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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
So 5.9.2020 20:00 Pod širým nebem - Adamov 2020 - slavíme 10 let Miloslava Peterková
Ne 6.9.2020 16:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK Adamov
Pá 11.9.2020 19:30 Zájezd na recitál LUCIE BÍLÉ A PETRA MALÁSKA MKS Adamov
So 12.9.2020 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC ALUPO Dolní Lhota AJETO Adamov
Ne 13.9.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Ne 20.9.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Ne 20.9.2020 15:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Malá Haná Knínice FK Adamov

Čt 24.9.2020 19:00
NEPŘEHLÉDNĚTE - ZAJÍMAVÁ NABÍDKA ND BRNO: 
„MIRANDOLÍNA“

MKS Adamov

So 26.9.2020 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC MICROTEX Lomnice AJETO Adamov
So 26.9.2020 18:00 Ještě jednou MAMMA MIA! - v náhradním termínu 26. 9. 2020 MKS Adamov
Ne 4.10.2020 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov
Po 5.10.2020 17:30 „KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“ MKS Adamov

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 Zastupitelstva 
města Adamova
Na 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 
24. 6. 2020 vzalo zastupitelstvo na vědomí zápis z 10. jednání 
Finančního výboru, které se konalo 22. 6. 2020, a zápis z 6. jed-
nání Kontrolního výboru, které se konalo 1. 6. 2020.
Bylo schváleno pořízení změny Územního plánu Adamov tý-
kající se prověření využití objektů č. p. 87, 487, 492 a 493 jako 
plochy smíšené obytné.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Smlouvu o bezúplat-
ném převodu vlastnického práva k pozemkové parcele č. 73/9 
s omezujícími podmínkami mezi Úřadem pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových a městem Adamov.
Dále bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace z rozpoč-
tu města Adamova ve  výši 85  000 Kč Moravskému rybářské-
mu svazu, z.s., pobočnému spolku Adamov, na činnost v roce 
2020.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo závěrečný účet měs-
ta Adamova za  rok 2019 vč. zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření města Adamova za rok 2019 a schválilo účetní zá-
věrku města Adamova za rok 2019.
Ke smlouvě o úvěru ze dne 18. 9. 2018 mezi Českou spořitel-
nou, a.s., a  městem Adamov Zastupitelstvo města Adamova 
schválilo Dodatek č. 2, čímž se prodlužuje financování akce 
z úvěrových prostředků a dále se prodloužil maximální termín 
pro mimořádnou splátku úvěru z prostředků dotace.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo ukončení termínova-
ného vkladu ve výši 10 mil. Kč ke dni 15. 7. 2020, a to formou 
Dohody o ukončení smlouvy o vkladu s J&T Bankou, a.s.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3/2020.

Bylo schváleno poskytnutí příspěvku na spolufinancování sítě 
sociálních služeb městu Blansku ve  výši 190  500,- Kč na  rok 
2020, z čehož 135 500,- Kč bude určeno na služby sociální pre-
vence a sociálního poradenství a 55 000,- Kč na služby sociální 
péče ve správním obvodu ORP.
Na závěr byla schválena Kupní smlouva mezi městem Adamov 
a kupujícími na pozemek parc. č. 181/3 v k. ú. a obci Adamov.

Z jednání Rady města 
Adamova
Na 35. jednání Rady města Adamova konaném dne 8. 6. 
2020 Rada města Adamova vzala na  vědomí zápis ze 17. za-
sedání Kulturně informační komise, která se konala dne 14. 5. 
2020.
V  důsledku aktualizace smluv do  souladu s  novelou záko-
na č. 274/2001 Sb. o  vodovodech a  kanalizacích byly schvá-

Oznámení pro členy 
volebních komisí (OVK)
První zasedání OVK pro volby do  zastupitelstev 
krajů 2020 se koná v úterý dne 8. 9. 2020 ve 14:00 
hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov, 
Pod Horkou 101/2, 1. patro.
Poté na  toto zasedání bezprostředně navazuje 
v  15:00 hod. školení OVK, které provede zástupce 
ČSÚ. 
Účast všech členů OVK je nutná, není náhradní termín.
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leny dohody o  ukončení smluv s  firmou ADAVAK, s.r.o., č. 
516905, 102305, 104105, 107705 a  byly schváleny smlouvy 
č. 502205/20, 502305/20, 507405/20, 521605/20, 521705/20 
a 521805/20.
Rada města Adamova schválila „Návštěvní řád koupaliště Ada-
mov – Horka I pro rok 2020“.
Dále byla schválena Smlouva o  zajištění provozu městského 
koupaliště v Adamově s firmou ADAVAK, s.r.o.
Rada města Adamova schválila navrhovaný stavební záměr 
„Nástavba, stavební úpravy budovy obč. vyb. č. p. 484 – ka-
nalizační přípojka“.
V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, byl Radou města Adamova 
schválen vnitřní předpis č. 1/2020 Pravidla pro hlášení v měst-
ském rozhlase, kterým došlo k zjednodušení pravidel.
Rada města Adamova odsouhlasila zařazení svého správního 
území do územní působnosti MAS Moravský kras, z.s., v obdo-
bí 2021–2027 a přípravu komunitně vedené integrované stra-
tegie území MAS Moravský kras, z.s., pro období 2021–2027 
na svém území.
Byla schválena Smlouvu o výpůjčce č. 01/2020/SV s Lucií Za-
važanovou na výpůjčku části nemovitosti bez č.p./č.e. stojící 
na pozemku p.č. st. 533, která bude sloužit k provozování ob-
čerstvení v areálu koupaliště.
V souladu s ust. § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů byl schválen Etický kodex stráž-
níka Městské policie Adamov.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 6/2020 a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 7/2020.
Na  vědomí byly vzaty žádosti 8 nájemníků nebytových pro-
stor o úpravu nájemného v souvislosti s mimořádnými opatře-
ními při pandemii Covid-19.
Na  závěr byl schválen program 11. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve  středu 24. června 
2020.
Na 36. jednání Rady města Adamova konaném dne 24. 
6. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 18. za-
sedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 15. 6. 
2020.
Dále byly schváleny navrhované stavební záměry „Adamov, 
přeložka kab. VN, SŽDC“ a „Adamov, přeložka VN, SŽDC“.
Rada města Adamova schválila dodatky smluv o  nájmu ne-
bytových prostor č. 04/2006/SN, 03/2004/SN, 01/2018/SN, 
01/2012/SN, 01/2013, 01/2014/SN, 24/2004/SN, 02/2009/SN, 
11/2004/SN, 04/2004/SN a 03/2013.
V  souladu se zněním čl. 4 Pravidel pro poskytování nájmu 
bytů v Domě s pečovatelskou službou v majetku města Ada-
mova bere Rada města Adamova na vědomí pořadí žadatelů 
o byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 
1, Adamov, sestavené pověřenou pracovní skupinou dne 19. 
6. 2020 a schválila Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení č. 
2/2020/B k bytu č. 47 v DPS.
Rada města Adamova schválila v souladu se zněním Pravidel 
pro hospodaření s byty v majetku města Adamova vyřazení 4 
žádostí o pronájem bytu.
Ke Smlouvě o dílo, která je uzavřena se společností ZIPP Brno 
s.r.o., s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamo-
vě“ byl schválen Dodatek č. 1.
Na  závěr byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 8/2020 
a položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2020.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
5. 7.  Marta Štrajtová, 86 roků 
 9. 7.  Anna Bláhová, 91 rok
 9. 7.  Josef Gryc, 80 roků
 9. 7.  Marie Stloukalová, 70 roků
 11. 7.  Olga Rozsypalová, 81 rok
 11. 7.  Olga Sychrová, 80 roků
 12. 7.  Helena Brzobohatá, 75 roků
 17. 7.  Mgr. Bohumír Hloušek, 89 roků
 21. 7.  Michaela Dosedlová, 70 roků
 24. 7.  Zdenka Vašíčková, 75 roků
 28. 7.  Jiřina Holešovská, 84 roky
  1. 8.  Marie Ryzová, 80 roků
  1. 8.  Vladimír Osička, 70 roků
  1. 8.  Ilona Čutová, 70 roků
  9. 8.  Marie Mazalová, 83 roky
 10. 8.  Zdeněk Pernica, 70 roků
 13. 8.  Jaromír Kolář, 89 roků
 16. 8.  Marie Slováková, 70 roků
 23. 8.  Marie Procházková, 90 roků
 23. 8.  Zdeněk Buřík, 70 roků
 28. 8.  Zdeněk Kubec, 70 roků

Blahopřejeme k sňatku
 27. 6.  Petr Cavallaro a Kateřina Hunkesová 
  – sňatek penzion U Kamenného kola
 27. 6.  Zdeněk Máca a Silvie Popelová 
  – sňatek penzion Švýcárna
 11. 7.  Pavel Malý a Anna Knězková 
  – sňatek penzion U Kamenného kola
 15. 8.  Lum Ukperaj a Adéla Grimová 
  – sňatek Městský úřad Adamov

