ADAMOVSKÝ
Z P R AV O D A J
ROČNÍK XVII

ČÍSLO 2/2019

ÚNOR 2019

Základní škola a mateřská škola Adamov,
příspěvková organizace
Vás zve na

XX. školní ples
Ples se koná v sobotu 23. února 2019
v prostorách MKS Adamov.
Začátek ve 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.
Tombola a občerstvení zajištěno.

Vstup jen ve společenském oděvu.

Fotografie z předešlého ročníku
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Kalendář akcí
Datum

Akce

Pořadatel

26.1.2019

09:40 Poznáváme Brno

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

27.1.2019

19:00

Hokej muži: Tatran Hrušky - Spartak Adamov

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního
hokeje

29.1.2019

19:00

Zájezd do Divadla na Orlí: Cabaret

MKS Adamov

30.1.2019

17:00

Ten dělá to a ten zas tohle...

MKS Adamov

2.2.2019

19:00

Zájezd: Splašené nůžky

MKS Adamov

3.2.2019

17:00

Hokej muži: Spartak Adamov - HC Veverská Bitýška

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního
hokeje

7.2.2019

18:00

Návštěva Dvorního divadla v Brně - představení LAKOMEC

MKS Adamov

16:00

Hokej muži: TJ Sokol Černá Hora - Spartak Adamov

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního
hokeje

16.2.2019

09:16

Vycházka – Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice

23.2.2019

08:40 Vycházka Myslivna – Anthropos

10.2.2019

Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.
Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Adamova
Na 3. schůzi Rady města Adamova konané dne 5. 12. 2018
Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 1. zasedání
Sportovní komise, která se konala dne 29. 11. 2018.
Rada města Adamova schválila termíny svatebních obřadů
na rok 2019.
Byl schválen text Zadávací dokumentace – V 00328 – dodávka hasičského vozidla pro veřejnou zakázku malého rozsahu,
byla také schválena komise pro otvírání obálek a hodnotící komise pro vyhodnocení zakázky.
Rada města Adamova k vnitřnímu předpisu č. 4/2018 schválila
Dodatek č. 1.
Poté schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 18/2018.
Pro publikaci „Historie Adamova a jeho strojíren I“ byla schválena prodejní cena 600 Kč + aktuální sazba DPH.
Bylo schváleno poskytnutí finančního daru z rozpočtu Města
Adamova Hospici sv. Alžběty o.p.s. ve výši 4.000 Kč.
Byl schválen předložený rozpočet na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 Městskému kulturnímu
středisku Adamov, příspěvkové organizaci a Základní škole
a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci.
Na závěr byl schválen program 3. zasedání Zastupitelstva
města Adamova, které se bude konat ve středu 12. prosince
2018.
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Na 4. schůzi Rady města Adamova konané dne 17. 12.
2018 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 20. schůze
likvidační komise, která se konala dne 28. 11. 2018.
Dále byla uzavřena se společností E.ON Distribuce, a.s. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (vedení sítí
nízkého napětí – garáže Údolní).
Se společností SMERO, spol. s. r. o. byl uzavřen Dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě č. 1/2018 o uzavírání kupních smluv.
Byly schváleny nové vnitřní předpisy „Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelské služby města Adamova“ a „Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova“ s účinností od 1. 1. 2019, schválen Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Adamova s účinností od 1. 1. 2019 a schválen vzor
Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče.
Se společností TextilEco, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 4
ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů. Dva nové
kontejnery budou umístěny na ul. Jilemnického a ul. Opletalova (točna autobusů MHD).
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu č. 19/2018 a schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 9/2018.
Byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 01/2017/O O zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově a Dodatek č. 8
ke Smlouvě č. 01/2014/O O zajištění Městské hromadné dopravy v Adamově.
Na závěr Rada města Adamova uzavřela Pojistnou smlouvu č.
900000030515 s Direct pojišťovnou, a.s. na pojištění majetku
města a odpovědnosti.

Z jednání Zastupitelstva
města Adamova
Na 3. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 12. 12. 2018 byl vzat na vědomí zápis z 1. jednání Finančního výboru konaného dne 10. 12. 2018.
Žádosti o prodej pozemku 252/24 a části pozemku parc. č.
304/1 v k. ú. a obci Adamov byly schváleny.
Dále byly schváleny navrhované stavební záměry „Nový optický kabel ABLE agency, s.r.o. – Mírová, Komenského, Ronovská“
a „Adamov – úprava DS, Pozorský“.
Zastupitelstvo města schválilo „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2019 – 2022“
a „Strategický plán rozvoje sportu ve městě Adamov 2019 –
2022“ včetně příloh č. 1 a 2.
Byla přijata Obecně závazná vyhláška města Adamova č.
2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
Pro období 2019 – 2022 byl schválen Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné zeleně, chodníků a kontejnerových stání v okolí bytových
domů na pozemcích ve vlastnictví města Adamova.
Byly uzavřeny dohody o provedení práce mezi městem Adamov a PhDr. Jaroslavem Budišem a RNDr. Karlem Truhlářem
pro rok 2019. S Ing. Petrem Kupkou byl uzavřen Dodatek č. 1
k dohodě o pracovní činnosti č. 3/2006.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo poskytnutí odměn
neuvolněným členům zastupitelstva pro volební období 2018
– 2022.
Dále vydalo změny Územního plánu Adamov označené jako
Ad12, Ad13, Ad14.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9/2018 a Rozpočtové provizorium na období leden – únor 2019.
Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
2. 1. 2019 Ing. Daniel Dařílek, 81 rok, Družstevní 2
7. 1. 2019 Leopold Pilař, 83 roky, Tererova 1
13. 1. 2019 Jarmila Vrtělová, 84 roky, Sadová 23
13. 1. 2019 Vlasta Procházková, 81 rok, Komenského 17
15. 1. 2019 Jaroslava Hladká, 88 roků, Údolní 1
15. 1. 2019 Marie Oujeská, 86 roků, Sadová 4
16. 1. 2019 Lenka Vrožinová, 70 roků, Sadová 18
19. 1. 2019 Vladimír Gryc, 70 roků, Komenského 7
20. 1. 2019 Jan Bezchleba, 75 roků, Osvobození 29
20. 1. 2019 Karel Kratina, 70 roků, Osvobození 37
22. 1. 2019 Jiří Krésa, 75 roků, Sadová 19
22. 1. 2019 Marie Rerychová, 85 roků, Neumannova 4
23. 1. 2019 Bedřich Hájek, 86 roků, Tererova 4
24. 1. 2019 Drahomíra Nečasová, 86 roků, Tererova 1
27. 1. 2019 Drahomíra Všianská, 91 rok, Petra Jilemnického 12
29. 1. 2019 Jiří Mikula, 92 roky, Petra Jilemnického 9
29. 1. 2019 Ing. František Novák, 86 roků, Komenského 21
30. 1. 2019 Zdeněk Handl, 75 roků, Sadová 16

30. 1. 2019 Ing. Renata Machulová, 75 roků, Petra
Jilemnického 15
30. 1. 2019 Petr Spáčil, 70 roků, Sadová 4
31. 1. 2019 Maria Martincová, 70 roků, Petra Jilemnického 19
Úmrtí
18. 12. 2018 Táňa Raušerová, roč. 1961, Komenského 17
19. 12. 2018 František Hloušek, roč. 1929, Opletalova 32
1. 1. 2019 Helena Procházková, roč. 1927, Černá Hora

Plán svozu odpadů v roce 2019

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2019.
Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Svoz odpadů bude v r. 2019 probíhat dle následujícího plánu:
••směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz)
••papír – pondělí (týdenní svoz)
••plast – úterý (týdenní svoz)
••sklo – měsíční frekvence
Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci
svozu v náhradním termínu.
Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci
a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.
Děkujeme za spolupráci.
Odbor správy majetku města

Poděkování
Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou v rámci Tříkrálové sbírky, a zároveň
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chce poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli
na realizaci Tříkrálové sbírky 2019 v Adamově. Velký dík patří koledníkům, kteří se navzdory počasí vydali do adamovských ulic a bez nichž by tato sbírka nemohla fungovat. Záměrem sbírky vybraných finančních prostředků je jejich využití
na podporu těchto vybraných projektů:
••auto pro Mobilní hospic svatého Martina
••podpora matek s dětmi v nouzi
••pomoc seniorům a zdravotně postiženým
••charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu
Celkem bylo v Adamově letos vybráno 37 454,- Kč.
Ještě jednou všem děkujeme.

