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ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

Ladislav Pozorský, Soňa a Pavel Jirků, Petr Fiala, Ing. Karel Hynšt - realitní makléř RE/MAX, Potraviny Nova Vít Uhlíř

Sponzoři:

Na projektu se podílí:

sobota 30. května 2015
na „Sklaďáku“ Adamov, od 13:00 do 17:00

www.adamov.cz

Doprovodný program:
prohlídka hasičských a policejních aut a záchranářské sanitky

prezentace automatizovaného externího defibrilátoru
ukázka činnosti integrovaného záchranného systému JmK

děti si budou moci přinést svého zraněného plyšáka k ošetření
Nadační fond Kryštůfek

malování na obličejmalování na obličej
tvořivá dílnička

skákací hrad
Besip

lanovka
skauti Adamov

Těšit se můžete na soutěžní odpoledne plné zábavy. 
Pro děti budou připraveny disciplíny jako hašení, 

slalom, skákání v pytli a mnoho dalších…
na své si ale přijdou i rodiče.

Den detí 
se záchrannými složkami 

Místní organizace ČSSD Adamov, Město Adamov, Hasiči Adamov, Sokol 
Adamov, Judo Samuraj Adamov, Sdružení Pétanque FENYX Adamov a 

Moravský rybářský svaz MO Adamov si Vás dovolují pozvat na
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KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

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 602135764

Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 636 773990469

Pečovatelská služba pečovatelky 723755352

Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387

Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel

2.5.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - Sadros Boskovice AJETO Adamov

7.5.2015 16:00 Turnaj ve stolním fotbálku MKM

8.5.2015 16:30 Fotbal muži: odložené utkání FK Adamov - Lažany FK Adamov

10.5.2015 13:00 3. Sokolská akademie TJ Sokol Adamov

10.5.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov-SK Moravan Svitávka (sponzor utkání: Jiří a Zlatuše Němcovi) FK Adamov

12.5.2015 15:30 Turnaj v petanque MKM

14.5.2015 14:30 Pletení výrobků z novinových ruliček MKM

16.5.2015 Zájezd do divadla Spejbla a Hurvínka a Království železnic v Praze MKS Adamov

16.5.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC FULGUR Býkovice AJETO Adamov

20.5.2015 16:00 Venkovní tvoření - výtvarná dílna MKM

23.5.2015 09:00 Mezinárodní den muzeí - Evropský den parků - Josefovské údolí Město Adamov

23.5.2015 15:00 Zájezd do Uměleckohistorického muzea ve Vídni MKS Adamov

23.5.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - LPP Lhota u Lysic AJETO Adamov

24.5.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov-Rakovec Kotvrdovice (sponzor utkání: Potraviny Brněnka, V. Uhlíř) FK Adamov

25.5.2015 19:00 OSTROV POKLADŮ – zájezd pro rodiče s dětmi do Městského divadla Brno MKS Adamov

26.5.2015 16:00 Den bez tabáku MA - PZMA

28.5.2015 14:00 Den krásy s Marry Kay MKM

30.5.2015 06:30 Zájezd do termálních lázní v Györu MKS Adamov

30.5.2015 13:00 Den dětí se záchrannými složkami Město Adamov

6.6.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Sampdoria Poříčí AJETO Adamov

7.6.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov-FC Boskovice B (sponzor utkání: VV FK Adamov) FK Adamov
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Zprávy z matriky
V  sobotu dne 18. dubna 2015 proběhlo 

na Městském úřadě vítání občánků. Do života 
byly přivítány tyto děti:
 7. 11. 2014 Sofie Fraitová, Opletalova 23
 29. 11. 2014 Michael Vlček, Komenského 9
 13. 12. 2014 Alice Bláhová, Družstevní 6
 14. 12. 2014 Jan Holouš, Družstevní 4
 25. 12. 2014 Jakub Pivoňka, Sadová 27
 29. 12. 2014 Patrik Malý, Tererova 7
 16. 1. 2015 Sofie Schwarzová, 

Opletalova 46
 17. 1. 2015 Andrea Knechtová, Údolní 1
  4. 2. 2015 Ondřej Tyl, Neumannova 2
 27. 3. 2015 Melánie Šebelová, Družstevní 2

Blahopřejeme
 1. 4. 2015 Božena Čípková, 88 roků, 

P. Jilemnického 4
 1. 4. 2015 Jiří Korabečný, 83 roky, 

Komenského 21
 5. 4. 2015 František Bittengel, 80 roků,  

Opletalova 30
 14. 4. 2015 Anastazie Muchová, 82 roky,  

Dvořákova 3
 14. 4. 2015 Marie Ševčíková, 90 roků,  

Komenského 1
 15. 4. 2015 Ing. Miroslava Kejíková, 

86 roků, Osvobození 27

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na 11. schůzi Rady města Adamova kona-
né dne 23. 3. 2015 byl vzat na vědomí zápis 
z 2. zasedání komise PZMA + MA21.

Návštěvní řád dětských hřišť na ulici P.  Ji-
lemnického byl doplněn z  důvodu výměny 
herního prvku (závěsná houpačka MidiSwing 
- ptačí hnízdo) a  změny v  otevírání hřiště 
v zimním období, a to tak, že v případě sně-
hové pokrývky nebo námrazy bude hřiště 
s umělým povrchem uzavřeno.

Dodatek č. 2 ke  smlouvě se společností 
ADAVAK, s.r.o. došlo k aktualizaci odběrných 
míst, a  to doplněním o  nové odběrné místo 
a  současně zrušením odběrných míst u  ob-
jektů, které již nejsou ve vlastnictví města.

Dodatek č. 2 k  vnitřnímu předpisu č. 
3/2009 upravil mimo jiné pravidla pro mož-
nost vkládání aktuálních informací a oznáme-
ní na webové stránky města dalším oprávně-
ným osobám z řad externích organizací apod.

V souvislosti s přípravou zahájení projektu 
BRKO byl předložen ke schválení vzor smlou-
vy o  výpůjčce plastových nádob sloužících 
k ukládání biologického komunálního odpa-
du určeného ke kompostování – kompostéru 
THERMOKING 900. Smlouvy jsou uzavírány 

mezi městem Adamov coby vlastníkem ná-
dob a vlastníky rodinných a bytových domů 
v Adamově. Pro tyto účely je k dispozici 40 ks 
nádob.

Na  12. schůzi Rady města Adamova ko-
nané dne 7. 4. 2015 byl vzat na vědomí zápis 
ze 4. zasedání Kulturně informační komise 
a schválen koncept zápisu do kroniky města 
Adamova za rok 2014 včetně odměny kroni-
kářky.

Schválen byl rovněž návrh smlouvy o dílo 
na  realizaci stavebních prací s  názvem „Par-
koviště Adamov, Smetanovo náměstí“ dle 
projektové dokumentace zpracované firmou 
SEMTECH Brno. Výstavba parkoviště souvisí 
s přestavbou parkoviště na nám. Práce – ob-
nova biokoridoru. Oběma realizacemi bude 
dosaženo udržení parkovacích míst v  dané 
lokalitě Adamova I.

Předložena a schválena byla zadávací do-
kumentace pro realizaci výběrového řízení 
na  dodavatele cisterny pro JDSH Adamov. 
Projekt pořízení cisterny je spolufinancován 
ze státního rozpočtu ČR, ministerstva vnitra. 

Uzavřena byla smlouva o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napě-
tí z nového odběrného místa pro VO na ulici 
Sadová u bytového domu č. p. 331 od firmy 
E.ON Energie, a.s.. Toto odběrné místo bylo 
zřízeno místo stávajícího odběrného místa 

na trafostanici při ulici Sadová z důvodu ha-
varijního stavu kabeláže, která prochází pod 
vozovkou a v chodníku od trafostanice u So-
kolovny směrem na Horku. Nově jsou tak jed-
notlivé větve veřejného osvětlení v této loka-
litě rozděleny na  čtyři nezávislé a  eliminuje 
se tím kompletní výpadek ulic Sadová, Lesní 
a části Komenského. Stejně dochází rozfázo-
vání a  sníženým jističů k  úsporám z  paušál-
ních plateb.

Na  vědomí byla vzata zpráva k  vyhodno-
cení veřejné zakázky na  dodávku s  názvem 
„Workoutová sestava – sportoviště Komen-
ského, Adamov I.“ Byla schválena nejvýhod-
nější nabídka od společnosti LLAMARO, s.r.o. 
a podepsána kupní smlouva.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Podomní prodejci tentokrát 
jako průzkumníci

Vážení občané, 
bez ohledu na  platnost zákazu podomní-
ho prodeje se po  městě opětovně pohy-
bují prodejci, kteří na  oko dělají průzkum 
trhu. Žádná z  velkých společností neposílá 
bez ohlášení své zástupce do  domácností 
na  průzkum faktur, elektroměrů, plynomě-
rů až po nedávné případy absurdní kontroly 
vyúčtování na základě pověření z Energetic-
kého regulačního úřadu.

Nikomu z podobných průzkumníků nejste 
povinni žádné doklady předkládat, případ-
ně umožňovat vstup do bytu. Pokud možno, 
ihned po  odchodu povětšinou neodbytné-
ho průzkumníka, kontaktujte městskou poli-
cii na tel. č. 602 515 387 nebo starostu města 
na tel. č. 773 634 342.

 16. 4. 2015 Ilona Buchtová, 85 roků,  
Opletalova 38

 20. 4. 2015 Julie Klaibová, 84 roky,  
Tererova 4

 22. 4. 2015 Marie Bezděková, 91 rok,  
Opletalova 30

 23. 4. 2015 Kateřina Skoupá, 82 roky,  
Komenského 1

 27. 4. 2015 Jarmila Lachmanová, 85 roků,  
Komenského 11

 28. 4. 2015 Růžena Bambušková, 89 roků,  
Dvořákova 5

 29. 4. 2015 Jiří Kička, 85 roků, Sadová 19

Úmrtí
 21. 3. 2015 Vladimíra Burianová,  

roč. 1970, Komenského 6
 30. 3. 2015 Ing. Josef Chalikov,  

roč. 1919, Komenského 10
  5. 4. 2015 Josef Daněk, roč. 1944, 

Družtevní 11
  9. 4. 2015 Božena Zoulová, roč. 

