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Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nadáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Panímámo zlatičká
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka,

nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička

do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?

Upletl jsem pomlázku
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,

všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,

než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Za kamny v koutku
Za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
ten proutek se ohýbá,

všem děvčatům našvihá!

Já jsem malý zajíček
Hody, hody, doprovody,

já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já říkal: Ne, ne, ne!
Na remízku mezi poli,

mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,

malovaná vajíčka.

Velikonoční pranostiky 
K období Velikonoc se váže několik pranostik. 

Na Zelený čtvrtek by lidé podle jedné z nich měli jíst převážně zelenou stravu, jako je špenát nebo 
zelí. Pokud bude v tento den sněžit, bude podle pranostiky teplé léto. 

Pokud bude na Velký pátek pršet, bude tento rok špatná úroda. Bílá sobota patřila úklidu 
a přípravám a Nedělní Boží Hod Velikonoční, kdy dívky barvily kraslice, a chlapci pletli pomlázky. 

Nejvýznamnějším dnem je Velikonoční pondělí, které představuje Nanebevzetí Ježíše Krista. Od 
pradávna muži běhali za ženami s vrbovými pomlázkami. Podle tradice měly být poté ženy po celý 

rok silné a zdravé. Ty jim na oplátku dávaly ručně malované velikonoční kraslice.
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KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

KALENDÁŘ AKCÍ NA DUBEN 2015

Funkce Jméno Telefon Mobil
Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473

Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342

Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869

Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631

Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015

Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472

Správa majetku města Ing. Radek Malý, vedoucí 516 499 626 773 990 468

Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Dana Hnátovičová 516 499 635 724 862 158

Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Ing. Monika Hrubá 516 499 628 773 990 470

Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187

Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213

Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632

Poplatky Silvie Můčková 516 499 629

Pokladna,zpravodaj Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476

Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny Pavel Ševčík 516 499 637 602 135 764

Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 636 773 990 469

Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352

Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387

Datum Čas Název akce Pořadatel
1. 4. 15:00 Pletení pomlázek a zdobení velikonočních vajíček MKM
4. 4. VepřoCup – volejbalový turnaj mix pro starší ročníky TJ Sokol Adamov
4. 4. 08:00 Velikonoční turnaj ve stolním tenisu TJ Spartak Adamov – oddíl st. tenisu
5. 4. Turnaj ve stolním tenisu mládeže do 18let TJ Spartak Adamov – oddíl st. tenisu
5. 4. 14:00 Fotbal muži: FK Adamov–Sokol Lažany FK Adamov
8. 4. a 15.4. XI. ročník vybíjená – ml. žákyně, st. žákyně ZŠ a MŠ Adamov
5. 4. 14:00 Fotbal muži: FK Adamov–Sokol Lažany FK Adamov
9. 4. 17:00 Jarní úklid kolem MKM MKM
9. 4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21
10. 4. Přednáška o ekologii a vlivu opylovatelů na tvorbu krajiny ZO ČSV Adamov
10. 4. 16:00 Turnaj v badmintonu MKM
12. 4. 15:00 Jiří Lukeš… račte vstoupit! MKS společenské centrum
16. 4. 14:00 Den krásy s Marry Kay MKM
26. 4. 16:00 Fotbal muži: FK Adamov-Sokol Vísky FK Adamov
30. 4. 16:00 Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

Otvírání studánek – Konšelova studánka TJ SPARTAK – oddíl turistiky
Fotbal – Muži – FK Adamov–Letovice FK Adamov
Velikonoční Křetínka TJ SPARTAK – oddíl turistiky
Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov
Fotbal – Muži – FK Adamov–Lysice FK Adamov
Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO



�

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova

Na 4. jednání Zastupitelstva města 
Adamova konaném dne 26. 2. 2015 byl vzat 
na vědomí zápis z 2. jednání Finančního vý-
boru konaného dne 19. 2. 2015. Schválen byl 
i jeho statut a jednací řád.

Zrušena byla obecně závazná vyhláška 
Města Adamova č. 2/2007 o poskytování by-
tových náhrad z důvodu platnosti nového 
občanského zákoníku.

Zastupitelstvu města Adamova bylo 
předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na projekt „Systém likvidace biologicky roz-
ložitelného komunálního odpadu ve měs-
tě Adamov“ ze dne 6. 2. 2015 s výší dotace 
1 380.115,00 Kč. Dotace byla rozhodnutím 
zastupitelstva přijata.

Schválen byl rozpočtový výhled města 
Adamova na r. 2015–2017 a rozpočet pro rok 
2015 jako vyrovnaný včetně stanovení závaz-
ných ukazatelů pro své příspěvkové organi-
zace (Základní škola a mateřská škola Ada-
mov, příspěvková organizace – 7 182 500,- 
Kč; Městské kulturní středisko Adamov, pří-
spěvková organizace – 2 450 000,- Kč).

Na základě výsledků bodového ohod-
nocení a návrhu získaných hodnot dotací 
z rozpočtu města pro přímou podporu spor-
tu a tělovýchovy na I. pololetí r. 2015 byly 
schváleny smlouvy s FK Adamov, Šipkovým 
klubem Adamov, Sdružením hráčů pétanque 
Fenyx, TJ Sokol Adamov, TJ Spartak Adamov, 
Judo Klub Samuraj Adamov a Občanským 
sdružením Volejbal Adamov.

Ing. Petr Kupka, vedoucí JSDH Adamov 
svou prezentací seznámil přítomné se zá-
měrem pořídit novou cisternovou automo-
bilovou stříkačku včetně návrhu financová-
ní z dotačních zdrojů. Bylo vzato na vědomí 
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace na 
rok 2015 v rámci reprodukce požární tech-
niky pro jednotky požární ochrany a vydán 
souhlas s realizací projektu s názvem „Poříze-
ní nové cisternové automobilové stříkačky“.

Byl přednesen názor na výši nájemné-
ho v bytovém domě Komenského 6 a jeho 
srovnání s obvyklou výší nájemného v loka-
litě Adamova. Dále bylo uvedeno, že někte-
ří nájemníci si svého bydlení neváží a nedo-
držují zákonné normy chování. A v takových 
případech, pokud nedostačuje domluva 
a nepřiměřené chování odpovídající sluš-
nému se neustále opakuje, nemělo by již 
docházet k prodlužování nájemních smluv. 
Snahou města by mělo být, aby na Komen-

ského bylo slušné bydlení a aby nájemci pla-
tili přiměřené, nikoliv přemrštěné nájemné. 
Zastupitelé se touto problematikou budou 
zabývat na některém z příštích zasedání. 
Pro jednání finančního výboru bude zpraco-
ván materiál s finanční bilancí do roku 2014 
a výhledem na 2015–2021, včetně výhledu 
údržby v bytovém domě Komenského 6. 
Dále pak informace o vypořádávání se s urči-
tými problémovými nájemníky v minulosti, 
rozbor deregulace nájemného, navyšování 
nájemného a jeho důvody. Rovněž pak práv-
ní problematika nájemních smluv.

Z jednání Rady města Adamova
Na 9. schůzi Rady města Adamova ko-

nané po zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 
2015 byly vzaty na vědomí zápisy z 1. za-
sedání komise PZMA + MA21, 3. zasedání 
Kulturně informační komise a 4. schůze lik-
vidační komise.

Byla stanovena kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání a schválen roz-
pis rozpočtu na r. 2015, včetně platebního 
kalendáře pro poskytování neinvestičního 
příspěvku a investičního transferu příspěv-
kovým organizacím zřízeným městem.

Na 10. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 9. 3. 2015 byla schválena smlou-
va s firmou SMERO, spol. s r.o. pro rok 2015 
o zajištění odběru zboží v rámci náhradního 
plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.

Udělena byla výjimka prodloužení doby 
ukončení veřejné produkce „5. ples města 
Adamova“ do 03:00 hodin.

Schváleno bylo na žádost ředitelky ZŠ 
a MŠ Adamov zapojení do dotačních pro-
gramů „Kompenzační pomůcky pro žáky se 
zdravotním postižením“, „Podpora zabezpe-
čení škol a školských zařízení“ a „Škola pod-
porující zdraví v roce 2015“.

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na pro-
vádění služeb v oblasti odpadového hospo-
dářství a provozování sběrového dvoru byla 
snížena cena za likvidaci odpadu ve spalov-
ně SAKO Brno.

Uzavřena byla rámcová smlouva na do-
dávku motorové nafty s Mendelovou uni-
verzitou v Brně.

V rámci příprav na stavbu přístupového 
chodníku na ulici Sadová k bytovému domu 
Sadová 23, 25, 27 byla uzavřena smlouva 
o realizaci překládky sítě elektronických ko-
munikací společnosti O2 Czech Republic a.s. 
a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení slu-
žebnosti v rozsahu realizované překládky.

Na základě dříve předloženého aktuali-
zovaného přehledu společenství, zapoje-
ných do údržby zeleně a chodníků v okolí 
bytových domů na pozemcích ve vlastnictví 
Města Adamova, byly schváleny výše finanč-
ních transferů pro jednotlivá SVJ.

Schváleny byly roční účetní závěrky Měst-
ského kulturního střediska Adamov, příspěv-
kové organizace a Základní školy a mateřské 
školy Adamov, příspěvkové organizace za 
rok 2014.

Na základě žádosti Cirkusu Wertheim 
byla uzavřena smlouva o krátkodobém ná-
jmu pozemku hřiště Ronovská s Josefem 
Wertheimem.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

Zprávy z radnice

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 3. 3. 2015 Ludmila Pokorná, 70 roků, Sadová 3
 7. 3. 2015 Věra Fialová, 93 roků, Fibichova 17
 9. 3. 2015 Vlasta Pechová, 88 roků,  

Petra Jilemnického 8
 9. 3. 2015 Miloš Vybíhal, 75 roků, 

Komenského 15
 12. 3. 2015 Anna Hedejová, 70 roků, 

Komenského 23
 19. 3. 2015 Alena Trávníčková, 70 roků, 

Sadová 23
 19. 3. 2015 Terezie Nováková, 70 roků, 

Hybešova 14
 20. 3. 2015 Mária Stloukalová, 81 rok,  

Sadová 23
 21. 3. 2015 Helena Kočí, 70 roků, 

Komenského 5
 22. 3. 2015 Květa Svobodová, 80 roků, 

Sadová 5
 23. 3. 2015 Helena Zachrdlová, 82 roky,  

Petra Jilemnického 4
 25. 3. 2015 Jaroslav Páč, 83 roky, 

Komenského 11
 28. 3. 2015 Věra Böhmová, 75 roků, Sadová 27
 31. 3. 2015 Jaroslava Burešová, 80 roků, 

Údolní 2 

Úmrtí
 20. 2. 2015 Vlastimil Češka, roč. 1955, 

Družstevní 2
 21. 2. 2015 Marta Vacková, roč. 1943,  

Sadová 27
 2. 3. 2015 Mgr. Marcela Bočková, roč. 1943, 

Komenského 7
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Základní škola a mateřská škola Adamov,  
příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pro školní rok 2015/16 se uskuteční zápis do mateřské školy:

úterý 21. 4. 2015 v době od 14:00 do 17:00 hodin
v budově MŠ P. Jilemnického1 a v budově MŠ Komenského 6.
Bližší informace o zápisu je možné získat ve výše uvedených mateřských 
školách, v sídle školy (ZŠ Komenského 4) a na webových stránkách školy. 

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku, která je potvrzena lékařem. 
Přihlášku je možné vyzvednout v jednotlivých mateřských školách nebo 

stáhnout z webových stránek školy.
Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy

Provoz adamovských mateřských škol 
o letních prázdninách

MŠ Adamov PROVOZ UZAVŘENÍ

Komenského 6
1. července – 17. července 2015 20. července – 21. srpna 2015

24. srpna – 31. srpna 2015

Komenského 4 24. srpna – 31. srpna 2015 1. července – 21. srpna 2015

P. Jilemnického 1
1. července – 3. července 2015 7. července – 7. srpna 2015

10. srpna – 31. srpna 2015

Změna svozu 
odpadu  

– Velikonoce
Svozová společnost van Gan-

sewinkel, a.s. oznamuje občanům 
města Adamova, že z důvodu veli-
konočních svátků dojde ke změ-
ně svozu směsného komunálního 
odpadu v tomto týdnu. Řádný svoz 
připadající na čtvrtek dne 9. dubna 
2015 proběhne v náhradním termí-
nu, a to v pátek dne 10. dubna 2015. 
Žádáme občany, aby na tento den 
přistavili své popelnice ke komu-
nikaci a řidiče žádáme o ohledupl-
nost při parkování svých vozidel. 