Události ve městě
Jakou cenu má
elektroodpad?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci
skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by
tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí
na sto procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom
se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí denní potřeby,
jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak
proč pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další
vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou

dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných zdrojů nejen že
nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti, jejíž
zpracování je velmi nákladné. V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných
zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů,
kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčištěná
rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci.
Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak
museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

K přehledu investičních akcí společnosti Adavak v roce 2018, který byl zveřejněn v minulém čísle, přidáváme 4 snímky
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Kultura
Vypomínka
Dne 6. února uplynou tři roky, kdy
nás opustila naše milá manželka,
maminka, babička Miluše Staňková.
Věnujte ji spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel Vlastimil
a dcery Markéta a Milena s rodinami

Dne 8. 1. 2019 uplynulo 20 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek pan
Zdenek Stloukal.
Kdo jste jej znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manželka a děti.

Dne 11. února 2019 vzpomeneme
20. výročí, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček pan Jaromír
Košťál.
S láskou vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Dne 22. února uplyne rok
od úmrtí pana Přemysla Vespalce.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

V únoru uplynou již 4 roky, co
nás navždy opustila paní Marta Vacková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery,
syn a vnoučata.

Zlatá zastávka Adamov

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

Program na měsíc únor 2019

Ve dnech 13. února vzpomeneme třinácti roků úmrtí naší
mámy a babičky Anneliese a 23. února čtyřiceti roků úmrtí našeho táty a dědečka Františka, manželů Pařízkových.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.
Syn a dcera s rodinami
Dne 22. února 2019 uplyne 20
roků od úmrtí naší drahé maminky a babičky, paní Marie
Ambrožové. Děkujeme všem,
kdo jí spolu s námi věnují tichou vzpomínku.
Dcery Jitka a Helena s rodinami
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5. – 11. 2. Bezpečně na internetu
-- Jak poznat bezpečnou stránku
-- Videa k bezpečnosti na internetu
12. – 19. 2. Valentýnský týden
-- Výroba Valentýnek
-- Valentýnské pečení
11. – 15. 2 – Jarní prázdniny
-- Společenské a týmové hry
20. – 27. 2. Internet a soukromí
-- Jak chránit soukromí
-- Co na internet dát a co tam nedat
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

Vás zve na

DĚTSKÝ

K A RN EV A L
ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 16:00 hodin
v prostorách Městského klubu mládeže

– soutěže pro děti
– vyhlášení NEJ masky
– občerstvení zajištěno
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Pozvánka na výstavu
Zuzana Vašinová a Sylvie Vašinová – DIALOG

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek vás zve do Společenského centra MKS v Adamově na setkání s pracemi dvou brněnských výtvarnic. Výstavu uvedou autorky a Jaroslav Budiš, v hudebním programu vernisáže zahraje skupina V-BAND
hudbu mládí Sylvie Vašinové. Výstava bude slavnostně zahájena v neděli 10. února v 15:00 hodin a můžete ji zhlédnout od 10. 2. do 19. 2. 2019, a to v pondělí – pátek od 14:00
do 17:00 hod, v neděli od 14:30 do 17:00 hod, v sobotu je zavřeno.
Výstava je dialogem mezi dvěma generacemi.
První výtvarnicí je Zuzana Vašinová, která úspěšně zakončila
maturitou studium na brněnské Střední škole umění, designu,
stylu a módy. Svými obrazy vyjadřuje názory a postoje mladého člověka stojícího na počátku své cesty, odmítajícího stereotypy a neupřímnost dospělého světa. Člověka, který hledá
pomocí své tvorby odpovědi na otázky o smyslu života, pravdy a lži, obyčejné rutiny a fantazie, zkoumá pochybnosti i jistoty budoucnosti.
Druhou účastnicí dialogu je Sylvie Vašinová (babička Zuzany),
která v Adamově již několikrát úspěšně vystavovala. Proti po-
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chybnostem
a neklidu mládí staví zkušenosti a jistoty
dlouhého života. Proti chmurám – potěšení
z každého rána,
štěstí z hledání
výrazu a z tvorby, z úžasu, jak
lze třírozměrný svět zachytit do dvojrozměrného obrazu, okouzlení
z harmonie barev, nacházení
smyslu života
v radosti a práci.
Přijďte se potěšit rozdílnou a přece souznějící poetikou přetvořené skutečnosti a světa fantazie.

Opletalova 22, 679 04 Adamov
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č. t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna
č. t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

Novoroční předsevzetí
Je to takovou tradicí, že si lidé se začátkem roku dávají nějaký cíl, kterého chtějí dosáhnout. Někteří zase říkají: „Já už si
žádná předsevzetí nedávám, stejně to pak nesplním“. Na začátku ledna jsme se s dětmi jako koledníci zapojili do Tříkrálové sbírky a obcházeli jsme dveře od dveří, dům od domu a zpívali píseň: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme
vám…“. Některé dveře se otevřely a tam na nás vykoukli pokaždé jiní lidé. Vždy ale bylo vidět, že to poselství, které neseme, má v sobě něco, co je oslovuje. Ta chvíle, kdy se překvapení příjemci našeho přání zastavili, aby si vyslechli koledu,
byla mnohem víc než jen sbírka pro charitu. Heslem Tříkrálové
sbírky je „Každá koruna pomáhá“. Není to stokoruna, ani tisícikoruna, ale jen koruna. A já si myslím, že to je přesně to, co
bychom si měli dát jako předsevzetí do nového roku. Vzít to
málo, co mám a rozdělit se s potřebnými. Často říkáme: „Nemám čas“. Někdy však stačí krátká chvilka pro druhého, kdy
mu nasloucháme, jeden úsměv členům rodiny, dát pozdrav
sousedovi nebo pomoci mamince s kočárkem, a dáme víc, než
je možné vyčíslit penězi. Není třeba si dávat náročné cíle, ale
po malých krůčkách dojdeme dál, než kdybychom zůstali stát.
Příjemný začátek roku.
Jan Papež

UPOZORNĚNÍ
Především pro vás, kdo nechodíte za adamovskou kulturou
pravidelně, přinášíme malé vysvětlení. Často se stává, že se
vydáte na akci, kterou MKS Adamov pořádá, ale narazíte na zavřené dveře… Není to proto, že by se akce nekonala, ale z důvodu, že se koná v jiné budově, které pro činnost MKS využívá.
Proto, koná-li se akce v MKS Adamov, Opletalova 22 - koná se
v „hlavní“ budově MKS, na Ptačině. Koná-li se ve „společenském centru MKS, Komenského 6“, musíte se vydat do budovy bývalého internátu, na konečnou MHD Adamov na Horku. A knihovna MKS? Tu najdete v Domě služeb na Ptačině,
na Družstevní ul. č. 1.

ÚNOR 2019 v MKS ADAMOV
ÎÎ2. února 2019
Zájezd do: Městského divadla Brno
na představení SPLAŠENÉ NŮŽKY

První únorový výlet nás zavede
do Městského divadla Brno, kde je
již nějaký čas uváděna
komedie,
o jejímž konci (určení vraha) rozhodujete vy.
Začátek představení je v 19:00 hodin.

ÎÎ5. února 2019
Zájezd do: blanenského kina
na komedii: ŽENY V BĚHU

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti .
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více
než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud
neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné
9

starosti. Nejstarší Marcela
(Tereza Kostková) čelí dennodenně průšvihům svých
tří synů a jejich otec Karel
(Ondřej Vetchý) ji už dvacet let neumí, nebo nechce,
požádat o ruku. Prostřední
Bára (Veronika Khek Kubařová) touží po dítěti, jenže
pro něj zatím nenašla toho
pravého tatínka. Její biologické hodiny bijí na poplach. A nejmladší Kačka (Jenovéfa Boková) sice chlapa má, ale ten chlap
má jeden zásadní háček – manželku. Zamilovaná Kačka přesto
lpí na vztahu bez budoucnosti. Je zřejmé, že dcery mají momentálně úplně jiné priority než běžecký trénink. Svérázná maminka
Věra proto musí napnout všechny síly, aby rodinnou štafetu přivedla přes řadu překážek a komediálních komplikací na start Jindřichova vysněného maratonu. S běháním je to úplně stejné jako
v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se, když cíl je na dosah.
Začátek promítání je v 17:30 hodin.