1915, Fibichova 10 

Vítání občánků
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby bylo 
jejich dítě slavnostně uvítáno do  života 
a současně zapsáno do kroniky Sboru pro 
občanské záležitosti města Adamova, aby 
tuto skutečnost oznámili na matriku Měst-
ského úřadu Adamov, kde obdrží bližší in-
formace a příslušný tiskopis k vyplnění.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICII
Chtěli bychom touto cestou podě-

kovat Městské policii Adamov za  vy-
pátrání neznámých pachatelů a  vráce-
ní ukradených věcí do  kynologického 
klubu v Adamově. 

Děkujeme.
Zdena Ondrůjová - 

jednatelka KK Adamov

Oprava
V  minulém čísle Adamovského zpra-

vodaje došlo na  titulním listu k  uvedení 
mylných informací týkajících se Velikonoc. 
Stalo se to převzetím stati z  neověřeného 
zdroje. Základní informaci tedy uvádíme 
na správnou míru: Nejvýznamnějším dnem 
je velikonoční neděle, Boží hod velikonoč-
ní, kdy křesťané slaví zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Za pochybení se omlouváme.

Kulturně informační komise
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Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Dne 9. 4. 2015 proběhlo ve společenské 
místnosti v  Domě s  pečovatelskou službou 
v Adamově školení o požární ochraně a prv-
ní pomoci s praktickou ukázkou použití ha-
sicích přístrojů, kterého se mohli účastnit 
nejenom nájemci bytů v DPS, ale i veřejnost. 

Školení proběhlo velmi poutavou for-
mou s praktickými radami na velké odborné, 
ale hlavně lidské a  praktické úrovni. Škole-
ní zajistili technik požární ochrany Bc.  Jana 
Jurnečková a  kontrolní technik PBZ Pavel 
Jurnečka z Adamova, s ohledem na cílovou 
skupinu seniorů. 

Chtěla bych jim za  všechny zúčastněné 
velmi poděkovat, že jsme si všichni mohli 
na zahradě vyzkoušet i to, jak hasicí přístroj 
můžeme používat. 

Sběrný den
Oblastní Charita Blansko a Středisko vzájemné humanitární pomoci pořádá Sběrný den
Kdy: 13. 5. 2015 (středa)
Kde: Adamov
od 15:00 do 15:30 hod. – před domem s pečovatelskou službou (Horka)
od 15:35 do 16:05 hod. – na parkovišti u kostela (OÚ)
od 16:10 do 17:00 hod. – na autobusové zastávce na Ptačině
Co: uvítáme ošacení, obuv, hračky, kuchyňské nádobí a všechno, co je možné ještě po-
užít
Jak: věci prosím noste čisté, nepoškozené, v pytlích nebo krabicích. Na místě bude při-
stavené auto s vozíkem.
Darované věci budou použity pro uživatele služeb Oblastní charity Blansko a sociálně 
potřebným občanům Blanska a okolí. 
Informace: Anna Baláková, mobil: 603 291 388
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Vybrané události z března 2015 konkrét-
ně:

Při hlídkové činnosti spatřili strážní-
ci na  ul. Komenského muže, který byl v  tu 
dobu osobou hledanou policií ČR. Strážníci 
muže vyzvali k  prokázání totožnosti a  vy-
čkali s  ním na  místě do  příjezdu hlídky OO 
PČR Blansko, která si jej převzala k  dalšímu 
opatření. 

Ve  fyzické napadení vygradovala slovní 
rozepře mezi mužem a dvěma ženami, kte-
ré na  ul. P.  Jilemnického roznášely reklam-
ní letáky. Muži se jejich počínání nelíbilo 
a svůj nesouhlas vyjádřil snad tím nejhorším 
možným způsobem, kdy ženy fyzicky napa-
dl. K  incidentu byli přivoláni strážníci, kteří 
na místě zajistili svědky události a věc dále 
předali k projednání na OO PČR Blansko. 

Během měsíce března poskytovali stráž-
níci hned v několika případech první pomoc. 
Z  těch nejzávažnějších můžeme zmínit dva 
případy. V  prvním případě přijali strážníci 
oznámení o nálezu sraženého muže u ČOV 
v Adamově. Při dojezdu na místo bylo zjiště-
no, že nedošlo ke střetu s vozidlem, ale muž 
zřejmě prodělal epileptický záchvat. Na mís-
to již byla přivolána i  ZZS. Strážníci muži 
poskytli první pomoc a  vyčkali do  příjezdu 
vozidla ZZS. Ve  druhém případě zasahova-
li strážníci v  bytě na  ul. Ronovská společně 
s JSDH Adamov, kde se nacházel muž v pří-
mém ohrožení života. 

K  opilým a  nevhodně se bavícím mladí-
kům přivolali strážníky všímaví občané na ul. 
Opletalova. Mladíci zde rozbili několik lahví 
od piva přímo na komunikaci, kde projížděla 

vozidla. Strážníci výtržníky přiměli k  úklidu 
znečištění a dále kontrolovali jejich další po-
hyb, aby již nedošlo k narušování veřejného 
pořádku. 

Tak, jako strážníci pomáhají v případech 
přímého ohrožení života, dostávají se i do si-
tuací, kdy musí komunikovat s  osobami, 
které se rozhodly ukončit svůj život. V  mě-
síci březnu se toto chování objevilo hned 
ve dvou případech. V prvním případě se jed-
nalo o ženu, která byla ubytovaná na hotelu 
Pod Horkou a  o  jejím úmyslu skončit se ži-
votem se dělila se svými kamarádkami, které 
kontaktovaly linku 158. Strážníci se dostavili 
na místo, kde ženu vyslechli, uklidnili a mezi 
tím přivolali ZZS. Po příjezdu ZZS byla žena 
převezena na  psychiatrické oddělení ne-
mocnice Brno – Černovice. Ve  druhém pří-
padě se jednalo o muže, který se pod vlivem 
alkoholu vyjadřoval tím způsobem, že má 
potřebu ukončit svůj život. Strážníci, společ-
ně s hlídkou OO PČR Blansko, prověřili byd-
liště jmenovaného, avšak bezúspěšné. Muž 
byl nalezen o  několik minut později na  ul. 
Sadová, kde byl požádán o vyjádření k celé 
věci. Přivolaný lékař usoudil, že mužovy po-
hnutky jsou demonstrativní a nemají reálný 
základ. Muž byl tedy převezen pouze k  vy-
střízlivění na protialkoholní záchytnou stani-
ci Brno – Černovice. 

 Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Ordinační doba 
MUDr. Zuzana Kuchařová – praktický 
lékař, 516 446 292
PO 6:30 – 12:30 
ÚT 10:00 – 12:00  potvrzování tiskopisů 

(pojistky, důchody aj.)
 12:00 – 18:00   pro objednané a do 16:00 

hod i pro akutně nemocné
ST 6:30 – 12:30 
ČT  6:30 – 12:00 
PÁ  6:30 – 11:00 

MUDr. Lenka Košťálová – praktický lékař 
pro děti a dorost, 516 446 208
PO 7:30 – 11:00   pro nemocné
 11:00 – 12:30   pro pozvané
ÚT 8:00 – 11:00  poradna pro děti do 5 let
 12:00 – 15:00   pro nemocné
 15:00 – 18:00  pro zdravé objednané
ST  7:30 – 11:00   pro nemocné
 11:00 – 12:30  pro pozvané
ČT  7:30 – 11:30  pro nemocné
 12:00 – 14:30   poradna pro zdravé děti 

do 5 let
PÁ 7:30 – 11:00   pro nemocné
 11:00 – 12:00   pro pozvané

Domnívám se, že způsob, jakým nám 
byla rizika vzniku požáru a jeho následky vy-
světlen nám všem zůstane dlouho v paměti, 
a to je z hlediska prevence to nejdůležitější. 
Ještě jednou díky. 

 Za pečovatelskou službu Dobra Moserová. 

Školení o používání hasicích přístrojů
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V této sérii studánek se budeme věnovat 
těm, které najdeme ve  svahu hřbetu vypí-
najícím se mezi řekou Svitavou a Křtinským 
potokem, jemuž vévodí Alexandrova roz-
hledna. Celkem se zde poblíž Adamova na-
cházejí tři upravené zdroje vyvěrající vody. 
Všechny leží na  katastru města, resp. těsně 
při jeho hranici, což je celkem překvapující 
vzhledem k faktu, že katastrální území města 
je relativně malé.

Nejznámější z nich je určitě Slučí studán-
ka. Nejdostupněji se k ní dostaneme z ulice 
Sadová, když budeme sledovat červenou 

 

Cesty k Adamovským studánkám
turistickou značku. Její trasa nás po  450 m 
od  místa opuštění ulice zavede do  údo-
lí, ve  kterém je postavena kamenná zeď. 
Ve  středu této zdi se nachází plocha s  vy-
obrazením dvou sluk, které tam v roce 1966 
dle kresby Stanislava Lolka zhotovil Emanuel 
Koupý. Samotná studánka byla vybudována 
v roce 1947, což dokládá i jedno z čísel, které 
jsou na ní uvedeny. 

GPS souřadnice studánky jsou 49° 17‘ 
56,8‘‘ N a 16° 39‘ 56,7‘‘ E a její nadmořská výš-
ka je asi 318 m. Vydatnost zdroje studánky se 
pohybuje mezi 5 až 12 l/min.

Velmi málo známou je studánka, která 
se nachází poblíž palouku U  sedmi dubů. 
Má prosté provedení, kdy pod dřevěným 
trámem je ukryta trubka, z níž vytéká voda 
do  malého jezírka. Vytvořili ji zřejmě lidé, 
kteří se setkávají výše v  údolí na  milíři ko-
lem upraveného ohniště. U  nich by zřejmě 
bylo třeba pátrat i  po  jejím případném ná-
zvu. Ke  studánce nejlépe dojdeme ze zmí-
něného palouku po mírně se svažující cestě, 
která vychází z  jeho boku při Josefovském 
údolí. Po této cestě byla dříve vedena žlutá 
turistická značka, kterou lze stále ještě vi-
dět na  stromech. Asi po  200 m se cesta za-
táčí v  údolí nad dvěma velkými plošinami, 
z  nichž na  té níže položené vidíme klády 
obepínající ohniště. Ve vzdálenosti asi 40 m 
pod tímto místem spatříme jezírko napáje-
né ze studánky. 

Studánku nám případně pomohou najít 
její GPS souřadnice, které jsou 49° 18‘ 12,7‘‘ 
N a  16° 39‘ 57,6‘‘ E. Nadmořská výška je 
na úrovni 365 m. Vydatnost zdroje studánky 
kolísá v rozsahu 3 až 7 l/min.