Odbor SMM

INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ  
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z února 2015 
konkrétně:

Na strážníky se obrátila starší paní, která 
neměla nikoho, s kým by mohla řešit problém 
spočívající v doručování písemností na její 
adresu, které byly určené jinému adresátovi. 
Jelikož se dopisy množily a paní měla opráv-
něnou obavu z případných exekucí, kontak-
tovala strážníky. Tito sice nemají „v popisu 
práce“ řešit podobné případy avšak z lidské-
ho hlediska bylo samozřejmostí, že se snaži-
li jmenované pomoci. Kontaktovali Českou 
poštu a podařilo se jim vypátrat člověka, kte-
rému byly písemnosti určeny. Muž si omylem 
nahlásil adresu pro doručování jinam, než se 
fakticky zdržoval. Oznamovatelka byla nako-
nec ráda, že se na strážníky obrátila a strážní-
ci měli radost, že mohli i takto nestandardně 
pomoci člověku v nouzi. 

Již tradičními výjezdy strážníků se stávají 
osoby, které se posilní alkoholickými nápoji 
a poté nezvládnou svoji cestu domů a usnou 





na ulici. Ve většině případů ještě potřísněny 
různými tekutinami vypovídající o tom, že 
ve svém stavu nebyly schopny dojít ani na 
toaletu, kde by vykonaly tělesnou potřebu. 
O tom by mohl vykládat i muž, kterého stráž-
níci nalezli spát na ul. Hradní. Měl zřejmě št ěs-
tí, že usnul na veřejně frekventovaném místě 
a mohl ho někdo nalézt, jelikož teplota v noci 
se pohybovala pod bodem mrazu. Na místo 
byla přivolána ZZS, která kromě podchlazení 
na muži neshledala žádné zranění, a proto jej 
strážníci převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici Brno – Černovice k vystřízlivění. 

K nevhodně se chovající zákaznici zavolala 
strážníky obsluha restauračního zařízení v Ada-
mově. Žena byla zjevně pod vlivem alkoholic-
kých nápojů a obsluha jí proto odmítla další 
alkoholické nápoje prodat, s čímž nesouhlasi-
la a jasně dávala své rozhořčení najevo nadáv-
kami a pokřikováním. Dále ostatním hostům 
upíjela jejich alkoholické nápoje. Strážníci 
ženu upozornili, že je ve stavu, kdy jí obsluha 



další alkoholické nápoje nemůže, s dodržením 
zákonných ustanovení, prodat. Také ji upozor-
nili, že se dopouští přestupku proti občanské-
mu soužití, kdy obsluhu restaurace uráží na cti 
a ať svého jednání zanechá. Jmenovaná i přes 
upozornění strážníků ve svém jednání pokra-
čovala a proto ji doporučili, aby z restaura-
ce odešla, než budou muset realizovat svoje 
oprávnění a předvést ji na policii nebo převést 
na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízli-
vění. Jmenovaná, za přispění svých kamarádů, 
z místa odešla. Bohužel nedošla daleko, neboť 
řekněme za hodinu obdrželi strážníci totožné 
oznámení od obsluhy jiného restauračního 
zařízení, kam se žena přemístila. I zde žena 
obtěžovala hosty restaurace a dožadovala se 
alkoholických nápojů. Strážníkům již nezbyla 
jiná možnost, než ženu převést k vystřízlivě-
ní na protialkoholní záchytnou stanici Brno 
– Černovice.

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov
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Systém likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve městě Adamov
Město Adamov od roku 2015 přistoupí na třídění další složky komunálního odpadu, a to na biologicky rozložitelný odpad. Projekt je realizován za 
finanční podpory z Operačního programu životní prostředí.

Náplní tohoto projektu je:
oddělit sběr, svoz a likvidaci rostlinného odpadu, zbytků potravin, posekané trávy atd. od směsného komunálního odpadu, 
být tak šetrnější k životnímu prostředí,
snížit tak výdaje města za odpadové hospodářství, což může mít i pozitivní dopad na výši poplatku za odpad.

Realizovaný projekt na území našeho města lze rozdělit do tří hlavních částí:
1. sběr biologicky rozložitelného materiálu v sídlištní zástavbě,
2. sběr a likvidace rozložitelného materiálu v rodinné zástavbě a v okolí bytových domů (spolupráce s SVJ),
3. výstavba mezideponie pro potřeby ukládání biologického odpadu po údržbě veřejné zeleně a ukládání většího množství rostlinného odpadu.

Sídlištní zástavba – sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu - kompostejnery.
Od 1. 4. 2015 budou do sídlišť Horka a Ptačina rozvezeny plastové nádoby o objemu cca 240 litrů – hnědé popelnice. O tyto nádoby budou rozší-
řena místa současných kontejnerových stání – směsný, papír, plasty, někde i sklo.
Do nádob - kompostejnerů patří pouze bioodpad rostlinného původu:
– z domácností: zejména zbytky ovoce a zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů, vyluhované čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky pečiva, 

skořápky z ořechů; 
– ze zahrad: zejména posekaná tráva, plevel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina (kořeny i listy), kousky větví stromů i keřů (do 30 cm), hobliny, pi-

liny, kůra, štěpka. 
Tyto nádoby budou pravidelně vyváženy jedenkrát týdně - v pátek.

Rodinná zástavba, spolupracující SVJ - kompostéry
Na základě žádosti bude poskytnuto 40 ks kompostérů majitelům rodinných domů nebo jednotlivým SVJ, která přistoupila na údržbu zeleně 
v okolí svých bytových domů. Jedná se o nádoby o objemu 900-1000 litrů a lze v nich zpracovávat rostlinný odpad. Vzniklý kompost pak lze využít 
pro zahradnické účely.
Poskytnutí nádob bude formou bezplatné výpůjčky, na základě sepsané smlouvy a povinností fyzické osoby nebo SVJ je závazek, že zařízení bude 
minimálně 5 let (doba udržitelnosti projektu od závěrečné monitorovací zprávy) využívat a bude odpad likvidovat touto k životnímu prostředí 
šetrnou cestou. V případě poškození, zcizení – je nutné zařízení nahradit z vlastních zdrojů domkaře nebo SVJ. Po ukončení udržitelnosti zařízení 
přechází bezplatně na uživatele – domkaře nebo SVJ.
O možnost zapůjčení mohou fyzické osoby nebo SVJ žádat na kontaktech:
Jiří Němec, místostarosta  tel. 775 170 869, 516 499 627 e-mail: jiri.nemec@adamov.cz
O pořadí žadatelů rozhodne čas podání žádosti. První žádosti budou přijímány od 30. 3. 2015. Dále bude individuálně dohodnut podpis smlouvy 
o výpůjčce a termín dovozu zařízení na uvedenou adresu.

Výstavba nové mezideponie u bývalého házenkářského hřiště
Dne 16. 3. 2015 dojde k předání staveniště na pozemku parc. č. 425/5 k výstavbě nové mezideponie pro ukládání biologicky rozložitelného odpa-
du. Stavební práce začnou dle aktuálních klimatických podmínek, s ohledem na současný vývoj počasí se dá předpokládat neprodleně. Práce by 
tak mohly být ukončeny na začátku vegetačního období a přechod na nové využívání mezideponie bude tedy co nejméně znamenat komplikace 
při ukládání zbytků rostlinných materiálů ze zahrad a veřejné zeleně. 
Po dobu výstavby bude umístěn 1 ks kontejneru v uvedené lokalitě. Ten bude po naplnění vyvážen.
Po uvedení do provozu bude stanoviště vybaveno 2 ks velkých kontejnerů a kójí na větve. Kontejnery budou po naplnění vyprazdňovány a větve 
dle potřeby štěpkovány (sníží se objem přepravované hmoty).

Děkujeme, že třídíte odpad, šetříte životní prostředí. 
Tříděním vyděláváte.

Odbor SMM
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Obě studánky, které si v tomto čísle Zpra-
vodaje představíme, leží poblíž cesty vyzna-
čené žlutou turistickou značkou. Je třeba 
ale upozornit na skutečnost, že Adamovem 
jdou trasy značené žlutou barvou dvě. Jedna 
z nich vede z Máchova pomníku přes Sme-
tanovo náměstí a náměstí Práce na Vranov. 
Nás dnes bude zajímat ta trasa, která je při-
vedena do Adamova z Babic a prochází měs-
tem přes vlakové nádraží a sídliště Ptačinu.

Vyjdeme-li od rozcestníku na tomto síd-
lišti, pak nás žlutá značka nejprve zavede 
ke studánce Ptačí svatyně. Od ní značená 
cesta klesá do údolí Svitavy až na úroveň 
silnice spojující Adamov s Bílovicemi. Tuto 
silnici mohou využít ti, kteří si jako výchozí 
bod cesty ke studánkám zvolili adamovské 
vlakové nádraží. Na značku narazí před kon-
cem oplocení čistírny odpadních vod, která 
leží mezi silnicí a řekou Svitavou. Označená 
cesta pokračuje stoupáním ve stráni nad Svi-
tavou. V místě rozcestníku „Pod Ronovem“ 
je třeba přejít na zde začínající turistickou 
značku modré barvy a jít po ní asi 200 m.

V zátočině ve srázu téměř na úrovni ces-
ty uvidíme vodu vytékající z gumové hadice, 

SOUTĚŽ O CENY !!!
Správná odpověď z minulého kola 

s o u t ě ž e 
byla „Muf-
lon“, což 
d o k l á d á 
s n í m e k , 
který nám 
zaslala vý-
h e r k y n ě 
R o m a n a 
Haluzová: 

Jako další výherci byli vylosováni: Ma-
rie Trundová, Milan Čáp, Zdeněk Kyzlink. 

Dnešní soutěžní otázka se týká Slučí 
studánky. Otázka tohoto kola zní, jaké 
letopočty jsou uvedeny na Slučí stu-
dánce?

Z autorů správných odpovědí budou 
vylosování čtyři, kteří obdrží termohrn-
ky s logem kampaně. Odpověď na otáz-
ku zasílejte nejpozději do termínu 12. 4. 

Cesty k adamovským studánkám
která je nasazena na kovovou trubku zabu-
dovanou do malé kamenné zídky Takto upra-
vený zdroj vody nese název studánka „Pod 
Hrádkem“. Zmí-
něným Hrádkem 
se rozumí Ronov, 
po němž dnes zů-
staly jen nepatrné 
zbytky na vrcholu 
stráně, v níž se stu-
dánka nachází. Pro-
to se setkáme také 
s názvem studán-
ka „Pod Ronovem“. 
Poblíž upraveného 
výtoku vody je po-
stavena dřevěná 
lavička. Vodní zdroj 
má střední vydat-
nost na úrovni přibližně 1,2 l/min. Souřad-
nice studánky jsou 49° 16‘ 58,7‘‘ N a 16° 40‘ 
12,4‘‘ E, její nadmořská výška je 264 m.

Od studánky se vrátíme zpátky k rozcest-
níku a budeme pokračovat po stezce vedou-
cí svahem na místo, kde stával hrad Ronov. 
Z něj je značená cesta vedena po vrcholu 

hřbetu a po více 
než 1 km narazíme 
na další rozcestník 
„Mufloní studánka“. 
Z něho vede odboč-
ka po nevýrazných 
schůdcích do údolí, 
v němž se Mufloní 
studánka nachází. 
Jedná se o jednu 
z mladších studá-
nek, neboť byla 
postavena teprve 
v roce 1971. Přes-
to prošla již v roce 
1991 obnovou. 