Úmrtí
  9. 4. Libor Hamerský, 40 roků
 26. 6. Maria Jančíková, 88 roků
  5. 7.  Petr Konečný, 60 roků
 22. 7.  Marie Havlíčková, 74 roky

Ze svodky událostí MP 
Adamov
Vybrané události z května a června 2020 konkrétně:

 ♦ V nestandardní situaci se ocitla dětská lékařka, která měla 
v uzamčeném prostoru své ordinace neznámého muže. Stráž-
ník společně s  lékařkou „nedobrovolného vězně“ pustili ven 
a zjistili, že si odskočil na záchod v době, kdy se ordinace uza-
mykala, a tak došlo k jeho „uvěznění“. O jeho „amnestii“ tedy 
bylo rozhodnuto v krátkém čase a muž tak mohl pokračovat 
ve svém dalším svobodném životě. J

 ♦ Na  strážníky se telefonicky obrátil muž, který k  nim měl 
z minulosti důvěru. Požádal je o radu a pomoc s tím, že jeho 
známá byla ve vlaku ČD „obtěžována“ chováním neznámého 
muže, který si měl v její přítomnosti sahat do kalhot na přiro-
zení a  poté vystoupil v  Adamově. Strážníci tedy dle dolože-
ných fotografií muže ztotožnili, zjistili skutečný stav věci a vše 
ihned oznámili PČR.
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 ♦ Zatím neznámý vandal poškodil jednoho červnového rána 
několik lamp veřejného osvětlení tím, že otevřel pojistkové 
skříně a vyndal pojistky, které rozházel kolem. Dále se vyřádil 
i  na  několika nádobách na  odpad, které buď převrátil, nebo 
odstrčil ze svého úložiště. Docílil akorát toho, že byla velká část 
sídliště Ptačina bez osvětlení a zaměstnanci města museli tuto 
spoušť uklízet. Příště by tento šikula mohl věnovat energii ně-
čemu tvůrčímu a nepoškozovat veřejně prospěšná zařízení.

 ♦ Zraněného a zřejmě opilého muže nahlásil strážníkům vší-
mavý občan Adamova, který viděl, jak muž vystoupil z vozi-
dla TAXI a  poté upadl hlavou na  chodník. Oznamovatel měl 
obavu o jeho zdraví. Strážníci se ihned vydali na místo událos-
ti, kde spatřili hosty nedaleké restaurace, kteří již zraněnému 
muži přispěchali na pomoc a snažili se ho odvézt z komunika-
ce. Strážníci muži přivolali ZZS a vyčkali do příjezdu sanitního 
vozu. Muž byl převezen k ošetření.

 ♦ Ve  večerních hodinách si strážníci při hlídkové činnosti 
všimli skupinky zjevně podnapilých osob, z nichž jeden muž 
neměl na sobě vrchní část oděvu, pokřikoval a choval se ne-
slušně (vzbuzoval veřejné pohoršení). Strážníci přistoupili 
blíže, kdy se pokusili věc na  místě uklidnit, avšak vzhledem 
k  podnapilosti zejména „hlavního aktéra“ to nebylo možné 
a k vyřešení situace musely být použity donucovací prostřed-
ky (hmaty, chvaty, pouta) a  muž byl převezen k  vystřízlivění 
na protialkoholní záchytnou stanici. Dále se jmenovaný bude 
zodpovídat ze svého chování správnímu orgánu, kam strážní-
ci odeslali oznámení o podezření ze spáchání hned několika 
přestupků. 

 ♦ Svatební obřad a následná oslava bývá jednou z nejdojem-
nějších chvil našich životů a rádi na ni vzpomínáme. Někdy se 
však konzumace alkoholu a  bujaré veselí protkané určitými 
problémy v logistice, mohou stát podkladem pro zbytečné fy-
zické napadení. K jednomu takovému napadení vyjížděli stráž-
níci na tzv. Švýcárnu, kde jeden ze svatebčanů měl napadnout 
provozovatele uvedeného zařízení. Mělo dojít i na rány pěstí. 
Strážníci na místě věc zadokumentovali, v dalších dnech pro-
vedli potřebné zápisy o podání vysvětlení a celou věc postou-
pili k projednání příslušnému správnímu orgánu.

 ♦ Za uvedené období strážníci dále řešili:
- nález a likvidaci použitých injekčních stříkaček
- oznámili možné podezření na  tzv. podvodné jednání, 

kdy pachatel využil důvěřivosti seniora, ze kterého vylá-
kal finanční částku na zlepšení sociální pomoci v Adamo-
vě

- projednali hned několik případů krádeže v OD Albert
- řešili muže pod vlivem alkoholu, který místo do  svého 

bytu chtěl jít spát omylem na poštu
- asistovali u zraněného cyklisty
- ve dvou případech prověřovali poškození skleněné výpl-

ně a dveří bytového domu
Mgr. Vítězslav Červený 

 vedoucí strážník MP Adamov

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům města Adamova, že od 14. září 2020 
do 19. září 2020 budou ve městě Adamově přistaveny velko-
objemové kontejnery pro uložení objemného odpadu. 

Objemný odpad je odpad bez nebezpečných vlastností, kte-
rý s ohledem na své rozměry nelze odložit do popelnic nebo 
kontejnerů. Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, po-
hovky, postele, matrace), podlahové krytiny (koberce, linolea), 
umyvadla, toalety, kočárky, pneumatiky, drátěné sklo, zrca-
dla, části kuchyňských linek atd. Ukládání objemného odpa-
du do  přistavených kontejnerů je určeno pouze pro občany 
města Adamova. Do  velkoobjemových kontejnerů je zaká-
záno ukládat nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, 
stavební suť a  dále odpad, pro který jsou určeny kontejnery 
na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, kovy a oleje). 
Žádáme občany, aby z důvodu skladnosti a co největ-
šího využití objemu přistavených kontejnerů ukláda-
ný odpad rozkládali. 
Jakmile dojde k naplnění přistavených kontejnerů na určeném 
místě, budou odvezeny a tím bude svoz v tomto místě ukon-
čen.
Je zakázáno odkládat odpad mimo přistavené kontejnery, a to 
před jejich přistavením, během jejich přistavení i po jejich od-
vozu z určeného stanoviště. 
Jakékoliv ukládání odpadu mimo tyto kontejnery bude 
posuzováno jako vytváření černé skládky pod pokutou 
1 000 Kč.
Žádáme občany, aby odpad ukládali do přistavených kontej-
nerů ve stanoveném čase a místě dle následujícího časového 
harmonogramu:

Pondělí 14. září 2020 v době 16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Sadová - parkoviště nad školou (1 kontejner)
stanoviště: ul. Sadová - zatáčka u Farinky (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Komenského 6 - u bývalého internátu (1 kon-
tejner) 

Úterý 15. září 2020 v době 16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Neumannova - parkoviště u lesa (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova - u křižovatky (2 kon-
tejnery)
stanoviště: ul. Údolní - u křižovatky (1 kontejner)

Středa 16. září 2020 v době 16:00 – 17:00 hod. 
stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) - parkoviště (2 kontej-
nery)
stanoviště: ul. Osvobození 29 u „Labutě“ (1 kontejner)

Čtvrtek 17. září 2020 v době 16:00 – 17:00 hod.
stanoviště: ul. Družstevní - parkoviště (2 kontejnery) 
stanoviště: ul. Fibichova - u bývalého obchodu (1 kontejner)

Pátek 18. září 2020 v době 16:00 – 17:00 hod. 
stanoviště: ul. Plotní - u vjezdu ke garážím (1 kontejner) 
stanoviště: ul. Mírová - u hřiště (1 kontejner) 
stanoviště: ul. U Kostela – u dětského zdrav. střediska (1 kon-
tejner) 