Poslední zdroj vody, o  kterém se dnes 
zmíníme, se nachází u Františčiny hutě v Jo-
sefovském údolí. Dojdeme k  němu z  Ada-
mova za  pomoci modré turistické značky 
od  rozcestníku před bývalým obchodním 
domem asi za  45 minut. Opět se nejedná 
o  zdroj vody ve  stylu studánek Lesnického 
Slavína, ale tento zdroj je známý tím, že po-
skytuje hodně vody údajně výborné kvality 
při snadné přístupnosti k  němu. Od  silnice 
spojující Adamov a Křtiny stačí ujít z malého 
parkoviště naproti objektu hutě jen asi 50 m 
po pěšince vedoucí k lávce přes Křtinský po-
tok. Při obou stranách lávky zde před protěj-
ším břehem potoka ústí dvě kovové trubky, 
z nichž vytéká voda. Tyto trubky po několika 
metrech mizí za  zavřenými dveřmi kamen-
ných sklepů vyhloubených ve stráni. Vydat-
nější zdroj – kolem 10 l/min – se nachází 
od lávky ve směru proti toku potoka a podle 
pamětníků spadá jeho vybudování až do 19. 
století. Méně vydatný proud vody – asi 3 l/
min – vytéká z  trubky menšího průměru. 

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

AKCE na KVĚTEN:
Čtvrtek 7. 5. 2015 
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro všechny věkové kategorie. Start v 16:00 
hodin.

ÚTERÝ 12. 5. 2015 
TURNAJ V PETANQUE
Pro děti a mládež od 6 ti let. Začátek v 15:30 
hodin.

Čtvrtek 14. 5. 2015 
PLETENÍ VÝROBKŮ Z NOVINOVÝCH 
RULIČEK
S  sebou si prosím přineste: noviny, špejle, 
bezbarvý lak a kolíčky.
Začátek ve 14:30 hodin.

Středa 20. 5. 2015 
VENKOVNÍ TVOŘENÍ – VÝTVARNÁ DÍLNA
Tvoření na  terásce před MKM. Pro všechny 
zájemce od 16:00 hodin.

Čtvrtek 28. 5. 2015 
DEN KRÁSY S MARY KAY
Ukázky líčení, péče o  pleť, odborné pora-
denství. Pro zájemkyně vše zdarma. 
Od 14:00 – 19:00 hodin.

Uvedený druhý zdroj je novějšího data a byl 
vytvořen někdy v sedmdesátých letech mi-
nulého století. Starší zdroj vody byl nazýván 
jeho místními uživateli „Tróbka“. Na interne-
tu se uvádí název Ferdova studánka a  je to 
také dokládáno barevným obrázkem známé 

figurky mravence na  dřevěném deskovém 
podkladu. V zašlé podobě ho můžeme ještě 
i dnes vidět na protějším břehu potoka. Toto 
označení tam bylo umístěno někdy před 20 
roky a je spojeno s křestním jménem jedno-
ho z mužů, kteří se údržbě zdroje vody vě-

novali. Autor tohoto textu se přiklonil k his-
torickému pojmenování zdroje a  použil ho 
v přiložené mapce. 

Nadmořská výška výtoků vody činí 
286 m, GPS souřadnice místa mezi oběma 
výtoky jsou 49° 18‘ 23,5‘‘ N; 16° 40‘ 40,1‘‘ E.

Soutěž o ceny
Na  správnou odpověď z  minulého kola 

soutěže jaké letopočty jsou uvedeny na Slu-
čí studánce odpověděli správně Romana 
Haluzová, Michaela Kavanová, Milan Čáp 
a  Vladimír Kotas. Všem dosavadním výher-
cům gratulujeme a  pro vyzvednutí ceny se 
mohou dostavit na  Městský úřad Adamov, 
tel. 516 499 624. 

Dnešní soutěžní otázka zní: Uveďte ná-
zev studánky, pro jejíž stavbu bylo moti-
vem poutní místo na Vranově.

Z autorů správných odpovědí, které mů-
žete zaslat nejpozději v  termínu do  13. 5. 
2015 na  email adamovskestudanky@se-
znam.cz nebo písemně na odbor sociálních 
a správních věcí MěÚ Adamov, Pod Horkou 
101/2, 679  04 Adamov, budou vylosováni 
opět čtyři výherci. 

 Komise PZMA a MA21 

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

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

Program na měsíc květen 2015
pátek 1. 5. Státní svátek - zavřeno

pondělí 4. 5. Stolní hry
úterý 5. 5. Posilovna zdarma od 15:00 h

středa 6. 5. Výroba květin na Den matek od 15:00 h
čtvrtek 7. 5. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 8. 5. Státní svátek - zavřeno
pondělí 11. 5. Stolní hry

úterý 12. 5. Posilovna zdarma od 15:00 h 
Středa 13. 5. Tvořivá dílna

čtvrtek 14. 5. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 15. 5. Sportovní hry od 15:00 h

pondělí 18. 5. Stolní hry
úterý 19. 5. Posilovna zdarma od 15:00 h
čtvrtek 21. 5. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 22. 5. Sportovní hry od 15:00 h
pondělí 25. 5. Stolní hry

úterý 26. 5. Posilovna zdarma od 15:00 h
středa 27. 5. Tvořivá dílna

čtvrtek 28. 5. Promítání filmu od 16:30 h
pátek 29. 5. Sportovní hry od 15:00 h

Info: Změna cílové skupiny!!! Nyní mohou zařízení Zlatá zastávka Adamov navštěvovat  
děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 7 do 26 let. 
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 
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Vás srdečně zvou na 15. ročník 
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Zdravé mesto AdamovZdravé mesto Adamov

Nekouříte?Kouříte?
Přijďte si nechat změřit

jak jsou na tom vaše plíce

26. května 16:00
v MKM na Ptačině

měření CO ve výdechu
přednáška na téma
prevence rakoviny prsu a varlat
ukázka samovyšetření
na realistických modelech
individuální poradenství 
výtvarná a znalostní soutěž
odměny a občerstvení pro děti

Komise Projektu Zdravé město Adamov
a Místní agendy 21 ve spolupráci se SZÚ
a Městským klubem mládeže Adamov

Den bez tabáku 2015
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Za Adamov čistější 

Děkujeme všem občanům našeho města, 
především z  řad členů tělovýchovných jed-
not a  klubů, návštěvníkům Městského klu-
bu mládeže a rodičům s dětmi, a to zejména 
z Ptačiny, kteří se dostavili v hojném počtu 
na brigádu konanou dne 9. 4. 2015. 

Ke sběru odpadků ze tří stanovišť vyrazila 
přibližně šedesátka dobrovolníků. 

Bohužel na  stanovišti, které bylo u  míst, 
kde to bylo nejvíce potřeba (stráň pod hos-
podou Farinka a  stráň pod garážemi u  bý-
valého internátu na Horce) byla účast velmi 
malá. 

Ještě jednou těm, kterým není okolí na-
šich bydlišť lhostejné, děkujeme.

Za organizátory
RNDr. Karel Truhlář, 
předseda Komise PZMA & MA 21
 Jiří Němec, předseda Sportovní komise 

Noc kostelů

Slova pro 
povzbuzení

Každým rokem se lidi kolem mě vsáze-
jí, s  jakým předstihem začnou obchodníci 
poprvé nabízet vánoční dárky. Kvůli veliko-
noční kampani se však nevsázejí. Není o co, 
protože Velikonoce nejsou tak tržně zajíma-
vé. Čokoládový zajíček, mazanec, kraslice 
nebo pomlázka tržbami opravdu moc nepo-
hnou. Takže na rozdíl od Vánoc zde scházejí 
pro obchodníky přitažlivé hodnoty. Přesto 
se o Velikonocích nedá říct, že by byly bez-
cenné. Pro obchod možná, ale pro praktický 
život stále ještě význam mají. Většina z  nás 
asi ví, že pro křesťany jsou připomínkou Je-
žíšovy poslední večeře (čtvrtek), ukřižová-
ní (pátek) a vzkříšení (neděle). I přes „hlavní 
roli“ smrti v sobě ukrývají moudrost, že láska 
mezi lidmi nikdy nebude pravdivá bez da-
rování života, bez oběti. A že je to sobectví, 
které jí nejvíc ubližuje. Po čtyřicet dní postní 
doby se na  tuto oslavu křesťané připravují 
a po čtyřicet dní, v době velikonoční, nechá-
vají tuto radost ze života v sobě doznívat. To 
není vůbec špatný zvyk a nemusel by proto 
zůstat vyhražený jen křesťanům. Zkusme si 
jen tak představit, jak by se náš život změnil, 
kdybychom se na svá setkání, na svou lásku, 
na  svůj svátek měsíc těšili a  další měsíc se 
z toho spolu radovali a nechali v srdci znít?

Jiří Kaňa

Už posedmé se adamovský kostel sv. 
Barbory zapojí do  mezinárodní akce Noc 
kostelů, v  rámci které je možné náš kostel 
navštívit a  zároveň se zúčastnit programu, 
který připravují naši farníci.

PROGRAM
*16:45 hod. - úvodní část, která je věno-

vaná dětem. V  okolí kostela pro ně bude 
připravena dobrodružná hra a  přislíben je 
i skákací hrad.

 *17:55 hod. - čas, kdy se rozezní zvony 
kostela a zvonky návštěvníků (přineste si jej 
prosím s sebou) a zahájí tak hlavní program 
v kostele, který bude trvat asi do 23:00 hod. 
Na  pořadu je loutkové divadlo, vystoupení 
formace Karel&My, povídání o  Světelském 
oltáři a  také zazní výběr z  repertoáru Chrá-
mového sboru sv. Barbory.

*19:10 hod. - je možnost si od  našeho 
průvodce vyslechnout komentář k  oltáři 
Nanebevzetí Panny Marie, který do Adamo-
va připutoval z rakouského Zwettlu - Světlé. 
Centrální část původního klášterního oltáře 
z  let 1516-1525 věnoval kostelu sv. Barbo-
ry v  roce 1857 kníže Alois z  Lichtensteina. 
V roce 2010 byl prohlášen za Národní kultur-
ní památku.

V rámci Noci kostelů bude část programu 
věnována právě Světelskému oltáři. Vstup 
na Noc kostelů je zdarma.