Studánka vypadá pěkně a její okolí se zřejmě 
pravidelně udržuje. Na plošině těsně nad stu-
dánkou jsou nyní zbytky ohniště. Na kládách, 
které ho obklopují, je možno si ne moc poho-
dlně sednout. Studánka poskytuje jen málo 
vody v objemu asi 0,15 l za minutu. Její GPS 
souřadnice jsou 49° 16‘ 58,7‘‘ N a 16° 39‘ 17,2‘‘ 
E, nadmořská výška činí 400 m.

Pokud jsme vyšli z Ptačiny a sledovali 
žlutou turistickou značku až k rozcestníku 
nad Mufloní studánkou, pak jsme bez od-
bočky ke studánce Pod Hrádkem urazili 3,7 
km. Tato studánka je však od sídliště Ptačina 
vzdálena jen asi 1,6 km. Stačí od rozcestníku 
vyrazit směrem na Útěchov a brzy uvidíte za 
silnicí Adamov – Útěchov louku, která se na-
zývá Vojenská. Z jejího rohu vychází stezka, 
která po 400 m přejde do klesání ve svahu 
údolí Svitavy a která vyústí na hřišti vedle 
školy na ulici Ronovská. Odtud je již jen kou-
sek k rozcestníku na Ptačině, odkud jsme na 
dnešní vycházku po studánkách vyšli.

2015 na email adamovskestudanky@
seznam.cz nebo ji doručte písemně na 
odbor sociálních a správních věcí MěÚ, 
Pod Horkou 101/2, Adamov. 

Komise PZMA a MA21
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Den Země u Ptačí svatyně
Spolek pro aktivní ochranu Moravského 

krasu Okras Vás zve na druhý ročník Dne Země 
u Ptačí svatyně v Adamově, který se bude ko-
nat v neděli 26. 4. 2015 od 8:00 hodin. Téma-
tem letošního ročníku jsou známé živly Oheň, 
Voda, Země, Vzduch. 

Akce bude zahájena v 8:00 hod. u studán-
ky přibližně dvouhodinovou vycházkou se 
zkušeným ornitologem Jaroslavem Kolečkem, 
během které proběhne ukázka hlasových na-
hrávek, odchytu a kroužkování ptáků. Vycház-
ka bude doplněna výkladem o flóře jarního 
lesa pod vedením botanika správy CHKO Mo-
ravský kras Zdeňka Musila.

Od 10:00 hod. do 15:00 hod. bude probíhat 
program na stanovištích v okolí studánky. Kaž-
dé stanoviště a s nimi spojené aktivity budou 
věnovány jednomu ze čtyř základních živlů.

Můžete se tak těšit na již tradiční košt stu-
dánkových vod, vyzkoušíte si na vlastní kůži 

koloběh vody v přírodě, zjistíte kolik nohou 
má vodní korýš blešivec obývající pramen 
studánky, poznáte, která sýkorka si umí ve 
stromě vydlabat dutinu a kdo si ji zazdívá, jak 
vypadá hejkal a kde se s ním můžete setkat, 
poznáte, čím jsou užiteční půdní živočichové 
a jak zblízka vypadají, proč žížaly vylézají po 
dešti z půdy ven, opečete si vlastního hada, 
nebo pohladíte našeho jeskynního „medvě-
da“ a mnoho dalšího.

Pro nejmenší bude připravena řada hříček 
a soutěží a mimo jiné krátká scénka znázor-
ňující krušný život pravěkých lovců (v 11:00 
a 14:00 hod.).

Pro zájemce o ochranu přírody bude při-
pravena prezentace činnosti Stráže přírody, 
správy CHKO Moravský kras i spolku Okras.

Od 15:00 hod. bude probíhat neformální 
posezení s kytarou u zdejšího ohniště.

Těšíme se na Vás (členové spolku Okras).

 

Městský klub 
mládeže Adamov 

Družstevní 1, ��90� Adamov 
Tel.: ��� 990 ��0, ��� 990 �99;  

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

AKCE NA DUBEN
Středa 1. 4. 2015

PLETENÍ POMLÁZEK, ZDOBENÍ 
VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK

V prostorách MKM. S sebou si přineste 
vyfouklá vejce. Proutí na pomlázky bude 

v klubu připraveno. Od 15:00 hodin.

Čtvrtek 9. 4. 2015
JARNÍ ÚKLID KOLEM MKM

MKM se připojí i letos k brigádě, kterou bude 
organizovat komise projektu PZMA a bude 
se podílet na úklidu v okolí klubu. Zveme 
tímto k účasti všechny návštěvníky klubu 

z řad mládeže i rodin s dětmi.  
Sraz v 17:00 hodin před MKM.

Pátek 10. 4. 2015
TURNAJ V BADMINTONU

Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné ceny. Start v 16:00 hodin.

Čtvrtek 16. 4. 2015
DEN KRÁSY S MARRY KAY

Ukázky líčení, péče o pleť, odborné 
poradenství. Pro zájemkyně vše zdarma.  

Od 14:00 – 19:00 hodin.

Čtvrtek 30. 4. 2015
OSLAVA DNE ZEMĚ  

A PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Od 16:00 hodin na hřišti za ZŠ Ronovská. 

Více informací se dozvíte z našich plakátů.









Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

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

Program na měsíc duben 2015
čtvrtek 1. �. Promítání filmu
pátek �. �. Taneční kroužek pro mladší děvčata od 1�:�0 h
pondělí �. �. Velikonoční pondělí – ZAVŘENO!!!
úterý �. �. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 9. �.  Promítání filmu
pátek 10. �.  Taneční kroužek pro mladší děvčata od 1�:�0 h
pondělí 1�. �. Stolní hry 
úterý 1�. �. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 1�. �. Promítání filmu
pátek 1�. �. Taneční kroužek pro mladší děvčata od 1�:�0 h 
pondělí �0. �. Stolní hry
úterý �1.�. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek ��. �. Promítání filmu
pátek ��. �. Taneční kroužek pro mladší děvčata od 1�:�0 h
pondělí ��. �. Stolní hry
úterý �8.�. Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek �0. �. Promítání filmu

Info: Změna cílové skupiny!!!
Nyní mohou zařízení Zlatá zastávka Adamov navštěvovat děti, mládež 
a mladí dospělí ve věku od � do �� let. 
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Komise Projektu Zdravé město Adamov a Místní Agendy �1
vás srdečně zve na brigádu pro zlepšení vzhledu města v rámci Dne země 

Za Adamov čistější
čtvrtek 9. 4. 2015
Na níže uvedených stanovištích vám kontaktní osoby 
poskytnou igelitové pytle a informace o konkrétních 
místech sběru odpadků, a to v době: 

17.00 -17.30 hod.
1. Adamov Ptačina – hodiny před 

Domem služeb na Družstevní 
kontaktní osoba Vladimír Bílý

2. Adamov Horka – kabiny TJ Spartak  
na Smetanově náměstí 
kontaktní osoba Jiří Němec

3. Adamov Horka – bývalá hospoda 
Farinka na Sadové 
kontaktní osoba Karel Truhlář

Pro sběr odpadků doporučujeme pracovní 
rukavice, následný svoz odpadu bude zajištěn. 
Budeme rádi, když uklidíte také prostranství 
v blízkosti vašeho domova. Všem, kdo pomůžou 
zlepšit vzhled našeho města, děkujeme.
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Pozvánka na výstavu 
Jiří Lukeš… račte vstoupit!

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do Společenského centra na výstavu 
malíře z Dubňan u Hodonína Jiřího Luke-
še. Vernisáž se uskuteční v neděli 12. dub-
na v 15:00 hodin. Výstavu uvede Adriana 
Lukešová a PhDr. Jaroslav Budiš. V hudeb-
ní části vernisáže vystoupí pedagog Kon-
zervatoře Jiří Novotný – housle a pedagog 
JAMU František Kratochvíl - klavír. K ná-
vštěvě jste zváni od 12. do 21. dubna, a to 
v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Motto: „Malířský talent není nic výjimeč-
ného, výjimečné je, když u malování někdo 
vydrží celý život!“

Slova pro 
povzbuzení

Není snad člověka, který by se na jaře 
nepotěšil trsem sněženek nebo bledulek, 
které objeví cestou někde pod keřem. Kdo si 
najde chvilku, aby se u nich zastavil, nemůže 
tyto drobné bílé „posly jara“ neobdivovat. Pře-
stože se zase musí v myšlenkách vrátit do víru 
každodenních starostí, úplně se mu tento záži-
tek nevytratí. I tak letmé setkání dokáže v člo-
věku rozeznít strunu, kterou má kdesi hluboko 
v sobě. Naposled se v něm ozvala snad ten-
krát, když držel v náručí malé dítě. Je to struna 
setkání s křehkým a bezbranným stvořením. 
Pro každého, kdo se prakticky pořád musí 
prát o život, soupeřit s druhými, ohánět se 
a řešit konflikty, je takové setkání s bezbran-
ností neskutečným zázrakem. Vidí před sebou 
křehkou kytku, která se prodrala zmrzlou zemí 
na světlo Boží. Kolem ještě zima, ukryté slun-
ce a spousta rizik. Přesto tu je. Nenápadný 
důkaz, že život, to nejsou jen ostré lokty, ale 
taky křehká krása, že to není jen sobectví, ale 
i obětavost, že to není jen šedá, ale i bílá. Pro 
toho, kdo to chce vidět.

Jiří Kaňa

Jiří Lukeš soustavně maluje více jak dva-
cet let, i když svůj první olej namaloval již 
v roce 1969. Člověk pozoruje, vnímá, vjemy 
ukládá, rozkládá na malé kousky a znovu 
skládá podle své povahy, malířského natu-
relu a intelektu v novou barevnou plochu, 
tvar…zatímco jiní svoji myšlenku vyjadřují 
slovem, malíř ji vyjadřuje barvou. 

V devadesátých letech vytváří mimo ob-
razů s tématikou krajiny také obrazy s mo-
tivy dětství a prázdninových pobytů v rod-
ném Mladějově, plátna inspirovaná šanso-
ny Jaromíra Nohavici a poezií Jana Skácela.

V poslední době se Lukešovy obrazy 
prosvětlují, více se objevuje barva lome-
ná bělobou, tvarově přechází do plošných 
geometrických tvarů často na hranici po-

etické abstrakce. Řečeno slovy Josefa Jíry, 
jeho velkého vzoru, „malíř maluje celý život 
jeden obraz“.

Jako autodidakt svoji malířskou vášeň 
ukrýval za dveřmi svého ateliéru, jen málo 
blízkých a známých o ní vědělo. Měl a stále 
má velké rozpaky před každou návštěvou, 
i když dnes již zcela zbytečně. To byl také 
hlavní důvod, proč si první samostatnou 
výstavu vyzkoušel až v roce 1999 v Násed-
lovicích.

Zlom nastal v roce 2003, kdy se nechal 
přesvědčit krajanem žijícím ve Vídni k uspo-
řádání samostatné výstavy v Galerii Modrý 
páv, konané za podpory krajanských spolků 
a vídeňského Českého centra. Od té doby 
se do rakouské metropole vrací pravidelně. 
Několikrát vystavoval také v Art klubu Uno 
City, mezinárodního centra OSN. 

Výstavám se brání stále, přesto za velké 
pomoci svého dlouholetého přítele výtvar-
níka Jiřího Hiršla uspořádal několik výstav 
ve svém okolí. Odměnou jsou krásné zážit-
ky ze setkání s lidmi, kteří jej vnitřně obo-
hacují, dodávají mu další podněty a víru 
v jeho tvorbu, často se tato setkání mění 
v přátelství na celý život.

Velkou výhodou a samozřejmě nutností 
je skutečnost, že má svoje občanské povo-
lání a malování tak zůstává jeho velkým 
koníčkem, únikem od každodenní reality 
dnešního světa.

V ateliéru Jiřího Lukeše voní terpentýn, 
linou se tóny hudby Mozarta, Cohena, Jir-
ky Pavlici a Hradišťanu a všude kolem je 
na plátnech rozprostřen barevný poetický 
svět.

A o něj se prostřednictvím této výstavy 
přišel s Vámi podělit … račte vstoupit!