ÎÎ6. února 2019
Dopoledne s pohádkou pro Ptačinu: POHÁDKY
Z NAŠÍ ŠKOLKY

V měsíci únoru se s pohádkami Loutkového
divadla Vráti Schildera „Máša a medvěd
a O zlé koze“ v podání
Olgy Markové a Viléma
Čapky mohou setkat
děti na Ptačině.
Pohádkové dopoledne začíná v 10:00 hodin.
Vstupné: 45 Kč

ÎÎ7. února 2019
Zájezd do: Dvorního divadla v Brně
na představení LAKOMEC

Pan Lakomý není žádný prvoplánově hamižný stařík, ale pouze
spořivý senior-šedesátník, který si sice našetřil milion na stáří,
ale ať počítá, jak počítá – asi mu to stačit nebude. Zvlášť, když
jeho děti stále nehodlají dostudovat a navíc mají nároky na vysoký životní standard. Jenomže pan Lakomý má plán, jak zajistit
sebe i děti. Pomoci mu v tom má
atraktivní čtyřicátnice Frozina.
Podle Molièra napsal a v hlavní
roli účinkuje Zdeněk Černín, role
intrikánky Froziny se zhostila
Hana Tomáš Briešťanská, nositelka Ceny Thálie za rok 2016.
Přijměte pozvání k naší první
společné návštěvě Dvorního
divadla Brno, které patří režiséru a představiteli titulní role –
pana Lakomého, Zdeňku Černínovi. Zavedeme vás do sklepních prostor na Jánské ulici, kde vás čeká téměř dvě hodiny
příjemné zábavy i poučení.
Cena zájezdu: 250 Kč

ÎÎ10. února 2019
Vernisáž výstavy: Zuzana Vašinová
& Sylvie Vašinová DIALOG

Zveme vás na vernisáž výstavy pod názvem Dialog, která
se koná ve Společenském centru na Horce, Komenského 6
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Ukázková lekce cvičení jógy
Ve středu 6. února 2019 zveme zájemce o kurz cvičení
jógy na ukázkovou hodinu. Máte tak možnost seznámit
se s lektorem, jeho způsobem vedení kurzu a dozvíte se
zde také vše potřebné, včetně termínu zahájení této volnočasé aktivity.
Začátek: v 18:00 hodin v sále MKS na Ptačině
v 15:00 hodin. Výstava potrvá do 19. února a můžete ji navštívit v pracovních dnech vždy mezi 14. a 17. hodinou, v neděli
pak mezi 14:30 a 17:00 hodinou.

ÎÎ11. února 2019
Zájezd do: brněnského planetária
na představení: LUCIE

Jak to, že na nás padají hvězdy? A padají na nás skutečně?
A pokud ano, mohou se trefit
i do nás? Odpovědi na tyto
otázky budou hledat Lucie,
James a Vladimír – tři odvážní
přátelé, kteří se nebojí nastoupit
do vlastnoručně postavené
rakety a podniknou bláznivou
výpravu na Měsíc, mezi planetky a komety.
Lední medvěd Vladimír a tučňák James nejdříve podniknou vesmírnou cestu na palubě rakety Polaris, aby přišli na zoubek polární záři. Jako na potvoru je ale zasáhne meteorit, takže zcela
neplánovaně havarují na úpatí staré pyramidy, kde se potkají
s Lucií, všetečným kolibříkem. Právě Lucii ale vrtá hlavou legenda vysekaná v kameni o světlech na nebesích. Všem třem nezbývá, než se nalodit na opravenou raketu Polaris a vydat se nejdříve
na Měsíc, pak do oblasti mezi Marsem a Jupiterem, kde se pohybuje celá řada malých planetek, aby nakonec přistáli na povrchu jedné z komet. Hypotézy, pozorování a analýzy jim umožní najít odpovědi na všechny otázky a samozřejmě se vrátit zpět
na Zemi. Poněkud ztřeštěná podívaná pochází z dílny planetária
St. Etienne. Namluvili Richard Genzer a Michal Suchánek. Součástí představení je prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika
jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí.
Pro zpříjemnění jarních prázdnin pro vás máme pozvání k návštěvě brněnského planetária.
Představení je určeno pro děti od pěti let, začátek v 10:00 hodin.
Cena zájezdu pro děti a seniory: 170 Kč, pro dospělou os.
200 Kč

ÎÎ14. února 2019
VALENTÝNSKÝ MUZIKÁLOVÝ KONCERT
Jiřího a Michaely Danielových

Bližší informace na samostatném plakátě.

ÎÎ15. února 2019
Zájezd do: Divadla na Orlí
v Brně na představení
ANNA KARENINOVÁ

„Měl by člověk litovat toho, co
udělal z lásky? Ne. Litovat by měl
jen toho, co neudělal.“
Také v únoru můžete spolu
s MKS zavítat do Divadla na Orlí

v Brně, které je využíváno mimo jiné jako studentská divadelní scéna.
Začátek představení je v 19:00 hodin.
Cena zájezdu: děti, studenti a senioři 160 Kč, dospělí 210 Kč.
Bylo to osudové setkání. Byla to osudová láska mezi vdanou ženou a mladým důstojníkem. Byla to vášeň, která stála za to vzepřít se dobovým konvencím. Byl to cit, pro který stojí za to zemřít.
Původní autorský muzikál Aleše Kohouta je plný dramatické hudby a těžkých pěveckých partů. Sám autor jej nazývá muzikálovou
operou. Anna Kareninová vznikla na míru pro ročník muzikálového herectví doc. Mgr. Sylvy Talpové a je první inscenací, v níž se
vám studenti tohoto ateliéru na jevišti Divadla na Orlí představí.

Pokračování kurzu 1. pomoci
se záchranářem Petrem Havelkou
Třetí a čtvrté setkání se záchranářem Petrem Havelkou
vám opět přinese řadu důležitých informací a rad, jak
pomoci v případě úrazu či zdravotního problému vašim
dětem.
III. lekce se koná 12. února, IV. lekce 26. února 2019
vždy od 9:45 hodin v sále Městského kulturního
střediska Opletalova 22, na Ptačině.

ÎÎ18. února 2019
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…“

Únorové soutěžní odpoledne pro seniory bude opět směsicí her a soutěží pro
pobavení, ale i trénování paměti. Jeden
blok soutěžení bude zaměřen na „včelaření“. Patronem setkání nemůže být
proto nikdo jiný, než Doc. Ing. Rudolf
Rybář. Čekají vás proto tentokrát „medové odměny“.
Začátek akce je v 15:00 hodin ve Společenském centru na Horce, Komenského 6.
Vstup volný.