Sobota 19. září 2020 v době 9:00 – 10:00 hod. 
stanoviště: ul. P. Jilemnického - parkoviště u hřiště (2 kontej-
nery)
stanoviště: ul. P.  Jilemnického - parkoviště na  konci ulice (1 
kontejner) 
V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu přistavení 
kontejnerů je možné tento odpad odvézt na sběrný dvůr fir-
my GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov (tel. 516 446 440), 
kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 10-18 hod. mimo stá-
tem uznané svátky.
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Harmonogram mobilního 
svozu nebezpečného odpadu
Oznamujeme občanům města Adamova, že v  sobotu dne 
19. září 2020 bude ve městě Adamově probíhat mobilní svoz 
nebezpečného odpadu tj. odpadu, který může ohrozit život-
ní prostředí a zdraví lidí. Svoz bude zabezpečen autem s od-
bornou obsluhou, které je třeba nebezpečný odpad odevzdat. 
Jedná se o zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, monočlán-
ky, zbytky barev, lepidla, ředidla, oleje, olejové filtry, kyseliny, 
zásady, přípravky na ochranu rostlin, znečištěné textilie, zne-
čištěné nádoby od barev, ředidel, olejů, sprejů, čisticích pro-
středků atd. V  rámci svozu nebezpečného odpadu je možné 
obsluze odevzdat elektrospotřebiče podléhající zpětnému 
odběru.
Je zakázáno odkládat nebezpečné odpady bez přítom-
nosti odborné obsluhy, ale je nutné vždy vyčkat jejího 
příjezdu na určené stanoviště. 
Žádáme občany, aby odpad předávali obsluze ve stanoveném 
čase a místě dle následujícího časového harmonogramu:

Sobota 19. září 2020 
1. stanoviště: ul. Sadová – parkoviště nad školou 
  8:00 – 8:30 hod.
2. stanoviště: ul. Komenského 6 – u budovy býv. internátu 
  8:35 – 9:05 hod.
3. stanoviště: ul. Komenského (Hradčany) – parkoviště 
  9:10 – 9:40 hod.
4. stanoviště: ul. U Kostela – parkoviště 
  9:45 – 10:15 hod.
5. stanoviště: ul. Plotní – u vjezdu ke garážím 
 10:20 – 10:50 hod. 
6. stanoviště: ul. Mírová – u hřiště 
 10:55 – 11:25 hod.
- bezpečnostní přestávka (50 minut)
7. stanoviště: ul. Fibichova a Zahradní – u křižovatky 
 12:15 – 12:45 hod.
8. stanoviště: ul. Družstevní – parkoviště 
 12:50 – 13:20 hod.
9. stanoviště: ul. Neumannova 2 – parkoviště 
 13:25 – 13:55 hod.

10. stanoviště: ul. Dvořákova a Opletalova – u křižovatky 
 14:00 – 14:30 hod.
11. stanoviště: ul. Údolní – u křižovatky 
 14:35 – 15:05 hod.
12. stanoviště: ul. P. Jilemnického – parkoviště 
 15:10 – 15:40 hod.
V  případě nevyužití vyhlášeného harmonogramu mobilního 
svozu nebezpečných odpadů je možné tento odpad odvézt 
na  sběrný dvůr firmy GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Adamov 
(tel. 516  446  440), kde je otevřeno: pondělí, středa, pátek 
10:00–18:00 hod. mimo státem uznané svátky. Baterie a mo-
nočlánky lze také odložit v elektroprodejnách, do červených 
kontejnerů umístěných u  Domu služeb na  ul. Družstevní 1, 
u dětského hřiště na ul. P.  Jilemnického a u Domu s pečova-
telskou službou na ul. Komenského 1 nebo do sběrného boxu 
v budově MěÚ Adamov na ul. Pod Horkou 2. Léky, které neby-
ly spotřebovány, nebo léky s prošlou lhůtou spotřeby je třeba 
odevzdat v lékárnách.

Odbor správy majetku města

Upozornění občanům
V současné době probíhá digitalizace hrobových míst, při kte-
ré dochází k přečíslování hrobů na Novém hřbitově v Adamo-
vě III. Uzavřené nájemní smlouvy zůstávají nadále v platnosti. 
Dále upozorňujeme občany, že dle schváleného Řádu pohře-
biště města Adamov je nájemce povinen udržovat hrob a jeho 
bezprostřední okolí v náležitém stavu. Místo by nemělo za-
růstat nevhodnými rostlinami (plevelem), které budou naru-
šovat pietní ráz místa a budou obtěžovat okolí. O náhrobek je 
nutno dbát především kvůli bezpečnosti – narušená statika 
náhrobku může způsobit nejen jeho pád, ale také případné 
zranění osob. Bohužel někteří nájemci na tyto svoje povinnos-
ti zapomínají. Jedná se zejména o  hrobová místa na  Starém 
hřbitově v Adamově I.
Další povinností nájemce hrobového místa je informovat 
o ukládání uren do hrobových míst či kolumbária a rovněž hlá-
sit veškeré změny kontaktních údajů v nájemních smlouvách.
Prosíme o respektování výše uvedeného.
Děkujeme

Odbor SMM

JAK ŠEL ČAS
Kolonie a PtačinaADAMOV 2021

Kolonie a Ptačina koncem 70. let 20. stol. (foto F. Ecler – MZA-SOkA Blansko)

Adamovský kalendář na rok 
2021 bude od cca poloviny 
září v prodeji
Město Adamov vydalo na rok 2021 
kalendář Adamov – Kolonie a Pta-
čina. Kalendář je čtrnáctidenní 
stojánkového formátu (cca A4). Ka-
lendář bude ke koupi na pokladně 
městského úřadu, v  MKS a  příleži-
tostně na akcích ve Společenském 
centru MKS. Dostupnost kalendáře 
a případně další prodejní místa bu-
dou upřesněna na webových strán-
kách a infokanále města Adamova.
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Najdete je?

S O Ú E D L B D S K K E

A P D A K R O P S Ú O D

G Ř Ž P N O F Č I H N R

K Í E O A K K V S T T Ž

L R C C Ř D E O I J E Z

O O A É M J C D U Š J O

L D L F T A Í S N T N P

T A K V I Ř Á Z R R E G

Ě U Y Y T R S T B Ě R K

V E C P Z V A N M A B K

S Á E K O L A M P L M S

Z T R H J A K V O R Á Ž

EKOKOUTEK • EKOLAMP • KONTEJNER 

ODPAD • PŘÍRODA • RECYKLACE 

SBĚR • SVĚTLO • TŘÍDIT 

ÚSPORKA • ZÁŘIVKA • ŽÁROVKA

Používáte doma úsporné světelné zdroje? 
Jestli ano, dobře děláte. Jejich používáním 
šetříte nejen peníze, ale i přírodu. Když do-
slouží, je však potřeba odnést je na sběrné 
místo, jen odtud se totiž dostanou k recykla-
ci. Nejbližší sběrné místo vám pomůže najít 
mobilní aplikace „Kam s ní?“, kterou si mů-
žete zdarma stáhnout do svého mobilu nebo 
tabletu.  

Slova v naší osmisměrce ale musíte najít 
sami. Je jich celkem 12 a jsou vepsána růz-
nými směry - vodorovně, svisle i šikmo.
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Kultura
Pozvánka na výstavu 
Libuše Obrdlíková - MALÁ 
RETROSPEKTIVA 
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil po  delší vy-
nucené přestávce ve výstavní síni Společenského centra MKS 
v Adamově výstavu prací Libuše Obrdlíkové. Už název výstavy 
napovídá, že uvidíme ukázky děl z jednotlivých tvůrčích etap 
života umělkyně. Slavnostní vernisáž se uskuteční v  neděli 
13. září v  15:00 hodin. Výstavu uvede autorka a  Jaroslav 
Budiš. K návštěvě jste zváni od 13. 9. do 22. 9. 2020, a to v pon-

dělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30–17:00 ho-
din. V sobotu je zavřeno.
Libuše Obrdlíková se narodila v roce 1946 v Brně. Je členkou 
sdružení Mixtum compositum při Unii výtvarných umělců 
ČR. Vystudovala na Střední umělecko-průmyslové škole Brno 
propagační grafiku, která byla její hlavní profesní náplní. Ved-
le zaměstnání si i jako matka tří dětí našla čas na volnou tvor-
bu. V 80. letech se L. Obrdlíková věnovala převážně netkané 
tapiserii – art protisu. Ve spolupráci s architektem vyzdobila 
řadu veřejných prostor. Později v  její tvorbě převládá malba 
olejem a  akrylem. Intenzivně se také věnuje technicky ná-
ročné kombinované grafice. Její umělecký výraz ovlivnil po-
byt v  Zambii, emigrace a  účast na manželových projektech 
na ochranu přírody v rozvojových zemích. Nezůstala chladná 
k tvrdým životním podmínkám domorodců. Nejsou jí lhostej-
né ani situace a nálady v dnešní společnosti. Do obrazů a gra-
fik vkládá své pocity, představy, sny i  vzpomínky na  vzdále-
ná magická místa. Uspořádala více než 40 autorských výstav 
v České republice, Německu, Zambii a Kolumbii. Společně vy-
stavovala s českými a německými umělci. Zúčastnila se přehlí-
dek netkané české tapiserie v Rakousku, Spojených arabských 
Emirátech a v Austrálii.
Další informace lze získat na webové stránce: 
www.libuseobrdlikova.cz
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Ohlédnutí za slavností 
Nanebevzetí Panny Marie
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie slaví církev 15. srpna. 
Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 
papež Pius XII. Podle tohoto dogmatu byla na konci své-
ho pozemského života matka Kristova „přijata s duší i tě-