Bohoslužby 
o Velikonocích

Květná neděle 29. 3.
– připomínka Ježíšova příchodu do Jeruzalé-
ma a začátek křesťanského „Svatého týdne“ – 
bohoslužba s průvodem s kočičkami v 10:45

Zelený čtvrtek 2. 4.
– připomínka poslední večeře Ježíše s apo-
štoly, ustanovení mše svaté – bohoslužba 
v 17:00 

Velký pátek 3. 4.
– den postu od jídla, připomínka Ježíšova 
ukřižování – bohoslužba se zpěvem pašijí 
v 17:00

Bílá sobota 4. 4.
– připomínka Ježíšova zmrtvýchvstání, 
posvěcení ohně, svíce a křestní vody – boho-
služba v 18:30

Velikonoční neděle 5. 4.
– připomínka Ježíšova zmrtvýchvstání, posvě-
cení jídla – symbolu rozdělení se – bohosluž-
ba v 10:45

Velikonoční pondělí 6. 4.
– bohoslužba v 10:45
Při bohoslužbách zpívá chrámový sbor.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��9 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �1� ��� �90 záznamník,                                 www.facebook.com/MKSAdamov 
�0� �18 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. �1� ��� 81�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na DUBEN 2015 jsme pro vás připravili…
28. března – 3. dubna 2015
„SALON ADAMOVSKÝCH 
FOTOGRAFŮ“
– salonek MKS Adamov  
– otevřeno denně v době od 14:30 do 

17:30 hodin
– vstupné dobrovolné

Na začátku měsíce dubna máte poslední pří-
ležitost navštívit letošní výstavu fotografií 
adamovských fotografů. 

Fotografie ze 4. ročníku výstavy – na fotce 
Petr Šedý.

9. dubna 2015
NÁVŠTĚVA BRNĚNSKÉHO 
PODZEMÍ
– Brno
– začátek v 9:30 a 16 hodin
– průvodce Ing. Aleš Svoboda 
– doprava mikrobusem 
– cena zájezdu: 220 Kč – senioři,  

 400 Kč– plnoplátci 
Dvojí povídání Ing. Aleše Svobody o brněn-
ském podzemí zakončí třetí setkání v podobě 
exkurze přímo do podzemí v Brně, kdy nám 
průvodcem opět bude Aleš Svoboda. Spo-
lečně navštívíme Labyrint pod Zelným trhem, 
Kostnici u sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep. 

8. dubna 2015
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE 
S DIVADLEM VRATISLAVA 
SCHILDERA
– začátek v 8:45 hodin v sále MKS na 

Ptačině







–  v 10:30 hodin ve SC na Komenského 6
Olga Marková spo-
lu s Vilémem Čap-
kem přivezou ada-
movským dětem 
pohádky Tři prasát-
ka a Neposlušná 
kůzlátka. 

12. – 21. dubna 2015
„… RAČTE VSTOUPIT“  
– VÝSTAVA OBRAZŮ  
JIŘÍHO LUKEŠE 
– Společenské centrum MKS Adamov, 

Komenského 6
– vernisáž 12. 4. v 15 hodin
– výstava je otevřena v pracovních dnech 

v době od 14:00 do 17:00 hodin, v nedě-
li od 14:30 do 17:30 hodin 



života kmenů Bodi, Mur-
si, Hamar, Karo, Arbore, 
Dasanech a divokých 
Nyangatom dříve, než 
je neúprosná civilizace 
zničí…

18. dubna 2015
SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU 
– „S TETINAMI V ZOO“
– sál Městského kulturního střediska Ada-

mov, Opletalova 22
– začátek v 16:00 hodin 
– vstupné 35 Kč 

Pohádkové a písničkové tetiny Matylda a Klo-
tylda zavítají za dětmi do Adamova s předsta-
vení plným povídání a písniček o zvířatech.
Zvířátka sice nezpívají, ale písniček je o nich 
nepočítaně. Na návštěvě v zoologické zahradě 
se bude zpívat, soutěžit a děti se dozví mnoho 
zajímavého.

23. dubna 2015
BUBLINOVÁ SHOW 
MATĚJE KODEŠE
– sál Městského kulturního střediska Ada-

mov, Opletalova 22
– začátek v 17:00 hodin 





16. dubna 2015
PŘEDNÁŠKA DAVIDA ŠVEJNOHY 
NA TÉMA: ETIOPIE – PRAVĚKÉ 
OMO 
– salonek Městského kulturního střediska 

Adamov, Opletalova 22 
– začátek v 17:45 hodin
– vstupné 35 Kč

Poprvé se adamovskému publiku představí 
cestovatel David Švejnoha, který si jako první 
přednášku připravil „to nejzajímavější téma“, 
kterým je: ETIOPIE – PRAVĚKÉ OMO - Habeš-
ské krásky, aneb kolik stojí žena… 
V povodí řeky Omo v Jižní Etiopii žijí stále kme-
ny, které si udržují své původní tradice. Navzdo-
ry moderní době jsou zde vesnice, kde jedinou 
připomínkou civilizace je PET lahev. Co zname-
nají hluboké jizvy na tělech hamarských žen? 
Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu talířek? 
Odkud se berou samopaly, které jsou nedílnou 
součástí mužské výbavy? Kolik musí zaplatit muž 
za svou budoucí manželku? Nahlédněme do 
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– vstupné dospělí 100 Kč, děti a senioři 70 Kč
Matěj Kodeš je profesionální bublinář, který patří mezi světovou bub-
linářskou špičku, což zaručuje vysokou kvalitu vystoupení a show svě-
tové úrovně. Jeho bublinová show dokáže nadchnout dětské i dospě-
lé publikum.Se svojí úchvatnou show vystupuje v různých obměnách 
a inovacích již od roku 2008.

24. dubna 2015
ZÁJEZD DO OLOMOUCE NA VÝSTAVU 
„FLORA OLOMOUC 2015“ – JARNÍ ETAPA
– Olomouc
– ostatní informace při přihlášení 

26. dubna 2015
ZÁJEZD DO PRAHY SPOJENÝ S NÁVŠTĚVOU 
MUZIKÁLU „MAMMA MIA“ 
– Kongresové centrum Praha
– začátek v 15:00 hodin 
– ostatní informace budou předány přihlášeným při úhradě ceny 

zájezdu
Jeden z nejúspěšnějších světových muzikálů založený na písních sku-
piny ABBA od 13. února 2015 znovu na největším muzikálovém jevišti 
v Česku. V Kongresovém centru Praha vás čeká živý orchestr, originální 
výprava a obsazení nejznámějších českých umělců.





30. dubna 2015
Přednáška Ing. Aleše Svobody: „CO SE DO 
PŘEDNÁŠEK O BRNĚNSKÉM PODZEMÍ NEVEŠLO…“
– Společenské centrum MKS na Komenského 6, Adamov 
– začátek v 17:00 hodin
– vstupné 35 Kč

Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda přestavil návštěvníkům před-
nášek v Adamově brněnské podzemí tak, jak jsme ho dosud neznali. I ten-
tokrát, kdy se s ním setkáme při povídání prozatím naposledy, se jistě 
dozvíte mnoho nového o historii a vývoji v současné době přístupných 
i nepřístupných částí brněnského podzemí.



PŘIPRAVUJEME…
10. května 2015
DO NAHA – zájezd do MDB

16. května 2015
DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA PRAHA – zájezd do Prahy pro 
rodiče s dětmi (návštěva Divadla S+H, plavba po Vltavě…)

22. května 2015
VÍŠ, ŽE VÍM, ŽE VÍŠ… – zájezd do Divadla Bolka Polívky v Brně, 
hrají Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil 
Fridrich/Petr Vančura

25. května 2015
OSTROV POKLADŮ – zájezd pro rodiče s dětmi do MDB (začátek 
v 18 hodin)

Vernisáž jubilejního – 10. ročníku výstavy Salonek dětských 
adamovských umělců se konala v pátek 20. března ve Společenském 
centru MKS na Horce. Odměny v podobě volné vstupenky do zábavního 
parku VIDA v Brně čekaly na téměř stovku malých výtvarníků.

Necelé dvě stovky zájemců přišly na besedu s horolezcem Radkem Jaro-
šem, kterého do Adamova pozvalo MKS Adamov. Za přípravu občerst-
vení pro Radka Jaroše i návštěvníky akce patří dík Soni a Pavlovi Jirků.



1�

Vzpomínka
Dne 8. dubna t. r. uplynulo pět roků od úmrtí 
pana Miloslava Kmenta. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu společně s námi 
tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná maminka,  
manželka a děti s rodinami.

Dne 15. dubna t. r. vzpomeneme druhé 
smutné výročí úmrtí pana Jana André.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

S láskou vzpomíná manželka Drahoslava,  
syn Dušan a dcera Jana s rodinami.

Významná výročí 
Jarmila Volfová – 90. narozeniny

Narodila se 1. února 1925 v Adamově 
v dělnické rodině. Otec Václav Smolík pra-
coval v adamovském závodě, matka Božena 
Smolíková pracovala v textilní továrně v Br-
ně. V Adamově prožívala Jarmila své dětství 
a mládí - sourozence neměla. Již od dětství 
navštěvovala s rodiči divadelní představení 

Jan Volf – nedožité 95. narozeniny

hraná ochotnickým divadlem v Dělnickém 
domě i v sokolovně. Tak postupně zasvětila 
svůj život a zejména volný čas této profesi, ne-
boť již jako dítě hrála v ochotnickém divadle. 
Později hrála v divadelních představeních jak 
v Dělnickém domě, tak i v sokolovně a nako-
nec i v novém Kulturním domě Julia Fučíka, 
postaveném v roce 1953. Byla členkou i reži-
sérkou divadelního kroužku při ZK ROH Ada-
movských strojíren a rovněž i členkou výboru.

Po skončení povinné školní docházky 
v Adamově absolvovala dvouletou Veřejnou 
obchodní školu v Blansku a poté začala praco-
vat v adamovském závodě v účtárně. V letech 
1954–1981 byla redaktorkou závodního roz-
hlasu. V roce 1981 odešla do důchodu. V roce 
1943 se provdala za Jana Volfa, pracovníka 
adamovského závodu. Z důvodu nedostat-
ku bytů v Adamově bydleli manželé Volfovi 
do konce války v sousedních Babicích n/Svit. 
V roce 1946 se jim narodil syn Jiří.

K jejímu významnému jubileu jí dodatečně 
přejí všechno nejlepší, hodně zdraví a spoko-
jenosti do dalších let přátelé, známí a ti, kdo ji 
znají, i divadelní pamětníci.

Narodil se 28. dubna 1920 v Pohořelicích. 
Absolvoval Vyšší průmyslovou školu elektro-
technickou v Brně. Ještě za války nastoupil 
do adamovského závodu, kde posléze pra-
coval v dílenské konstrukci. Později, po vál-
ce, pracoval v podniku Škoda Brno, závod Bá-
novce (na Slovensku), jako pracovník pro vý-
stavbu. Zpět do adamovského závodu se vrá-
til v roce 1953 a pracoval v odd. TOV. V roce 

1970 se stal Jan Volf vedoucím Technických 
služeb v Adamově, později přešel do Okres-
ního podniku komunálních služeb Blansko. 
Do důchodu odešel v roce 1980.

Spolu s manželkou Jarmilou byl členem 
divadelního kroužku až do jeho zrušení. 
Při divadelních představeních v KDJF býval 
osvětlovačem i kulisákem. Pro jeviště v KDJF 
v Adamově vypracoval projekt nehlučné toč-
ny, který byl realizován jak v Adamově, tak 
i v divadle v Brně (Reduta). V mládí byl cvi-
čencem i cvičitelem dorostu v Sokole. Jan 
Volf se také podílel na elektrifikaci a plyno-
fikaci Adamova – města a závodu. Jan Volf 
zemřel po delší těžké nemoci dne 30. října 
2006 ve věku 86 let.