ÎÎ19. února 2019
INDIÁNSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ

Stejně jako v loňském roce, také letos zveme do sálu MKS
na Ptačině naše nejmenší děti. Právě pro ně je určen karneval,
při kterém se budete bavit, tančit, soutěžit a dovádět spolu
s maminkami z Mateřského centra Veselý paleček z Blanska.
Začátek karnevalu je v 9:45 hodin.
Vstupné: dítě + doprovod 50 Kč

NÁVŠTĚVA BRNĚNSKÉHO PLANETÁRIA
TROŠKU JINAK – ANEB MLÁDEŽI
DO 60-TI LET „NEPŘÍSTUPNO“

Pro dvacítku zájemců je připravena návštěva brněnského planetária jinak, než bývá zvykem. Prohlédneme si budovu a jednotlivá pracoviště za doprovodu
zasvěceného průvodce, vynechat bychom neměli ani ředitelnu. Vrcholem akce bude návštěva digitária, kde zhlédnete některé z představení, které brněnské planetárium uvádí.
Začátek akce je ve 14:00 hodin.
Cena zájezdu: 110 Kč

ÎÎ20. února 2019
Zájezd do blanenského kina na představení
LÉTO S GENTLEMANEM

Anna (Alena Antalová)
tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé
léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů
za Prahou. Jsou svoji už
celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo,
jak to tak bývá, do rutiny
a stereotypu. Muž svůj čas už dlouho spravedlivě dělí mezi karban
s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná. Anna si každé léto
zpříjemňuje několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami, kolegyněmi z práce, které za ní do malebných středních Čech
přijíždějí na cyklistické výlety do okolí hradu Kamýk. Jednoho dne
se ve vesnici objeví Artur (Jaromír Hanzlík). Elegantní šarmantní
gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem
místního zámku. Zámek je sice spíš polorozpadlá ruina, ale zámecký pán s ním má velké plány. Mezi Arturem a Annou přeskočí
jiskra. Anna zažívá pocity již dlouho nepoznané. Artur je galantní a zahrnuje ji pozorností, Anna s ním čím dál častěji uniká své
životní realitě vstříc romantickým výletům a dobrodružstvím…
Režie: Jiří Adamec
Scénář: Jaromír Hanzlík
Začátek představení je v 17:30 hodin.
Cena zájezdu: 100 Kč

ÎÎ21. února 2019
Dopoledne s pohádkou (pro Horku):
MUZIKANTSKÁ POHÁDKA

Čarodějka Dobrodějka by si ráda založila kapelu. Její dvě myšky
se jí snaží pomoci. Nakonec se u dveří objeví potulný muzikant
a společně s dětmi čarodějce pomohou s kapelou.
Druhé únorové „Dopoledne s pohádkou“ přivítá v Adamově
Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské.
Začátek představení je v 10:45 hodin ve Společenském centru
na Horce, Komenského 6.
Vstupné: 45 Kč

PŘEDNÁŠKA ALEŠE SVOBODY - ZNALCE
BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

Jméno Aleše Svobody je známé
vám všem, kdo jste již někdy zavítali na přednášky o brněnském podzemí. Tentokrát můžete poznat tajemné brněnské podzemí pod Petrovem.
Akce se koná 21. února 2019 v sále
MKS Opletalova 22, na Ptačině.
Začátek je v 17:00 hodin.
Vstupné: 40 Kč

ÎÎ25. února 2019
Zájezd do: Městského divadla Brno
na muzikál POSLEDNÍ LOĎ

muzikálový hit
Autorem hudby a písňových textů tohoto výrazného počinu
na poli hudebního divadla je Gordon Matthew Thomas Sumner,
kterého zná celý svět pod uměleckým jménem Sting. Anglický hudebník a příležitostný herec, v sedmdesátých a osmdesátých le11

tech hlavní zpěvák rockové skupiny The Police, se na sólovou
dráhu vydal v roce 1985 a od té
doby se výrazně zapsal do dějin
hudby, v níž se pohybuje napříč
všemi žánry.
V roce 2013 napsal svůj první,
velmi osobní muzikál, inspirovaný vlastními zážitky z dětství v anglickém námořním městě Wallsend, které je proslavené svými loděnicemi. Zdejší život se vždy
točil kolem loděnice, v níž těžce pracující muži stavěli s ohromnou
hrdostí velkolepé lodě. Muzikál Poslední loď ukazuje kolektivní
sílu zdejší komunity, která čelí zániku lodního průmyslu, jenž zde
měl velmi dlouhou a výraznou historii a formoval zdejší společnost. Zároveň vypráví romantický příběh Gideona Fletchera, který sní o jiné budoucnosti, touží cestovat po světě. Gideon opouští
svůj život i lásku, aby když se po sedmnácti letech vrátí, najde loděnice v hluboké krizi a svou životní lásku po boku někoho jiného
a uvědomuje si, že přišel o víc, než si kdy dovedl představit.
V režii Stanislava Moši a překladu Zuzany Čtveráčkové uvádí
MDB muzikál v české premiéře.
V titulních rolích se představí: Radka Coufalová, Kristian Pekar, Jana Musilová, Zdena Herfortová, Láry Kolář, Zdeněk Junák, Lucie Bergerová, Petr Štěpán, Viktor Skála, Alena Antalová a řada dalších.
Cena zájezdu: 630 Kč/dospělá os., 450 Kč/studenti, senioři
Začátek představení je v 19:00 hodin.

ÎÎ28. února 2019
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“

I v únoru připravujeme posezení u kávy s trojicí lidí se zajímavým povoláním nebo koníčkem. Po „odtajnění“ našich hostů
následují krátké besedy s nimi.
Akce se koná v sále MKS, Opletalova 22 /na Ptačině/.
Začátek v 17 hodin.
Vstupné 30 Kč.

Výsledky soutěže „DOVOLENÁ 2018“
V závěru roku 2018 jste při návštěvě MKS Adamov mohli
rozhodnout o vítězi soutěže
pro fotografy amatéry „o nejzajímavější snímek z letošní dovolené“.
Výsledky:
1. místo J. KLIMEŠ
2. místo V. GRYC
3. místo MANŽELÉ PAPEŽOVI
Výhercům soutěže děkujeme za účast a těšit se mohou
na výhru, která pro ně bude připravena v MKS Adamov.

MKS připravuje…
ÎÎ1. března 2019

MKS Adamov

Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra
Kejíka „MOJE OHLÉDNUTÍ…“
ÎÎ2. března 2019
Brno
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zájezd na LORD OF THE DANCE

Lord of The Dance je irské folkové hudební a taneční představení vytvořené americkým tanečníkem jménem Michael Flatley. Jeho hudba a tanec je založena na tradičním irském folklóru, obohaceném o rychlejší popové melodie, moderní tanec
a step.

ÎÎ21. března 2019

MKS Adamov

div. představení UŽ ZASE MILUJU

Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Václav Tobrman
Máme tu dvě herečky. Herečky, které zpívají. Zpěvačky, které
hrají? V čem jsou lepší? Rozhodně v tom, jak poradit dalšímu.
Muži, umělci, pianistovi, skladateli.
Poradit? To ženy umí nejlépe. Ale běda, když je neposlechneš.
Navíc když to jsou múzy. Ty nevěru neodpustí. Uměleckou nevěru. To se pak stěhují jinam. Jinak radí držet se svých starostí
a úzkostí. Tyto negativní emoce dávají pocítit, že umělec žije
a tvoří.

ÎÎ28. března 2019

MKS Adamov

koncert EVY HENYCHOVÉ

Zpěvačka a kytaristka Eva Henychová na svých koncertech
oslovuje publikum všeho věku, ale především lidi přemýšlivé,
tázající se a hledající.

ÎÎ29. března 2019

Divadlo Bolka Polívky Brno

MADAME RUBINSTEIN

Tragikomický příběh královny kosmetického impéria Heleny
Rubinstein a její největší rivalky Elizabeth Arden. Sebestředná,
ješitná a cynická, i tak by se dala popsat. Svou pílí a talentem
pro obchod se vypracovala v jednu z nejbohatších žen světa. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které
připouštěla, bylo Madame.
Hrají: Dana Syslová, Milena Steinmasslová, Jiří Hána

ÎÎ11. dubna 2019

Divadlo Bolka Polívky Brno

HORSKÁ DRÁHA

Když si starší, ale zkušený lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší atraktivní dámu, kterou před
chvílí potkal v baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a osobního kouzla, které se přelévá z jedné strany na druhou, až si připadáme
doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém
stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům
náhle proměňuje také situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem pro všechny zúčastněné.
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná /Jitka Ježková

ÎÎ29. dubna 2019

Janáčkovo divadlo Brno

ROMEO A JULIE

Prokofjevovo baletní drama Romeo a Julie mělo světovou premiéru v Národním divadle Brno v roce 1938 v choreografii legendy brněnského baletu Iva Váni Psoty. Málokterý baletní
soubor se může pochlubit skutečností, že uvedl ve své historii
ve světové premiéře dílo, které se stalo jedním z nejhranějších
baletů na světě. Balet NdB takovýto titul má a právem i povinností patří k nejuváděnějším v jeho repertoáru

13

Odkládejte zdarma
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
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Ze školních tříd
Konec roku 2018 v KOLE - KOLE…