lem do nebeské slávy“. Tento výjev představuje i Světel-
ský oltář umístěný v chrámě svaté Barbory, což řadí Ada-
mov mezi mariánská poutní místa. To ještě navíc umoc-
ňuje Pramen Světla Matky Boží, který 18. září 2016 vysvětil 
Mons. ThLic. Václav Slouk. Bez zájmu veřejnosti o jedineč-
ný Světelský oltář a  iniciativy místních farníků a občanů 
města by se poutní místo nezrodilo.
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V  posledních letech se konají bohoslužby pod Světel-
ským oltářem a  postupně přibývají poutníci z  různých 
koutů naší země i ze zahraničí. A proto jsme v den Svát-
ku Nanebevzetí Panny Marie začali pro veřejnost pořá-
dat slavnosti i  s  kulturním programem. Letos nás zvláš-
tě potěšil zájem lidí, kterých se oproti loňsku sešlo a sjelo 
více od dětí až po seniory – všechny generace. Atmosfé-
ra byla povznášející. Radostnou náladu přinesl Slovác-
ký folklorní soubor Šafrán Brno zaslouženě odměňova-
ný spontánním potleskem. Sváteční atmosféru podtrhlo 
vystoupení muzikantů a zpěváků chrámového sboru sv. 
Barbory. Perfektní průvodcovskou službu odvedla Han-
ka Novotná, která odhadla, že možnosti komentovaných 
prohlídek využilo kolem 50 lidí a obdobný počet se zú-
častnil i odpolední slavnosti. Tu si nenechala ujít ani se-
nátorka za obvod Blansko Jaromíra Vítková. Mnozí přijali 
novokněžské požehnání udělované P. Martinem Mokrým 
a rozcházeli se s úsměvy na tváři. 
Z farního dvora se ještě dlouho rozléhaly zpěvy a hudba 
členů Šafránu. Zároveň projevili přání, že by u nás v příš-
tím roce rádi opět vystoupili. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě, a zvláště novoknězi P. Martinovi za perfektně 
celebrovanou slavnostní mši svatou a nejen to.
Už nyní se těším na příští slavnost.

Miroslav Kučera

Svěcení školních pomůcek
V  neděli 6. září u  příležitosti začátku nového školního roku 
posvětí při mši svaté P. Lazárek školní pomůcky. Zároveň po-
žehná žákům, studentům, učitelům a vychovatelům a připo-
jí modlitbu za  uskutečnění výuky navzdory pandemii. Žáci 
a studenti si mohou přinést pomůcky, které budou v letošním 
školním roce používat.

Blahopřání

Vzpomínka

Dne 23. 8. 2020 se dožila naše ma-
minka, sestra, babička, prababič-
ka a  teta, paní Marie Procházko-
vá, 90 let. Přejeme jí hodně zdraví 
a radosti ze života.

Dne 24. září uplynou tři roky 
od  úmrtí paní Marie Kučero-
vé. Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi.

Manžel Jaroslav a syn 
Jiří s rodinou

Dne 22. 9. uplyne 7 let, kdy 
nás navždy opustil manžel, 
dědeček a  pradědeček Josef 
Skoták.

S úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami.

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 září 2020
V novém začátku školního roku jsme si pro vás připravili:

Vyhodnocení soutěže: ,,Prázdniny snů“
Plány a cíle v novém školním roce.
Výrobu ozdobných květináčů na podzimní výzdobu.
Podzimní výroba dekorací na dveře, stoly, z listů, 
kaštanů, květin, šišek. 
Vaření dýňové polévky.
Výlet do Blanenského muzea.
Od 21.9. do 25.9.2020 bude probíhat týden 
nízkoprahových klubů. 

Celý týden se budeme věnovat tomu to tématu, připravený 
bude i den otevřených dveří. Návštěva jiného nízkoprahové-
ho klubu. 

28.9.2020 Státní svátek – zavřeno

Podrobnosti v Zlaté zastávce, na fb. nebo na telefonu 
733 741 732

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Městské kulturní středisko Adamov                                        
Opletalova 345/22 

Kontakt: č.t. 607 518 104                         
E-mail: mks@mks-adamov.cz 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS… 

3. září 2020                                
Přednáška Ing. Aleše Svobody 
pozvánka na samostatném plakátě 

7. září 2020                                       
Salonek dětských adamovských     
umělců - slavnostní setkání vítězů 
výtvarné soutěže na téma „Pohádky 
včera a dnes“  

 

Akci pořádá:                                          
Městské kulturní středisko Adamov ve 
spolupráci s Městem Adamov, 
Farností Adamov, společností Adavak 
s.r.o. Adamov, Eden Europe s.r.o. 
Adamov, Pivovar Černá Hora. 

Záštitu nad výstavou převzala opět 
členka Senátu ČR, Jaromíra Vítková. 

11. září 2020                                               
Zájezd na koncert Lucie Bílé       
Jedna z populárních českých 
zpěvaček Lucie Bílá přijede potěšit 
své příznivce na nádvoří hradu 
Špilberk v Brně. Návštěvníci se mohou 
těšit na emotivní koncertní program 
Recitál, při kterém Lucii Bílou 
doprovází skladatel a klavírista Petr 
Malásek. 

        

 

Plakát Jaroš 

 
13. září 2020                                 
Vernisáž výstavy prací Libuše 
Obrdlíkové nazvané Malá 
retrospektiva                                        
Vernisáž se uskuteční ve Spol. centru 
MKS na ul. Komenského 6 (Horka)  
13. září 2020 v 15:00 hodin. Výstavu 
uvede Libuše Obrdlíková a Jaroslav 
Budiš. Výstava potrvá od 13.do 22. 9. 
2020 a můžete ji navštívit v prac. 
dnech vždy od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli od 14:30 do 17:00 hodin. 

17. září 2020                                            
Vítání prvňáčků ve školních lavicích  
Pozvánka na samostatném plakátě.  

18. září 2020                                
Dopoledne s pohádkou pro MŠ a 
veřejnost – Povídání o podzimu             
Poprvé v novém školním roce 
pozveme děti z mateřských škol                      
i ostatní na setkání s oblíbenými 
Brněnskými písničkovými tetinami.      
Představení začíná v 8:45 hodin v sále 
MKS na Ptačině a v 10:45 hodin                
ve Společenském centru MKS 
Adamov na Horce (Komenského 6).       
Vstupné: 45 Kč 

21. září 2020                                 
Zábavné odpoledne pro seniory 
nazvané „Kdo si hraje – nezlobí“       
Hry, soutěže, trénování paměti, kvízy 
a další je připraveno pro seniory, které 
zveme od 15:00 hodin do 
Společenského centra MKS na Horku 
(Komenského 6).    

 

 

Plakát – Dovolená 2020 

 

 

 

18. září 2020 
Dopoledne s pohádkou pro MŠ                                                                                                                                                                            
– Povídání o podzimu 
Poprvé v novém školním roce 
pozveme děti z mateřských škol                                                                                                                                                                                       
na setkání s oblíbenými Brněnskými                                                                                                                                                                                 
písničkovými tetinami. 
Představení začíná v 8:45 hodin v sále 
MKS na Ptačině a v 10:45 hodin 
ve Společenském centru MKS 
Adamov na Horce (Komenského 6). 
Vstupné: 45 Kč 
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Městské kulturní středisko Adamov,  
Opletalova 345/22 /Ptačina/

Rezervace vstupenek:
tel. 607 518 104

e-mail mks@mks-adamov.cz

10. září 2020 
v 17:30 hodin

přednáška Radka Jaroše, profesionálního horolezce a spisovatele

KORUNA HIMALÁJE

Vstupné: 150 Kč, 
děti, studenti 

a senioři 100 Kč
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Soutěž pro fotografy amatéry:

DOVOLENÁ 2020
O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ

Podmínky soutěže:

• v termínu do 30. 9. 2020 doručte do MKS Adamov, Opletalova 22, 
Adamov) 1-3 snímky z letošní dovolené,

• velikost ani téma fotografií nejsou určeny,

• na snímky ze zadní strany uveďte svoje jméno, adresu a věk,

• snímky můžete  označit názvem nebo vtipným komentářem. 

Ostatní informace:

• Snímky, které budou přihlášeny do soutěže, budou v říjnu t.r. 
vystaveny v prostorách MKS na Ptačině. 

• O vítězných snímcích rozhodnou návštěvníci kulturního střediska 
formou přidělování bodů.

• Soutěž pořádá: Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22, 
mks@mks-adamov.cz, tel. 607 518 104

• Pro vítěze soutěže budou připraveny věcné výhry.
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Srdečně zveme všechny nové prvňáčky spolu s rodiči, 
sourozenci a kamarády na zábavné odpoledne pořádané 

na jejich uvítání ve školních lavicích.

