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Akce
Vycházka Stezka mezi vinohrady
II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC MICROTEX Lomnice
Ještě jednou MAMMA MIA! - v náhradním termínu 26. 9. 2020
Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice
„KDYŽ PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA“
II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Okrouhlá
Fotbal muži: FK Adamov - SK Jedovnice
Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Velké Opatovice

Pořadatel
Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
AJETO Adamov
MKS Adamov
FK Adamov
MKS Adamov
AJETO Adamov
FK Adamov
FK 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 Rady města Adamova
Na 37. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 7.
2020 Rada města Adamova vzala na vědomí aktualizaci pojistné smlouvy č. 2903865984 Pojištění odpovědnosti zaměstnance, která vychází z personálních změn.
Byl schválen Parkovací řád parkoviště nad halou Tělocvičné
jednoty Sokol Adamov.
Dále byla schválena výroční zpráva o činnosti za rok 2019 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov.
Rada města Adamova schválila Nařízení města Adamova č.
3/2020, kterým se ruší Nařízení města Adamova č. 2/2020.
Dále vzala na vědomí Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Adamov za rok 2019.
Navrhovaný stavební záměr „obnova havarijního stavu vodovodního řadu na ul. Opletalova“ byl Radou města Adamova
schválen.
Rada města Adamova vzala na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o nájmu bytu č. 2/2018/B na Komenského 6
a 3/2007/B v DPS a schválila její ukončení.
Byla schválena Nájemní smlouva se společností AVUS REALITY,
s.r.o., na užívání gabionové stěny, jejíž součástí budou místa
pro květinové truhlíky.
Rada města Adamova schválila odpis nevymahatelné pohledávky dle zápisu.
Na závěr Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu
rozpočtu č. 9/2020.
Na 38. jednání Rady města Adamova konaném dne 19. 8.
2020 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis z 9. zasedání
Sportovní komise, které se konalo 6. 8. 2020.
Z důvodu uvolnění bytu v bytovém domě na ul. Komenského
1 ke dni 31. 8. 2020 byla v souladu s Pravidly pro hospodaření
s byty v majetku města Adamova provedena aktualizace žádostí. Pracovní skupinou bylo na zasedání konaném dne 5. 8.
2020 určeno pořadí žadatelů. Rada města vzala pořadí žadatelů o byt na vědomí a schválila nájemní smlouvu 03/2020/B se
žadatelem na 1. místě v sestaveném pořadí a v případě odmítnutí přiděleného bytu tímto žadatelem souhlasí s přidělením
bytu a uzavřením smlouvy s dalšími žadateli postupně dle sestaveného pořadí.
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Vzhledem ke skutečnosti, že v Domu s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 došlo k uvolnění bytu č. 04, bylo
přistoupeno k sestavení pořadí žadatelů dle Pravidel pro poskytování nájmu bytů v Domě s pečovatelskou službou o byt
v tomto domě. V průběhu aktualizace došlo k uvolnění druhého bytu. Pracovní skupinou bylo na zasedání konaném dne 12.
8. 2020 určeno pořadí žadatelů. Rada města vzala pořadí žadatelů o byty na vědomí a schválila nájemní smlouvy 3/2020/B
a 4/2020/B se žadateli na 1. a 2. místě v sestaveném pořadí
a v případě odmítnutí přiděleného bytu tímto žadatelem souhlasí s přidělením bytu a uzavřením smlouvy s dalšími žadateli
postupně dle sestaveného pořadí.
Byl schválen Dodatek č. 2 Rámcové kupní smlouvy 2015/2
na rozšíření počtu čipů na čerpání PHM pro nově zakoupené
vozidlo Renault Master R30.
Dále byl schválen Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 4/2006
se společností Mendelova univerzita v Brně, kterým se prodlužuje doba nájmu pozemku parc. č. 458/189 na období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2025 za účelem vedení vodovodu „Adamov –
Kolonie“.
Rada města Adamova schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV na odměny za výkon sociálních služeb ve ztíženém
pracovním prostředí v souvislosti s aplikací opatření proti šíření
nákazy COVID 19 ve výši 138 859 Kč na základě Rozhodnutí č. 1.
Také bylo schváleno přijetí neúčelového jednorázového příspěvku pro město Adamov ze státního rozpočtu ve výši
5 633 750 Kč určeného ke zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmů obcí.
Bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 4/2020.
Rada města Adamova schválila Smlouvu o poskytnutí technické podpory a Smlouvu o sledování provozu týkající se servisu
IT serveru a pracovních stanic zaměstnanců Městského úřadu Adamov, obě se společností K-net Technical International
Group, s.r.o.
Byla schválena Smlouva o právu provést stavbu na stavbu nazvanou „Nový optický kabel ABLE agency, s.r.o. – Mírová, Komenského, Ronovská (OB3 - Trasa Mírov)“ a Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti se společností ABLE agency, s.r.o.
Na závěr Rada města Adamova souhlasila s udělením výjimky
z nejvyššího počtu žáků o 4 děti na 1 třídu v Mateřské škole
na ulici Komenského 4 a v Mateřské škole na ulici Jilemnického.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
6. 9. 2020 Václav Gryc, 88 roků
7. 9. 2020 Vlasta Hurtová, 81 rok
15. 9. 2020 Josef Hanák, 83 roky
19. 9. 2020 Ing. Milan Hladil, 70 roků
19. 9. 2020 Vítězslav Musil, 70 roků
24. 9. 2020 Jaroslav Zábranský, 81 rok
27. 9. 2020 Zdenka Novotná, 82 roky
Blahopřejeme ke zlaté svatbě
12. 9. 2020 oslavili manželé Miroslav a Marie Kučerovi zlatou
svatbu

Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z července a srpna 2020 konkrétně:
♦♦ Ve večerních hodinách obdrželi strážníci upozornění, že
na ul. Komenského, u tzv. internátu, došlo k neshodám mezi
dvěma muži, kteří si své záležitosti vyřizovali tak vehementně,
že přitom jeden z nich „prošel“ skleněnou výplní nacházející
se při vstupu do objektu. Samozřejmě ji tímto rozbil a sklo se
vysypalo na podlahu. Bylo štěstí, že nedošlo k žádnému vážnému zranění. Strážníci na místě zajistili svědky události, dohlédli na to, aby si po sobě výtečníci sklo uklidili a provizorně
zajistili poškozenou výplň tak, aby nemohlo dojít ke zranění
jiných osob. Věc je dále v šetření strážníků MP Adamov.
♦♦ K muži pod vlivem alkoholu, který neměl na zaplacení útraty v restauraci a vlastně nebyl schopen ve svém stavu z restaurace ani odejít, byli přivoláni strážníci na ul. Hradní. Strážníci
dechovou zkouškou u muže zjistili hodnotu atakující 4 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána ZZS, která muže
převezla k ošetření, protože si stěžoval na bolest hlavy.
♦♦ Při pochůzkové činnosti byli strážníci upozorněni na zaparkované vozidlo, které mělo pootevřené pravé přední okénko.
Strážníci kontaktovali provozovatelku vozidla, která se dostavila na místo a okénko si zajistila. Byla ráda za všímavost občanů, jelikož se za chvíli strhla bouřka.
♦♦ Prostřednictvím automatické zprávy IZS se strážníci dozvěděli, že na cyklostezce vedoucí z ul. Hradní dále po lesní cestě
Svitavská se nachází cyklista, který opakovaně spadl do řeky.
Když se strážníci dostavili na místo, byl již muž mimo vodní
tok. Bylo zjištěno, že se u něj zřejmě projevila nějaká zdravotní
komplikace, při které nezvládl řízení a sjel i s kolem do řeky,
ze které mu pomohli kolemjdoucí. Strážníci vyčkali na místě
do příjezdu ZZS, která muže převezla k dalšímu ošetření. Kolo
zůstalo v péči strážníků, kteří je uložili na služebně MP Adamov do doby, než bylo předáno rodinnému příslušníkovi.
♦♦ K opakovanému rušení nočního klidu vyjížděli strážníci několik nocí na ul. Komenského, kde většinou stejné osoby pořádaly různé oslavy bez ohledu na noční klid. Prvně to strážníci s dotyčnými řešili domluvou, ale nakonec došlo i k uložení
příkazového bloku na pokutu. Dále museli strážníci uložit příkazový blok na pokutu muži, který nekontroloval pod vlivem
alkoholu své chování a před restaurací na ul. Družstevní vzbuzoval veřejné pohoršení.
♦♦ Při noční hlídkové činnosti upoutali pozornost strážníků tři
nezletilci. Když s nimi začali strážníci komunikovat, bylo jejich
chování stále více zvláštní. Jeden dokonce strážníkům nahlašoval smyšlené údaje své totožnosti apod. Nakonec se ukázalo, že nezletilí jsou pod vlivem alkoholu a do Adamova přijeli