Manželé Volfovi zasvětili svůj život kultu-
ře, především divadlu. Byli součástí divadel-
ního života v Adamově. Jarmila Volfová k 50. 
výr. postavení Dělnického domu v Adamově 
navštívila bývalého adamovského rodáka, re-
žiséra v Adamově, Arnošta Hudce (nar.1900), 
později ředitele podniku Kovosvit Sezimo-
vo Ústí v jeho bydlišti a dle jeho vzpomínek 
sepsala paměti na divadelní a společenskou 
činnost v Adamově, zejména po 1. světové 

válce až do roku 1934, kdy činnost v Dělnic-
kém domě skončila a Dělnický dům byl pře-
dán adamovskému závodu. Manželé Volfovi 
byli veřejně činní. Za jejich přínos, především 
pro divadlo, jim patří poděkování - Janu Vol-
fovi již posmrtně.

V roce 2010 zemřel po těžké nemoci jejich 
jediný syn Ing. Jiří Volf, CSc. v nedožitých 65 
letech, což byla velká rána pro Jarmilu a Jiří-
ho rodinu. Jiří byl v 80. a 90. letech min. sto-
letí jedním z vedoucích pracovníků adamov-
ského závodu.

Práce Volfovy rodiny pro Adamov a jeho 
občany nebude zapomenuta.

MK
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Vzpomínka na Leonida Pribytkova

Je již málo pamětníků, kteří si vzpomína-
jí na sólistu brněnské opery v letech 1923 
– 1952 na Leonida Pribytkova. Ten se narodil 

před 120 lety dne 1. dubna 1895 v Charko-
vě na Ukrajině. Jako mladý veterinář odešel 
do tehdejšího Československa. Aby se uživil, 
hrál na kytaru a zpíval. Krátkou dobu působil 
v ostravské opeře. Tam ho uslyšel ředitel a di-
rigent brněnské opery František Neumann 
a domluvil se s ním, že přejde do Brna, kde 
vystuduje konzervatoř. Po studiu se stal před-
ním sólistou v brněnském divadle, kde nastu-
doval téměř stovku operních rolí. Nejoblíbe-
nější byl vodník z Dvořákovy Rusalky.

L. Pribytkov žil v Brně, ale měl i vřelý vztah 
k Adamovu. Kulturní činitelé ho pozvali v ro-
ce 1925, aby vystoupil ve Skalním sklepě na 
koncertě při říjnových oslavách naší samo-
statnosti. Přijal pozvání i na vánoční koncert, 
ale jeho klavírista se pro nemoc nedostavil. 
Pořadatelé požádali Ludviku Musilovou, aby 
ho zastoupila. Po vystoupení pozvala L. Priby-
tkova na štědrovečerní večeři do muzikant-

ské rodiny Musilovy a za rok se již jmenovala 
Pribytková. Doprovázela ho na klavír při kon-
certních vystoupeních a také jako manželka 
po celý život. 

Oba často jezdili do Adamova za rodinou 
Musilovou a později ke Svobodům. Sestra 
Ludviky – Marie se provdala za Františka Svo-
bodu. L. Pribytkov často a rád přijal pozvání 
a jeho sytý bas se rozezněl při slavnostních 
mších v kostele svaté Barbory v Adamově.

Kromě zpěvu také rád rybařil u Svitavy 
nebo u Dyje, kde po předčasném odcho-
du do důchodu žil v domku na břehu řeky 
v Podhradí nad Dyjí. Tam také zemřel 20. 
srpna 1971. Ludvice i Leonidovi se splnilo je-
jich společné přání, aby se po smrti vrátili do 
Adamova. Jejich urny jsou uloženy na starém 
hřbitově v Adamově I. v hrobě rodiny Musilů 
a Svobodů.

K. S.

Adamovští včelaři v Rakousku
Štýrský Hradec německy Graz je se svými 

287 tisíci obyvateli druhým největším měs-
tem Rakouska a hlavním městem spolkové 
země Štýrska. První sídlo na místě dnešní-
ho Štýrského Hradce postavili již Římané 
a dnešní německý název Graz byl poprvé po-
užit v roce 1128. Graz byl zapsán na Seznam 
světového dědictví UNESCO v roce 1990, 
tedy o rok dříve než historické centrum Víd-
ně. V roce 2003 byl Graz vyhlášen hlavním 
městem evropské kultury. Graz je nejen cen-
trem evropské kultury, ale i vzdělanosti. Na 
zdejších 6 univerzitách studuje na 50 tisíc 
vysokoškoláků ze všech koutů světa. 

Snad právě proto, že je Graz i význam-
ným centrem vzdělanosti si ho zvolili ra-
kouští včelaři za místo svých pravidelných 
setkání. Předposlední víkend v únoru se 
v Grazu koná již tradiční pravidelný sjezd 
Svazu rakouských včelařů - Imkerverband 
Österreich. 

Adamovští včelaři zorganizovali v sobo-
tu dne 21. 2. 2015 zájezd mikrobusem ne-
jen pro svoje členy, ale i zájemce z ostatních 
základních organizací na toto významné 
setkání nejen rakouských, ale i evropských 
včelařů. Toto setkání, které je dvoudenní 
bylo rozčleněno do dvou částí. 

První část byla věnována odborným před-
náškám. V této části bylo odpřednášeno cel-
kem 14 přednášek významných odborníků 
nejen z oblasti včelařství, ale i souvisejících 

oborů jako je ekologie, tvorba krajiny, ochra-
na životního prostředí, zemědělství, potravi-
nové zdroje a využití včelích produktů v lé-
kařství. Přednášející byli z univerzit z Vídně, 
Halle, Bayereuthu, Venezie a Grazu. Jednou 
přednáškou byla zastoupena i ČR, a to před-
náškou ing. Titěry z Výzkumného ústavu vče-
lařského v Dole u Prahy.

Druhá část této akce byla určena spíše 
pro praktické včelaře. V této části presento-
vali přední evropští výrobci svoji nabídku 
počínaje chovatelskými pomůckami přes za-
řízení pro získávání včelích produktů až po 
jejich finální zpracování a distribuci. Byla zde 
k vidění celá řada zajímavých nápadů snad-
no realizovatelných i pro průměrně manuál-
ně zručného včelaře.

Účastníky byl zájezd hodnocen pozitivně 
a všichni včelaři si odnesli celou řadu podně-
tů pro svoji další práci, která jim umožní se 
více kvalitou i sortimentem včelích produktů 
přiblížit svým zákazníkům. 

Za výbor ZO ČSV Adamov
Rudolf Rybář
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ZŠ Ronovská, Adamov 
TAJEMSTVÍ DR. SACHARINA

Pátek 13. března 2015 nebyl pro třeťáky 
a čtvrťáky ze ZŠ Ronovská dnem smůly, ale 
dnem nových zážitků. Autobus nás dopravil 
do Brna na ekologické centrum Rozmarýnek, 
kde jsme byli velice vřele přivítáni pracovni-
cemi střediska. 

Program „Tajemství Dr. Sacharina“ byl za-
měřený na škodlivé účinky velkého množ-
ství cukru v dětském organismu. Děti pomocí 
„detektivního pátrání“ ve skupinách zjišťova-
ly, kde a v čem se cukr kolem nás vyskytuje, 
jaké jsou jeho výhody a nevýhody, jak může-
me povzbudit unavené tělo.

Po první společné části jsme se nasvači-
li a další části programu už děti absolvovaly 
po jednotlivých třídách. Čtvrťáci se vydali do 
zahrady, kde pomocí přírodního „iontového“ 
nápoje plnili zadané úkoly. Ty byly vždy po 
každém kole těžší, ale všichni se s nimi vypo-
řádali velice dobře.

Třeťáci si ve stejné době hráli na „kuchaře“ 
a pekli si zdravé palačinky. Ve skupinkách si 
připravili těsto podle návodu a potom pala-
činky usmažili. Mezitím nám jedna z pracov-
nic střediska našlehala marmeládu ze sušené-
ho ovoce, tu jsme si pak na hotové palačinky 

namazali. Už jsme se chtěli pustit do jídla, ale 
zatím nás chutě musely přejít, protože se obě 
třídy při činnostech vystřídaly.

Škola v přírodě – plavba kapitána Zdravsona
Dne 16. 2. 2015 jsme se sešli před školou 

a vyrazili pěšky směr Útěchov. Na Jezírko jsme 
dorazili před obědem, seznámili jsme se s pra-
vidly a programem a ubytovali se. Náš pokoj se 
jmenoval Zaječí pelech. Pokoj byl hezky zaříze-
ný. Program a hry byly bezva a moc se mi líbil 
celý pobyt. Ve středu jsme šli na výlet, byla to 
taková pirátská plavba. Paní učitelky nám kaž-
dý večer chystaly program. Jednou jsme měli 
diskotéku, hráli hry a dívali se na pohádku. 
V pátek jsme dohráli všechny hry a po obědě 
jsme vyrazili zpět do Adamova.

Veronika Jakusidisová, 4. B
Sraz jsme měli v pondělí 16. února v 8 ho-

din u školy. Jak jsme došli na Jezírko, ubytovali 
jsme se. Náš pokoj se jmenoval Jezevčí hrad. 
Po ubytování jsme měli oběd a naučili jsme se 
námořnickou písničku. Všechny hry mne bavi-
ly, nejvíc se mi líbilo vyrábění talismanu z byli-
nek a výlet. Paní učitelky nám chystaly i další 
program – dívali jsme se na pohádku Tři bratři 
a hráli hry. Učili jsme se jen málo, nikomu to 
moc nemyslelo. V pátek jsme šli domů pěšky 
do Bílovic, byla to moc hezká procházka a pak 
vlakem do Adamova. 

Justýna Březinová, 4. B
Sešli jsme se u školy 16. února v 8.00 ho-

din, potom začala samotná cesta. Do Soběšic 

jsme přišli zhruba kolem oběda. Přivítaly nás 
vedoucí Katka a Světla a ubytovaly nás. My 
jsme bydleli v pokoji – Vosí hnízdo. V noci jsme 
měli rozsvícená světla, protože moji spolubyd-
lící mi chtěli zkazit život . Ale program byl 
moc povedený, všechno na sebe navazovalo. 
Hráli jsme různé hry – na mrkanou, lodní bouři 
a pexeso. Šli jsme také na výlet do lesa. Vyzkou-
šeli jsme si, jaké je to být opilí – měli jsme vyjít 
hodně velký kopec s nohou přivázanou k noze 
kamaráda. Ve středu večer jsme měli soutěže 
– kluci dělali účesy holkám a holky pak dělaly 
klukům make-up. Ve čtvrtek jsme měli diskoté-
ku. Škola v přírodě byla moc fajn.

Martin Dolníček, 4. B

Teprve až měli úkoly na zahradě splněné 
i třeťáci a čtvrťáci si také upekli palačinky, pak 
jsme se mohli pustit do hostiny. Všichni jsme 
si smlsli a ujistili se, že sladké jídlo lze připravit 
i bez použití cukru.

Pak už nás čekal jen návrat do Adamova 
a po příjemně stráveném dni jsme se shodli, 
že návštěvu Rozmarýnku určitě někdy v bu-
doucnu zopakujeme.

Mgr. Věra Rutová (3.A)
Mgr. Světlana Baborská (4.A)

O lysické 
sluníčko

Ve čtvrtek 12. března se osm úspěšných 
recitátorů z naší školy zúčastnilo již 8. roč-
níku recitační přehlídky v Lysicích. Letošní 
ročník byl opravdu náročný – přehlídky se 
zúčastnilo 11 škol a v pěti soutěžních kate-
goriích recitovalo 82 dětí. Naši recitátoři 
– Matěj Kořalka, Matyáš Polzer, Martin Lič-
ka, Nikola Belžíková, Filip Nezval, Justýna 
Březinová, Petra Masáková a Kristýna Klep-
lová – podali výborné výkony a získali cen-
né zkušenosti. Na stupně vítězů se ve velké 
konkurenci probojoval Filip Nezval ze 4. B, 
který obsadil krásné druhé místo. Filipovi 
blahopřeji a blahopřání za krásné výkony si 
zaslouží i všichni ostatní. 

Mgr. Helena Ličková

ZŠ Komenského, 
Adamov 

Deváťáci na 
Rozmarýnku

V pondělí 2. 3. t. r. navštívili žáci 9.A po-
bočku ekocentra Lipka v Brně na Rozmarýn-
ku v Jundrově, kde byl pro ně připraven pro-
gram Kdo s koho?