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
17. ZÁŘÍ 2020 V 16:30 HODIN

Akci pořádá: 
Městské kulturní středisko Adamov ve spolupráci 

se SPOZ při MěÚ Adamov, Městskou policií Adamov, 
Společností BESIP zastoupenou � rmou Autoškola Pernica, 

Odborem vnitřních věcí MěÚ Blansko

účinkují:

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 345/22 (Ptačina) kontakt: tel. 607 518 104; e-mail mks@mks-adamov.cz 

Přednáška Ing. Aleše Svobody
znalce brněnského podzemí

3. září 2020 v 17:00 hodin

Přednáška Ing. Aleše Svobody
znalce brněnského podzemí

ZELNÝ TRH – projdeme si podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra Brna. 
Navštívíme sklepení, která jsou dnes částečně přístupná jako Labyrint pod Zelným trhem, ale 
i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas. Podíváme se do sklepení u Biskupského 
dvora, projdeme podzemí Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do 
historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.

Dokončíme „PETROV“ a začneme „ZELNÝ TRH“ Vstupné: 40 Kč

historické studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.
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24. září 2020                           
Zájezd do Národního divadla Brno 
na představení Mirandolína, které 
je uváděno v divadle Reduta 
v rámci projektu „Kultura má cenu“. 
Jeho význam spočívá v tom, že si 
vstupenku zakoupíte za 
symbolickou 1 Kč a teprve po 
představení do připravených 
kasiček uhradíte cenu vstupenky 
ve výši, jakou si sami zvolíte. Cena 
zájezdu je proto 60+1 Kč 
(příspěvek na dopravu + cena 
vstupenky).  

 

 

     MAMMA MIA – muzikál v Městském divadle Brno 

     Zájezd: 26. září 2020            

     Pořádá: MKS Adamov 

 

 

V náhradním termínu pro vás připravujeme… 

5. října 2020 setkání s Ivanou Andrlovou a Janem Čenským v talk show Aleše Cibulky 

V roce 2020 uplyne přesně 40 let od premiéry legendární televizní pohádky Princové jsou na draka. Do našeho  
kulturního střediska zavítá tato trojice herců se zábavným pořadem plným  historek z natáčení, perliček ze zákulisí               
a veselých historek, spojených s touto legendární pohádkou. Během povídání samozřejmě zazní všechny slavné 
písně, a to v originálním podání: Dělání, Kdyby se v komnatách, Hlupáku, najdu tě, Statistika, Není to příjemné 
pomyšlení, Jestli to nebude láska… 

 

 

 

Když princové jsou na draka…  
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Vzpomínka 

V průběhu prázdnin jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí našeho dlouholetého spolupracovníka, Ing. Jiřího Truhláře, 
bývalého pracovníka ŠLP Křtiny. Společně jsme pro vás připravili řadu výletů do okolí Adamova a uspořádali řádku 
přednášek a setkání. Díky Ing. Truhlářovi jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o studánkách, pomníčcích 
a památních, ale i přírodních zajímavostech v našem regionu. 

Děkujeme Vám, vážený pane Truhláři, za přátelství a náklonnost, kterou jste k nám v Adamově choval. 

Jitka Králíčková, ředitelka MKS Adamov 

fotka  

 

 

Jana a Zuzana Nováčkovy představily svoji novou knihu...
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Mobilní planetárium v Adamově...

V roušce Evině – setkání s Michealou Dolinovou a Veronikou Žilkovou...
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Ze školních tříd
Otázky
Dostala jsem otázku, jakou nejzajímavější otázku jsem od dětí 
ve školce dostala. A musím říct, že tato otázka mně připada-
la velmi zajímavá sama o sobě. Takže jsem začala vzpomínat 
a  přemýšlet. Děti kladou spoustu otázek. Kladou je neustá-
le. Většinou se dotazy opakují a týkají se praktických věcí. Co 
bude ke svačině? Co bude k obědu? Můžu si přidat? Kdy pů-
jdeme ven? Máme si vzít čepici? My už uklízíme? Tyto otázky 
padají prakticky ode všech dětí a to několikrát denně. Potom 
je jedna specifická otázka, kdy jsou děti překvapeny, když nás 
slyší mluvit o svých dětech. Vy máte děti? Toto zjištění jim při-
padá zvlášť neuvěřitelné. Pak jsou otázky filozofické. Jak vzni-
kl svět? Kdo stvořil člověka? Tyto vyvolávají diskuzi, a to je ra-
dost. Diskutovat s dětmi o tom, co je zajímá, bývá milé a  in-

spirativní. Další kategorie dotazů je odborná. Jsou děti, které 
se ptají na něco, co my prostě nevíme. A je velmi osvobozující 
zjištění, že jim takto můžeme odpovědět. Nevím. Děti to při-
jmou a respektují, že i dospělák nemusí vědět úplně všechno. 
Ale v mé hitparádě otázek se po celkem krátkém rozmýšlení 
umístil na první příčce dotaz, který zazněl, když jsme se s dět-
mi bavili o  zaměstnáních. Mluvili jsme o  tom, co dělají rodi-
če, jaká jsou nejzajímavější zaměstnání, a pak padl ten dotaz 
dotazů. A co děláte vy, paní učitelko? Takže milé děti. Já jsem 
paní učitelka a snažím se vás nenásilně provázet vaší dětskou 
cestou, snažím se o to, aby vaše vzpomínky na školku byly co 
nejpříjemnější, a snažím se vám zodpovědět co nejvíc dotazů. 
Desetkrát.. dvacetkrát... stokrát... A pevně doufám, že ve vás 
zanechám alespoň nepatrný otisk.

Mgr. Ivana Drlíková
MŠ Jilemnického

Ze sportu
Mistrovství ČR v pétanque 
v kategorii 55+
Pořadatelem MČR 55+ byl pétanquový spolek Hrode Krumsín 
a uskutečnilo se 1. 8. 2020.
Zúčastnilo se celkem 19 trojic. Hrálo se švýcarským systémem 
na čtyři kola s postupem do KO osmičky.

Fenyx Adamov měl zastoupení v  týmu Jiří Hromek, Tereska 
Kejíková a  Jiří Němec, čtvrtým hráčem byl Karel Mrlina, kte-
rý měl za  spoluhráče Ladislava Rylicha 1. Starobrněnského 
PK a  Libora Horáka ze spolku BePec 2016 Brno - Bedřichovi-
ce. Po  slavnostním zahájení a  státní hymně se začalo hrát. 
Za zmínku stojí zápas týmu Jirky Hromka ve čtvrtém kole, kde 
mu byl vylosován těžký soupeř - tým Pavla Bureše z Hapku Li-
tovel. Oba soupeři měli dvě vítězství a jen vítěz měl jistotu po-
stupu. Začátek zápasu se našim nevydařil a brzy byl výsledek 
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10:2 pro soupeře. Naši zlepšili hru, Tereska výborně nahazo-
vala ke košonku, Jirka Hromek zpřesnil střelbu a druhý Jirka je 
dobře doplňoval. Začalo se schylovat k senzaci, kdy soupeř jis-
tý si vítězstvím znervózněl, začal dělat chyby a stav se postup-
ně měnil do podoby 12:11 pro soupeře. V posledním náhozu 
měl J. Němec dva pokusy na vyražení koule od košonku, ale 
nebyl úspěšný, neuspěla ani Tereska s poslední koulí a tak se 
z vítězství radoval soupeř, který jako favorit tohoto zápasu to 
dal patřičně najevo. Že to byl těžký soupeř svědčí celkové jeho 
umístnění na bronzovém místě. Náš počáteční smutek vystří-
dala radost z dobrého výkonu, že jsme se nevzdali a i za nepří-
znivého stavu bojovali až do samého konce. Po základní části 
měly týmy Fenyxu shodně po dvou vítězných zápasech a na-
ději na postup do závěrečných zápasů. Tým J. Hromka se umís-
til na  prvním nepostupovém 9. místě a  tým K. Mrliny hned 
v závěsu na místě 10. Všem našim účastníkům náleží poděko-
vání za dobrou reprezentaci spolku Fenyxu a města Adamov.