…uběhl velice rychle. Na podzim jsme se s dětmi a rodiči setkali na podzimních dílničkách, pak přišlo na řadu vánoční
tvoření. Každou středu probíhá u nás v odpoledních hodinách
herna pro veřejnost, kam si mohou přijít pohrát děti a seznámit se s novými kamarády.
Ale důležité pro nás bylo, že jsme se zapojili do celostátní
akce Ježíškova vnoučata, pořádané Českým rozhlasem. I naše
přáníčka doufám doputovala tam, kde jich bylo potřeba,
a udělala o Vánocích radost.
Tancujeme pro Ježíška byl název našeho tanečně hudebního
pořadu, na kterém se představily děti od 2 do 11 let. Součástí
vánočního odpoledne byla i soutěž O nejlepší cukroví, kterou
vyhrál tatínek pan Hnilica. Sešlo se 18 vzorků krásného cukroví a nezbylo vůbec nic. Doufáme, že pro velký úspěch, budeme pořádat i další ročník. Děti dostaly i dárky od Ježíška, který
je odměnil za jejich pěkná vystoupení. Sešlo se nás opravdu
hodně – na 120 diváků a 30 vystupujících. Děkuji i manželům
Haškovým, že přispěli svým hudebním vystoupením k vánoč-
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ní náladě. Celá akce probíhala v hale Sokola, která byla upravena do vánoční podoby. O zvuk se staral starosta Sokola
pan Svědínek, fotky a video natáčel pan Lipka (fotky najdete
na rajce.net a video na YouTube pod názvem Tancujeme pro
Ježíška).
Děkuji všem, kteří se přišli podívat a podpořili děti z KOLA.
Přeji Vám, aby nastávající rok 2019 byl plný změn k lepšímu
a prožili jste ho aktivně a pozitivně.
Mgr. Kateřina Prudíková, předsedkyně spolku
www.kolokoloadamov.cz, fb:kolokoloadamov

Bílá zima
Kdo zaváhá, nejede. Vzhledem k vrtochům matky přírody, kdy
jeden nikdy neví, jestli v zimě nasněží opakovaně, nebo nasněží jen jednou, jsme okamžitě jednali. Sebrali jsme lopaty
a šli jsme, jak my ve školce říkáme, lopatovat. Je kouzelné, jak
si děti dokážou sníh užívat. Nelze než závidět a hledat u nich

inspiraci. Dospělí totiž velice často zapomínají na to, jaké to je
radovat se z maličkostí a vůbec se umět radovat. Prostě si jen
tak užívat a vychutnávat si všední i nevšední situace. Děti nevidí všechno hned černě, ale v tomto případě doslova jen bíle.
Nemusí se stresovat tím, že se bude muset odmetat, že bude
mít vlak zpoždění, že budou horší cesty. Vnímají jen to, že napadl sníh, což k zimě patří a toho se přece musí využít. Jezdily
na lopatách jako o závod, koulovaly se a vůbec všemožně řádily. I během lopatování se nám sypal čerstvý sníh na čepice
a všichni jsme vypadali jako sněhuláci. Bylo to legrační a romantické zároveň. Bílá peřina alespoň na okamžik přikryla přírodu kolem nás, všechno působilo tak tiše a klidně. A takhle
nějak si pamatuju zimu já. Sníh, co se krásně třpytí a křupe pod
nohama, stromy, které odpočívají pod chladivou peřinou, sáňkování, zmrzlé nosy a velmi zvláštní stmívání, kdy do snášející se tmy prosvítá bílá pokrývka. Zkusme si proto vzít příklad
z dětí, dopřejme si aspoň občas lehkou neškodnou naivitu
a pokusme se nevidět věci hned černě, ale sněhově bíle.
MŠ Jilemnického, Mgr. Ivana Drlíková

Ze sportu
S kolem kolem Adamova
Ohlédnutí za první vyjížďkou v roce 2019.

Počasí nám sice na Nový rok moc nepřálo, ale nakonec se nás
sešlo celkem pět. Podle plánu jsme zamířili kolem vody do Obřan, do hospůdky Na Konečné. Po doplnění tekutin jsme již
směřovali, oslabeni o jednoho člena, přes Bílovice po zelené
turistické značce, směrem na Útěchov.
Na první vyjížďku slušných 30 km. Děkuji za účast a budu se
těšit na další vyjížďce.
Kam zamíříme příště?
V roce 2019 pro vás plánujeme adamovskou účast na 3 dvacetičtyřhodinových závodech, min. 2 dvoudenní výlety a několik
jednodenních.
Mezi jednodenní výlety bychom rádi zařadili také zdolání tzv.
Brněnského kolečka (cyklotrasa okolo Brna o délce 72,4 km).
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Až budou známa data jednotlivých výjezdů, výletů a závodů,
budete informováni.
Přeji do nového roku hodně našlapaných km.
Lukáš Malý, S kolem kolem Adamova

Babí lom 2019
V úterý, 1. ledna 2019, se adamovští turisté zúčastnili již 48.
ročníku Novoročního výstupu na Babí lom.
Od vlakové zastávky jsme se po žluté značce vydali na Vranov.
Cestou začalo pršet, překonali jsme spadlý strom a promočení jsme dorazili do poutního kostela Narození Panny Marie.
V kostele jsme si odpočinuli u dřevěného pohyblivého betléma. Někteří se rozhodli vrátit, šli z Vranova směrem na Útěchov a Coufavou a zapsali se do vrcholové knihy na Zavíravé
(525 m n. m.). Ostatní pokračovali kolem rozcestí „U Jelínka“
do sedla a na Babí lom.
V sedle probíhala sbírka Novoroční čtyřlístek, při které již tradičně pomáhal náš předseda Tonda Procházka.

Novoroční čtyřlístek:
V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. V roce 2004 se
poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených
do akce Novoroční čtyřlístek.
Čtyři novoroční dobré skutky „Jak na Nový rok, tak po celý rok“
– staré české přísloví:
• Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udělej
něco pro sebe.
• Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze svých
bližních tím, že jej vezmeš s sebou.
• Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho
vlastními smysly.
• Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na konto vyhlášené KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované
spoluobčany. Získané prostředky budou využity na vyznačení
turistické trasy pro vozíčkáře.

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, v cíli obdržíš odznak Novoroční čtyřlístek.
Ze sedla se šlo severním směrem na vrchol – 562 m n. m. Na vrcholu jsme dostali razítko akce Vystup na svůj vrchol. Akci pořádá KČT na podporu splácení úvěru na výstavbu Bezručovy
chaty na Lysé hoře, vybírá se příspěvek min. 10 Kč. Na místě si
hlavně děti vyzkoušely slanění, výstup a lanovku pod vedením
cvičitelů vysokohorské turistiky.
Trasa byla náročná, téměř celou cestu pršelo.
Vycházky se zúčastnilo 17 turistů a ušli jsme 12 km.
Vedla Marie Tejkalová

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

Ú N O R 2 0 19

ÚNOR 2019

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

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

MYSLIVNA – ANTHROPOS

V ARBORETU ŘÍCMANICE

vycházka se uskuteční v sobotu 23. 2. 2019

PROCHÁZKA MEZI JEHLIČNANY Z CELÉHO SVĚTA
S ODBORNÝM VÝKLADEM

Délka vycházky: 9 km
Trasa: Brno ul. Jírovcova – Myslivna – Anthropos – Poříčí – hl.nádraží

Vycházka se uskuteční v sobotu 16. 2. 2019
Odjezd: ČD Adamov nádr. 8:40 hod.

Délka vycházky 10 km

Zpět: ČD Brno hl.n. 13:01 hod

Trasa: Babice zast. – procházka arboretem – Bílovice nad Svit.
Odjezd: ČD Adamov 9.13 hod. – Babice nad Svitavou zast. 9:16 hod.