do bytu rodinného příslušníka jednoho z nich, avšak tento se
v bytě nenacházel. Tedy nezletilci si užívali „svobody“, avšak
zapomněli na to, že jsou ještě pořád ve věku, kdy by se měli
zdržet konzumace alkoholických nápojů. Pro všechny byla
tato situace jistě nepříjemná zejména v tom, že si je museli
od strážníků vyzvednout jejich zákonní zástupci.
♦♦ Za uvedené období strážníci dále řešili:
- krádež psa, která se později ukázala jako spíše nedorozumění nebo řekněme venčení bez jasného souhlasu pána
- převezli jednu osobu na protialkoholní záchytnou stanici
- hned v několika případech asistovali ZZS při zranění osoby
- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace
- převezli odchyceného psa do útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku
- měřili rychlost vozidel v souvislosti s novým školním rokem
Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Volby do zastupitelstev
krajů 2020
••pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
••sobota 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právo volit

Právo volit do zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva a je přihlášen k trvalému pobytu v Adamově, nebo má
voličský průkaz vystaven obcí, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje. Upozorňujeme voliče, že voličský
průkaz platí pouze na území Jihomoravského kraje.

Překážky výkonu volebního práva:

••zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

••omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
••zákonem stanovené omezení osobní svobody z

důvodu
ochrany zdraví lidu,
••výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů:
Hlasovací lístky budou doručeny do schránek nejpozději
do 29. září 2020, budou také k dispozici na Městském úřadě
Adamov nebo přímo ve volební místnosti.

Způsob hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev krajů a prokáže trvalé bydliště v daném okrsku, bude okrskovou volební komisí do seznamu voličů dopsán.
Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev krajů a předloží voličský průkaz pro Jihomo3

ravský kraj, okrsková volební komise ho dopíše do výpisu ze
seznamu voličů.
Po učinění záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby
do zastupitelstev krajů obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem Městského úřadu Adamov a odebere se do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků.
Poté volič přejde do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků, kde si může hlasovací lístek označit zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku, kterému z kandidátů
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Následně do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho
politického subjektu, pro který se rozhodl hlasovat. Poté tuto
úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí do hlasovací schránky.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Pokud volič opustí volební místnost s vydanou úřední
obálkou a následně se vrátí do volební místnosti a chce hlasovat, komise tomuto voliči nedovolí hlasovat.
Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený,
který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít
jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Protiepidemická opatření při
organizaci voleb

Hlasování mimo volební místnost v místě trvalého
pobytu

••volič položí na stůl před člena okrskové volební komise do-

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů Městský úřad Adamov v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.

Kontakty do volebních místností (jen ve dny voleb)
číslo okrsku
Adamov 1
Adamov 2
Adamov 3
Adamov 4

adresa volební místnosti
Městský úřad Adamov, Pod
Horkou 2
Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1
Městské kulturní středisko,
malý sál, Opletalova 22
Městské kulturní středisko,
velký sál, Opletalova 22

kontakt
728 286 187

Při prokazování totožnosti voliče se bude
postupovat takto:

klad totožnosti a odstoupí zpět na vzdálenost cca 2 metry
(nebo za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise),
••při manipulaci s doklady totožnosti použijí členové komise
jednorázové rukavice,
••na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje,
••poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen
komise předá úřední obálku a případně hlasovací lístky,
••volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.

Při hlasování do přenosné volební schránky je
potřeba dbát na následující:

••voliči, kteří žádají o hlasování do přenosné volební schránky,
musí uvést, zda jsou v karanténě či v izolaci,

••k voliči v karanténě nebo izolaci nelze členy okrskové volební komise s přenosnou schránkou vyslat,

602 788 015

••požádat voliče (pokud tak neučinil sám), aby si zakryl dýcha-

724 862 158

••pravidelně dezinfikovat povrch přenosné volební schránky.

773 990 472

Bližší informace jsou rovněž uvedeny na:
www.mvcr.cz/volby.aspx
www.adamov.cz/informace/volby

Kalendář města Adamova
Kalendář města Adamova na rok 2021 je již v
prodeji na pokladně městského úřadu, v drogerie na Ptačině a na Městském kulturním středisku Adamov.
4

Ve volebních místnostech bude zajištěno dostatečné množství dezinfekčních prostředků na ruce, včetně dezinfekce
v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Voliči zachovají odstup cca 2 metry od komise při identifikaci voliče, pokud je to s ohledem na velikost volební místnosti
možné. Prostor pro identifikaci voliče může být vymezen druhou řadou stolů nebo lepící páskou (páska se může nalepit
na podlahu volební místnosti), podle prostorových možností.
Voliči dodrží rozestupy i mezi voliči navzájem alespoň 2 metry;
to platí i pro voliče čekající před volební místností (v krajním
případě lze zajistit hlasování voličů po jednom, je-li to
v závislosti na podmínkách a prostorách volební místnosti nezbytné). Zajištění rozestupů se netýká případů, kdy voliči poskytuje pomoc asistent.
Je nutné omezit přímý kontakt voliče s členy okrskové volební komise.
Voličům se doporučuje použít při úpravě hlasovacích lístků
v prostoru pro jejich úpravu vlastní psací potřeby, i když členové komise zajistí opakované provedení očistění a dezinfekce psacích potřeb určených pro úpravu hlasovacích lístků.

cí cesty,

Úprava úředních hodin
městského úřadu
S ohledem na vývoj epidemiologické situace dochází od
středy 23.9.2020 k úpravě úředních hodin takto:
pondělí + středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Ostatní dny jen po předchozí domluvě s konkrétním zaměstnancem.
Prosíme veřejnost, aby při vyřizování svých záležitostí
přednostně využívala telefonní a emailový kontakt.
Děkujeme za pochopení.

JAK VOLIT?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

MÁTE NAŘÍZENOU INDIVIDUÁLNÍ KARANTÉNU NEBO IZOLACI
Z DŮVODU COVID-19?
NE

ANO

Volíte v běžné volební místnosti
jako obvykle

Volíte z auta na stanovišti
(drive-in) v okrese, kde máte
trvalý pobyt

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volíte ve středu 30. září 2020
v čase od 7:00 do 15:00,
případně 7. října 2020 od 7:00 do 15:00
(pro 2. kolo voleb do Senátu).
Adresu stanoviště naleznete
na webových stránkách svého kraje.

Volba do přenosné volební
schránky

Volba do zvláštní přenosné
volební schránky

Pouze ze závažných důvodů (například
úraz nebo dlouhodobá nemoc), které Vám
znemožňují navštívit volební místnost.
Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

Musíte se nahlásit svému krajskému úřadu
na speciální telefonní lince. Telefonní číslo
a termín, do kdy se nahlásit, najdete
na webových stránkách kraje.

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020,
případně 9. nebo 10. října 2020
(pro 2. kolo voleb do Senátu).

Více informací na
www.mvcr.cz/volby
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JAK VOLIT?
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020

JSTE V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ (NAPŘÍKLAD DOMOV DŮCHODCŮ,
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH) UZAVŘENÉM
HYGIENICKOU STANICÍ Z DŮVODU COVID-19?
Speciální komise Vás sama navštíví
Volíte dne 1. nebo 2. října 2020 (dle možností komise),
případně 8. nebo 9. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB:
Mějte zakrytá ústa a nos
Roušku sundejte pouze na vyzvání volební komise z důvodu ztotožnění.

Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.

Udržujte rozestupy
Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

V PŘÍPADĚ KARANTÉNY NEBO IZOLACE:

!

Přednostně využijte volební stanoviště drive-in.
Totožnost prokazujte pouze občanským průkazem.
Na voličský průkaz volit nelze. Pokud ho ale máte, odevzdejte
ho komisi.
Je dobré mít s sebou také potvrzení od lékaře či hygienické stanice.
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Garantovaná nabídka pečovatelské služby města Adamova:
Denní hygiena

Mytí a koupání
OSOBNÍ HYGIENA

Výkon fyziologické potřeby
Oblékání

Obouvání

ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ
Celková úprava vzhledu
Změna polohy

Manipulace s předměty
SAMOSTATNÝ POHYB

Pohyb ve vlastním prostoru

Pohyb mimo domácnost

Příprava stravy

Zajištění stravy

ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ
Přijímání stravy
Úklid a údržba domácnosti
Péče o oblečení a obuv
PÉČE O DOMÁCNOST
Udržování tepelného komfortu,
Nakládání s odpady
obsluha spotřebičů
Společenské kontakty

Orientace

ZAJIŠTĚNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Komunikace

Využívání běžných veřejných
služeb

Vzdělávání

Pracovní uplatnění
SEBEREALIZACE

Oblíbené činnosti
Zdravotní prevence

Zdraví

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (RIZIKA)
Zdravá výživa
FInanční a majetková oblast
Základní doklady
UPLATŇOVÁNÍ PRÁV A OPRÁVNÉNÝCH ZÁJMŮ
A OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
Účast na veřejném životě
Ochrana práv

Péče o děti
PODPORA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

OBRAŤTE SE NA NÁS, bližší informace získáte na stránkách www.adamov.cz, tel. 516 499 624, 516 499 625.
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Kultura
Vzpomínky
Tichá vzpomínka na mou
manželku, která by se dožila
5. 10. 2020 – 70 roků.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte si na Miladu Musilovou.
Manžel.

Dne 6. 10. 2020 uplyne 1 rok
od úmrtí pana Stanislava Lahodného.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Dne 20. 10. 2020 uplyne první smutný rok od chvíle, kdy
nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, paní Mária
Stloukalová.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcera
Eva s manželem a synové
Petr a Pavel s rodinami.

Dne 24. 10. 2019 odešel náhle Karel Weiser. Byl to nejtěžší rok. Kdo nezažil, nepochopí, jak mně stále chybíš…
Manželka Jitka s rodinou.

Zlatá zastávka Adamov
Čas nezastavíš, život nevrátíš.
Kdo nezažil, nepochopí.
Dne 14. 10. uplyne rok
od úmrtí pana Lubomíra Lukáše.
Všem, kdo vzpomněli, děkujeme.
Manželka a synové.

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

Dne 20. září uplynul rok, kdy
nás navždy opustil milovaný
manžel, tatínek, bratr, strýc,
dědeček a pradědeček Červený Robert.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
synové a dcera s rodinami.

V říjnu jsme si pro vás připravili:
Výroba draků
Drakiáda 21. 10. 2020
Muffiny z dýně
Od 5. 10. do 11. 10. 2020 bude probíhat týden
sociálních služeb.
Celý týden se budeme věnovat tomuto tématu,
ukážeme si, co v našem životě sociální služby
znamenají.
Dlabání a soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni
Výroba dekorací na Halloween
28. 10. 2020 Státní svátek - zavřeno

Program na měsíc říjen 2020

Podrobnosti v Zlaté zastávce, na Fb nebo na telefonu
733 741 732
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Pozvánka na výstavu
Vlasta Švejdová – O NADĚJI

MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní
síni Společenského centra MKS v Adamově výstavu známé
brněnské výtvarnice Vlasty Švejdové. Slavnostní vernisáž se
uskuteční v neděli 11. října v 15:00 hodin. Výstavu uvede

autorka ve spolupráci s Jaroslavem Budišem. K návštěvě jste
zváni od 11.10. do 20.10. 2020, a to v pondělí - pátek od 14:00
do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Vlasta Švejdová se narodila v roce 1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu (1960 – 1964) obor
drobný umělecký průmysl – loutkařství a hračky u prof. Karla Langera. Na počátku své umělecké dráhy se věnovala novinové ilustraci a především psaní krátkých příběhů a pohádek, které ilustrovala. Byla plná humoru a velice rychle se
stala kmenovou autorkou časopisu Dikobraz. V osmdesátých
letech spolupracovala s Filmovým studiem Barrandov a vytvořila 7 kreslených filmů. Film „Matka?“ získal první cenu
na filmovém festivalu Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve Varně roku 1983. Pro Zlínské filmové studio vytvořila
film „O křečkovi“. V devadesátých letech se pro televizi v Brně
stala výtvarnicí pro pohádku „O bojácném Floriánkovi“.
Dohromady ilustrovala 100 knížek, které byly určeny
převážně dětem, ilustrace učebnic jí také nebyla cizí. Bylo
jí velkou ctí ilustrovat CD pro gramofonové závody, dohromady to čítalo 35 titulů. Je nositelkou ceny Pohádkový zvoneček. Pro děti napsala a nakreslila dvě knížky: „Kaštánek“
a „Na hradě už nestraší“. Nyní se věnuje převážně olejomalbě a perokresbě, poslední dva roky tvořila barevné litografie u Petra Korbeláře v Praze. Tato tvorba je určena spíše dospělým. Ale i pro děti je, díky Bohu, stále nějaká hezká kniha
přichystaná. Stále vystavuje v naší republice (45 výstav), ale
i v zahraničí (Itálie, Finsko).
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ků) roušky a používat při vstupu připravené dezinfekční
prostředky.
Toto se týká všech prostor MKS, tzn. budovy na Opletalově ul., knihovny na ulici Družstevní a Společenského centra na ulici Komenského 6.
Současně MKS upozorňuje, že v souvislosti s vývinem
situace kolem nemoci Covid 19 může dojít ke změnám,
omezením či zrušení plánovaných akcí.
O těchto změnách budeme případně ihned informovat
prostřednictvím městského rozhlasu a informace najdete také na webu MKS (www:mks-adamov.cz).

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/

Připravili jsme pro vás...

UPOZORNĚNÍ

TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE...

Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí pořádaných
v Městském kulturním středisku v Adamově na povinnost nosit na akce (bez ohledu na počet jejich návštěvní-

ÎÎ1. října 2020

salonek v MKS Adamov, Opletalova 22
od 17:00 hodin
Přijměte pozvání na setkání s další trojicí lidí se zajímavým koníčkem nebo povoláním.
Vstupné: 30 Kč

Sál MKS Adamov, Opletalova 22
5. října 2020 /pondělí/ v 17:30 h.
Vzpomínáte si také rádi na pohádku s Ivanou Andrlovou a Janem Čenským s řadou
krásných písniček? My vás pozveme na setkání s touto oblíbenou dvojicí herců v rámci
zábavné talk show Aleše Cibulky, Jana Čenského a Ivany Andrlové.
Rezervace a předprodej vstupenek na č.t. 607 518 104 Vstupné: 200 Kč
Zábavný pořad je plný historek z natáčení, perliček ze zákulisí a veselých historek
spojených s touto legendární pohádkou. Během ní samozřejmě zazní všechny slavné
písně, a to v originálním podání: Dělání, Kdyby se v komnatách, Hlupáku, najdu tě,
Statistika, Zlé časy, Jestli to nebude láska…
Součástí programu je i soutěž o ceny, tři dobrovolníci budou mít možnost zazpívat si píseň
Dělání a publikum rozhodne, kdo byl nejlepší! Nebude chybět ani hra na jednu
z nejslavnějších scén této pohádky – stavění zdi a mnoho dalších překvapení! Na závěr je
připravená autogramiáda hlavních představitelů.
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Výstavy v Olomouci patří dlouhé roky mezi oblíbené cíle zájezdů pořádaných MKS Adamov. Proto i letos přicházíme s nabídkou navštívit podzimní etapu výstavy Flora Olomouc. Bližší
informace vám sdělíme na telefonu 607 518 104.