Spartak Adamov z.s. 
Adasped cup 2020
V sobotu 27. 6. 2020 se konal na „Sklaďáku“ turnaj v nohejbale 
trojic Adasped cup 2020.
Počasí si s organizátory neustále pohrávalo. Jednou svítilo slu-
níčko, pak najednou silný déšť a  neustále dokola. Záměr byl 
nachystat a hrát na dvou hřištích, což se podařilo pouze z po-
loviny. Počasí si neustále dělalo, co chtělo, a  když v  nočních 
hodinách řádně zapršelo, museli ředitelé turnaje (u nás je ra-
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rita, máme dva ředitele na stejné úrovni) rozhodnout, že pro 
nezpůsobilý terén se bude hrát pouze na jednom hřišti.
Pod pečlivým dohledem „Bugase“ a ředitelů se prezentovala 
družstva a  provedlo se rozlosování. Prezentovalo se 8 muž-
stev. Hrálo se systémem každý s každým a na základě umístění 
se pokračovalo systémem 1. - 8., 2. - 7., atd… 
Nasazení bylo vysoké, bojovalo se o  každý centimetr hřiště, 
výkony až překvapující s minimem chyb. Zde se potvrdilo to, 
že koncentrace na zápasy a nepodcenění soupeře je důležité. 
V druhé části turnaje se o tom přesvědčil vítěz základní části 
Piňo, který prohrál s  Medvědy, kteří skončili v  základní časti 
poslední.
Všichni bojovali jako lvi, ale koneckonců nešlo ani tak o  vý-
sledek, jako se sejít, zasportovat si, pokecat, … Přišli i diváci 
všech věkových kategorií, což potěšilo. Vše pečlivě sledoval 
kamerou i Marek Černý.
Již teď se všichni těší na další ročník 2021.

za Hokejový oddíl a Adasped cup 2020
 Kožený - Kubíček - Mihok

Vedení nespí na vavřínech 
a získalo dvě Štiky
Vedení hokejového oddílu lovilo v  jihomoravských vodách 
a ulovilo Štiky. Z mužstva Štika Rosice, účastníka Krajské ligy 
Jihomoravského a  Zlínského kraje vytáhlo Martina Rašku 
a  Jana Krobauera. Oba hráči přichází na přestup, a  tak napl-
ňujeme cíl omlazení mužstva. Jednání byla celkem zdlouhavá 
a obtížná, ale vedení Štiky Rosice nakonec respektovalo přání 
hráčů. 

Martin Raška 
je odchovancem brněnského hokeje, který má mnoho zkuše-
ností z vyšších ligových soutěží. V letech 2002–2009 hrál 1. ligu 
a zde nastupoval za týmy HC Slezan Opava a Hokej Šumperk. 
Nejdelší část své hokejové kariéry odehrál ve druhé lize, kde 

za  svého působení prošel 
týmy HC Blansko, SKLH 
Žďár nad Sázavou, VSK 
Technika Brno, HC ZUBR 
Přerov, SHK Hodonín, HC 
Velké Meziříčí a HC Břeclav.
Po  delší pauze se k  hokeji 
vrátil a nastupoval za Štiky 
Rosice v Krajské lize. Letos 
se rozhodl odejít k nám.
Očekáváme od  něj vyztu-
žení obranných řad. Jeli-
kož je univerzál, bude se 
náramně hodit pro přesi-
lovky i oslabení.

Jan Krobauer 
je odchovancem brněnského hokeje. Jako žáček začínal v Ko-
metě Brno, pak Bulldogs Brno. V  dorosteneckém věku hrál 
za HC Blansko. Od juniorského věku se přesunul zpět do Ko-
mety Brno, která hrála 1. ligu. Jako muž nastupoval za Warri-
ors Brno až do sezóny 2013–2014, kdy mužský hokej Warrioru 

ukončil činnost. Následně 
se přesunul do  mužstva 
Štika Rosice, které hrálo 
Krajskou ligu. 
Od  nové sezóny 2020–
2021 přestoupil do našeho 
mužstva. 
Očekáváme od  něj rych-
lost a  dravost v  útočných 
řadách, hlavně přehled 
ve hře. Zkušenosti by mohl 
zúročit při přesilovkách. 
Oběma hráčům přejeme 
hodně štěstí, ať se jim daří 
a  jsou pro naše mužstvo 
přínosem. 
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Pozvánka
Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Stezka nad vinohrady
Vycházka se uskuteční v sobotu 26.9.2020
Délka vycházky: 9 km
Trasa: Kobylí - Vrbice – Bořetice
Terén: zpočátku mírné stoupání
Tam: ČD Adamov Os 7.40 hod., Brno hl.n. R 8.36 hod., Zaječí 
Os. 9.06 hod.
Zpět: ČD Bořetice Os14.38 hod., Zaječí R 14.59, Brno hl.n. Os 
16.00 hod.
Jízdenka IDS JMK: tam 10 zón, zpět 9 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

11. ročník pochodu po dálničním tělese R 43
Společná vycházka s odborným výkladem
se koná v sobotu 12. září 2020
Délka vycházky 10 km
Trasa: Bus sokolovna v Boskovicích v 10.00 hod., Světlá – Vel-
ké Opatovice
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 8.19 hod., Skalice 8.50 hod.
Zpět: Os Boskovice 15.01 hod., dále po hodině
Jízdenka IDS JMK: 2 x 6 zón
Vycházku vede: Marie Tejkalová

Podél řeky Svratky
V sobotu 8. srpna pořádal turistický oddíl KČT vycházku podél 
řeky Svratky. Výchozím místem byla obec Lažánky, okr. Brno-
-venkov. Vlakem jsme se dopravili do Kuřimi a dále autobusem 
na místo.
Lažánky leží v nadmořské výšce 442 m/n. m., 25 km SZ od Brna 
na okraji Křižanovské vrchoviny, která je předhůřím Českomo-
ravské vrchoviny. Lažánky mají 726 obyvatel. Mezi paměti-
hodnosti patří kostel Nejsvětější trojice ze 14. stol., dříve go-

tický, později přestavěný na  barokní. Další zajímavostí jsou 
staré vápenky, Boží muka a památný strom jeřáb břek. Histo-
ricky patřila obec do r. 1470 pod panství Deblín a pak do ma-
jetku města Brna. Ve středověku se zde těžilo stříbro a železná 
ruda. Z východního okraje obce jsme se vydali směrem na se-
ver do  lesnatého údolí řeky Svratky. Úvodní část cesty vedla 
mezi poli a  pastvinami a  dále hlubokými lesy. Po  5 km jsme 
došli do trampské osady Šárka, kde jsme se zastavili na odpo-
činek a občerstvení. Osada leží na soutoku Pejškovského po-
toka a řeky Svratky.
Druhá část cesty vedla podél řeky do  Veverské Bítýšky. Ten-
to úsek cesty byl dlouhý 4 km. Podél toku řeky leží malebné 
chatové osady a dětské tábory. Řeka na svém toku vytváří ro-
mantické ostrovy a ostrůvky. Krátkou zastávku jsme si udělali 
u velkého splavu.
Cílem cesty byla Veverská Bítýška, kde jsme měli ještě před 
odjezdem autobusu čas na občerstvení.
Za  krásného, slunečného a  velmi teplého počasí jsme ušli 
9 km.
Vycházku připravily Věra Hlaváčová a Hana Valová, vedl Anto-
nín Procházka, zúčastnilo se 20 turistů.

Z Lysic do Doubravice
V sobotu 11. července jsme se vydali na vycházku, která byla 
původně plánovaná jako velikonoční. Ráno mírně pršelo, věřili 
jsme, že se počasí umoudří.
Do Lysic jsme dojeli za stálého deště, měli jsme v plánu navští-
vit Pohádkové léto na zámku. Jednalo se o výstavu originálů 
kostýmů nejen princezen ze známých českých pohádek, která 
byla doplněna velkým množstvím květinových aranžmá z let-
ních květin.
Po  prohlídce stále pršelo, takže jsme museli původní trasu 
změnit, protože vedla mezi poli, loukou a lesem. Autobusem 
jsme odjeli do Černé Hory a po cyklostezce kolem řeky Býkov-
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ky došli do Rájce na vlak. Devět statečných turistů ušlo ve stá-
lém dešti 6 km, vedla Marta Opatřilová.

Brtnice a hrad Rokštejn
V  sobotu 15. srpna jsme se vydali na  plánovanou vycházku 
ke  zřícenině hradu Rokštejn. Vlakem jsme dojeli do  Příměl-
kova, tam jsme se od  místních dozvěděli, že naši plánova-
nou trasu kolem řeky Jihlavy nemůžeme uskutečnit, protože 
po deštích je cesta pod vodou. Opět příroda rozhodla za nás, 
museli jsme volit náhradní trasu. Došli jsme ke zřícenině hradu 
Rokštejn, který se vypíná nad údolím říčky Brtnice. Pochází ze 
třináctého století, tvoří ho torza dvou hradních paláců s hra-
nolovitou věží a zbytky hospodářských budov.
Rokštejn patřil moravskému markraběti Janu Jindřichovi a po-
tom Valdštejnům, nyní je v majetku města Brtnice. V roce 1981 

zde byl zahájen archeologický výzkum a dnes patří k největ-
ším výzkumům středověkých památek tohoto druhu. Někteří 
z nás vystoupali na věž, odkud byl výhled do širokého okolí. 
Dle plánu jsme měli pokračovat přírodní rezervací podél říč-
ky Brtnice. Opět byla cesta neprůchodná, takže jsme po cyk-
lostezce došli do vesnice Panská Lhota, která je zmiňovaná již 
roku 1233. Dominantou obce je kostel sv. Antonína Paduán-
ského. Šli jsme krásnou přírodou mezi poli a loukami a po ně-
kolika kilometrech jsme došli do města Brtnice. Zde jsme měli 
dost času do odjezdu autobusu, takže jsme se občerstvili, pro-
hlédli jsme si náměstí, které je památkovou zónou, někteří na-
vštívili výstavu hraček a rodný dům slavného architekta Jose-
fa Hoffmanna. V Brtnici je zámek, nyní v  soukromých rukou, 
bývala zde početná židovská komunita a  zachoval se starý 
a nový židovský hřbitov.
Celý den nám počasí přálo, bylo zataženo a dusno. Při čekání 
na  autobus se ale spustil silný liják, takže jsme si déšť přece 
jenom užili.
Deset věrných turistů ušlo 8 km, připravila a vedla Draha Ne-
snídalová. 