Úvodem proběhlo 3D promítání obojži-
velníků žijících u nás. Pak byli žáci rozděleni 
do rolí pro příběh výstavby supermarketu 
TESCO na mokřadních plochách v Břeclavi. 
Nejvíce času zabrala dramatizace příběhu, ve 
kterém byli žáci v rolích úředníků, investorů, 
zastupitelů města, ochránců přírody a běž-
ných občanů Břeclavi, a buď byli pro nebo 
proti výstavbě obchodního domu TESCO.

Následně se žáci měli svěřit, jaké měli po-
city ve svých rolích a jaký mají svůj názor na 
samotnou stavbu. Poté je lektorka seznámila, 
jak to skutečně s výstavbou TESCO v Břecla-
vi dopadlo: bylo postaveno na menší ploše, 
což bylo dokumentováno satelitními snímky 
oblasti.

Na závěr proběhla diskuze, zda se dalo 
TESCO v Břeclavi postavit jinak (lépe), a obec-
ně o stavbách tohoto druhu v Česku - vhod-
né lokality, dodržování pravidel při výstavbě.

Celkově lze hodnotit program jako pří-
nosný, který byl aktuálním námětem v dneš-
ní společnosti. Žákům i učiteli se akce líbila.

Aleš Spurný
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Mléčná farma Chaloupky
Ve čtvrtek 5. března se vydalo dvacet pět 

žáků naší školy společně s patnácti žáky ZŠ Sal-
mova a pedagogickým dozorem na exkurzi na 
ovčí farmu. Všichni jsme se těšili na praktickou 
ukázku k tématu „Zdravé stravování“ z projek-
tu „Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji.“

Po příjezdu na statek jsme byli rozděleni do 
tří skupin a začali jsme plnit jednotlivé úkoly. 
Jedna skupina se seznamovala s místními se-
zónními a zdravými potravinami, druhá vyrá-
běla sýr a máslo a třetí skupina strávila hodinu 

Žáci naší školy v měsíci únoru a březnu 
vystavovali svoje práce na téma Les v pro-
storách zámku Křtiny. Školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny uspořádal výstavu dět-
ských obrazů a prostorových děl žáků prv-
ního i druhého stupně. Výstava byla také 
soutěžní. Školní lesní podnik věnoval dětem 
krásné ceny. Soutěžilo se ve dvou kategori-
ích a vítěze vybrali návštěvníci zámku hlaso-
váním. Pořadí bylo následující:

1. – 5. třída
1. místo Madziová Klára  

a Lunerová Lucie (4.A)
2. místo Konečný Vojtěch (5.A)
3. místo Pololániková Adéla (3.A)

6. – 9. třída
1. místo Beránková Kateřina,  

Kobylková Anna (9.A)

Výstava v zámku
2. místo Ševčík Lukáš, Madziová Dominika, 

Peterková Katka, Jakubíková Verča (6.A)
3. místo Nešetřilová Hana,  

Moserová Lucie (9.A)
Zvláštní cena za obraz na plátno  
– Němčíková Klára (9.A)

Všem dětem dě-
kujeme za účast. ŠLP 
Křtiny děkujeme za 
možnost reprezentace 
školy a krásné ceny.

Výstavu jsme také 
se třídou 2.A navštívili 
a spojili jsme ji s pro-
hlídkou zámku, koste-
la a přilehlého okolí.

Mgr. Lenka Dohová 
a Mgr. Monika Lacová

mezi zvířaty přímo ve stáji a na pastvě. Všechny 
skupiny se postupně vystřídaly. Vyrobené más-
lo jsme ochutnali přímo na místě a sýr jsme si 
odvezli domů. Někteří z nás využili i možnost 
na farmě si koupit čerstvé produkty. 

Při zajímavých činnostech čas rychle ply-
nul a najednou tu byl oběd a čas na návrat. 
Domů jsme se vrátili plni dojmů z velmi zají-
mavé akce.

Mgr. Jana Horáčková
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Školní kolo recitační soutěže
Ve středu 11. února 2015 se konalo školní 

kolo recitační soutěže. Každá třída si nejdří-
ve uspořádala svá třídní kola, ze kterých do 
školního kola postoupili vždy tři nejlepší žáci 
z každé třídy. Vyjímku měli pouze prvňáčci, 
kteří jsou v kategorii sami, a tak do školního 
kola mohli postoupit čtyři. 

V promítací síni se po obědě sešli nejen 
soutěžící, ale i jejich kamarádi a rodiče, kteří 
jim drželi palce. 

Soutěž byla velice vyrovnaná, všichni 
podali krásné výkony a zaslouží si obrovskou 
pochvalu za to, že se naučili tak krásné bás-
ničky a našli i odvahu si před publikum stoup-

nout a recitovat. Doufám, že si středeční poe-
tické odpoledne všichni užili a už ted se těší 
na další kolo, které proběhne opět za rok. 

Výsledky školního kola recitační soutěže 

0. kategorie (1. ročník)
1. místo:  Matěj Kořalka 1. B
2. místo: Tomáš Polzer 1. B
3. místo: Kateřina Kavanová 1.B

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:  Martin Lička  3. B
2. místo: Nikola Belžíková 3. B
3. místo: Veronika Slivoňová 2. B

2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo:  Filip Nezval  4. B
2. místo: Justýna Březinová 4. B
3. místo: Anton Matula 4. A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:  Vilém Flachs  7.A
2. místo: Denis Havelka 7.A
3. místo: Dominika Madziová 6.A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:  Kristýna Kleplová 9.A
2. místo: Petra Masáková 9. A
3. místo: Michal Buš  9. A

Mgr. Helena Ličková

Exkurze do elektráren
V rámci výuky fyziky a zeměpisu jsme po-

řádali v pátek 6. března 2015 pro žáky osmého 
a devátého ročníku exkurzi do jaderné elekt-
rárny Dukovany a vodní přečerpávací elektrár-
ny Dalešice.

Autobusem jsme dorazili v 9 hodin k jader-
né elektrárně Dukovany, kde nás uvítali v nově 
zrekonstruovaném informačním centru. Na 
úvod jsme viděli dva krátké filmy – jeden 
o jaderné elektrárně a druhý o tom, jak by to 
vypadalo, kdybychom se museli obejít bez 
elektrické energie. V druhé části jsme se roz-
dělili do šesti skupin na různá stanoviště, která 
jsme pak postupně procházeli. Virtuální prů-
vodci nás postupně seznámili s mnoha poznat-
ky o činnosti elektrárny, o reaktoru, jaderném 
palivu atd. Na každém stanovišti jsme pak 
museli odpovědět na kontrolní otázku – ško-
da, že hlasovací zařízení ještě nebylo v provo-
zu, určitě bychom uspěli. Na závěr jsme měli 
besedu s paní průvodkyní, která nám odpově-
děla na všechny naše dotazy a promítla nám 
krátký film o různých zdrojích energie.

V 11 hodin jsme přejeli k vodní elektrár-
ně Dalešice. I tady se nás ujala průvodkyně 
a hned nás venku seznámila s nejdůležitějšími 
poznatky o zdejším vodním díle a o elektrárně. 
Zastavili jsme se také u staré turbíny vyrobe-
né v ČKD Blansko. V informačním středisku nás 
kromě jeho prohlídky čekal další film, tento-
krát o vodních elektrárnách v naší republice.

Potom již jsme po poučení o bezpečnosti 
nasadili přilby a vydali se přímo do provozu 
elektrárny – do strojovny, k uzávěrům, k turbí-
nám, a až dolů k hlavnímu potrubí. Bylo fajn, že 
jsme všechno mohli vidět přímo v reálu, ne jen 
na obrázku nebo ve filmu.

Myslím, že exkurze byla velmi poučná a pří-
jemně zpestřila výuku fyziky a zeměpisu.
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Lyžařský kurz Hodonín u Kunštátu
V pondělí 26. ledna se téměr 40 dětí z prv-

ního stupně na Komenského sešlo ráno místo 
ve třídě na autobusové zastávce před školou.  
Čekala nás totiž cesta na lyžařský kurz. Někte-
ří se nemohli dočkat, jiní s obavami čekali, co 
je čeká a jestli se jim lyžování zalíbí. Na mís-
tě jsme byli asi za necelou hodinku a všichni 
jsme se začali přezouvat do lyžáků.

Celkem dvanáct dětí se postavilo na lyže 
úplně poprvé a společně se čtyřmi instruk-
tory se začali seznamovat s tímto krásným 
zimním sportem. Ostatní děti se rozřadily do 

skupin a začali jsme. Než jsme se nadáli, bylo 
už téměř půl druhé a my se museli vrátit zpět 
domů. Ale nikoho to nemrzelo, protože jsme 
už přece jen trochu unaveni byli a hlavně další 
den jedeme zase. 

Druhý den nás celou cestu provázelo sně-
žení a i v Hodoníně to vypadalo skoro jako 
v Alpách – všude sníh a ten stále padal a pa-
dal…

Téměř polovina dětí, které stály na lyžích 
poprvé, si už mohly vyzkoušet „velký svah“ 
a vlek a den nám opět utekl jako voda.

Třetí den jsme na místo přijeli se skando-
váním – „Už jsme tady, už jsme tady, už jsme 
přijeli - JO!“ To bylo strašně fajn, vidět a hlav-
ně slyšet, jak jsou děti natěšené a nemohou se 
dočkat. Tentokrát se na svah už dostali úplně 
všichni a pořádně si to užili. A my – instruktoři 
– jsme jen koukali, jaké obrovské pokroky za 
ty tři dny všichni udělali.

Velký dík patří nejen učitelům, ale přede-
vším rodičům, kteří s celým kurzem pomohli 
a dětem se na lyžích věnovali. 

Mgr. Helena Ličková a tým instruktorů

Lyžařský výcvik prvního a druhého stupně
Žáci 1. – 5.A a 7.A se s radostným úsměvem 

ve středu 18. února sešli u autobusu a naložili 
svoje lyže. Čekala nás třídenní výuka lyžová-
ní ve Skiareálu Olešnice na Moravě. Zde jsme 
se po příjezdu rozdělili do skupin a vypuklo 
lyžování. Dětí jelo 44 a z toho 12 se na lyže 
postavilo poprvé. Po příjezdu se lyžaři hned 

vrhli na kopec. Tito žáci si osvěžili znalosti z let 
minulých a pracovali na zlepšení toho, co umí. 
Najdou se mezi nimi i výborní sjezdaři, kteří 
dokážou ostatním spolužákům poradit. Vel-
ký kus práce za sebou mají i ti nejmenší. Prv-
ní den se snažili lyže obout, postavit se, rozjet 
a zastavit. Druhý už zvládali skoro všichni jíz-

du na malém kopečku a dětském vleku. A ten 
třetí den zkusili jízdu na velkém kopci. Všichni 
zaslouží velkou pochvalu. Děkuji instruktorům: 
paní učitelce Karáskové a Lacové a pánům 
Cupákovi, Karáskovi a Keprtovi. S nimi celá 
akce proběhla hladce. Těšíme se opět za rok…

Mgr. Lenka Dohová
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Halová kopaná v Adamově 
okresní přebor žáků základních škol 10. – 12. 3. 2015

Devatenáctého ročníku turnaje s nejdel-
ší tradicí v Adamově se letos zúčastnilo 14 
škol okresu Blansko. Turnaj byl organizačně 
zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispění AŠSK. 
Závěrečného vyhlášení výsledků se zúčastnila 
ředitelka školy.

Naši žáci se vzhledem k předchozím dvěma 
ročníkům zlepšili a vyhráli základní skupinu se 
sedmi body. Nejprve porazili Velké Opatovice 
1:0, pak přehráli Benešov 2:1 a v posledním 
utkání ve skupině remizovali s Lysicemi 0:0. 
Všechny góly našeho týmu vsítil Lukáš Perni-
ca. V rozhodujícím utkání o postup do čtvrteč-
ního finále však adamovští hoši nestačili na ZŠ 
Sušilova z Boskovic, se kterou prohráli 0:3. 