ÎÎ5. října 2020

pozvánka na samostatném plakátě

ÎÎ11. - 20. října 2020

Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /
Horka/
Otevřeno v pracovních dnech v době od 14:00 do 17:00
a v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

“O NADĚJI” - VÝSTAVA PRACÍ VLASTY ŠVEJDOVÉ

ÎÎ4. října 2020

autobusový zájezd do Olomouce

ZÁJEZD NA VÝSTAVU FLORA OLOMOUC – PODZIM

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy, která se koná v neděli 11. října 2020 v 15:00 hodin ve Společenském centru MKS
na Komenského 6 /na Horce/.

Na akci vystoupí kromě autorky alba také Ríša Dobiášek a Josef Vališ.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Adamova, Bc. Roman Pilát.
Vstup volný.
Upozorňujeme návštěvníky akce, že k dopravě do Adamova I mohou využít spoje MHD s odjezdem z
Adamova III ve 21.10 hodin.
Obr. 9

V průběhu měsíce září jste měli, nebo ještě stále máte, možnost doručit do MKS fotografie
do soutěže pro fotografy amatéry nazvané

DOVOLENÁ 2020

O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ SNÍMEK Z LETOŠNÍ DOVOLENÉ
Nyní se můžete zapojit do výběru nejzajímavější fotografie, která do soutěže byla přihlášena,
a to v době od 1. do 10. října 2020 v MKS na Ptačině, kde fotografie budou vystaveny.
Bližší informace ke způsobu vyhodnocení najete přímo na místě.
PŘIPRAVUJEME...
30. listopadu 2020
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ÎÎ12. října 2020

Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /
Horka/
od 15:00 hodin

KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ...

Srdečně zveme seniory na setkání, které je vyplněno hraním,
soutěžením, trénováním paměti, ale hlavně se jedná o příjemné vyplnění volného času.
Vstup volný.

ÎÎ19. října 2020

salonek v MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
od 17:00 hodin

Ing. Jaromíra Vítková: PREZENTACE
FILMU O SVATÉ ANEŽCE ČESKÉ

ÎÎ15. října 2020

sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
začátek v 10:00 hodin

DOPOLEDNE S POHÁDKOU “TRABLE VODNÍKA TONÍKA”

MKS Adamov spolu s adamovskou farností vás zve na setkání se senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou spojené s prezentací
filmu o svaté Anežce České a besedou. Vstup volný.

ÎÎ29. října 2020

salonek MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
od 17:30 hodin

PŘEDNÁŠKA ING. ALEŠE SVOBODY: PODZEMÍ
POD ZELNÝM TRHEM PODRUHÉ...
Na první setkání s Dobře naladěným divadlem zveme děti
z mateřské školy v Adamově. S ohledem na (v současné době
platná) nařízení se akce nemohou zúčastnit ostatní děti s rodiči, ale výhradně jen mateřská škola. Pro ostatní děti na listopad připravujeme “víkendové setkání s pohádkou”.
Vstupné: 45 Kč

ÎÎ15. října 2020

sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
začátek v 17:00 hodin

KONCERT ADAMA MALÍKA A ADAMA
FARANY POŘÁDANÝ V RÁMCI
SVĚTELSKÉHO PODZIMU V ADAMOVĚ

Na koncert, který
pořádá MKS ve spolupráci s Farností Adamov v rámci
„Světelského podzimu v Adamově“, vás
v letošním roce pozveme do sálu MKS
Adamov, na Ptačinu, a to 15. října
2020.
V rámci koncertu
se vám přestaví Adam Malík (klarinet) a Adam Farana (klavír).
Vstupné 80 Kč.
Program: J. Brahms - Sonáta pro klarinet a klavír č.2 Es-dur,
Op. 120 Claude Debussy - První rapsodie pro klarinet a klavír,
Joseph Horovitz - Sonatina pro klarinet a klavír, Pablo de Sarasate - Carmen Fantaisie (arr. Nicolas Baldeyrou)
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Při krásném a zajímavém vyprávění Ing. Aleše Svobody o odkrývání podzemí pod Zelným trhem v září t.r. jsme se dohodli, že v povídání budeme pokračovat v říjnu. Proto vás zveme na pokračování přednášky, které si pro vás opět připravil
Ing. Aleš Svoboda. Vstupné: 40 Kč

ÎÎ30. října 2020

sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/
v 19:00 hodin

KŘEST ALBA PÍSNIČKÁŘKY
SÁRY NOVÉ “STROJ ČASU”

Přiměte pozvání na křest alba adamovské písničkářky Sáry
Nové „Stroj času“, který se koná v pátek 30. října 2020 v 19 hodin v sále MKS na Ptačině.
Na akci vystoupí kromě autorky alba také Ríša Dobiášek a Josef Vališ. Záštitu nad akcí převzal starosta města Adamova,
Bc. Roman Pilát. Vstup volný. Upozorňujeme návštěvníky akce,
že k dopravě do Adamova I mohou využít spoje MHD s odjezdem z Adamova III ve 21.10 hodin.

PŘIPRAVUJEME...
ÎÎ30. listopadu 2020
ZÁJEZD NA NOVÝ MUZIKÁL “PRETTY WOMAN”

Na 30.listopadu t.r. připravuje MKS Adamov další zájezd
do Městského divadla Brno, kde bude mít na konci října svo-

Ludmily z Tetína do kostela sv. Jiří. Projevil se jako rozvážný
panovník, který založil svou politiku na christianizaci země.
Aby si zachoval svrchovanost, podřídil se saskému vévodovi
Jindřichu I. Ptáčníkovi, čímž omezil ambice bavorského vévody Arnulfa na české území. Jindřich mu za to daroval relikvii:
rámě sv. Víta.
Sv. Václava zavraždil jeho bratr Boleslav ve Staré Boleslavi.
Bratrovrah Boleslav však brzy došel obrácení a dal Václavovy
ostatky přestěhovat do chrámu sv. Víta. Václav byl jako světec
ctěn už v 10. století v Čechách a v 11. stol. na Rusi, Balkáně,
v Sasku a Římě. Ve 13. století vznikl svatováclavský chorál.
Sv. Václav proslul nejen svou vzdělaností a státnickou moudrostí, ale zejména svou zbožností a lidumilností: kácením šibenic, propouštěním vězňů a vykupováním otroků. V lidové
tradici byl oslavován jako pomocník ženců a vinařů, podle
legendy totiž vlastnoručně sklízel obilí a obdělával vinice,
z úrody pak také sám chystal hostie a víno pro bohoslužby.
Stal se symbolem české státnosti.
(Encyklopedie náboženství, Český rok od jara do zimy)

Ukončení průvodcovské
sezóny v kostele svaté
Barbory

ji premiéru muzikál Pretty Woman. Těšit se můžete na Petra
Gazdíka, kterého alternuje Petr Štěpán a Hanu Holišovou /
v alt. Světlanu Janotovou. Cena zájezdu: 840 Kč, děti, studenti
a senioři 583 Kč. Přihlášky do poloviny října t.r.
Pohledná, milá a chytrá dívka z velmi chudých poměrů se setká s bohatým, okouzlujícím, ale trošku snobským mužem. Ačkoli je dělí propastné společenské
rozdíly, zamilují se do sebe a jeden druhého změní.
Tentokrát se nejedná o pohádku o Popelce, ale jde
o příběh, který je stejně oblíbený a všeobecně známý. Stačí snad jen dodat, že hlavní postavy této romantické love story se jmenují Vivian a Edward, ona
je prostitutka a on businessman, a už se každému vybaví film z roku 1990, ve kterém zazářili Julia Roberts
a Richard Gere. Americká filmová komedie režiséra
Garryho Marshalla je bezpochyby jedním z nejoblíbenějších snímků devadesátých let, byť vznikla na jejich
začátku. S rozpočtem 14 miliónů dolarů a výdělkem
463 miliónů patří i mezi kasovní trháky a Julii Roberts
přinesla nejen Zlatý glóbus, ale nastartovala i její
hvězdnou kariéru.