Více informací naleznete na  stránkách 
www.nockostelu.cz,

http://www.nockostelu.cz.
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Pozvánka na výstavu

Blahopřání 
k výročí

Manželé Zdenka a  Jan Stloukalovi osla-
vili 23. dubna t. r. krásné výročí, a to 60 let 
společného života, čímž se dožili diaman-
tové svatby. Do dalších let jim oběma pře-
je vše nejlepší a hlavně pevné zdraví dcera 
Jana, zeť Petr a vnoučata Monika a Honzík.

René Voščinár – Obrazy krajiny
Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 

zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací výtvarníka René Voščinára. Vernisáž se 
uskuteční v neděli 10. května v 15:00 hodin. 
Výstavu uvede autor a PhDr. Jaroslav Budiš. 
V  hudební části vernisáže vystoupí Franti-
šek Bartl – saxofon a František Kratochvíl – 
klavír. K návštěvě jste zváni od 10. 5. do 19. 
5. 2015, a  to v  pondělí - pátek od  14:00 
do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

René Voščinár je malíř, který má dvě ty-
pické vlastnosti tvůrce: důkladnost a  od-

vahu. Jeho důkladnost spočívá v  pečlivém 
provedení díla, odvaha se u něho paradoxně 
projevuje vzhledem k  dnešní výtvarné scé-
ně pyšnící se povýtce umělci, kteří neumějí, 
dokonce neumí programově, houževnatým 
lpěním na tradičním pojetí v tom nejlepším 
smyslu slova, avšak s  nalezenou osobitou 
notou. Jeho realistické vidění je korunováno 
maximální mírou jemnosti rukopisu, které 
zobrazený námět vynáší až do  snové sféry. 
Divák při zhlédnutí jeho krajinářských zá-
běrů se znovu zamiluje do  zákoutí Česko-
moravské vrchoviny, především kouzelné-

ho Kunštátska, a  uvědomí si současně sílu 
zprostřed kovaného zážitku. Kultivovanost 
golfového prostředí, které malíř také zpo-
dobuje, přímo nahrává jeho výtvarnému 
projevu.

Na  výstavě obrazů René Voščinára na-
leznete kromě nesporných malířských kva-
lit harmonii, velebné ticho a klid - nezbytné 
aspekty vyrovnaného života, kterých se nám 
v  dnešní hektické době tak žalostně nedo-
stává.

Doc. ak. mal. Ivan Kříž



12

Na KVĚTEN 2015 jsme 
pro vás připravili... 

 Î 7. května 2015
Přednáška: Zdeněk ŠPÍŠEK 
„OSKERUŠE – ZAPOMENUTÝ 
OVOCNÝ STROM“

 • salonek MKS Adamov  
 • od 17:45 hodin 
 • vstupné 35 Kč 

Plody jsou už několik století sušeny, kompo-
továny a také využívány při výrobě vína (čiří 
mladé víno). Jejich specifická chuť je natolik 
unikátní, že se dostala do  Evropské banky 
chutí. Pálenka, která se z  těchto plodů pálí, 
je velmi ceněná. Cena jednoho litru se pohy-
buje okolo 1000 Kč. Už antická literatura se 
zmiňuje o léčivých účincích plodů oskeruší. 
Dřevo oskeruše je velmi pevné, podle pověs-
tí ochrání stavení před údery blesků. Svým 
vzhledem se podobá tropickým dřevům. 
Cena 1m3 je na  německém trhu asi 1200 
Euro. Fenomén oskeruše jakožto zapomenu-
té ovocné dřeviny naštěstí dnes začíná zají-
mat i řadu zahrádkářů, kteří si vysazují tento 
zajímavý strom do sadů a zahrádek. Samo-
zřejmě na místě bude možné zakoupit stro-
mek nebo ochutnat plody oskeruší.

 Î 10. května 2015 
Vernisáž výstavy:  KRAJINY – René 
VOŠČINÁR

Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 záznamník, www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

 • Společenské centrum MKS, Komenského 6
 • od 15:00 hodin 
 • výstava potrvá do 19. května vč.
 • otevřeno v  pracovních dnech v  době 
od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 
do 17:00 hodin

 Î 10. května 2015
Městské divadlo Brno, představení 
DO NAHA 

 • zájezd 
 • začátek představení v 18:00 hodin 

Muzikál, stejně jako film, vypráví o partě ne-
šťastných kamarádů ocelářů, kteří přijdou 
ve  stejném okamžiku o  práci. Jejich snaha 
najít nové uplatnění nemá úspěch, a  tak 
z  čirého zoufalství založí taneční striptér-
skou skupinu. Co na tom, že fyzicky ani vě-
kem obvyklé představě o  profesionálních 
striptérech zcela neodpovídají… Dílo je vy-
baveno hudbou se skvělým rockově-funko-
vým aranžmá a poté, co před pár lety dobylo 
newyorskou Broadway, se na ně můžeme tě-
šit i v Městském divadle Brno.

 Î 11. května 2015 
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ...“ - 
odpoledne kvízů a soutěží pro 
seniory a děti 

 • salonek MKS Adamov 
 • začátek v 14:30 hodin 
 • vstup volný

Hrát si a  soutěžit můžeme v  každém věku. 
Jen je třeba najít vhodné téma. A to se sna-
žíme při každém setkání měnit, aby zauja-
lo. Snad tomu bude stejně i při květnovém 
odpoledni, kdy soutěžní družstva posílíme 
o děti. Tématem soutěží totiž budou pohád-
ky ...

 Î 16. května 2015
„HURÁ do Prahy!“ - pro rodiče 
s dětmi 

 • zájezd 
K  výletu do  Prahy, kde nás čeká návštěva 
Království železnic, Divadla S+H, projížďka 
městem i metrem jsme pozvali malé i velké 
cestovatele. 

 Î 17. května 2015
„NEDĚLNÍ KONCERT PRO 
MAMINKY“ 



13

 • prostranství u kostela v Adamově I 
 • od 15:00 hodin 
 • vstup volný
 • k sezení budou využity betonové schody, 
doporučujeme vzít si s sebou podsedáky 

Maminky, babičky i  ostatní ženy zve MKS 
na koncert, který je malým dárkem k  „Svát-
ku matek“. V  programu se představí děti 
z mateřské školy na Komenského ulici s pro-
gramem nazvaným „Kočky“ a studenti JAMU 
Brno Jiří Daniel a Michaela Baladová s výbě-
rem těch nejkrásnějších písní z muzikálů.

 Î 28. května 2015
Kino Blansko: ŽIVOT JE ŽIVOT 

 • zájezd 
 • kino Blansko 
 • začátek v 17:30 hodin
 • cena zájezdu 100 Kč

„Fandíme českým filmům!“. Proto se opět vy-
pravíme na nový český film s hvězdným ob-
sazením – Ondřej Vetchý, Simona Stašová, 
Marek Taclík, Barbora Poláková, Tereza Voříš-
ková, Miroslav Táborský ad.
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František 
(Ondřej Vetchý) by po  boku svých tří dcer 
rád viděl schopné a  úspěšné muže. Jenže 
všechny mají vynikající talent nacházet si 
pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se svým 
neúspěšným mužem nastěhovat zpět k  ro-
dičům a v  rámci možností se dál snaží otě-
hotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí 
na  paty jenom naprostí exoti a  mimoňové. 
A  nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně 
úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná 
a neví s kým. Navíc se začíná hroutit tradiční 
oáza a  pevný bod manželské dvojice – do-
volená. Každý rok se jezdí „na  Mácháč“, ale 
Jana (Simona Stašová) začíná snít o  moři. 
Pak se v  jejím životě zjeví bohémský spiso-
vatel s  lehce sebevražednými sklony, v tom 
Františkově zase krásná kolegyně se španěl-
skými předky . . začnou se dít věci. Všechny 
malé příběhy dávají dohromady jeden velký 
a zábavný život se situacemi, které zná kaž-
dý z nás... 

 Î 22. května 2015
„VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM...“ 
 • zájezd 
 • Divadlo Bolka Polívky Brno 
 • hrají Simona Stašová, Michal Dlouhý, An-
drea Daňková, Vasil Fridrich/Petr Vančura

 • cena zájezdu 470 Kč 
Původně úspěšný film byl před nedávnem 
adaptován pro divadlo. Lehká komedie zá-
važného  obsahu. Co se stane, když člověk 
začne na svůj život pohlížet očima těch dru-
hých? Na počátku je pouhý omyl. Soukromý 
detektiv si splete sledovanou osobu, a místo 
manželky prominentního politika začne sle-
dovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá 
pod pokličkou zdánlivě všedních dní všední-
ho manželského páru středních let? 

 Î 23. května 2015
Zájezd do Uměleckohistorického 
muzea ve Vídni

 • zájezd 
 • cena zájezdu 320 Kč 

Sošky apoštolů ze světelského oltáře z ada-
movského kostela svaté Barbory jsou na vý-
stavě ve  Vídni. Zpět do  Adamova se vrátí 
v červnu.
Pět set let staré dřevořezby rozebrat. Naložit 
do  klimatizovaných boxů a  převézt stovky 
kilometrů daleko. Tam je zase složit a připra-
vit na výstavu. Dvanáct apoštolů z lipového 
dřeva, kteří jsou součástí unikátního světel-
ského oltáře z  adamovského kostela sva-
té Barbory, cestuje od  podzimu po  Evropě. 
Nyní dorazili na výstavu do Uměleckohisto-
rického muzea ve Vídni... 

 Î 24. května 2015
„NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU“ 
– pohádka O KOBLÍŽKOVI + tvořivá 
dílnička 

 • účinkuje Divadlo Kolárka Blansko 
 • sál MKS Adamov 
 • začátek v 16:00 hodin 
 • vstupné 35 Kč 

Poprvé se adamovskému publiku předsta-
ví „blanenská nezávislá divadelní skupina.“ 
Za dětmi přijedou se známou pohádkou, ale 
setkání navíc doplní následně tvořivá dílna. 