Zlatá adamovská noha
V druhý srpnový den to bylo přesně 40 let od finálového zápa-
su olympijského turnaje v Moskvě, při kterém se střetly národ-
ní týmy Československa a NDR. Pro český fotbal to byl velký 
den, pro Adamov také. V zápase nastoupil adamovský odcho-
vanec Jindřich Svoboda, který v Adamově s fotbalem začínal. 
Ten v 77. minutě také vsítil gól, který se zapsal do olympijské 
historie jako zlatý gól.
Jindřich Svoboda se narodil 14. září 1952 a  fotbal začal hrát 
ve  svých sedmi letech za  adamovské žáky. Přes dorostenec-
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ké družstvo se dostal až do  mužů, za  něž začal hrát už jako 
šestnáctiletý na  podzim 1968 a  byl u  dvou postupů v  řadě 
(1968/69 z  I. B do  I. A, 1969/70 z  I. A  do  župního přeboru). 
Za Adamov odehrál 2 ročníky v nejvyšší jihomoravské soutěži 
(1969/70 a 1970/71).
Před sezonou 1971/72 odešel do Dukly Brno na vojnu, kde na-
stupoval i proti Adamovu. Po dvouleté službě se do Adamova 
vrátil, na podzim 1973 odehrál za Adamov svá poslední 2 sou-
těžní utkání (v I. A třídě) a přestoupil do Zbrojovky Brno.
Po 3 utkáních za divizní B-mužstvo byl poprvé povolán k zá-
pasu v  první lize. V  sezóně 1977/78 se Zbrojovkou Brno stal 
mistrem československé ligy. V následujících sezónách získali 
ještě stříbrné (1979/80) a bronzové medaile (1978/79).
V  nejvyšší soutěži odehrál celkem 216 utkání a  vsítil 16 bra-
nek, v  Poháru UEFA nastoupil v  11 zápasech a  vstřelil 1 gól 
(1979/80: 7/1, 1980/81: 4/0).
Po sezoně 1983/84, v níž se Zbrojovce po sestupu z první ligy 
v ročníku 1982/83 nepodařil okamžitý návrat zpět a v níž na-
stupoval jen na jaře, přestoupil do druholigového Gottwaldo-
va (dnes Zlín), kde odehrál dvě sezony.
V roce 1986 odešel do Rakouska, kde hrál 8 let v nižších soutě-
žích za SV Gmünd, SV Allensteig a USV Gastern. Po návratu na-
stoupil do fotbalového klubu Sokol Prace. Fotbalovou kariéru 
ukončil v roce 1996.
Poprvé se Svoboda prosadil v  reprezentačním dresu v  roce 
1974, kdy byl nominován do  reprezentačního kádru hráčů 
do 23 let. S reprezentací odehrál kvalifikaci na Mistrovství Ev-
ropy ve  fotbale hráčů do  23 let. V  roce 1976 byl nominován 
do reprezentačního „A“ mužstva ČSSR, za něž sehrál dva zápa-
sy. V roce 1977 se dostal do olympijského reprezentačního vý-
běru, se kterým po zvládnuté kvalifikaci postoupil na olympij-
ské hry v roce 1980 v Moskvě. Do finálového zápasu nastoupil 
v 73. minutě po střídání zraněného útočníka Ladislava Vízka. 
Po čtyřech minutách svým gólem zařídil zlaté medaile česko-
slovenskému výběru.
Po ukončení aktivní kariéry vystřídal Jindřich Svoboda několik 
zaměstnání, aby skončil jako správce tenisových kurtů v areálu 
brněnské Veterinární a farmaceutické univerzity. V roce 2009 
byl v Adamově po něm pojmenován fotbalový stadion. Dne 
19. června 2014 mu bylo uděleno čestné občanství Adamova.

Lukáš Malý 
www.adamovaokoli.cz 

Foto: Deník/Drahomír Stulír

Střípky z historie 
adamovského sportu, 39. díl
Oddíl lyžování byl v  novinách Adamovských strojíren Směr 
poprvé zmíněn již v prosinci roku 1952. Tento oddíl je rovněž 
uveden ve finančním rozpočtu závodní sokolské jednoty na rok 
1952, ovšem až v části „Další náklady na činnost, pokud budou 
obstarány prostředky“ jako jedna ze 20 položek. Jeho vedou-
cím byl v  té době Oldřich Pačovský. V  padesátých letech měl 
oddíl v programu lyžařské zájezdy na hory, výlety do blízkého 
okolí (Útěchov, Hořice) a výcvik školní mládeže. Dále byly pořá-
dány besedy s promítáním filmů s tematikou lyžování.
V  oddílu působili rovněž členové s  výkonnostními cíli. V  roce 
1959 se Jiří Mazur a Jan Vondrák zúčastnili krajského přeboru 
dospělých ve sjezdovém lyžování. V následné sezóně 1960 bylo 
ve výroční zprávě oddílu uvedeno, že dva jeho členové získa-
li za umístění na krajském přeboru ve sjezdových disciplínách 
II. výkonnostní třídu. Na podzim roku 1962 byla udělena J. Ma-
zurovi jako jednomu z  mála sjezdových lyžařů Jihomoravské-
ho kraje a jako prvnímu na okrese Blansko I. výkonnostní třída 
v obřím slalomu.
Počínaje lednem roku 1960 začalo být ve Směru informováno 
o místních přeborech žactva, které probíhaly na svahu pod vy-
sokonapěťovým vedením elektrického proudu zvaném „Pod 
dráty“. Konkrétně to bylo v letech 1960, 1963, 1965, 1968 a 1969, 
kdy byly zřejmě příznivé sněhové podmínky. Závodů se účast-
nily desítky žáků a dorostenců, z nichž zde uvedu jen ty, kteří se 
častěji vyskytovali v popředí výsledků svých kategorií. V běhu 
to byli Vladimír Jüthner, Josef Trokan, Jiří Procházka, Břetislav 
Hošák a Macháček. Ve sjezdových disciplínách podle abecedy 
Zdeněk Čípek, Jiří Hanák, Stanislav Hasa, František Hloušek, 
Josef Jelínek, Pavel Konečný, Lenka Kopecká, Václav Písařík, J. 
Procházka, Zdeněk Svítil, Šulc, Trojánek, Milan Valenta, Antonín 
Věžník a Jiří Volf.
I v šedesátých letech se nadále pořádaly zájezdy na hory. Do-
mácí sjezdový prostor „Pod dráty“ byl brigádnicky upravován, 
např. v roce 1967 je referováno o značném rozšíření svahu. Jako 
funkcionáři byli činní především O. Pačovský, Miloslav Kopec-
ký, J. Vondrák a Fiala. V listopadu 1969 byl pro nedostatek ve-
doucích začleněn lyžařský oddíl v  rámci Spartaku do  odboru 
základní tělesné výchovy jako lyžařský kroužek.
Činnost lyžařů zůstala během většiny sedmdesátých let v roz-
sahu předchozího desetiletí. Kromě závodů pořádaných v míst-
ním areálu dochází k prvnímu porovnávání výkonnosti adamo-
vských lyžařů se soupeři především z blanenského okresu, pří-
padně z Brna. Příznivé podmínky pro lyžování byly v Adamově 
zejména v letech 1970, 1972 a 1977. Od počátku roku 1972 byl 
na svahu k dispozici malý lyžařský vlek.
V roce 1970 byly uspořádány ve dvou únorových sobotách vel-
ké závody ve více lyžařských disciplínách. Mezi žáky si nejlépe 
vedli Milan Ivančin, P. Konečný, F. Hloušek, Václav Nedvěd, Hana 
Kubešová a  Táňa Boháčková ve  sjezdových disciplínách a  A. 
Věžník, F. Hloušek a Lenka Stratilová v běhu. V kategorii dospě-
lých byl vypsán jen běh na 4 km a nejlepším v něm byli bratři 
Alois a Zdeněk Svítilovi. Na svahu se dokonce i skákalo z můst-
ku a nejlépe si vedli A. Věžník a F. Hloušek mezi žáky a Vladimír 
Kozohorský a Josef Bezděk mezi dospělými.
V zimních měsících roku 1972 se adamovští lyžaři-běžci utkali 
s  konkurencí z  jiných oddílů a  vedli si v  nich docela úspěšně. 
Ve dvou závodech skončili mladší dorostenci P. Konečný a Ra-
dek Tomášek na dohled stupňů vítězů. Na útěchovském závodě 
pořádaném jihomoravským svazem lyžařů obsadili v kategorii 
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juniorů a mužů na 15km trati J. Procházka druhé a A. Svítil čtvr-
té místo. Na místních sjezdařských závodech se nejvíce dařilo 
Danu Svobodovi, Františku Paliánovi, F. Hlouškovi, P. Konečné-
mu a Lence Červené se Strakovou.
V letech 1974 a 1975 se po absolvování seriálu několika závodů, 
které pořádala komise okresního svazu lyžování, umístili mezi 
prvními třemi adamovští Marie Hanáková (běh), Tomáš Dvořák 
a Jana Herzánová (oba slalom).
Počátkem roku 1977 bylo výborem Spartaku Adamov oznáme-
no, že se zakládá běžecký lyžařský oddíl. Na běžeckých závo-
dech na Hořicích nad Blanskem se umístili na třetím místě Mi-
lan Paděra v kategorii nejmladších žáků a Jolana Nováková v ka-
tegorii mladších žákyň. Dobře si reprezentanti Adamova vedli 
i ve sjezdových disciplínách, zejména pak zmíněný M. Paděra, 
dále mladší žáci T. Dvořák a  Vratislav Kučera. Nejúspěšnější J. 
Nováková si vybojovala umístění na 2. příčce startovního pole.
V únoru 1978 proběhl na svahu „Pod dráty“ vyhledávací závod 
v žákovských kategoriích pro rodící se kroužek sjezdového lyžo-
vání při TJ Spartak Adamov. Z mladších žáků zaujal talentovaný 
M. Paděra, ze starších podávali nejlepší výkony Petr Drmela, T. 
Dvořák a J. Nováková. Koncept lyžařského kroužku byl nakonec 
opuštěn a v září proběhla ustavující schůze lyžařského oddílu TJ 
Spartak Adamov. Do jeho čela byl zvolen František Novák.
Činnost oddílu měla již od počátku několik směrů. Především 
byla zahájena úprava místního závodního prostoru „Pod dráty“ 
pro sjezdové lyžování s vizí, že bude postupně po etapách roz-
šiřován a vybavován včetně zázemí. Ještě v roce 1978 byl členy 
lyžařského oddílu za pomoci města tento svah vymýcen a upra-