Jízdenka: 4 a 3 zóny
Vycházku vede: Irča Antoszewska

Návrat: Bílovice12:40 hod.
Jízdenka: Bílovice a zpět
Vycházku vede: Marie Tejkalová
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Spartak Adamov, z. s.
Hokejový oddíl
Spartak Adamov – Tatran Hrušky 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
Gól a asistence za Adamov: Klíma Pavel (Milfait)

Úvod zápasu byl vyrovnaný. Od desáté minuty převzal
iniciativu hostující tým. Po našem špatném střídání šel soupeř
do vedení. Na střídačku odjeli všichni útočníci a hráči z Hrušek toto přečíslení potrestali. Svoji převahu soupeř korunoval
třetím gólem do šatny a bylo po zápase.
Naše hra postrádala myšlenku, rychlost a přesnost přihrávky.
Výkony jsou křečovité a mizérie pokračuje.
Stejný výkon, jako domácí hráči, podali i rozhodčí. Neposuzování zákroků stejným metrem, při faulech na naše hráče se raději otočili jinam… škoda mluvit.
Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Klíma Josef (Kilián, Toufar), Kilián (Dvořák)
Soupeř pod hlavičkou Černé Hory, ale de facto složen z hráčů Černé Hory a Bulldogs, nastoupil v úplném složení na kompletní tři pětky. Od počátku lépe bruslil i kombinoval. Po „námazu“ našeho útočníka šel do vedení již ve 4. min. V 5. minutě
to už bylo o dva góly. Dobeš dostal pukem do masky, byl otřesen, ale rozhodčí nepřerušil. Vzápětí snížil Klíma J. překrásnou
trefou do víka. Naši hráči nedostatečně čistili prostor před
brankou a nahozený puk skončil znovu v naší síti. Josef Klíma
před koncem třetiny znovu snížil.
V prostřední části hry dalo každé mužstvo jeden gól. Za zmínku stojí gól Kiliána, který ozdobil překrásnou individuální akcí,
kde si povodil dva soupeře a na závěr i gólmana.
V poslední části hry jsme gól přes veškerou snahu nevsítili
a tak soupeř bral všechny body.
Hosté hráli s jasnou taktikou, když zdvojovali našeho lídra
Marka Vorla. Jeho parťáci v útoku mu nepomohli a nedokázali
se prosadit.
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TJ Rájec-Jestřebí – Spartak Adamov 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Góly a asistence za Adamov: Kunc (sam.), Juřena (Kilián), Klíma
P. (Klíma J.)
Zápas jsme začali katastrofálně a ve dvanácté sekundě jsme
prohrávali 1:0. Soupeř měl více ze hry, ale do vyložených šancí
se dostával minimálně. Hodně toho vychytal i gólman Dobeš.
Na konci třetiny jsme hráli přesilovku, šance na vyrovnání, ale
inkasovali jsme.
Ve druhá části Kunc vypíchl puk, sám si ho dojel a snížil. Bohužel soupeř zanedlouho zase odskočil na rozdíl dvou branek.
Naši hráči bojovali až dokonce a po překrásné akci a nahrávce
Kiliána snížil Juřena 8 vteřin před koncem třetiny.
V poslední části hry vyrovnal Klíma P. po přihrávce bratra Josefa. Soupeř se začal bát o výsledek a již nebyl tak nebezpečný.
Z náhodné akce šel zase do vedení. V závěru třetiny jsme se
snažili o vyrovnání. Šancí na to bylo dost, ale při hře vabank
ujel hráč domácích a šťastně dopravil puk do naší sítě. Poté si
již výsledek pohlídal.
Naši hráči předvedli dobrý a bojovný výkon. Příkladem pro
všechny byl kapitán Kubíček, který dřel a dřel. Neustále nás
sráží do kolen neproměňování vyložených šancí. V tomto zápase jich bylo zase opravdu hodně.
za hokejový oddíl
Alois Kožený

Spartak Adamov – oddíl
stolního tenisu informuje
Dovolte nám vás informovat o dosavadní části sezóny 2018–
2019. Sezónu jsme zahájili dětským turnajem, který se konal
6. 10. 2018.
Další naší akcí byl okresní bodovací turnaj mládeže, který jsme
pořádali 10. 11. 2018 a konal se v tělocvičně ZŠ Rájec-Jestřebí. Turnaje se účastnilo celkem 63 dětí z celého okresu. Z Adamova se turnaje zúčastnili Tomáš Fojt, Filip Sedláček, Lea Pi-

litowská a Jaromír Kolář. Nejlépe se na turnaji vedlo Tomáši
Fojtovi, který se ve své kategorii umístil na krásném 4. místě.
Hned následující víkend, tedy 17. a 18. 11. 2018, jsme pomáhali
na republikovém turnaji mladšího a nejmladšího žactva. Turnaje se účastnili Tomáš Fojt s Jarkem Kolářem. V celorepublikové konkurenci 1 x vyhráli, ze skupiny postoupili, ale pak vypadli v prvním kole vyřazovací části.
Okresní přebory mládeže Blansko – turnaj proběhl 2. 12. 2018
a zúčastnilo se jej 56 hráčů. Adamovský oddíl reprezentovali Tomáš Fojt, Lea Pilitowská a Jaromír Kolář. Nejlépe se vedlo
Tomáši Fojtovi a Jarkovi Kolářovi, kteří se dostali do čtvrtfinále
v nejmladších žácích, kde bohužel oba prohráli s budoucími
finalisty.
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Jubilejního Kapříka vyhráli ligoví
volejbalisté STS Chvojkovice
Sportovní halu v Adamově ovládl v sobotu 1. prosince tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev Vánoční Kapřík. A pořadatelé ze spolku Volejbal Adamov slavili malé jubileum. Turnaj totiž pořádali už po patnácté. Na palubovce se utkalo deset týmů z Blanenska a Brna. Domácí postavili jedno družstvo.
Hlavním favoritem byl několikanásobný vítěz turnaje tým
STS Chvojkovice. Jeho hráči dlouhodobě nastupují v nejvyšší soutěži Amatérské volejbalové ligy v Brně. Černým koněm
mělo být družstvo Rájce-Jestřebí složené z hráčů, kteří působí
v krajském přeboru a také ASK Blansko. To patří léta k tradičním účastníkům turnaje a vyhrálo jeho první ročník.
Nakonec všechny zaskočil brněnský tým Tuleni. Ve finále však
jeho hráčům došly síly a družstvo STS Chvojkovice zcela hlad-

ce obhájilo titul. Třetí skončila Rudice. Domácí Adamov se
po několika nadějně rozehraných, ale nakonec prohraných
zápasech ve skupině vzepjal. A po srdnatém výkonu obsadil
předposlední místo.
Adamovští volejbalisté také do síně slávy zařadili dlouholetého spoluhráče a bývalého kapitána Petra Prudíka. Jeho dres
s číslem padesát vyvěsili pod strop haly. Po vyhlášení výsledků
čekal na všechny tradiční výlov ryb z bazénku. Pro každé družstvo byla připravena věcná cena v podobě živé ryby, kterou
si však museli chytit. Jako první cena plaval ve vodě asi desetikilový sumec. Dále pak bezmála metrová štika, kapři, amuři
a tolstolobici.
Členové Volejbalu Adamov děkují všem zúčastněným družstvům za předvedenou hru a sportovní výkony. A také lidem,
kteří tuto akci podpořili: Miroslav Svědínek, Martin Hasoň, Karel Porč, Roman Pilát, Eva Pilitowská a Petr Kubíček.
Vánoční Kapřík 2018: 1. místo STS Chvojkovice, 2. Tuleni, 3. Rudice, 4. Rájec-Jestřebí, 5. Veselá kopa, 6. ASK Blansko, 7. Voba,
8. Mafiáni, 9. Adamov, 10. Spánkoví deficíti.
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pasech hrál jednou nerozhodně a sedmkrát vyhrál. Chlapci
prohráli každý jen v jediné partii z osmi a Elen vyhrála všechny
svoje zápasy.