Finálový den opanovaly školy z Boskovic 
a Gymnázium Blansko, které nakonec turnaj 
vyhrálo. Nejlepším brankářem byl vyhlášen 
Zdeněk Veselý a nejlepším střelcem turnaje se 
stal Radek Souček s 5 brankami - oba z vítěz-
né školy. Celkem bylo na turnaji odehráno 28 
utkání.

Pořadí finálové skupiny: 
1. Gymnázium Blansko
2. ZŠ Sušilova Boskovice
3. ZŠ Slovákova Boskovice
4. ZŠ 9. května Boskovice

Sestava Adamova: Tomáš Antoňů, David 
Kopřiva, Lukáš Pernica, Filip Prokop, Lubomír 
Bavlnka, Vilém Flachs, Dominik Cypra, Tomáš 
Poláček, Jiří Sladký a Vojtěc Sedláček.

K hladkému průběhu turnaje přispěli velmi 
dobří rozhodčí: pan Jiří Němec a pan Zdeněk 
Handl. S organizací turnaje výrazně pomohli 
žáci naší školy Tomáš Antoňů, David Kopřiva, 
Tomáš Čuta a Eliška Svobodová jako zapiso-
vatelé a časoměřiči. Upřímné poděkování pat-
ří také ředitelce ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Janě 
Burianové za předání diplomů a pohárů. Svým 
zájmem navyšuje hodnotu turnaje a dobrou 
sportovní pověst školy.

Aleš Spurný

Judo Adamov informuje
Na první letošní turnaj přípravek do Brna 

10. ledna t. r. vyrazilo 14 našich judistů. Nejlé-
pe se dařilo Štěpánu Kašparcovi, který vybojo-
val krásné první místo. Druhé místo na stup-
ních vítězů pro sebe po krásných bojích získali 
Buhyna Michal, Musil Jiří, Kolářová Iva, Kučera 
Martin a Slivoňová Veronika. Na bronzový stu-
pínek dosáhli ještě Halata Filip, Erik Orel a Wut-
ková Linda. Tohoto turnaje se ještě zúčastni-
li, avšak na své soupeře nestačili, Kala Miro-
slav, Svora Adam, Šmíd Tobiáš, Kolář Jaromír 
a Nezval Nicolas. Svou bojovností a nasazením 
však dávají tušit, že jejich čas umístění na stup-
ních vítězů přijde.

Turnaje přípravek 31. ledna t. r. se zúčastnili 
tři naši judisté. Filip Halata si vybojoval krásné 
první místo. Linda Wutková se probojovala na 
stříbrný stupínek a Veronika Slivoňová ve své 
kategorii dosáhla na bronz.

Víkend od 13. do 15. března t. r. jsme věno-
vali tréninkovému soustředění v Adamovské 
tělocvičně. Tohoto soustředění se zúčastnilo 
celkem 29 dětí a svoje zkušenosti se jim snažilo 
předat 6 trenérů z blanenského a adamovské-
ho oddílu. Během tohoto soustředění probíhal 
intenzivní trénink, který byl v neděli završen 
turnajem všech zúčastněných. Pro všechny 
účastníky byla mimo to uspořádána soutěž ve 
šplhu na laně a ručkování po žebříku na čas. 
O víkendu se našel čas i na sdílení nabytých 
zkušeností, chvilku oddechu při promítání fil-
mu či skupinové hry. Děti i dospělí velmi oce-
nili příjemné prostředí tělocvičny ZŠ Komen-
ského, za jejíž pronájem děkujeme vedení 
školy. O žaludky judistů se výborně postarali 
manželé Juřenovi v restauraci CAFÉ & WINE. 
Velké poděkování náleží Lékárně LADA Ada-
mov, která nám věnovala prostředky na ošet-

ření drobných bolístek bojovníků a také panu 
Koubkovi a firmě GAMA, kteří nám pomoh-
li s přepravou žíněnek a umožnili tak měkčí 
dopad při trénování chvatů a pádů. Velký dík 
patří kolegům z blanenského oddílu Judo 
BEF Home Blansko, kteří ve svém volném čase 
pomáhali zajistit hladký průběh soustředění.

Nyní něco blíže ke konkrétním sportovním 
výsledkům březnového tréninkového soustře-
dění.

Ve šplhu na laně byli vítězi všichni, kterým 
se podařilo vyšplhat až nahoru. Mezi nejmlad-
ším a nejstarším úspěšným lezcem byl rozdíl 
6ti let. Nejrychlejší byla Agáta Konečná. Na 
druhém místě se umístil Adam Svora a třetí 
místo obhájila Iva Kolářová. Dále úspěšně lano 
pokořili Filip Halata, Jiří Musil, Linda Wutková, 
Lucie Valentová, Jiří Kubalák. Největším pře-
kvapením soutěže byl Jan Musil, který ve svých 
6ti letech dokázal vyšplhat celé lano.

Celý víkendový pobyt byl zakončen turna-
jem, při kterém byly děti podle věku a váhy roz-
děleny do 9ti kategorií. V tomto turnaji všichni 
ukázali svou velkou bojovnost a nasazení, kte-
rého byli schopni i po náročném víkendu. Vítě-
zi jednotlivých kategorií byli: Musil Jan, Halata 
Filip, Juřena Patrik, Musil Jakub, Kučera Denis, 
Musil Jiří, Prausová Terezie, Konečná Agáta 
a Kolář Jarek.

Celé tréninkové soustřední se velmi vydaři-
lo, všichni zúčastnění byli spokojeni a těší se na 
další podobné setkání v budoucnu. 

Trenér Jiří Tyl.

Turnaj v judu
V sobotu 7. 3. 2015 se v Třebši v Hradci 

Králové sešlo na tatami celkem 287 mladých 
nadějných závodníků na turnaji juda s mezi-
národní účastí. Turnaje se zúčastnil i náš malý 
judista Filip Nezval a ziskem zlaté medaile 
dokázal, že se - i přes půlroční absenci trénin-
gu z důvodu úrazu - dostává znovu do formy. 
Gratulujeme a přejeme mu hodně úspěchů 
při reprezentaci našeho města i svého klubu. 
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Taneční skupina TROPIC
V sobotu 21. 2. 

2015 se děvčata ta-
neční skupiny TROPIC 
zúčastnila již potřetí 
nepostupové soutěže 
O litovelský pohárek.

V kategorii kade-
tek se skupina mažoretek, se skladbou ,,Sha-
kira – Lalala,“ umístila na skvělém 3. místě. 
Každá mažoretka tak odjížděla ze soutěže 
s bronzovou medailí na krku.

Starší děvčata v kategorii pompom juni-
or získala hezké 4. místo. Interpretem jejich 
soutěžní skladby byl Elvis Presley.

I přes velkou trému, značnou konkuren-
ci a náročnou choreografii, zvládla všechna 
děvčata tanec na jedničku.

Děkuji také rodičům za spolupráci a pod-
poru děvčat na soutěži.

Michaela Tesařová 
vedoucí skupiny

FENYX ADAMOV – PÉTANQUE
4. ročník vzájemného utkání klubů Fenyx 

Pétanque a DC Hornets (šipkaři) Adamov - 
MKM, Šipkový klub

První březnovou sobotu proběhl již 4. roč-
ník tradičního dvojutkání v pétanque a v šip-
kách mezi spřátelenými adamovskými kluby.  
Síly spolu poměřil Fenyx Pétanque a Šipkový 
klub. Tento souboj probíhá tradičně ve dvou 
disciplínách, tedy ve hře petanque a v šip-
kách. První disciplínu – petanque – vyhrál 
Fenyx pétanque. Výsledkově sice jednoznač-
ně 4:0, ale zejména druhý a třetí zápas (9:8 

a 10:8) byl více než těsný a k překvapení neby-
lo daleko. 

V šipkách zase vládli šipkaři a tři zápasy vy-
hráli jednoznačně 2:0. Jen ve čtvrtém se zro-
dila remíza 1:1, o kterou se ze strany Fenyxu 
zasloužil Jiří Němec a Jiří Charvát. 

Vzhledem k vyrovnanému celkovému vý-
sledku došlo i na utkání v šachu, ke kterému 
nastoupili z obou stran skuteční mistři a vzhle-
dem k tomu, že se hrálo bez limitu, nebyl až do 
uzávěrky výsledek znám.

Každopádně šlo v tomto utkání spíše o přá-
telské střetnutí než o výsledek. Oba zápasy 
probíhaly ve skvělé přátelské atmosféře a za-
slouží se poděkovat prezidentovi šipkového 
klubu Milanu Dudíkovi za skvělé uvítání mezi 
tisícovkou pohárů v herně ŠK Adamov. 

Vzhledem k úspěchu celé akce jsme kon-
statovali, že pokud se najde na podzim vhod-
ný termín, bude se konat odveta. Sejdeme se 
na petanque hřišti u řeky. A pokud ne, pak nej-
později za rok v Městském klubu mládeže.
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Hokejový oddíl TJ Spartak Adamov
TJ Spartak Adamov – HC Lysice 2:3  
(1:1, 1:1, 0:0) po SN
Branky a asistence za Adamov:  
Klíma (Anschlag), Toufar (Kilián)

V prvním kole skupiny B pokračují hráči 
Adamova v matných výkonech. Po rozpadu 
prvního útoku, vinou dlouhodobě zraněné-
ho Kolenáče mladíci nejsou schopni převzít 
funkci lídra.

V poslední třetině se hra značně přitvrdi-
la až za hranici únosnosti. Při úniku Knotka 
v posledních minutách zápasu, který byl jed-
noznačně faulován při zakončení, neodpís-
kali rozhodčí faul a vzápětí vznikla hromadná 
šarvátka, kterou domácí hráči jednoznačně 
vyhráli. Rozhodčí jsou zatím nejslabším člán-
kem soutěže. Kdo bude mít bod navíc, se roz-
hodovalo v samostatných nájezdech. Adamov 
neproměnil ani jeden, soupeř rozhodl posled-
ním nájezdem a bral bod navíc.

Hráčům Adamova bylo uděleno celkem 14 
dvouminutových trestů, 1 pětiminutový trest 
a 1 trest do konce utkání. 

TJ Spartak Adamov – TJ Sokol Černá Hora 
7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
Branky a asistence za Adamov: Kilián 2x 
(Klíma, Gistr), Knotek 2x (Klíma 2x), Bureš 
(Mihok), Toufar (Milfait), Klíma (Kilián) 

Od úvodních minut zápasu bylo jasné, kdo 
bude pánem na ledě. Adamov nastoupil v se-
stavě, kde nezůstal kámen na kameni. Mladíci 
ve složení K-K-K (Knotek-Kilián-Klíma) vytvořili 
první útočné trio. Konečně předvedli to, co se 
od nich očekává. Tato trojka vstřelila pět gólů, 
hráli s chutí a nechyběla myšlenka. Dobrý vý-

kon podala i obrana, která byla vytížená a hrá-
la pouze na dvě obranné dvojice. 

TJ Spartak Adamov – SK BACARDI Letovice 
4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
Branky a asistence za Adamov: Anschlag (Ko-
lenáč), Toufar (Anschlag), Knotek (samostat-
ná akce), Kolenáč (Knotek)

Do utkání adamovští nevstoupili dob-
ře a ve 13té sekundě byl vyloučen hráč Ans-
chlag za kuriózní vyhození puku do větráku. 
Tato situace poznamenala hráče a nedařilo se 
jim dostat do tempa. Hosté byli pohyblivější, 
lépe bruslili a to dělalo velké potíže v obra-
ně. K ohrožení branky soupeře došlo až ve 
14té minutě utkání, a to hosté vedli již 1:0. Tak 
skončila i první třetina.

Druhá třetina byla 
plná zvratů. Hned na 
začátku třetiny byl zra-
něn hráč domácích 
Toufar, který dostal 
takzvaný strom od 
hostujícího obránce 
a musel být převe-
zen do nemocnice na 
šití a s podezřením na 
otřes mozku. Zákrok 
byl na hraně pravidel, 
rozhodčí netrestal. 
Následně zastupující 
trenér Ivan Vojta musel 
udělat změny v sestavě 
a tato změna paradox-
ně pomohla ke zvratu 
v utkání a gólům v sou-
peřově síti. Adamov 

si vypracoval dvoubrankový náskok, o který 
v závěru třetiny přišel. 