 Î 25. května 2015
„OSTROV POKLADŮ“ 

 • zájezd 
 • Městské divadlo Brno 
 • začátek představení v 18:00 hodin 
 • cena zájezdu 610 dospělí, 425 děti, stu-
denti a senioři

Mezigenerační spory a  nepochopení mezi 
otcem a  synem jsou jednou z  hlavních dě-
jových linek nového muzikálu, který u  nás 
bude mít světovou premiéru. Ve  svém no-
vém příběhu spojují skutečný život spiso-
vatele Stevensona s příběhem jeho nejzná-
mější knihy Ostrov pokladů. Zromanti-
zovaný svět pirátů, nekonečných mořských 
scenérií, nedobytných lodí, pustých ostrovů 
a zakopaných pokladů se zde prolíná s reali-
stickými problémy mladého muže, který se 
navzdory otci vydává za  svým snem, odjíž-
dí do  Paříže, aby zde v  centru nespoutané 
bohémy našel nejen téma pro svou prvoti-
nu, ale také potkal svou životní lásku Fan-
ny Osbourneovou. Její syn Lloyd je Louiso-
vi nejen mladým přítelem, ale také prvním 
čtenářem a  zároveň i  inspirací pro novou 
knihu o pirátech. Malý Lloyd se ve fiktivním 
příběhu stává Jimem Hawkinsem a  i  další 
postavy skutečného života ožívají v  knize 
jako posádka slavné Hispanioly, jako jedno-
nohý John Silver či pomatený Ben Gunn. Jak 
to tentokrát dopadne se slavným pokladem 
kapitána Flinta i samotným osudem Roberta 
Louise Stevensona se diváci Hudební scény 
přesvědčí v dobrodružném muzikálu plném 
nádherné fantazie.
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Nabízíme vám zajištění dozoru dětí, které 
tak představení mohou navštívit bez dopro-
vodu rodičů.

 Î 27. května 2015
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ 
– pohádka JAK KOŤÁTKO 
ZAPOMNĚLO MŇOUKAT 

 • účinkuje Divadlo Úsměv – Divadelní agen-
tura Ludmily Frištenské 
 • sál MKS Adamov 
 • začátek v 8:45 a 9.45 hodin 
 • vstupné 35 Kč 

Herečky Jana Sattlerová a  Dáša Nečasová 
dětem přivezou příběh koťátka, které zapo-
mnělo, jak si říct o mlíčko. Poradí mu kohout, 
husa, slepička, pejsek nebo kočička? 

 Î 27. května 2015
„TAJEMNÁ BARMA“ – přednáška 
Davida Švejnohy 

 • salonek MKS Adamov 
 • začátek v 17:45 hodin 
 • vstupné 35 Kč 

První setkání s  Davidem Švejnohou jste si 
pochvalovali. Proto jsme připravili ještě jed-
no, které patří mezi nejnovější témata poví-
dání.
Přátelská, fascinující, nezapomenutelná. Ta-
ková je Barma. Země, která ještě není ovliv-
něná masovou turistikou. Nasajte atmosféru 
měsíční dobrodružné cesty po nedávno ote-
vřených destinacích Myanmaru. Na  západě 
země žijí kmeny, kde staré ženy stále zdobí 
husté tetování v  obličeji. Navštívíme slavný 
Bagan, místo tisíce pagod. Na jezeře Inle se 
vydáme lodí do rybářských vesnic. Dále pro-
jedeme západní oblast Zlatého trojúhelníku, 

kde se zastavíme v  animistických vesnicích 
kmene Akha a Enn. Co znamenají jejich čer-
né zuby? Vydáme se do domovských vesnic 
známých Paduangů, kde žijí ženy s dlouhými 
krky. Nezapomeneme ani na posvátná mís-
ta a města jako jsou Yangoon, Mandalay, Sa-
gaing… a ještě mnohem více…

 Î 28. května 2015
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ - 
setkání s obyvateli DPS při nabídce 
knih z knihovny MKS Adamov 

 • společenská místsnost DPS Adamov 
 • začátek v 9.00 hodin 
 • vstup volný

S  nabídkou knih, které by se mohly líbit 
a společenským okénkem zavítáme za oby-
vateli DPS v  Adamově i  ostatními zájemci 
z řad seniorů. 
Pokud máte zájem o konkrétní titul, ozvěte 
se nám předem (viz kontakty v úvodu) a my 
se pokusíme Vámi žádanou knihu připravit.

 Î 31. května 2015
TERMÁLNÍ LÁZNĚ GYÖR – zájezd 

 • zájezd do termálních lázní spojený s náv-
štěvou města 
 • cena zájezdu 550 Kč (zahrnuje vstupné 
a dopravu)
 • odjezd v 6:30 hodin, zpět v 17:00 hod. 

Přímo ve  městě se nacházejí moderní ter-
mální lázně Rába, které byly otevřeny v roce 
2004, ale jejichž historie sahá do roku 1931. 
V  lázních je celkem 9 bazénů s  průměrnou 
teplotou vody mezi 32 až 38  0C (plavecké, 
zážitkové, léčivé). Termální voda je účinná 
při léčbě revmatismu, kloubů a  páteře, po-
hybového a  trávicího ústrojí, gynekologic-
kých poruch a dýchacích cest. Město Győr je 
vzdálené od Brna 201 km.

PŘIPRAVUJEME:
 Î 4. června 2015

zájezd do Mahenova divadla Brno 
na baletní představení BLACK AND 
WHITE 

 • autor: Petr Iljič Čajkovskij 
 • choreografie: Mário Radačovský 

Black and White je v  podstatě moderně 
zpracovaná verze vlajkové lodi klasického 
repertoáru – Labutího jezera. Jde o  titul, 
který patří k  nejhranější baletům na  světě. 
Naše verze, která měla velký úspěch v USA, 
ale reprezentuje dnešek. Jde o pokus přiblí-
žit toto dílo mladší generaci pohledem z  ji-
ného úhlu, popřením všech tradic a  vizuál-
ním přetvořením Labutího jezera jako ta-
kového. V klasickém zpracování baletu jsou 
dominantní postavy balerín (hlavní dvojrole 
Odetta – Odílie), jde tedy hlavně o výpověď 
ženského elementu. V  naší verzi nabízíme 
pohled na Labutí jezero skrze hlavní posta-
vu, prince Siegfrida, který prochází složitou 
životní situací spojenou s  léčbou těžkého 
onemocnění – rakoviny. Někdy stačí sekun-
da – a život se převrátí naruby. Siegfried hle-
dá sám sebe v  kráse něžného a  téměř do-
konalého tvora, jakým je Labuť. Stejně jako 
princ v klasické verzi příběhu, i on stojí před 
volbou. Bílá a černá… Je bílá barva opravdu 
tak nevinná, nebo je daleko nebezpečnější 
než černá? Některé kultury považují černou 
za  mnohem předvídatelnější než bílou… 
Jde o to, jak věci vidíme: možná paradoxně 
právě to černé nám mnohem víc pomáhá 
uvědomit si naše směřování.

 Î 11. června 2015
zájezd do Divadla Bolka Polívky 
v Brně na představení JÓ, NENÍ TO 
JEDNODUCHÉ 
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Vzpomínka

*Dne 21. dubna t. r. jsme vzpomněli 30. výro-
čí co nás navždy opustil ve věku 73. let tatí-
nek, dědeček, pradědeček pan Josef Kachlík, 

Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, 
Monika Timková, David Punčochář, 
Karolína Krejčová 
Délka představení: 120 min + přestávka 
Francouzská konverzační komedie o  tom, 
jak může dopadnout doučování matemati-
ky pod peřinou... 
Postarší profesor a mladičká žačka. On se s ní 
chce pro své morální zásady rozejít, ona by 
ho ráda dotáhla před oltář. Jejich utajovaný 
poměr uvádí celý děj. Není však jediným po-
divuhodným vztahem na pódiu.

 Î 18. června 2015
„ZPÁTKY VE HŘE“ – beseda 
a autorské čtení s Michalem 
VIEWEGHEM 

 • salonek MKS Adamov 
 • začátek v 17:00 hodin
 • vstupné 50 Kč

 Î 26. června 2015
zájezd na Biskupský dvůr v Brně 
na představení MENDEL ANEB 
VZPOURA HRÁŠKŮ 
V  inscenacích uváděných v  unikátním pro-
storu Biskupského dvora se pravidelně vě-
nujeme výrazným osobnostem moravské 
historie. Autorský tým Slovák – Šotkovský 
– Štěpán by měl inscenací Mendel aneb 
Vzpoura hrášků završit jakousi volnou, žán-
rově rozrůzněnou trilogii autorských in-
scenací koncipovaných pro tento prostor. 
Po výpravné legendě se zpěvy Baron Trenck 
a činoherním baletu Cyril a Metoděj přichá-
zí na řadu příběh snad světově nejproslulej-
šího Brňana – zakladatele genetiky Gregora 
Johanna Mendela, opata augustiniánské-
ho kláštera na  Starém Brně. Nepůjde však 
o  tradiční životopisné drama, ale o  kome-
diální zpěvohru s původními písněmi, v níž 
do  Mendelova osudu vstupují rozličné br-
něnské legendy (neboť vnímáme Mendela 
jako brněnský středobod a erb Brna, s jehož 
osobou autoři spojují nejrůznější brněnské 
mýty) a v níž se konečně dozvíme také to, co 
na  opatovy experimenty říká sám starobr-
něnský hrách. Režisérem inscenace bude 
jako v případě Barona Trencka a Cyrila a Me-
toděje Stanislav Slovák.

dlouholetý hospodář TJ SPARTAK Adamov. 
Kdo jste ho znali, děkujeme za tichou vzpo-
mínku. 
S  láskou vzpomínají synové a  dcera s  rodi-
nami.
*Dne 3. května t. r. uplyne 7 let od  úmrtí 
naší maminky paní Anny Michalíkové. Stálé 
vzpomínají děti s rodinami.

Poděkování
Děkuji všem přátelům a  známým, kteří se 
přišli naposledy rozloučit dne 9. dubna t. 
r. s  panem Josefem Daňkem, za  květinové 
dary a projevenou soustrast.

Manželka s rodinou.

Bublinář Matěj Kodeš zaujal svým vystoupenímděti i dospělé. 

Děti se mohly zúčastnit pořadu Taneční hrátky s Honzou 
Onderem a jeho partnerkou Lucií Hunčárovou.
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Významná výročí

Za Boženou Zoulovou - nedožité 100. narozeniny

Emílie Čapková – 105 
let od narození

Emílie Čapková, rozená Hrnčířová, se na-
rodila 23. května 1910 ve  Spešově. V  roce 
1912 se rodina přestěhovala do  Adamova. 
Emílie, pro adamovské občany Milča, se vy-
učila v Brně dámskou krejčovou a poté tam 
absolvovala i  obchodní školu. Po  ukončení 
nastoupila jako administrativní pracovnice 
do  Škodových závodů v  Adamově a  s  pře-
stávkami pracovala v  pozdějších Adamov-
ských strojírnách až do odchodu do důcho-
du. V roce 1933 se provdala za Františka Čap-
ka. O rok později se jim narodila dcera Sylvie, 
později provdaná Grolichová, bývalá učitel-
ka a kronikářka města Adamova. 