Svátek svatého Václava
- 28. září
Svatý Václav, český národní patron, byl nejstarším synem knížete Vratislava I. a Drahomíry. Měl dva bratry a čtyři sestry.
Jako jeden z mála v té době se naučil číst a psát, uměl i řecky.
V roce 924 se ujal vlády, dal přenést ostatky své babičky sv.

V letošním roce se kvůli koronavirové pandemii podařilo zrealizovat průvodcovské služby pouze v srpnu a části září. Celkem
památku navštívilo kolem 460 hostů. Byli to lidé z různých
koutů republiky, ze Slovenska a několik zájezdů dorazilo i z Rakouska a Německa. Nejvíce návštěvníků přišlo na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Za stálý zájem o Světelský oltář jsme
velmi rádi, děkujeme za přízeň a příspěvky a těšíme se příští
léto snad už v příznivějších podmínkách.

Týden knihoven
5.10. 2020 - 11.10. 2020
František Hrubín - 110. výročí narození
Výstavka knih z tvorby významného českého básníka, spisovatele, dramatika a překladatele.

Tuhle knihu doporučuji
Během října mohou návštěvníci knihovny doporučit ostatním
čtenářům svou oblíbenou knihu. Náměty na zajímavou četbu
budeme shromažďovat v knihovně a v listopadu podle našich
čtenářů sestavíme seznam oblíbených titulů, který třeba bude
inspirací pro váš výběr při některé z návštěv knihovny.

Registrace nových čtenářů zdarma
Prominutí čtenářského poplatku pro r. 2020 nově registrovaným čtenářům.

Knihovna je pro čtenáře a uživatele internetu
otevřena:
pondělí a čtvrtek 13 -18 hodin
středa 13 -16 hodin, pátek 10-17 hodin
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Fotografie z vítání prvňáčků ve školních lavicích. Foto: Jitka Králíčková.
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Fotografie ze slavnostního vyhodnocení Salonku dětských adamovských umělců. Foto: Marek Černý.

Fotografie z besedy s horolezcem Radkem Jarošem.
Foto: Jitka Králíčková.

Fotografie z přednášky “znalce brněnského podzemí” Ing. Aleše
Svobody. Foto: Jitka Králíčková
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Ze školních tříd
Základní škola a mateřská
škola Adamov
Školní rok 2019/2020 byl odlišný od běžného školního roku.
Museli jsme se společně vypořádat s mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením pandemie. Od poloviny března 2020
probíhalo vzdělávání na naší škole odlišným způsobem, intenzivní výukou na dálku, která vyžadovala využití nových inovativních metod vzdělávání. Škola byla uzavřená a učitelé všestranným způsobem zprostředkovali žákům přístup ke vzdělávání dálkovým přístupem. Aktivně a odpovědně se žáci, rodiče a hlavně pedagogové zapojili do distančního vzdělávání,
které pro nás pro všechny byla velká neznámá, ale se kterou
jsme se se ctí vyrovnali. Velké poděkování patří všem zúčastněným za jejich ochotu, vstřícnost, trpělivost, ohleduplnost
a vzájemnou pomoc.
Nyní jsme se vrátili do školy a postupně plníme jednotlivé
body vytyčené v dlouhodobé koncepci, v projektu Program
podpory zdraví ve škole a v jednotlivých vzdělávacích programech základní a mateřské školy.
V souladu s požadavky na budoucí uplatnění žáků a jejich
celoživotní vzdělávání preferujeme ve škole práci s výpočetní technikou. V oblasti výchovy a vzdělání upřednostňujeme
rozvoj enviromentální výchovy. Optimální pozornost věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začlenění do vzdělávacího procesu školy. Dále vytváříme všestranné podmínky pro potřeby a další rozvoj talentovaných
žáků.
Vizí školy je vytvoření školy, která pečuje o vnější projev žáků
s podporou intelektuálního úsilí, které vychází z jejich schopností a možností. Snahou školy je podpořit osobní rozvoj jedince vytvářením podnětného prostředí. Centrální myšlenkovou linií je zpřístupnění školy dítěti, otevření školy životu, vytvoření smysluplné a přirozené školy.
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu probíhá podle
školního rozvrhu, který je sestaven tak, aby odpovídal psychohygienickým podmínkám výchovy a vzdělání. Škola má vypracovaný školní řád i pravidla hodnocení žáků. Na jeho obsahu
se podíleli učitelé i žáci. Akceptuje stanovená pravidla komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem. Uplatňuje
možnost vyjádření vlastního názoru, argumentace a diskuse.
Vyjadřuje možnost vzájemného respektování a výchovu k toleranci.
Výuka ve škole probíhá v souladu s obecnými cíli a zásadami
vzdělání. Uplatňuje se také soulad výuky s cíli předškolního
a základního vzdělávání. Vedení školy sleduje vhodnost a přiměřenost stanovení cílů výuky k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd a respektování individuálních vzdělávacích potřeb
žáků.
Ve výuce jsou uplatňovány moderní metody výuky, kooperace, využití přímé zkušenosti, komunikace, spolupráce a spoluúčast dětí. Dále jsou využívány metody aktivního prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování a práce
v pohybu. Za prvořadé je považováno osvojování dovedností
ve vyhledávání informací, jejich zpracování a využití při řešení problémů každodenního života. Nové metody výuky umož16

ňují žákům pracovat individuálním tempem, prožívat životní
role a být v těsném kontaktu s praxí. Žáci jsou vedeni k hodnocení, sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. K tomu účelně slouží projektové vyučování, které žáky vede k získávání
potřebných poznatků pomocí různých informačních zdrojů,
vyhledáváním zajímavých kontaktů, odborníků a vede žáky
k týmové spolupráci.
Soustavně je sledována konkretizace cílů ve výuce a návaznost probíraného učiva na předchozí témata. Ve středu zájmu
je podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance.
Soustavně jsou připravovány možnosti seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění jejich individuálních možností, potřeb a zkušeností. Pedagogové se snaží účelně využívat jak frontální, tak skupinovou i individuální výuku. Důležitá je také vyvážená role učitele jako
organizátora výuky a jako zdroje informací.
Environmentální zaměření školy se dále upevňuje. Škola využívá také ve značné míře nabídky vzdělávacích programů
organizací zajišťující ekologickou výchovu. Zájem žáků o ekologické aktivity je prohlubován pomocí poznávacích exkurzí,
zájezdů, besed, výstav a ozdravných pobytů. Průběžně se také
rozvíjí tělovýchovné a sportovní aktivity, zejména kolektivní
sporty kopaná, malá kopaná, košíková, floorbal a stolní tenis
Škola dlouhodobě podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím podpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání
a v oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
Také pro letošní rok máme připraveno mnoho zajímavých akcí.
V říjnu to bude mobilní planetárium. Prosinec bude ve znamení vánočních tradic. V lednu proběhnou rozmanité soutěže a olympiády a žáci obdrží pololetní vysvědčení. V únoru
budeme mít jarní prázdniny. Březen bude věnován recitační
a výtvarné soutěži a budeme se těšit na 22. školní ples. V dubnu proběhne zápis žáků do první třídy a akce ke Dni Země.
Květinový den a pasování čtenářů proběhne v květnu. V tomto měsíci se také uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání.
Červen bude ve znamení Dne dětí a projektu Malá maturita,
školních výletů, rozloučení s žáky devátého ročníku a výročního vysvědčení.
Základní školu navštěvuje celkem 368 žáků, kteří se budou
učit v 17 běžných třídách, ve 2 speciálních třídách a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí
své zájmy v šesti odděleních.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 se nachází 4 třídy
základní školy, ve kterých se učí 89 žáků, tři oddělení školní
družiny (75 žáků). Žáci mají k dispozici čtyři nové odborné
učebny – cizích jazyků, environmentální výchovy, pracovních
činnosti a multimediální.
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd. Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.