Konečné pořadí:
1. ZŠ a MŠ Adamov 7 1 0 27,5
Marek Dvořák 7/8; Vojtěch Mihok 7/8; Vít Cinkl 7/8; Rostislav
Hlouch 2,5/4; Elen Bergrová 4/4
2. ZŠ a MŠ Kunštát 5 1 2 23,5
Ondřej Havel 7/8; Matěj Šafář 5/8; Jakub Janča 5,5/8; Prokop
Palme 6/8
3. ZŠ Sloup
5 2 1 23
Daniel Opustil 6,5/8; Ondřej Doležal 8/8; Šimon Šebela 4,5/8;
Kryštof Sychra 1/4; Adrian Opustil 3/4
-pb-

Šachy
Krajský přebor I. třídy
Spartak Adamov - ŠK Hodonín 5,5:2,5
1 Karel Kredl, Jiří Sekanina, Lubomír Riška, Pavel Masák, Ján
Mižák; 0,5 Karel Švehla.
ŠK Kuřim – Spartak Adamov 4:4
1 Karel Švehla, Martin Pokladník; 0,5 Karel Kredl, Jiří Sekanina,
Martin Handl, Jan Píše.
Spartak Adamov – Jezdci Jundrov B 3,5:4,5
1 Karel Švehla, Jám Mižák; 0,5 Karel Kredl, Jiří Sekanina, Lubomír Riška.

Krajský přebor II. třídy „A“
ASK Blansko – Spartak Adamov „B“ 5:3
1 Martin Handl; 0,5 Jan Píše, Jaroslav Šmehlík, Zdenek Dvořák,
Dana Ležáková.

Zájem o šipky roste
Na základě narůstajícího zájmu o šipky v Adamově přihlásil
Šipkový klub Adamov do pravidelných soutěží třetí tým DC
PITBULLS ADAMOV, který začne koncem února hrát v přípravné soutěži na 3. ligu. Zatím je v této soutěži přihlášeno 6 týmů,
které odehrají systémem „každý s každým“ dvoukolově jednotlivé zápasy a od začátku nové sezony 2019/2020 budou
moci hrát 3. ligu.
Protože se tým skládá především z adamovských hráčů s bydlištěm v Adamově I, bude mít hrací místo Pod Horkou 5, kde
vlastně vznikl. V neděli 13. 1. odehráli svůj první přátelský zápas s DC HURRICANE, kde začali sbírat svoje první zkušenosti
se soutěží. Doufám, že budou také vzorně reprezentovat jak
klub, tak i město.
Ing. Milan Dudík
předseda Šipkového klubu Adamov

Spartak Adamov „B“ – TJ Sloup 1:7
0,5 Ján Mižák, Jaroslav Šmehlík.
ŠK Lokomotiva Brno „B“ – Spartak Adamov „B“
5,5:2,5
1 Zdenek Dvořák; 0,5 Martin Handl, Ján Mižák, Jaroslav Šmehlík.
ŠK Lipůvka – Spartak Adamov „B“ 3,5:4,5
1 Ján Mižák, Olga Dvořáková, Petr Ležák, Zdenek Dvořák; 0,5
Martin Handl.

Okresní kolo Přeboru škol
v šachu – Blanensko
ZŠ a MŠ Adamov první

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se v Jedovnicích konal další ročník Přeboru škol v šachu. V kategorii 1. – 5. třída hrálo devět družstev o dvě postupová místa do Krajského kola.
Do konečného pořadí se započítávaly body z každé partie.
V prvních polovině turnaje bojovala o postup 4 družstva, ale
v dalším průběhu se Adamov již ostatním bodově vzdálil a vítězstvím v turnaji se kvalifikoval do Krajského kola v Břeclavi.
Adamovský tým nastoupil v sestavě Marek Dvořák, Vojta Mihok, Vítek Cinkl, Rostislav Hlouch a Elen Bergrová. V osmi zá21

Střípky z historie
adamovského sportu, 24. díl
Basketbal se v Adamově opět začal hrát na podzim roku 1992,
kdy byl pod hlavičkou Sokola Adamov vytvořen oddíl mužů.
Významný podíl v něm měli hráči, kteří již dříve basketbal
hrávali soutěžně, například za Metru Blansko. Oddíl byl zařazen do západní skupiny sdruženého okresního přeboru (SOP),
v němž byly zastoupeny týmy z okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Jihlava a Žďár n. S. Po první sezóně
skončili basketbalisté adamovského Sokola ve středu tabulky
na 7. místě, v dalším ročníku se zlepšili o dvě příčky a v sezóně
1994/95 to dotáhli dokonce až na 3 místo. V té době se herně uplatňovali Drbal, Gromeš, Gryc, Křap, Kučera, Lukáš (hrající trenér), Rízner, Rybář, Svoboda (též technický vedoucí mužstva) a Šturch.
Od podzimu 1994 začali hrát v soutěži také mladší dorostenci a o rok později se k nim přidali dorostenci starší. Do sezóny
1998/99, v níž se přestala družstva dorostenců pro nedostatek
hráčů soutěží zúčastňovat, se do zápasů zapojilo celkem zhruba čtyřicet hráčů. Oporami byli Bednář, M. Bláha, bratři Hlavsovi, Hřebíček, Chladil, Krátký, Krejčí, Kuběna, Lewandowski, Míšeňský, Nečas, Palbuchta, Polešák, Sehnal, Ševčík a Šiler.
Muži obsadili během sezón v letech 1995 až 1997 v SOP dvakrát
2. místo. V té druhé hráli finálovou skupinu s nejlepšími celky
všech skupin VSK Zlínem, Sp. Uherským Brodem, BK Jihlavou,
Vertexem Moravským Krumlovem a Sokolem Boskovice, skončili v ní však poslední. Za muže tehdy nastupovali zejména Čermák, Drbal, Gromeš, Gryc, Homolka, Křap, Kučera, Lukáš, Rybář, Skřička, Šturch a Wutka,
V období 1998 až 2003 si družstvo Adamova vedlo v SOP velmi
zdatně, neboť převládala umístění na 2. až 4. příčce tabulky.
V sestavě se objevovali bývalí dorostenci bratři Hlavsovi, Nečas, Palbuchta a Šiler spolu s Čermákem, Gromešem, Komárkem, Kučerou a Šturchem.
Ve třech po sobě jdoucích ročnících v letech 2004 až 2007 došlo k útlumu výkonnosti a Adamov se v SOP propadl těsně pod
polovinu tabulky. Pak ale následovalo vítězství v přeboru v ročníku 2007/08 a 4. místo v ročníku navazujícím. Od další sezóny
byl SOP nahrazen oblastním přeborem III. třídy. V jeho západní
skupině kromě Sokola Adamov startovaly Sokol Babice n. Svit.
B, Sokol Podolí, Sokol Střelice, ASK Blansko B, BK Velké Meziříčí, TJ Znojmo B, Basketsport Boskovice, BC Vysočina C, Sokol
Slavkov a Sokol Židlochovice. V této třídě oblastního přeboru
obsadil Adamov v sezónách 2009/10 a 2010/11 slušné 3. místo
ve skupině. Proto celkem překvapivě s rokem 2011 basketbal
v Sokole Adamov skončil. V posledních letech na palubovku
nastupovali bratři Bláhovi, Fořtík, bratři Hlavsovi, Hofmann, Lysoněk, Nečas, Neuman, Palbuchta, Sehnal, Šiler a Vylíčil. Hrajícím trenérem byl v závěrečných pěti letech existence oddílu
Nečas, který tento post převzal po předchůdcích Komárkovi
a Kučerovi.
Vraťme se teď v našem seznamování s historií sportu zpátky
do padesátých let minulého století. V té době se rozsah provozovaných sportů v Adamově začal podstatně rozšiřovat. A to
se ještě nerozběhla lukostřelba či horolezectví, do kterých byl
uspořádán v závodních novinách Směr nábor, či ještě dříve zamýšlený šerm. Nejprve si připomeňme, co se dochovalo v novinách o krasobruslení a aktivitách dvou sportovních oddílů –
boxu a kuželek, které po krátké době skončily činnost.
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První doložený kontakt s krasobruslením v Adamově proběhl
ve čtvrtek 6. ledna 1938, kdy se na tenisových dvorcích SK Adamov uskutečnila exhibice známého brněnského krasobruslaře
dr. Veselého s manželkou a mladých sportovkyň Cimburkové
a Burianové, všichni z odboru zimních sportů Moravské Slavie.
Přišlo se na ně podívat více než 300 diváků a vzhledem k úspěchu byli aktéři požádáni, aby své umění v Adamově předvedli
ještě v sobotu 15. na šibřinkách bruslařů.
Pokus o založení krasobruslařského oddílu proběhl na podzim
roku 1956. Měl ho vést pan Jelínek, ale výzva zřejmě nebyla
vyslyšena. Uvedený adamovský občan připravoval od konce
40. let v závodní sokolské jednotě pro krasobruslení svoji dceru
Věru. Dochovaly se její fotografie, jak trénuje na kolečkových
bruslích na betonovém kruhu, který se nacházel na prostranství mezi budovami Skalního sklepa a tehdejšího kina. Na ledě
se Věrka zdokonalovala v krasobruslařském oddílu jednoty Sokola Zbrojovky Brno I. V únoru 1951 si vybojovala účast na memoriálu inž. Soukupa, na němž startovalo 20 nejnadanějších
českých krasobruslařek. V lednu 1953 obsadila na přeboru
Brněnského kraje v kategorii 13 až 15letých dívek čtvrté místo (zvítězila Jana Dočekalová, která pod příjmením Mrázková
byla mistryní republiky v letech 1960 až 64, na ME skončila
v roce 1961 třetí a na ZOH 1960 čtvrtá). O 11 měsíců později se
Věra Jelínková umístila na přeboru Brna na deváté pozici, to již
jako členka Slovanu ÚNV Brno. Sportovní kariéru musela později pro nemoc ukončit. Provdala se a pod příjmením Klepáčová žila v Adamově a pracovala v ADASTu v úseku zásobování.
Box byl v období před a po 2. světové válce velmi populární
sport se značnou publicitou v novinách. Jeho provedení na vysoké úrovni mohli občané Adamova zhlédnout na místních
Tyršových oslavách v roce 1932. V jejich rámci se uskutečnil exhibiční zápas brněnských boxerů Stöckla (welter) a Kosiny (lehká váha), dvou přeborníků Moravskoslezské země a v případě
Stöckla též mistra Československa. Dále se představil mistr
Brna v muší váze Navrátil a několik nadějných borců AFK Blansko (Ambrož). Odezvou byl zájem o tento sport v Adamově, což
mimo jiné dokládá zmínka v novinách z roku 1935, že do odboru boxu AFK Blansko se hlásí zájemci z Boskovic, Letovic, Adamova, Kunštátu atd.
Oddíl boxu založil v Adamově koncem roku 1951 tehdejší tělovýchovný referent závodní sokolské jednoty Miloslav Slatinský. Ten patřil na přelomu třicátých a čtyřicátých let k předním
moravským boxerům lehké váhy (tehdy hmotnost do 61,2 kg).
Startoval převážně v barvách AFK Žižky Brno, dále také Horácké Slavie Třebíč či SK Boroviny. Již 31. ledna 1952 se uskutečnilo v adamovské sokolovně za pěkné účasti obecenstva utkání
s družstvem Sokola ZPS Líšeň, v němž byli domácí borci poraženi v poměru 7:9. Jako účastníci tréninkového procesu byli
jmenováni Aujeský, Sedlák, Sedláček, Popelka, o rok později
ještě Tarlanda, Šoukal, Režňák, Vytlačil a Fojtík. Na jaře roku
1953 odešel Slatinský z důvodu těžké nemoci z Adamova (počátkem roku 1955 pak zemřel) a tím nastal konec existence tohoto oddílu.
Kuželkářský oddíl byl ve Spartaku Adamov ustaven na jaře
1954, jeho vedoucím byl pan Pekáč. Počátkem července bylo
sehráno první utkání, kterým byl přátelský zápas s družstvem
Slovanu Státní banka Brno na jeho kuželně v Husovicích. O 11
kolků více než soupeř porazilo adamovské družstvo v sestavě Procházka, Doležel, Pekáč, Luska, Fojtů, Řepka a Hřebíček.
Na podzim již Adamov hrál ve dvoukolovém okresním přeboru s družstvy Sokol Obora I. a II., Spartak DZ Blansko, Spartak