ven. Byl zde instalován motorový navijákový vlek, který sloužil 
zejména o víkendech. Po skončené sezóně v roce 1979 byl svah 
prodloužen z původních 150 na 350 metrů s téměř šedesátime-
trovým převýšením. Oddíl se tedy závodů nejen zúčastňoval, 
ale ve vlastním areálu je mohl též pořádat. Výkonnostní složka 
činnosti byla orientována především na  mládež. Trénovalo se 
převážně dvakrát týdně s výjimkou prázdnin. Vedoucím trené-
rem byl Jiří Čtvrtníček. V podzimních měsících roku soutěžili zá-
vodníci na lyžařských krosech, na nichž se startuje intervalově 
maximálně po  dvojicích, případně na  tzv. suchých slalomech. 
Na  lyžích pak závodili, pokud to dovolily sněhové podmínky, 
především v měsících leden až březen. Dále oddíl organizoval 
dle zveřejněného plánu pravidelné autobusové zájezdy za sně-
hem do Jeseníků, Orlických hor či Beskyd, a to v období prosi-
nec až po první polovinu dubna.
Systematičtější práce s mládeží se projevila již v roce 1979, kdy 
byly vybojovány první okresní přebornické tituly a výkonnost-
ní třídy. V běhu získali titul okresního přeborníka a tím i III. vý-
konnostní třídu mládeže M. Paděra v kategorii mladších žáků, 
Radek Peterek v  kategorii starších žáků a  J. Nováková v  kate-
gorii starších žákyň. Dobrá umístění vybojovali Josef Beránek, 
Martin Kubíček a Martina Kotasová. Ve slalomu se přeborníky 
okresu stali T. Dvořák v kategorii starších žáků a P. Drmela mezi 
mladšími dorostenci. Dobře si vedli také M. Paděra a M. Kubíček 
v kategorii mladších žáků, Petr Chrásta v kategorii mladších do-
rostenců a J. Nováková.
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Volnočasové aktivity

KO LO - KO LO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

Adamovské KOLO jede dál

Zápis a přihlášky 
na školní rok 2019/2020 

přijímáme průběžně 
od měsíce dubna
Kde nás najdete:

Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444

e-mail: info@kolokoloadamov.cz 
www.kolokoloadamov.cz

fb

DOPOLEDNÍ 
AKTIVITY

DĚTÍ OD 2LET 
již od 25Kč /hod.

KOLO-KOLO 
PÁRTY

prostor pro pořádání 
narozenin Vašich dětí

HERNA 
PRO DĚTI  

odpolední aktivity: 

moderní 
výrazový tanec

odpolední aktivity: 

veselá 
výtvarka

pro děti od 3let
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PC SERVIS ADAMOV         
 SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ 
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ                                       
 ZÁLOHA A OBNOVA DAT                                             
 INSTALACE SOFTWARE 
 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

              KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK  OD 12:00-20:00  

     720 163 032 

     PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM 

     WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ 

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., zEDNICKÉ PRáCE, 
TAPETOVáNÍ, SáDROKARTONY, PODLAHY, ELEK-
TřINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.mali-
ribrno-hezky.cz. Živnostníci pro ADAMOV a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!

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

 ♦ Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337
 ♦ Nabízím služby HODINOVÉHO MANŽELA. Potřebujete 

něco opravit, vyměnit, přivrtat, poskládat? Drobné zed-
nické, obkladačské, malířské a  instalatérské práce. Volejte 
604 727 178. Cena dohodou.

 ♦ Nabízíme k pronájmu hezký byt 3+1 na Ptačině, 7. patro, 84 
m2, částečně zařízený. Tel. 607647825.

 ♦ Mladí manželé hledají byt ke  koupi v  Adamově. Tel. 
739 967 371.

 ♦ FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY: Portréty, páry, těhulky, děti, 
lifestyle. Narozeninové focení s  rekvizitami. V plánu pod-
zimní focení v listí - září/říjen. Vánoční focení ven-
ku - listopad. Více info, včetně cen focení na facebooku: 
Fotografka Míša, instagram: michaelah_fotogra-
fie, michaela.hodkova@seznam.cz, tel. 736 657 814.

 ♦ PRODÁM GARÁŽ U  BÝVALÉHO INTERNÁTU NEJVYŠŠÍ NA-
BÍDCE. TEL. 606 308 877.

 ♦ Koupím zahradu nebo chatu se zahradou. 
Tel: 725002155.

 ♦ Koupím menší byt 1+kk max 2+1.Telefon: 601325211.

 ♦ VYUČUJI NĚMČINU. ZAČÁTEČNÍCI I POKROČILÍ, GRAMATIKA 
I KONVERZACE. M. GREŠÁKOVÁ, TEL.: 608 701 634

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ 

aktuálně 86 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 30.9.2020 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory  25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

včetně televize

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

včetně televize

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

včetně televize

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

1000/1000 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-
až 57 HD programů
až 86 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV | LG Smart TV 

Panasonic VIERA | HISENSE 2016 | Android 
TV - Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos. Dále 

pak na NVIDIA • Mi box • Razer Forge TV.
Aplikace ZDARMA i pro mobilní telefony 

a tablety APPLE iOS • Android

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

NOVĚ: V dalších 2 domech dostupné bez příplatku až 1000 Mbit přípojky
do bytu. Tuto rychlost zvládnou pouze gigabitové routery, kvalitní rozvod 

včetně zařízení v bytě. Je již jen na zákazníkovi, kolik kapacity přípojky využije.
TELEVIZE V CENĚ INTERNETU: Žádné smlouvy, závazky a žádné měsíční 

platby za první nebo druhou televizi. Další 4 zařízení současně v ceně. Sledujte 
svou nabídku TV kdekoliv v ČR/EU. Volby placených programů jsou plně 

na zákazníkovi, nevztahují se na ně žádné časové závazky. Kdykoliv doběhne 
předplacená doba, máte jejich obnovení plně ve svých rukách.