Doufám, že letošní školní rok bude pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče naplněný tradiční výukou, pevným
zdravím, příznivou energií, životním elánem, optimismem
a vzájemnou úctou. Buďme k sobě ohleduplní, tolerantní
a vstřícní. Pomáhejme si, rozdávejme si úsměvy, vyjadřujme
si porozumění a vzájemné pochopení. Jen tudy vede cesta
k úspěchu.
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy

Září v MŠ Komenského
Po prázdninách jsme opět přivítali všechny děti do naší mateřské školy. A nejen ty, které už naši mateřinku navštěvovaly,
ale i 30 nových kamarádů. K nim se dočasně přidalo i několik

dětí z mateřské školy Jilemnického, které nás po ukončení rekonstrukce jejich školičky zase opustí. Nový školní rok se nese
v duchu zpřísněných hygienických pravidel, se kterými byli
rodiče seznámeni. Za jejich dodržování a respektování všem
děkujeme. Letos opět nabízíme dětem i nadstandardní aktivity, kroužek angličtiny, hru na zobcovou flétnu, vědecké pokusy a bádání. Pro rodiče s předškoláky pak cílenou přípravu
na vstup do základní školy edukativně - stimulační skupinky
a logopedickou prevenci.
V září nás na uvítanou také potěšilo akrobatické vystoupení
„Kejklíř“ v mateřské škole.
Doufáme, že tento školní rok bude pohodový a veselý i nadále…
Kolektiv zaměstnanců
MŠ Komenského Adamov
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Adamovské KOLO jede dál
ŠKOLKA PRO
DĚTÍ OD 2LET

KO LO-KO LO
spolek pro individuální rozvoj
dovedností dítěte

již od 25Kč /hod.
odpolední aktivity:

HERNA
PRO DĚTI

KOLO-KOLO
PÁRTY
prostor pro pořádání
narozenin Vašich dětí

MODERNÍ
VÝRAZOVÝ
TANEC

Zápis a přihlášky
přijímáme průběžně

odpolední aktivity:

Kde nás najdete:
Mírová 493 v Adamově
tel.: +420 602 463 444
e-mail: info@kolokoloadamov.cz
www.kolokoloadamov.cz
fb.kolokoloadamov

VESELÁ
VÝTVARKA

pro děti od 3let

KOLO-KOLO ADAMOV, spolek pro děti a jejich rodiče
KOLO-KOLO
ADAMOV,
spolek
propro
dětiděti
a jejich
rodiče
KOLO-KOLO
ADAMOV,
spolek
a jejich
rodiče
KOLO-KOLO ADAMOV, spolek pro děti a jejich rodiče
pro školní rok 2020/2021 nabízí:
propro
školní
rokrok
2020/2021
nabízí:
školní
2020/2021
nabízí:
prodopolední
školníaktivity
rok 2020/2021
nabízí:
pro děti od 2 let, měsíční celotýdenní docházka 5000Kč,

•

•
•
•
•
•
•

•
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• svačina
dopolední
aktivity
pro děti od
2 let,
měsíčnís celotýdenní
docházka
2x
+ oběd
zaaktivity
50Kč/nebo
oběd
možností
docházet
jen5000Kč,
některé
dny v týdnu,
• dopolední
pro děti
odz2domu/
let, měsíční
celotýdenní
docházka
5000Kč,
děti se
přijímají
celoročně
i
dočasně
2x svačina + oběd za 50Kč/nebo oběd z domu/ s možností docházet jen některé dny v týdnu,
2x svačina + oběd za 50Kč/nebo oběd z domu/ s možností docházet jen některé dny v týdnu,
velké
barevné
prostory,
klidné
zázemí,
10 dětí, individuální
přístup
děti
se přijímají
celoročně
iod
dočasně
• dopolední
pro
dětirodinné
2i let,
měsíčnímax.
celotýdenní
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děti seaktivity
přijímají
celoročně
dočasně
• velké
barevné
prostory,
klidné
rodinné
zázemí,
max.
10
dětí,
individuální
přístup dny v týdnu,
odborné
vedení,
komunikace
a
domluva
s
rodiči
s
možností
přijít
se
kdykoliv
+ oběd za
50Kč/nebo
oběd
z domu/
s možností
jen podívat
některé
•2x svačina
velké barevné
prostory,
klidné
rodinné
zázemí,
max. 10docházet
dětí, individuální
přístup
děti
se
přijímají
celoročně
i
dočasně
poznávání
přírody
při
každodenních
vycházkách
za
každého
počasí,
příprava
dětí
zš
• odborné vedení, komunikace a domluva s rodiči s možností přijít se kdykoliv do
podívat
• odborné vedení, komunikace a domluva s rodiči s možností přijít se kdykoliv podívat
•
velké
barevné
prostory,
klidné
rodinné
zázemí,
max.
10
dětí,
individuální
přístup
poznávání
přírody
při každodenních
zaod
každého
počasí,
příprava
dětíděti
do zš
odpolední
aktivity:
veselá
od 2,5vycházkách
let vvycházkách
pondělí
15.45,
výrazový
tanec
pro
• poznávání
přírodyvýtvarka
při každodenních
za
každého
počasí,
příprava
dětí do zš
od
do 12 let,vedení,
ve
čtvrtek/
skupinky
dětí/
odborné
komunikace
a podle
domluva
rodiči
s možností
přijít výrazový
se kdykoliv
podívat
• 3 odpolední
aktivity:
veselá
výtvarka
odvěku
2,5s let
v pondělí
od 15.45,
tanec
pro děti
• odpolední aktivity: veselá výtvarka od 2,5 let v pondělí od 15.45, výrazový tanec pro děti
odpolední
herna
proveděti
rodiče
vždy vepodle
středu
od dětí/
15.30hod
od 3 do
12 přírody
let,
čtvrtek/
skupinky
věku
• poznávání
přiakaždodenních
vycházkách
za každého počasí, příprava dětí do zš
od 3 do 12 let, ve čtvrtek/ skupinky podle věku dětí/
veřejná
hudebně
taneční
vystoupení
a
výstava
z
prací
dětí,
dílničky
odpolední herna
pro
děti avýtvarka
rodiče vždy
ve let
středu
od
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•• odpolední
aktivity:
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od
2,5
v
pondělí
15.45, výrazový tanec pro děti
• odpolední herna pro děti a rodiče vždy ve středu odod15.30hod
• od
veřejná
hudebně
a výstava
prací dětí, dílničky
3 do 12
let, ve taneční
čtvrtek/vystoupení
skupinky podle
věku zdětí/
• veřejná hudebně taneční vystoupení a výstava z prací dětí, dílničky
AKCE
V MĚSÍCI herna
ŘÍJNU:pro
přiděti
zaplacení
dvou
dnů
týdnu od
/tzn.8dnů
v měsíci/pobytu dítěte,
• odpolední
a rodiče
vždy
vevstředu
15.30hod
jedenAKCE
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v týdnu
ZDARMA/tzn.4
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v měsíci/
MĚSÍCI
ŘÍJNU:
při
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dvou
dnů
v
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hudebně
taneční
vystoupení
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více informací na www.kolokoloadamov.cz, fb:kolokolo adamov.
AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU: při zaplacení dvou dnů v týdnu /tzn.8dnů v měsíci/pobytu dítěte,
• více
informací
www.kolokoloadamov.cz,
adamov.
jeden
další
denna
v týdnu
ZDARMA/tzn.4
dny vfb:kolokolo
měsíci/
• více
informací
na www.kolokoloadamov.cz,
fb:kolokolo
do
KOLA
Vás zve Mgr.Kateřina
Prudíková adamov.
předsedkyně spolku
•

do KOLA Vás zve Mgr.Kateřina Prudíková
předsedkyně spolku
do KOLA Vás zvefb:kolokolo
Mgr.Kateřina
Prudíková
předsedkyně spolku
více informací na www.kolokoloadamov.cz,
adamov.
do KOLA Vás zve Mgr.Kateřina Prudíková

předsedkyně spolku

Ze sportu
Pozvánka na turistické akce
Bohutice–Lurdy

Vycházka se uskuteční v sobotu 3. 10. 2020
Délka vycházky: 8 km
Trasa: Rakšice - Lurdská jeskyně - zámek - Bohutice
Terén: zpočátku mírné stoupání
Tam: ČD Adamov 7:40 hod., Brno hl.n. 8:54 hod.
Zpět: ČD Bohutice 14:25 hod. (dále po 1 hod), Brno hl. n. 16:00
hod.
Jízdenka: tam 8 zón, zpět 9 zón
Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787)