Již v  dobách studia se stala Emílie Čap-
ková členkou divadelního kroužku Dělnic-

spolupracovníci, bývalí divadelníci, členové 
Historicko-vlastivědného kroužku, přátelé 
a známí. Čest její památce!

MK

Adamovští občané ji znali především 
jako náčelnici Sokola. V  Ada mově vycho-
dila měšťanskou školu, poté absolvovala 
rodinnou školu v  Brně. Narodila se 2. květ-
na 1915 v  rodině zámečníka Františka Lin-
harta. V roce 1935 nastoupila jako úřednice 
do  adamovského závodu. O  dva roky poz-
ději se provdala a koncem roku 1937 se jim 
narodila dvoj čata - Jarmila a  Dobroslava. 
Zpočátku žili v  Sezimově Ústí, později se 
vrátili do Adamova a manžel odešel za pra-
cí do Prahy. Božena byla dob rou švadlenou 
a o zákaznice neměla nouzi. V roce 1947 se 
Božena Majero vá se svým mužem rozvedla 
a po třech letech se provdala za Karla Zoulu 
z Prahy (nar. 22. 6.1920), pracovníka adamo-
vského závodu. V  Adamovských strojírnách 
pracovala od  roku 1953 s  přerušením z  ro-
dinných důvodů až do odchodu do důcho-
du v roce 1970.

Božena od  dětství cvičila v  DTJ, později 
v  Sokole, kde před válkou i  po  ní zastávala 
funkci náčelnice (později i ve Spartaku). Jed-
no obdo bí byla náčelnicí Sjednocené tělový-
chovy okresu Blansko. Byla také dlouholetou 
členkou ČSČK a  pomocnicí své dcery Sláv-
ky (Dobroslavy) Novákové, která zastávala 
funkci předsedkyně MO ČSČK v Adamově III. 
a pra covala také v komisích při MěNV a spo-
lupracovala se Sborem pro občanské záleži-
tosti. Později pracovala dcera Slávka na úse-
ku pro nevidomé a hluchoslepé občany.

Se svým manželem Karlem Zoulem žila 
Božena šťastně 12 let - od  roku 1950 do  2. 

1. 1963, kdy náhle ve spánku zemřel. Byla to 
pro ni i celou rodinu velká rána. 

Dcera Slávka Nováková zemřela po delší 
těžké nemoci dne 10. 10. 2004. In memori-
am obdržela za  svoji veřejnou činnost Pa-
mětní list k 28. říjnu 2004 (vznik ČSR) v roce 
40. výročí povýšení Adamova na město, kte-
rý převzal za ni její manžel Karel Novák. Ten 
nemohl na  svoji ženu zapo menout a  den-
ně navštěvoval její hrob na  starém adamo-
vském hřbitově. Staral se také o svou 90 le-
tou tchyni Boženu Zoulovou. Bohužel, pan 
Karel Novák onemocněl podobnou nemo-
cí, na kterou zemřela jeho žena a jeho život 
se naplnil. Zemřel 14. 7. 2009 - 5 let po své 
manželce.

Starost o babičku, 94 letou Boženu Zoulo-
vou, zůstala na vnukovi MUDr. Liboru Nová-
kovi, lékaři v blanenské nemocnici. Asi 2 roky 
žila Božena Zoulová v pečovatelském zaříze-
ní - v Senior centru v Blansku. V posled ních 
několika měsících po mozkové mrtvici paní 
Božena skoro vůbec neko munikovala. Ze-
mřela 9. 4. 2015 pouhých 23 dní před doži-
tím 100 let.

Adamovští pamětníci, přátelé a  zná-
mí a  také sokolští pamětníci si na  Boženu 
Zoulovou vzpomenou u  příležitosti jejího 
100. výročí narození. Její práce pro Adamov 
a adamovské občany nebude zapomenuta, 
čest její památce!

MK

kého domu v  Adamově, kde pod vedením 
Arnošta Hudce hrála téměř ve  všech diva-
delních představeních a  zpívala dívčí role. 
Cvičila také v DTJ, později v FDTJ. Po druhé 
světové válce pracovala v  různých funkcích 
v lidosprávě. Byla spoluzakladatelkou Histo-
ricko-vlastivědného kroužku a členkou Diva-
delního kroužku ZK ROH, spolupracovala při 
vydávání závodního časopisu. Jako členka 
redakční rady se podílela na vydávání Vlas-
tivědných zpráv z  Adamova a  okolí. Emílie 
Čapková zemřela 3. dubna 1978, její manžel 
zemřel v  roce 1984. Dcera Sylvie Grolicho-
vá (nar. 30. 12. 1934) zemřela 5. 3. 2009, její 
manžel PhDr.  Vratislav Grolich (nar. 18. 10. 
1931) zemřel 14. 11. 2007.

Emílie – Milča byla neobyčejná žena, 
obětavá, všestranná kulturní pracovnice. 
Vzpomínají na ni všichni, kdo ji znali, bývalí 
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70 let od konce 2. světové války

Krátce si připomeneme poslední dny vál-
ky, jak je zažili občané Adamova.

... 20. dubna 1945 přišla do Adamova prv-
ní skupina německého vojska ustupujícího 
od Brna. Vojenské oddíly Schörnerovy armá-
dy se ubytovaly v obci. Nebylo jich mnoho, 
ale byly pro obec a  závod vážným nebez-
pečím. Vojáci rozestavili vozy s  potravina-

mi, municí a výzbrojí po ulicích, koně ustájili 
ve větších místnostech na nádraží a v soko-
lovně a chystali se k bo jovým akcím. Na Hor-
ce a  na  loukách u  nádraží postavili děla, 
na  cestách kolem obce budovali rozsáhlé 
dřevěné záseky, kulometná hnízda a tanko-
vé pasti. Němci očekávali příchod Rudé ar-
mády, ale nevěděli, kdy a jak k němu dojde. 

Z obecní kroniky ...
Dne 25. dubna 1945 byl první skutečný 

nálet na  Adamov. Nad splavem vynořila se 3 
ruská letadla a u komína turbiny (nad starou 
poštou) vypustila na Adamov první bomby ... 
Potom byly návštěvy ruských letadel častější. 
Po jednom takovém náletu padla první (a také 
bohudík jediná) přímá oběť války. Střepinou 
bomby byl zasažen elektrikář Franta Machá-
ček. Raněných bylo několik, ale jen lehce ...

... Od 22. dubna byl Adamov bez elektric-
kého světla a  rádiového spoje ní se světem. 
Vzrušení mezi občany rostlo každou hodi-
nou. Němci však vyčkávali. Ráno 9. května 
1945 přišel rozkaz, že nikdo nesmí opustit 
svoje obydlí. Němci, připravení k  ústupu, 
začali s ničením všech důležitých opěr ných 
bodů v  obci. Odbojová organizace nařídila 
s  okamžitou platností po řádkovou službu 
a přes nebezpečí života začali její příslušníci 
ve spolu práci se závodním a místním požár-
ním sborem likvidovat vzniklé požáry. Dílu 
zkázy však už nebylo možno zabránit.

Třicet pět minut po poledni se v obci ob-
jevil první sovětský voják. Zastavil u nejbliž-
ších domů a vyptával se na cestu k Útěcho-
vu. Za  ním přijel na  motocyklu druhý, pak 
hlídka na koních a nakonec se objevila celá 
rota dlouho očekávané Rudé armády. Vo-
jáci se dlouho nezdrželi. Žádali jen rychlou 
pomoc s  opra vou alespoň jednoho mostu 
a  pokračovali v  cestě na  Útěchov, Vranov 
a Blansko. Po opravě mostu projížděly dlou-
ho do noci zničenou vesnicí kolony Sovětské 
armády - osvoboditelky a občané Adamova 
je nadšeně vítali. Konečně byl mír ...

Odpoledne 9. května 1945 se sešlo 
v  obecních místnostech 17 ilegál ních pra-
covníků a  ti utvořili prozatímní národní vý-
bor. Jeho hlavním úko lem bylo zajistit po-
řádkovou službu v  obci a  vytvořit předpo-
klady pro vznik skutečného národního vý-
boru ... 

Z knihy H. Valášek, J. Mariánková – Dějiny 
Adamovských železáren a strojíren v  letech 
1905-1945.
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Turistický oddíl 
Vycházky v květnu:

 Î Sobota 9. 5. 2015
NA KAZATELNU A CIMBURK

Délka vycházky asi 14 km, trasa: Vřeso-
vice-Paseky-sv. Kliment-KAZATELNA-CIM-
BURK-Vršava-Koryčany. Odjezdy: tam - ČD 
Adamov 5:37 hod., Brno 6:20 hod., Kyjov 
zast. bus 8:13 hod. do Vřesovic; zpět- bus Ko-
ryčany 15:20 hod., ČD Nemotice 15:22 hod., 
Brno 17:01 hod.

Vede: Irča Antoszewska

 Î Sobota 16. 5. 2015
ÚDOLÍ BÍLÉ VODY

to místě velmi poděkovat. Velký dík patří 
městu Adamov, které obě akce podpořilo, 
Mgr.  Janě Burianové za  pronájem tělocvič-
ny, paní Markové, která se starala o občers-
tvení, panu Vítu Uhlířovi a Veronice Seredo-
vé za  zásobení a  panu školníkovi Robertu 
Hlouškovi za pomoc. 

Ohlédnutí za Velikonočním 
turnajem ve stolním tenisu

V  sobotu 4. 4. 2015 proběhl v  Adamově 
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu za pod-
pory města Adamov. Turnaj se odehrál v tě-
locvičně ZŠ a  MŠ Komenského 4. Hrálo se 
na 6 stolech formou základních skupin po 4 
hráčích, následně všichni účastníci postupo-
vali do pavouka. Turnaje se účastnilo celkem 
39 hráčů, z toho počtu bylo celkem jedenáct 
občanů města Adamov. Nejstarším účastní-
kem byl z Adamova Jan Bartošík a nejmlad-
ším Luboš Bavlnka. Na turnaji kromě klasic-
kých dvouher proběhl i turnaj ve čtyřhrách, 
který proběhl pavoukem na  dvě prohry. 
Velmi pěkného umístění dosáhl pár z  Ada-

Stolní tenis
Okresní turnaj mládeže

V  neděli 5. 4. 2015 proběhl v  Adamově 
okresní bodovací turnaj mládeže do  18 let 
ve  stolním tenisu. Turnaje se mohli zúčast-
nit všichni zájemci o  tento sport splňující 
věkové omezení do  18 let. Celkem se tur-
naje účastnilo 33 dětí z celého blanenského 
okresu. Turnaj se hrál formou výkonnostních 
divizí, které se sestavují na základě výsledku 
dětí v  okresních bodovacích turnajích, kte-
ré se hrají průběžně po  celou sezonu. Tur-
naj v Adamově byl posledním v řadě sezony 
2014/15. Nejmladším účastníkem byl Filip 
Zukal, který se umístil ve svých 5 letech ve 4. 
Divizi na krásném pátém místě.