Boskovice a Jiskra Boskovice II. Z pěti zápasů podzimního kola
sezóny 1954/55 Adamov dva vyhrál, konkrétně s Blanskem
a Sp. Boskovice. V týmu kromě výše uvedených nastupovali
ještě Opletal, Olšan, Kartouz, Janoušek, Fukač a Černý. Zápasy přeboru odehrával oddíl převážně v kuželně v obci Obora
(3 km SZ od Doubravic). Pak byla ještě počátkem června 1956
zveřejněna výzva k účasti na trénincích v blanenské kuželně
a tím informování o činnosti kuželkářského oddílu skončilo.
-dtk-

Spartak Adamov, oddíl sport
pro všechny
Vážení čtenáři, sportovci a příznivci zdravého pohybu!
Je první všední úterý v novém roce 2019, je 18:00. Je otevřena školní tělocvična, do které přicházejí ženy, aby si rozhýbaly
ztuhlé svalstvo po vánočních a novoročních svátcích. Přišlo 15

děvčat. Velmi mne potěšilo, že jsem zahlédla mezi cvičenkami
2 nové tváře.
Moje cvičení zaměřuji hlavně na protažení páteře, posílení
břišních svalů a protažení dolních končetin.
Děvčata odcházejí domů sice zpocená, ale protažená a v dobré kondici.
Irča Antoszewska

INZERCE
♦♦ Podlahářství Gregor – pokládka a lepení koberců a PVC,

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

♦♦ Koupíme byt 2+1/3+1. Jaro 2019. Tel. 735 135 851
♦♦ Hledám ke koupi menší byt. Děkuji za nabídku.

♦♦ Koupíme chalupu nebo chatu k odpočinku tak do 50 km

montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č.
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

Tel.

737 309 875

♦♦ Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz
♦♦ Chcete najít sami sebe? Svou spokojenost, sebedůvěru, ide-

ální váhu? Pomáhám lidem již 13let a rád pomohu i Vám.
Spolu najdeme, co hledáte: ideální váhu, zdraví
i sebevědomí. Nabízím – individuální přístup, sestavení
jídelníčku na míru, rady a doporučení pro zdraví. Dotazy
či objednávky e-mailem nebo telefonicky. Poradce přes
vnitřní výživu – Michael Bőhm, tel. 774 200 150, e-mail: vyziva.mbohm@seznam.cz

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!

od Brna. Tel: 602102038

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

♦♦ Prodám nejvyšší nabídce garáž na ulici P. Jilemnického. Daruji za odvoz obývací stěnu a bílou kuchyňskou linku. Tel.:
603 218 431.

♦♦ Nabízím k prodeji byt 2+1 v osobním vlastnictví, 5. pat-

ro/7, nacházející se jako poslední v řadě na Družstevní ulici
v Adamově s výhledem na lesy a přírodu. 739 027 111

D

O
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krásné bydlení uprostřed přírody

ZA
Á

H
N
JE

21 bytů 1+kk až 4+kk

se sklepy a parkovacím místem

A d a m ov - P t a č i n a

Poslední budova na kopci
u lesa s pěkným výhledem,

20 minut do Brna
autem či vlakem

724 170 907

777 170 908

www.bdronovska.cz

info@realforus.cz
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www.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO
Obchodní centrum JEŽEK

Spojte se
s realitním specialistou
(12 let praxe)
Pozor: do 31.1. 2019
se odevzdává přiznání
k Dani z nemovitých
věcí za rok 2019.

Jsem tu
pro Vás
Více info o dani:
https://www.realityhynstova.cz/realitni-info

Ing. SILVIE HYNŠTOVÁ  +420 775 582 092

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ
C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů

Roman Pilát

ADA-NET internet - zřízení
ADA-NET pro důchodce
ADA-NET START

25/25 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

ADA-NET KLASIK

ZDARMA
25 Mb/s za 360 Kč/měs.
ADA-NET STANDARD

50/50 Mb 100/100 Mb

500,-

9 měsíců
za

360,-

600,-

12 měsíců
za

360,-

až

C
30 HD programů

až

60 TV programů

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý
721 253 592 - Marek Slouk

celkem již v ceně !!!

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV
LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Dětské kanály
GO CZ

Sportovní kanály
EN

CZ

( 608887840

www.ada-net.cz

Nabídka platí pro objednávky do 28.2.2019 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

EN CZ HD

Dokumentární kanály
GO

EN

EN CZ

CZ

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřujeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky:
• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.
ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

GO

Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.
Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.
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