Tišnovská padesátka – 50. ročník
Vycházka se uskuteční v sobotu 10. 10. 2020
Délka vycházky 7 km, 11 km, 15 km
Trasa: dle propozic pořadatele
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 7:40 hod., Brno - Židenice Sp
8:11 hod.
Zpět: Tišnov R 13:13 hod, R 15:13 hod., Brno Os 14:00 hod, Os
16:00 hod.
Jízdenka: IDS JMK 2 x 7 zón
Vycházku vede: Marie Tejkalová

R43
V sobotu 12. září pořádal KČT Boskovice s partnery tradiční
Pochod po dálničním tělese R 43. Letos to byla 1. etapa již 11.
ročníku, nazvaná „Malohanácká“. My jsme si zvolili společnou
vycházku s odborným výkladem.
Autobus nás dopravil z Boskovic do Světlé, kde byl začátek naší
trasy.
V parku na nás čekali představitelé obce, seznámili nás s její
historií i současností a pokračovali jsme k bývalé vlakové zastávce, kde se nacházejí zbytky starého zavlažovacího systému, postaveného v letech 1927-1928. Došli jsme k rozvodí
dnešní řeky Moravy a Dyje a vzhledem k časové tísni jsme pokračovali přes Borotín naučnou stezkou Hanýsek do Velkých
Opatovic.
V kartografickém centru na nás čekali starostové obcí a paní
senátorka Vítková.
Pohovořili o současné dopravní situaci, prohlédli jsme si obří
reliéfní (plastickou) mapu historických zemí Moravy a Slezska
na ploše 100 m² z přelomu 19. a 20. století a autobusem dojeli
zpět do Boskovic.
Za krásného počasí se zúčastnilo 10 turistů, ušli jsme 10 km,
vedla Marie Tejkalová.
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Spartak Adamov, z.s., hokejový oddíl

Bruslení pro všechny

Dvě soboty bruslení 22. srpna v Brně a 29. srpna v Blansku
zorganizoval jako již tradičně hokejový klub Spartaku Adamov ve spolupráci s firmou KF mont a malířství, natěračství,
lakýrnictví Dušan André na konci prázdnin. Na akci v Brně byla
účast vysoká a dá se říct, že bylo plno. Do Blanska se přihlásilo
méně zájemců, ale nakonec vzhledem k počasí lidi místo výletu zvolili brusle. Všichni si zabruslili, zahráli hokej a protáhli
tělo. Každé dítě dostalo za svou snahu pár sladkostí a dostalo
se i na rodiče. Kdo nepřišel, může litovat.
Již teď se všichni těší na další akci.
za hokejový oddíl Alois Kožený

20

Spartak Adamov, z.s., hokejový oddíl

Turnaj v tenise

V sobotu 5. 9. 2020 od ranních hodin hokejisti zorganizovali
Turnaj v tenise. Počasí jsme objednali vynikající, nikdo si nemohl stěžovat.
Vzhledem k hladu po dovolených nebyla účast velká, ale
i tak se hrálo až do šera a soutěžící si sáhli až na samé dno sil.
Do Turnaje se přihlásili čtyři dvojice. Ti, co přišli později, vzhledem k rozehranosti turnaje nemohli být zařazeni do Turnaje
a museli vzít za vděk kurtem č. 2, kde sváděli jednotlivci tuhé
boje na vysoké úrovni. Exceloval zejména Petr Koubek a Milan Juřena.

Dobeš a Milfait začali suverénně, ale na Váňu dolehla únava po večerním běhu Brnem z předešlého dne a Dolfa na vše
sám nestačil. Vyškolili je Dvořák se Synkem. Sice těsně, ale počítá se.
Dvojice Dvořák a Synek podávali nejvyrovnanější výkony.
Velice jim pomohlo Milanovo excelentní podání a dobrá hra
na síti Ondry.

Do hlavního Turnaje nastoupili dvojice ve složení:
Kubíček Petr – Mihok Radoslav
Dobeš Ivo – Milfait Tomáš
bratři Josef a Pavel Klímové
Dvořák Milan – Synek Ondřej
V základní skupině se hrálo každý s každým.
Kubíček a Mihok se po úvodním debaklu rozehráli k vynikajícím výkonům a další zápasy vyhráli. Je vidět, že kluci se
potřebovali rozehrát a pak soupeřům nedali šanci. No prostě
zkušenost…
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Bratři Klímové prohráli, co se dalo, byla vidět nesehranost.
Postupem času se zlepšovali, ale na vítězství to nestačilo.
Po odehrání zápasů v základní skupině pokračoval Turnaj až
do finálních bojů. Boje pokračovaly dál až do šera a nejlépe
koncovku zvládla dvojice Dobeš – Milfait. Sice nejtěsnějším
rozdílem 6:5. O třetí místo vyškolili s přehledem Kubíček s Mihokem dvojici J. a P. Klímovi. Mladí se mají ještě co učit.
Konečné pořadí:
1. Dobeš – Milfait
2. Dvořák – Synek
3. Kubíček – Mihok
4. bratři Klímové
Již dnes se těšíme na další ročník.
za hokejový oddíl Alois Kožený

Střípky z historie
adamovského sportu, 40. díl
Členská základna lyžařského oddílu, která v sedmdesátých letech dosahovala počtu mnoha desítek lidí, se v polovině let
osmdesátých rozrostla na 120 až 130 osob, z toho zhruba polovinu tvořila mládež.
Dospělí členové se především zapojili do budování lyžařského areálu Pod dráty. Již bylo sděleno, že první etapa výstavby
byla dokončena ještě v sedmdesátých letech. Druhá etapa pak
byla zkolaudována v prosinci roku 1984. Zpráva v týdeníku
Směr z této doby uvádí, že v minulých šesti letech bylo odpracováno přibližně 13 tisíc brigádnických hodin, během nichž
bylo upraveno a pak udržováno jednak 2,5 hektaru zatravněných sjezdových tratí, jednak označených běžeckých tras.
Byly vybudovány trafostanice, elektrický lyžařský vlek LV-200
a jeho osvětlení a rovněž osvětlení sjezdovky pro večerní provoz a také telefonní spojení startu s cílem. Byly postaveny dva
účelové objekty, a to strojovna a pokladna vleku s oddílovou
klubovnou v podkroví a lyžařská šatna se skladem a sociálním
příslušenstvím. V roce 1986 byla při závodech v obřím slalomu úspěšně ověřena nová elektrická časomíra měřící výsledky závodu s přesností setiny sekundy. Ke komplexnímu dobudování tohoto střediska byla ještě rozpracovávána třetí etapa,
ale k její plné realizaci nedošlo. Areál sloužil kromě sportovní
přípravy a konání závodů samozřejmě také k rekreačnímu lyžování.
Lyžařský rok pro nadmořskou výšku svahu Pod dráty (kolem
400 m) měl vrchol v měsících lednu a únoru, s menší pravděpodobností výskytu dostatečné sněhové pokrývky se dalo
počítat ještě v prosinci či březnu, výjimečně pak v listopadu
a dubnu. Na lyžařské závody bylo nutné na začátku a zejména na konci kalendářní zimy vyjíždět mimo okres především
do Jeseníků, Beskyd nebo Orlických hor. Obdobná lyžařská
střediska na okrese Blansko, kterými byly Hořice nad Blanskem, Hluboké u Kunštátu a Olešnice, se nacházely ve vyšších
nadmořských výškách, což je umožňovalo využívat po delší
dobu v roce.
K pořádání závodů disponoval oddíl desítkou rozhodčích. Nejčastěji v listopadu se v lyžařském areálu Pod dráty uskutečnilo
deset ročníků závodů v suchém slalomu a v lesním běhu, poslední v roce 1989. Během lyžařské sezóny, pokud to sněhové
podmínky umožnily, byly v areálu uspořádány alespoň dva závody. Na začátku roku to býval přebor Adamova v běhu na ly22