Výsledky 

1. Divize
1. Zukal Adam
2. Henek Dominik
3. Héna Jaroslav
4. Zemánková Veronika
5. Petr Michal
6. Andrle Martin
7. Harna Václav
8. Chlup Dominik

2. Divize
1. Kala Vojtěch
2. Skoupý Petr
3. Skoupý Michal
4. Pokorný Martin
5. Zukal Aleš
6. Bavlnka Luboš
7. Nečas Marek
8. Vaněk Tomáš

3. Divize
1. Flachs Vilém
2. Tetor Ondřej
3. Novotná Julie
4. Novohradská Karolína
5. Křížová Karolína
6. Štěpánek Ondřej
7. Včelař Adam
8. Juříček Lukáš

4. Divize
1. Prudík Adam
2. Havelka Denis
3. Jančík Michal
4. Přikryl Vojta
5. Zukal Filip
6. Vymětalová Magdaléna

7. Hudcová Sabina
8. Šulc Lukáš
9. Šulc Jan

Všem, kteří se podíleli na přípravě, orga-
nizaci a průběhu turnaje bych chtěl na tom-

mova Zbyněk Beneš a  Radim Masařík. Také 
výsledek Luboše Bavlnky, který hrál výborně 
po boku zkušeného Jaromíra Svobody je ur-
čitě úspěch. Na závěr turnaje sehrál exhibič-
ní utkání Luboš Dudík z Adamova s vítězem 
turnaje Alešem Přikrylem. Celý turnaj probě-
hl v příjemné a přátelské atmosféře. 

Tabulka Vítězů
Dvouhry
1. Přikryl Aleš
2. Svoboda Jaromír
3. Peška Ladislav
4. Bezděk Luboš
5. Obalil Jiří
6. Procházka Ondřej
7. Fiala Karel
8. Beneš Zbyněk

Čtyřhry
1. Obalil Jiří, Bezděk Luboš
2. Svoboda Lukáš, Kaluža Tomáš
3. Přikryl Jiří, Procházka Ondřej
4. Beneš Zbyněk, Masařík Radim
5. Svoboda Jaroslav, Bavlnka Luboš
6. Kutil Libor, Kutil Šimon

Délka vycházky 12 km, trasa: Rozstání-
-Baldovec-Holštejn-most-Ostrov. Odjezdy: 
tam -  ČD Adamov 8:22 hod., bus z  Blanska 
8:43 hod.; zpět - bus z Holštejna 12:53 hod., 
bus z Ostrova 15:01 hod. Jízdenky IDS 5 zón.

Vede: Marta Opatřilová

… z vycházky Lipůvka - Zlobice - 
Kuřim 
Díky pěknému počasí se velikonoční vycház-
ka vydařila. V Lipůvce jsme se zastavili u kos-
tela sv. Cecílie z  roku 1750. Další zastávka 
byla u Petrovy studánky u poutního místa sv. 
Klimenta. Dva muži si vykoledovali od všech 
žen několik čokoládových vajíček. Rozhled-
na Zlobice byla otevřená a byly z ní nádher-
né výhledy. Vycházky se zúčastnilo 18 členů, 
měřila 10km a vedla ji Marta Opatřilová.
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HOKEJOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK ADAMOV
Dynamiters Blansko HK – TJ Spartak 
Adamov 4:7 (3:4, 0:2, 1:1)

Branky a  asistence za  Adamov: Knotek 
2x (po  samostatné akci, Gistr), Thoř 
(Dvořák), Dvořák (Kilián), Toufar (Kilián), Mi-
hok (Kunc), Kolenáč (Knotek).

Zápas o  první místo ve  skupině B mezi 
loňským mistrem a třetím Adamovem z mi-
nulého ročníku sliboval dobrý hokej. Očeká-
vání se naplnilo a fanoušci nelitovali. 

Od  prvních minut se hrálo ve  vysokém 
tempu. Adamov sice oslaben o některé hrá-
če základní sestavy, ale o to s větším odhod-
láním předváděl kolektivní a disciplinovaný 
výkon. Vedení se ujal soupeř a následně při-
dal další gól. Tento vývoj se hráčům Adamo-
va nezamlouval, přidali na rychlosti a tvrdos-
ti. Styl hry soupeři nevyhovoval a  Adamov 
snížil. Sice vzápětí znovu soupeř odskočil 
na rozdíl dvou gólů, ale to bylo z  jeho stra-
ny všechno. Hráči Spartaku do konce první 
třetiny otočili vývoj a  strhli vedení na  svou 
stranu.

Druhá třetina pokračovala jako závěr 
první a  Spartakovci přidali další dvě bran-
ky. Zdobila je disciplinovanost, myšlenka 
a rychlé protiútoky.

Závěrečná třetina skončila smírně a hráči 
Adamova vyhráli zaslouženě svou skupinu.

Celé mužstvo předvedlo obětavý, dis-
ciplinovaný a  kolektivní výkon, téměř bez 
chyb. Vidět bylo mladíky a nejlepší výkon se-
zóny předvedl Dvořák. 

Turnaj veteránů 2015
Soupisky mužstev:
TJ Spartak Trifon Adamov:
Višňa – Dosedla, Dvořák, Doležal, Bureš, Gis-
tr, Juřena, Kožený, Kubíček, Mihok, Milfait, 
Šmahel P., Štrof, Vespalec, Vorel, Žofka

HC Lysice:
Kučera – Lipovský, Všianský, Otruba, Honiš, 
Horák, Reichel, Dolníček, Jonáš, Nádeníček, 
Kopecký, Fiala, Klimeš, Vetr

HC Blansko:
Vrba – Antonín, Snopek, Šenkýř, Ševčík, Mi-
kulášek, Dobiášek, Petlach, Pokladník, Kubi-
ca, Němec

TJ Sokol Černá Hora:
Bednář – Kozák, Mlýnek, Horáček, Nečas, 
Kupka, Frýdek, Havlíček, Bartoš, Králík, Srnec

Výsledky:
HC Lysice – HC Blansko 2:3 (2:2, 0:1)
průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:3
vyloučení: 2:0, bez využití

TJ Spartak Trifon Adamov – TJ Sokol 
Černá Hora 6:2 (2:1, 4:1)
průběh utkání: 2:0, 2:1, 4:1, 4:2, 6:2
bez vyloučení
branky a nahrávky za Adamov:
3. Milfait (Vorel, Juřena), 10. Vorel (Juřena, 
Žofka), 22. Milfait (Juřena, Vorel), 23. Šmahel 
(Bureš, Kožený), 24. Milfait (Žofka, Vorel), 29. 
Vorel (Juřena, Žofka)
Jednoznačný průběh zápasu. Nápaditá hra, 
rychlá kombinace. Soupeř byl jako na kolo-
toči. 

HC Blansko – TJ Spartak Trifon Adamov 
3:1 (2:0, 1:1)
průběh utkání: 3:0, 3:1
vyloučení: 1:0
bez využití
branka a nahrávky za Adamov:
24. Juřena (Milfait, Vorel)

Tak blízko k  vítězství neměl Adamov 
dlouho. Za stavu 1:0 pro Blansko dvakrát ne-
proměnil Milfait ani Vorel. Zápas se mohl vy-
víjet jinak. Nedáš-dostaneš a soupeř odsko-
čil na  3:0. Adamov se nevzdal, bojoval dál 
a snížil. Hráč Adamova Vorel si dělal na ledě 
doslova co chtěl a vypracovával jednu šanci 
za druhou. Hráči Blanska značně znervózně-
li a  tohoto našeho hráče zdvojovali. Násle-
doval jeden faul za druhým, ale rozhodčí si 
nikomu z Blanska nedovolili odpískat žádný 
faul. No nakonec jeden faul musel rozhodčí 
odpískat, protože ho nešlo ignorovat. To co 
si rozhodčí vyslechl od hráčů Blanska, to se 

jenom tak neslyší. Škoda se dál k  tomu vy-
jadřovat, ale hráči z  Blanska si myslí, že je 
nikdo nesmí porazit a rozhodčí trestat. V bu-
doucnu by si mělo toto mužstvo udělat tur-
naj samo pro sebe. 

Marek Vorel reprezentoval veterány TJ 
Spartak Trifon Adamov. Na jeho hru bylo ra-
dost se dívat a různými fintami pobavil oko 
diváka. Není divu, jedná se o bývalého hráče 
Komety Brno, Zlína, Kladna, Znojma a Slova-
nu Bratislava. V současné době hráče Plzně. 
Zahrál si i KHL za Traktor Čeljabinsk i repre-
zentaci ČR. 

TJ Sokol Černá Hora – HC Lysice 5:3 (2:3, 
3:0)
průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:3, 5:3
vyloučení: 2:1, využití: 0:1

TJ Spartak Adamov – HC Lysice 5:0 (2:0, 
3:0)
Vyloučení: 2:0, využití: 1:0
branky a nahrávky:
3. Štrof (Vespalec, Mihok), 14. Žofka (Milfait, 
Juřena), 18. Gistr (Milfait, Kožený), 27. Milfait 
(Žofka, Juřena), 29. Žofka (Milfait, Juřena)
Adamov hrál zápas o  celkové druhé místo. 
Hráči ho zvládli výtečně a přidali i dvě bran-
ky v oslabení.

TJ Sokol Černá Hora – HC Blansko 5:8 
(1:4, 4:4)
průběh utkání: 0:4, 2:4, 2:5, 3:5, 3:7, 5:7, 5:8
vyloučení: 2:2, využití: 0:1.