Mužstvo domácích se dokonale stmelilo 
a do třetí třetiny šlo odhodlaně za vítězstvím. 

Hra se přelévala z jedné strany na druhou, 
ale bez brankového efektu. V čase 44:58 naří-
dili rozhodčí trestné střílení za sekaní, ale vyni-
kající brankář Dobeš byl proti a trestné střílení 
s přehledem kryl. Za jeho výkon byl pasován 
na hlavní hvězdu utkání. Ke konci utkání nám 
pomohli hosté, kdy v čase 53:13 byl vyloučen 
hráč hostů za hrubost na 2+2 min. Hosté v zá-
věru hráli bez brankáře, ale branku neohrozili, 
ba naopak Adamov měl velkou šanci, ale ne-
podařilo se trefit prázdnou branku hostů.

Konečně se po dlouhodobém zranění vrá-
til Kolenáč a na hře to bylo znát.

V bílém Milan Dvořák, jeden z nejspolehlivějších hráčů Adamova. 
Foto ze zápasu proti Březině

TJ Spartak Adamov – Oddíl stolních tenistů
V neděli 15. 3. 2015 byl v naší herně na 

Družstevní 1 odehrán poslední soutěžní 
zápas mezi TJ Spartak Adamov a Vysočany B 
7:11. Předchozí zápasy byli velmi vyrovnané  
12. kolo ( Šošůvka B – Adamov A 10:8 ),  
13. kolo ( KST Blansko E – Adamov A 11:7), 
14. kolo (Adamov A – Rudice A 13:5),  
15. kolo ( Letovice A - Adamov A 10:8). 

Hlavně pokud jde o zápasy v Šošůvce 
a Letovicích – prohra nejtěsnějším možným 
rozdílem rozhodně zamrzí. 

Poslední akcí této sezony je závěrečný 
turnaj, na který bychom Vás chtěli všechny 
pozvat. 
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TJ Spartak Adamov 
Tenisový oddíl

Tenisový oddíl bude začátkem měsíce dubna realizovat brigády 
v rámci tenisových kurtů. Zveme všechny členy tenisu na tyto bri-
gády. Termíny budou ještě upřesněny dle počasí na www.adamov.
cz – SPORT – TJ Spartak Adamov – tenisový oddíl.

Rádi bychom mezi sebou uvítali i nové nadšence tenisu a příz-
nivce pohybu. 

   Těšíme se na Vás!

Turistický oddíl – TJ Spartak Adamov
Pondělí �. �. �01�

VELIKONOCE NA ZLOBICI
Délka vycházky 9 km. 

Trasa: 
Lipůvka – U křížku – Kostelík – Zlobice kozí farma – Kuřim

Odjezdy:  
tam – ČD Adamov 7:21 hod., Blansko bus Lipůvka 7:50 hod.

zpět – Kuřim vlak 12:41, 13:41 hod, dále po hodině

Jízdenky IDS 3 zóny

Vede: Marta Opatřilová

Sobota ��. �. �01�

POCHOD OSVOBOZENÍ VYŠKOVA
Délka vycházky 10 km.

Trasa:  
dle propozic pořadatele 

Odjezdy:  
tam – bus Adamov nádr. ČD 8:28/Adamov OD 8:31 hod.

zpět – bus Vyškov – Adamov 14:41, 16:41 hod. 
                    vlak Vyškov – Brno 15:18, 16:01, 16:18 hod.

Jízdenky: 7 + 9 zón.

Vede: Irča Antoszewska

Z VYCHÁZEK
Cílem druhé vycházky letošního roku, která se uskutečnila 21. února, 

bylo arboretum v Řícmanicích. Arboretum má rozlohu 6 ha a veřejnos-
ti je přístupné jedenkrát ročně. Jeho dominantou je Památník stromů 
z r. 1938. Prohlídku arboreta jsme absolvovali v doprovodu odborného 
průvodce. V podání mysliveckých trubačů jsme vyslechli několik skla-
deb pro lesní roh. Vycházku jsme zakončili v Bílovicích a její trasa měla 
10 km. Vedla ji Marie Tejkalová.

Další vycházka proběhla v sobotu 7. března. Za pěkného poča-
sí jsme se tentokrát vydali z Lažánek u Veverské Bítýšky přes Maršov-
ský žleb a Březinu do Tišnova. Tato trasa měla 13 km a vedla ji Irena 
Antoszewská. U vápenné pece jsme si prohlédli památný strom (180 
– 200 let starý jeřáb břek) a z trasy jsme trochu odbočili k Čertové hrázi 
a ke studánce U sovy.

Každý rok z jara se louky kolem Chlébského potoka promění v ble-
dulové moře, tvořené snad miliony bledulí. Jde opravdu o přírodní uni-
kát. Chlébské údolí bylo vyhlášeno r. 1953 přírodní rezervací a dostalo 
se do seznamu evropsky chráněných lokalit Natura 2000.

Nástup na cestu Babice
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INZERCE
ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. 
Provádíme obkladačské, podlahářské, zed-
nické práce. Více informací najdete na www.
ADAMOstav.cz nebo na tel. č. 603 752 493.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení ko-
berců a PVC, montáž plovoucích podlah dřevě-
ných, korkových a laminátových aj. Nabízíme 
kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320,  
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád 
aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. č. 
606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-
horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = 
SLEVA 250,- Kč!
Koupím garáž na Ptačině. Bližší informace na 
tel. č. 604 465 465.
Koupím BYT 2+1, ne přízemí a poslední pa-
tro, ideálně lokalita Ptačina. Poctivé jednání, 
tel. č. 775 667 214.
Hledáme ke koupi byt 2+1 v Adamově, tel. 
č. 774 193  566.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHRO-
MADY! SPLÁCEJTE MÉNĚ! DOSTANETE OKA-
MŽITOU HOTOVOST NA ÚČET, ROVNĚŽ VÁM 
POŠLEME PENÍZE I SLOŽENKOU. NAVŠTIVTE 
FINANČNÍ SLUŽBY V OD TESCO BRNO. Na 
viděnou se moc těší Veronika Kratochvílová, 
tel. č. 724 771 262, 542 213 285.
Vykoupím předměty s adamovskou tema-
tikou – pohledy, diplomy, výrobky Adast, 
směrnice, domovní řády, fotografie školní, 
strojírenské i soukromé, řády a jiné. Vše za ro-
zumnou cenu. Předměty nebudou dále pro-
dávány, ale budou shromažďovány pro úče-
ly sbírky. Ozvěte se na mail adamovaokoli@
email.cz či na tel. č. 720 562 782. 
Hledáme pronájem garáže v okolí ulic Sado-
vá a Komenského. Tel. č. 739 300 431.
Prodám dámské černé polobotky zn. Rieker 
Antistress, vel. 38, cena 400 Kč – foto mohu 
poslat. Tel. č. 607 973 779.





















PC SERVIS
ADAMOV

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

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

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

včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz

Šachový oddíl TJ Spartak Adamov
Soutěže družstev

Po remíze s třetí Lokomotivou a prohrou 
s první Kuřimí Áčko zůstává na sedmém místě. 
Rozdíl mezi 7. až 12. mužstvem jsou stále pou-
hé 3 body, což je maximální zisk bodů v jednom 
zápase. Závěrečné dvě kola budou pro mužstva 
na těchto místech hodně dramatická.

Béčko prohrálo se silným Lipovcem D, pak 
mělo volné kolo. V závěrečném zápase s Ro-
večným potřebuje vyhrát, aby udrželo čtvrté 
místo.

Céčko už svoji soutěž ukončilo. Konečné 
čtvrté místo je pro tento tým dobrým výsled-
kem. V sedmi zápasech se odehrálo celkem 35 
partií a z toho 21 odehráli šachoví žáci.

Nejvíce bodů ze všech členů družstva získali 
Petra Masáková 4 body a Vít Sereda 2,5 bodu.

Výsledky: 
KPI: Adamov – Lokomotiva 4:4,   
Kuřim – Adamov 5:3.
OP Blansko: Lipovec D – Adamov B 5,5:2,5.
ZS Blansko: Adamov C – ŠK Garde Lipovec 
3,5:1,5.
Body v zápase: 1 Petra Masáková, Filip Nezval, 
Martin Hloušek. 0,5 Olga Dvořáková.

KP mládeže v rapidšachu
Memoriál Lubomíra Gillara hraný v sobotu 

14. 2. 2015 byl čtvrtým turnajem seriálu Kraj-
ského přeboru mládeže v rapid šachu. V kate-
gorii mladších hrálo 80 žáků. 

Nejvíce bodů z adamovských šachistů zís-
kali Olga Dvořáková a Filip Nezval. Pro Olgu to 
znamenalo celkové sedmé místo a pro Filipa 
místo čtrnácté.

Martin Hloušek se 4,5 body skončil 21. a Vít 
Sereda se 4 body byl 23. Filip Volgemut neo-
dehrál celý turnaj a jeho zisk končil na dvou 
bodech. Nejmladší hráč Adamova, sedmiletý 
Marek Dvořák si uhrál dalších 1,5 bodu do cel-
kového žebříčku soutěže.

Ve starší kategorii startovala tentokrát jen 
Petra Masáková a za 4,5 bodu bez jediné pro-
hrané partie se umístila na 7. místě. Další star-
ší žák Adamova Jakub Pilař se tohoto turnaje 
nezúčastnil, a to bude znamenat propad v cel-
kovém pořadí soutěže.

Jak se výsledky z tohoto turnaje projevily 
v celkovém pořadí soutěže v době uzávěrky 
tohoto čísla zpravodaje nevíme, protože i celý 
měsíc po odehrání turnaje průběžné pořadí 
ještě nebylo zveřejněno.

Filip a Martin, Gillarův Memoriál

MČR mládeže
Ve dnech 7. – 14. 3. 2015 proběhlo v Kou-

tech nad Desnou Mistrovství ČR mládeže, ju-
niorů a dorostenců.

Je to nejprestižnější a nejnáročnější mis-
trovská mládežnická soutěž v republice, kde 
nikdo nikomu nic nedaruje. Tento rok starto-
vala Olga Dvořáková poprvé ve vyšší věkové 
kategorii. Větší respekt ze soupeřek se proje-
vil v první polovině turnaje. V dalších kolech 
se už Olga přiblížila k vedoucí skupině hráček. 
O konečném úspěchu či neúspěchu tak roz-
hodovala poslední partie. V přímém souboji, 
Olga nebo její soupeřka, vítěz získával bronzo-
vou medaili. Více se zadařilo soupeřce a Olga 
se ziskem pěti bodů obsadila 7. místo. Pouze 1 
bod v pomocném hodnocení jí chyběl k umís-
tění v elitní šestce. 
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Tato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Muškáty  
Pelargonium peltatum
košík 10 ks

Zahradnický 
substrát 
50 l

Mulčovací kůra 80 l

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg

kola R 13

STABILNÍ KONSTRUKCEPřívěsný vozík
21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy: 
2060 x 1110 x 300 mm, celková/ užitková hmotnost 
750/ 625 kg, kola R13

10 kg 

198,-
košík 10 ks 

65,--

Zahradnický 
substrát 
50 l

69,-

80,--

10.990,--

ZAHRADA

paletový odběr od 13,3030

od

14,-

vyrobeno
v Německu
vyrobeno
v Německu

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD

STAVEBNINY

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

VČETNĚ CERTIFIKOVÁNO DO

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

Značkové suché 
maltové směsi 25 kg
Značkové suché 
maltové směsi 25 kg

při paletovém odběru

od

45,-
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA
ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.4.2015 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TV
36 program  v cen
83 program  celkem
TV Samsung, TV LG, STBox
PC, Notebook, Apple, Android

SMART TV
LG Netcast 3
schváleny k sledování

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo v SMART TV Samsung, LG  OS Netcast (v nejbli �í dob  i SMART TV 
LG WebOS), na webu, v tabletech a za ízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu i AppStore. Více ne  80 televizních program . 
Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 minut, a  pak jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.
Novinky na www.ada-net.cz. HD programy m ete sledovat na Smart TV a STBoxech - T1, T2, T Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

 608887840