žích a v jedné sjezdové disciplíně, kterého se účastnili i závodníci z oddílů okresu Blansko.
Soutěžní lyžařská činnost oddílu byla soustředěna do měsíců
ledna až března, někdy zasáhla částečně i do prosince a dubna. Měsíce říjen a listopad předcházející zimě bývaly využity
k účasti na závodech určených pro porovnávání fyzické kondice. K tomu sloužily lyžařské přespolní běhy a tzv. suché slalomy. K přípravě byl využívány také tréninky ve vyšších nadmořských výškách v zařízeních patřících oddílům jiných tělovýchovných jednot. V letních prázdninových měsících adamovští lyžaři jezdili na kole a např. také zkoušeli windsurfing
na jedovnickém rybníku, na podzim se zajíždělo na sjezdovky
s umělým povrchem. Každoročně lyžařská mládež absolvovala letní i zimní tréninkové tábory a soustředění.
Pro práci s mládeží disponoval oddíl čtyřmi vyškolenými trenéry a zhruba deseti cvičiteli. Největší podíl na dosažených
výsledcích oddílu měl vedoucí trenér a metodik Jiří Čtvrtníček. Jemu vydatně pomáhali Luboš Buchta, František Novák,
Milan Paděra a také aktivně závodící Josef Oujeský a Jolana
Nováková.
K oddílovým sportovním milníkům náleží první vyjeté III. výkonnostní třídy žactva a mládeže, k čemuž došlo v roce 1980.
V následujícím roce byly vybojovány i vyšší druhé výkonnostní
třídy a mimo jiné byly získány čtyři tituly okresních přeborníků. V roce 1984 bylo v oddílu 6 držitelů II. výkonnostní třídy
(VT). V roce 1985 zvítězil oddíl v okresním poháru ve sjezdových disciplínách a také dosáhl do té doby nejlepšího umístění
v rámci kraje. Po převážnou většinu osmdesátých let se v okrese umisťovala družstva žactva, dorostu i dospělých na druhém místě za družstvy Spartaku Metra Blansko, v letech 1987
a 1988 byli dospělí na okrese dokonce nejlepší.
Věkovou skupinou žactva prošlo během osmdesátých let velké množství adeptů, z nichž téměř stovka se dostala do popředí výsledkových listin. Většina z těch, kteří začínali v žákovských kategoriích kolem roku 1980, vydržela po celé desetiletí a posunula se během této doby až do kategorie dospělých. Členů oddílu, kteří získali výkonnostní třídu nebo se stali
okresními přeborníky, jsou asi čtyři desítky. Uvedu je v následujícím přehledu, snad jsem nikoho významného nevynechal.
Především je třeba zmínit Jolanu Novákovou, která se soutěžním lyžováním začala jako mladší žačka. Několik let získávala
ve sjezdových disciplínách II. VT, byla několikanásobnou přebornicí okresu a prosazovala se na krajské úrovni. Na lyžích též
dobře běhala a i zde byla v mládí přebornicí okresu. Od roku
1986 jezdila za oddíl VŠTJ Technika Brno. Již od dorosteneckého věku se začala podílet na výcviku žactva, později plnohodnotně plnila funkci trenérky.
Do brněnského oddílu Technika přestoupil v roce 1986 spolu s J. Novákovou v době studií také Petr Málek. I on byl nositelem II. VT ve sjezdových disciplínách a vícenásobným přeborníkem okresu. Podařilo se mu dokonce stát se v roce 1985
krajským dorosteneckým přeborníkem v obřím slalomu, což
mu dalo právo startovat na přeboru ČSR. O rok později obsadil
na krajském přeboru v této disciplíně bronzovou příčku. Startoval též na lyžařských běžeckých závodech.
Do skupiny držitelů II. VT a četných okresních přeborníků
ve sjezdových disciplínách patřili také Martin Kubíček, Milan
Paděra, Milan Dohnal, Tomáš Dvořák, Josef Beránek a Martin
Odehnal. První tři uvedení se nevyhýbali ani závodům na běžkách.

Z první generace, do které lze počítat závodníky, kteří se sportovnímu lyžování začali věnovat na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let a kteří také dosáhli dobrých výsledků, je
třeba jmenovat ještě Kamila Bednáře a Ivo Kubíčka, kterým se
dařilo i v bězích, dále Petra Chrástu, Petra Drmelu, Pavla Jirků,
Evu Školařovou a Jiřího Neumanna. Postupně se k nim v průběhu dalších let přidávali sestry Eva a Petra Kujovy, Radim
Hédl, Jitka Fojtová, Libor Čípek, Pavla Blažová a Iva Pernicová,
kteří většinou začínali již v kategorii nejmladšího žáctva.
Nejvýznamnějšími představiteli lyžařů-běžců byli Radek Peterek a Zdeněk Uxa, kteří u tohoto sportu vydrželi po celá osm-

desátá léta. V jejich první polovině si velice dobře vedly Monika Bartošíková, která se prosazovala zejména na podzimních
lyžařských krosech, Šárka Školařová, Martina Kotasová, Radka
Barbořáková, Ilona a Jitka Šulcovy a Michaela Uxová. Poslední
tři uvedené dívky vydržely nejdéle, zhruba do roku 1986. Většina z uvedených v tomto odstavci startovala i na závodech
ve sjezdových disciplínách. Ve druhé polovině osmdesátých
let si několik prvenství na okresních závodech vybojoval mezi
muži Josef Oujeský.
-dtk-

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

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE,
TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, ELEKTŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.maliribrno-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 laminátových 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 zednické, obkladačské, malířské a instalatérské práce. Volejte
604 727 178. Cena dohodou.

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

♦♦ Mladí

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

♦♦ Koupím

zahradu
Tel: 725002155.

nebo

chatu

se

zahradou.

♦♦ Koupím menší byt 1+kk max 2+1.Telefon: 601325211.
♦♦ Nabízím hodiny Aj a Nj nebo doučování těchto jazyků. Vy-

učovací hodina, tj. 45 minut, Kč 300,-, při skupinové práci
cena dohodou. Mgr. Zuzana Šlechtová, mail: zuzana@anglictinavadamove.cz

♦♦ Pronajmu dlouhodobě tři zděné garáže v Adamově

na ulici Plotní. Nájem od 1.1.2021. Informace na tel.
777 041 491.

♦♦ AEROBIK – POSILOVÁNÍ, Adamov - Horka, Komenského,

vchod zezadu. KDY: STŘEDA v 18:00 – 19:00 hodin. CENA:
50,- Kč. Těší se na Vás Aneta.

♦♦ Bezplatně ocením nemovitost pro potřeby dědického říze-

ní. Volejte na tel. 604 533 466 nebo pište na karel.hynst@
re-max.cz.

♦♦ Prodám garáž na ulici Plotní. Informace na tel. 725 444 631.
Hana Klementová, MBA
Váš realitní makléř z Adamova
Prodám vaši nemovitost bezpečně, rychle,
výhodně
Tel. 778 525 754

Email: klementova@rkcoloseum.cz

720 163 032
PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM
WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ
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NEOMEZENÝ GIGABIT INTERNET V ADAMOVĚ

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ
aktuálně 86 programů z toho 57 v HD

Roman Pilát

C

Nabídka platí pro objednávky do 31.10.2020 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

ADA-NET KLASIK

ADA-NET STANDARD

ADA-NET STANDARD+

včetně televize

včetně televize

včetně televize

včetně televize

25/25 Mb

50/50 Mb

450,-

6 měsíců
za

360,-

500,-

9 měsíců
za

360,-

OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní číslo technika
721 253 592 - Marek Slouk

100/100 Mb 1000/1000 Mb

600,-

600,-

12 měsíců

12 měsíců

za

za

360,-

NOVĚ: BONUS ZDARMA ! Gigabitové přípojky dostupné bez příplatku v dalších
domech. 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.

( 608887840

www.ada-net.cz

360,-

AUTOMATICKÝ BONUS
ZDARMA BEZ PŘÍPLATKU
PRO UŽIVATELE TARIFU
STANDARD 100/100

49 %

OBJEKTŮ
PŘEPOJENO
NA GIGABIT

57 HD programů
až 86 TV programů

až

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
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