důvodu prodeje svého RD v Brně, po-
třebuji koupit 2pokojový byt s balko-
nem, nejlépe po rekonstrukci, v Ada-
mově. Prosím nabídněte, spěchá! Platím 
ihned v hotovosti. Tel. č. 777 910 315.

Z rodinných důvodů hledám 1pokojo-
vý byt v Adamově. Platba v hotovosti.  
Tel. č. 773 130 556.

Prodám zděnou velkou dvoupatrovou 
garáž na Ptačině. Tel. č. 604 708 749.

Prodám zděnou garáž (25 m2) na Kolon-
ce, ul. Fibichova. Tel. č. 604 973 215.

Prodám, případně pronajmu, novinový 
stánek u Nádraží v Adamově. Do stánku 
je zaveden el. proud a připojení k inter-
netu. Cena dohodou, pro více informací 
volejte na tel. č. 605 511 874.

Pronajmu byt 2+1 na Ptačině. Cena 
4500,- Kč/měs. + voda + energie. Kon-
takt na tel. č. 702 538 734.

Prodám 2pokojový byt v Adamově 1, 
na ul. Osvobození. Byt je slunný, cihlo-
vý a je v osobním vlastnictví. V bytě je 
vlastní topení a nachází se ve zvýšeném 
přízemí. Cena tohoto bytu je 890 000,- 
Kč. Kontakt na tel. č. 733 721 061.

Nabízím pravidelný úklid bytových 
domů a kanceláří. Pro více informací 
volejte na tel. č. 777 863 180. Cena do-
hodou.
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www.bauhaus.cz
/bauhauscz

Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

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

Laminátová plovoucí podlaha
tl. 6 mm, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,23 m2

m2

89,-
Dřevěná parketová podlaha
tl. 11 mm, třívrstvá, lakovaná, rozměr lamel: 1100 x 180 mm, dekor: buk, 
bal. 1,58 m2

m2

445,-

m2

498,-

Nejširší výběr podlah za nejlepší ceny! 
Více než 200 dekorů okamžitě skladem!

m2

990,-
Dřevěná parketová podlaha
tl. 12 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 mm, dekor: dub Rustic, vícenásobně broušený 
povrch, 15 let záruka, bal. 3,56 m2

Vinylová podlaha
tl. 4 mm, rozměr lamel: 150 x 1220 mm, dekor: Pinie Country, bal. 1,83 m2



Adamovský zpravodaj: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 
ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, 
R. Kolář, J. Králíčková, L. Vrožinová, V. Dudíková, Silvie Můčková. Odpovědná pracovnice V. Dudíková.  Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály 
se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Veronika Dudíková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, 
email veronika.dudikova@adamov.cz, tel. 516 499 630, mobil 773 990 476. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není 
uvedeno jinak. Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s. r. o., Kolonie 448, 679 04 Adamov. Vydáno dne 1. 11. 2014. Příští uzávěrka: 15. 11. 2014.

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 30.11.2014 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s 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 v SMART TV Samsung(v nejbli �í dob  i SMART TV LG) a na webu 
bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem a nov  i s APPLE  iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné na google marketu. Více ne  40 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 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.
Nov  m ete sledovat filmový kanál KINOSV T. HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

 608887840


