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Lea Sto‰ková pfii své prezentaci  

Hned dvû setkání, která koncem záfií pofiádalo
Mûstské kulturní stfiedisko Adamov, byla urãena pro
ty zájemce, ktefií se chtûjí na akcích nûco nového
a zajímavého dozvûdût, ale chtûjí se i pobavit, 
popfiípadû se zapojit do soutûÏení. První setkání na-
zvané „Ten dûlá to a ten zas tohle” pfiedstavilo pfií-
tomn˘m trojici lidí se zajímav˘m povoláním nebo 
koníãkem. Aãkoliv se jednalo o náhradníky za pÛ-
vodnû dojednané hosty, byli tito náhradou opravdu
skvûlou. Jako vÏdy zaãalo setkání „odtajnûním” po-
volání nebo koníãka na‰ich hostÛ. Nûkdy staãily
k indicii jedna dvû otázky a v‰em bylo jasné, co ná‰
host dûlá. První, Ing. Pavel Koneãn˘ - zástupce ve-

doucího polesí Vranov, nás zasvûtil do informací
o Mendelovû univerzitû v Brnû, ·kolním lesním
podniku MasarykÛv les Kfitiny a pfiidal fiadu zajíma-
vostí o okolní pfiírodû. Druh˘ host, vlastnû hosté dva
– manÏelé Srbovi z Blanska pfiedstavili pfiítomn˘m
„novodobou sanitku”. Mnoho náv‰tûvníkÛ akce
o nabízen˘ch sluÏbách sly‰elo na místû poprvé.
Tfietím hostem byla Alena Kubínová se synem
Romanem. Oba mají stejného koníãka – jsou bube-
níky na draãích lodích. V‰echna povídání doplnily
promítané fotografie nebo videa, a tak jsme si v‰echny
na‰e hosty mohli pfiedstavit pfiímo v jejich 
zamûstnání nebo pfii provozování prezentované záliby.

Poslední záfiijov˘ t˘den se konala akce druhá. Pod názvem „Kdo si
hraje – nezlobí...” se skr˘vá setkání, pfii kterém si pfiítomní seniofii (pro
ty je akce urãena) „hrají”, trénují pamûÈ a soutûÏí. Nûkdy se do pfiíprav
akce zapojí získan˘ patron. Stejnû tomu bylo i tentokrát. Paní Lea
Sto‰ková, která je spolumajitelkou nûkolika prodejen s kofiením, oleji
a dochucovadly, mi pomohla pfiipravit setkání opravdu jiné. V‰e bylo
totiÏ o produktech, které najdeme v jejich prodejnách, hlavnû o kofie-
ní. V první ãásti si paní Lea pfiipravila nûkolik zajímavostí k pûtici ko-
fiení, v druhé ãásti jsme opût soutûÏili. Mohli jsme ochutnat desítku
vzorkÛ bylin a kofiení a tyto pojmenovat. O kaÏdém z nich nám potom
ná‰ host povyprávûl, jak a kde se získává a k ãemu se pouÏívá. V̆ hry
pro v˘herce nemohly vypadat jinak – ãekaly na nû balíãky kofiení.

UÏ nyní pfiipravujeme obdobná setkání na fiíjen. Budeme se tû‰it
na dal‰í posezení plná zajímavostí, soutûÏí a pohody.

Text a foto: Jitka Králíãková

Zajímavá setkání v Adamovû

Zveme Vás na besedu Jirky Kolbaby 
tentokrát na téma Poklady Alja‰ky a západní Kanady

15. listopadu 2018 v 18.30 
Sál HospÛdky na Toãnû Tûchov

Pfiedprodej v HospÛdce Na Toãnû. Vstupné 200 Kã v pfiedprodeji / 230 na místû
Rezervace emailem na jana.skotak@seznam.cz nebo tel. 724 266 931

POZVÁNKA