Za hokejový oddíl Alois Kožený 

Pořadí Konečná tabulka Výhra Prohra Skóre +/- Body
1. HC Blansko 3 0 14 : 8 6 6
2. TJ Spartak Trifon Adamov 2 1  12 : 5 7 4
3. TJ Sokol Černá Hora 1 2  12 : 17 -5 2
4. HC Lysice 0 3  5 : 13 -8 0

Neúplné mužstvo veteránů TJ Spartak Trifon Adamov.
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ŠACHY
KP družstev mládeže v šachu, 
Adamov pátý

Turnaj proběhl v sobotu 28. 3. 2015, pořa-
datelem byl Šachový oddíl Šachy Zastávka.

O  dvě postupová místa do  republikové-
ho mistrovství bojovalo 17 šestičlenných 
družstev mladších žáků. Mladí šachisté Ada-
mova vybojovali konečné 5. místo a opět se 
zlepšili o jednu příčku oproti loňskému pře-
boru. Prvenství suverénně obhájila ŠK Ku-

řim. Druhé postupové místo získala ŠK Lo-
komotiva Brno.

Bodové zisky našich hráčů 
na jednotlivých šachovnicích:

1. Olga Dvořáková 4,5; 2. Filip Nezval 4,5; 
3. Martin Hloušek 4; 4. Víťa Sereda 4; 5. Hon-
za Kratochvíl 5; 6. Marek Dvořák 3.

Výsledky jednotlivých zápasů družstva 
Adamova: 

Jundrov 4,5:1,5; Hustopeče 6:0; Loko-
motiva 0,5:5,5; Vacenovice 5,5:0,5; Kuřim 
A 1,5:4,5; Kuřim C 6:0; Duras 1:5. Konečné pořadí po 7 kolech:

Poř. St.č. Družstvo Partie  +   =   -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 2 ŠK Kuřim „A“ 7 7 0 0 21 88 34.0
2 1 ŠK Lokomotiva Brno „A“ 7 6 0 1 18 91 33.5
3 4 ŠK Kuřim „B“ 7 4 1 2 13 92 25.5
4 3 ŠK Duras BVK Královo Pole 7 4 1 2 13 90 25.5
5 5 TJ Spartak Adamov 7 4 0 3 12 95 25.0

V  neděli 22. března uspořádal oddíl ori-
entačního běhu při TJ Spartak Adamov již 
8. ročník Běhu na  Nový hrad. Po  krásném 
slunečném týdnu se však v  neděli poča-
sí trochu pokazilo a v době závodu se i vý-
razně ochladilo. Tato situace se tak zřejmě 
projevila i  na  poněkud slabší letošní účasti 
závodníků. Na trať hlavního závodu o délce 
8,4 km nastoupilo celkem 44 běžců všech 
věkových kategorií. Loňský titul obhájil To-
máš Večeřa z Olešnice, který se oproti minu-
lému ročníku zlepšil o  více než půl minuty, 
přesto však za  traťovým rekordem závod-
níka Olejníčka zaostal o více než dvě minu-
ty (pro zajímavost náš traťový rekordman 
z roku 2013 Olejníček z Univerzity Brno, byl 
letos na  Mistrovství ČR v  přespolním běhu 
v Rumburku třetí a získal bronzovou medai-
li). Letos se již tradičně běželo i  na  kratších 
tratích, které byly určeny zejména pro mlá-
dež a závodníky méně trénované. Poloviční 
trať – 4 km, ke studánce Pod hradem a zpět 
absolvovali celkem čtyři běžci a nejkratší trať 
k  jezu a  na  zpět, délka 2 km, běželo sedm 
nejmladších běžců. Celá vydařená sportov-
ní akce rovněž proběhla za finanční podpo-
ry města Adamova, ze které byly zakoupeny 
především ceny pro vítěze a občerstvení zá-
vodníků.

Z výsledků:
K jezu a zpět – 2 km
Výsledky kategorie D1 – žákyně do 12 let 
1. Komárková Jana, Olešnice - 10:01 min 

Výsledky kategorie H1 – žáci do 12 let 
1.  Brosch Ondřej, Blansko – 10:32 min 

Poloviční trať - 4 km 
Výsledky kategorie H2 – žáci 13- 14 let 
1. Vyskočli Pavel, Radioklub Blansko - 18:47 

min 

Hlavní závod:
Výsledky kategorie M – muži 20 až 39 let 
1. Večeřa Tomáš, BCK Relax Olešnice - 32:03 

min 
2. Široky Stanislav, Blansko - 32:23 min 
3. Koudelka Lukáš, AK Drnovice - 32:46 min 

Výsledky kategorie MV1 – muži 40 až 49 let 
1. Grün Gustav, AC Okrouhlá - 33:24 min 
2. Macura Jan, Horizont kola Novák Blan-

sko- 35:31 min 
3. Bednařík Petr, nereg. – 37:49 min 

Běh na Nový hrad 
Výsledky kategorie MV2 – muži 50 až 59 let 
1. Zouhar Libor , Brno - 36:31 min 
2. Novák Zdeněk, Horizont kola Novák Blan-

sko - 38:52 min
3. Kolínek Josef, Kanice - 39:08 min 

Výsledky kategorie MV3 – muži nad 60 let 
1. Stráník Aleš Blansko - 42:02 min
2. Cahel Pavel, Sokol Brno - 75:48 min 

Výsledky kategorie Z – ženy 20 až 39 let 
1.  Zálešáková Eva, Adamov - 40 :42 min 
2.  Krejsová Petra, Auto RZ Boskovice - 45:28 

min 
3.  Nežádalová Valerie, Kanice - 46:37 min 

Výsledky kategorie ZV – ženy nad 40 let 
1. Komárková Zdeňka, Olešnice - 39:11 min 
2. Žákovská Alena, Horizont kola Novák 

Blansko- 44:57 min 
3. Szabová Dana, LRS Vyškov - 46:23 min 

Běžci krátce po startu

Soutěže družstev
Áčko si v  předposledním kole vítěz-

stvím nad Bystrcí zajistilo účast v  soutě-
ži v  příštím ročníku. Po  závěrečné prohře 
s  Universitou skončilo na  8. místě. Více 
jak 50% bodů ve  svých partiích uhráli Jiří 
Marek a  Leoš Ševčík 6,5 a  6 Pavel Masák. 
Čtvrté místo si závěrečnou remízou s  Ro-
večným udrželo v  Okresním přeboru 
Béčko. Ale už prohrávalo 2:4 a  až závě-
rečným finišem Olgy Dvořákové a  Pala 
Mikuše srovnalo skóre zápasu. Nejví-
ce bodů v  soutěži pro družstvo získala 
Olga, která vyhrála všech šest svých partií. 
Výsledky:

KPI: ŠK Bystrc Oilers - Adamov 3:5; Ada-
mov - Universita 3:5.

OP: Adamov B - Rovečné 4:4.
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INZERCE
 • ADAMOstav – rekonstrukce bytových ja-
der. Provádíme obkladačské, podlahářské, 
zednické práce. Více informací najdete 
na www.ADAMOstav.cz nebo na tel. č. 
603 752 493.

 • MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/
ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, fa-
sád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 
606  469  316, 547  225  340, www.mali-
ribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba 
hotově = SLEVA 250,- Kč!

 • Koupím BYT 2+1, ne přízemí a  poslední 
patro, ideálně lokalita Ptačina. Poctivé jed-
nání, tel. č. 775 667 214.

 • Hledáme ke koupi byt 2+1 v Adamově, tel. 
č. 774 193 566.

 • Studentka MU (Masarykovy univerzity) 
doučí matematiku úrovně ZŠ a  SŠ. Cena: 
150,-/hod., tel. č. 737  033  049, e-mail: 
martina-kucerova@centrum.cz.

 • Kdo poradí s  domácí výrobou DPS fo-
tocestou. Bastlí zde ještě někdo? Tel. č. 
607 909 315.

 • NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE 2. PATŘE 
OD TESCO BRNO!

 • Sloučíme Vám všechny půjčky dohroma-
dy! Splácejte méně! Dostanete okamžitou 
hotovost, na účet nebo i složenkou. Na vi-
děnou se těší! Veronika Kratochvílová . Tel. 
č. 724 771 262, 542 213 285. 

 • Pronajmu garáž na Horce na točně, napro-
ti bývalému internátu. Garáž je pro 2 auta 
s  montážní jamou a  elektřinou. Za  garáží 
je malý pozemek na posezení, cena 900,- 
Kč/měsíc. Tel. č. 604 494 979, 604 465 465.

 • 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.

 • Prodám levně zánovní kuchyňskou linku 
do „L“, rozměr 233x245 cm, možnost pří-
davné skříňky, stůl, židle … Zajistím mon-
táž, foto na  email, nutné rychlé jednání, 
tel. č. 607 500 354.

 • Hledám občasné hlídání pro 4 letou 
holčičku v  Adamově na  Ptačině, tel. č. 
724 224 864.

 • Hledám spolehlivou paní na  pomoc při 
zajištění domácí péče o seniora v pracov-
ním týdnu během dne v  domácím pro-
středí (zejména dohled a  obstarávání zá-
kladních potřeb). Bližší informace na tel. č. 
516 499 624, 602 788 015. 

Dne 13. - 14. dubna 2015 se hrálo v Mostě 
MČR školních družstev v šachu kategorie 1. 
stupeň. Startovalo celkem 30 družstev.Tur-
naj pořádal ŠK Most a řídícím orgánem byla 
KM ŠSČR. Hrálo se i spalo v hotelu Cascade.

Naší páťáci a  čtvrťáci se druhý rok 
po  sobě probojovali přes Okresní a  Krajský 

přebor na  toto mistrovství České republi-
ky. V  sestavě Olga Dvořáková, Filip Nezval, 
Martin Hloušek, Vít Sereda, Honza Kratochvíl 
obsadili šesté místo. A i na této akci vylepšili 
svoje umístění o jednu příčku.

Mistrovství České republiky školních týmů 2015 - kategorie 1. - 5. třída

Poř. St.č. Družstvo Partie  +   =   -   PH 1   PH 2   PH 3 
1 1 ZŠ Tyršova Kuřim 9 8 0 1 28.0 187.0 297.5
2 3 ZŠ a MŠ Frýdek-Místek 9 8 0 1 26.5 182.5 246.0
3 6 ZŠ Frýdlant nad Ostravicí 9 7 0 2 23.0 193.0 224.5
4 2 ZŠ Severovýchod Zábřeh 9 5 0 4 23.0 190.0 220.5
5 13 ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad 9 4 3 2 20.5 155.0 149.5
6 5 ZŠ-MŠ Adamov 9 5 1 3 20.0 193.0 179.5

JUDO
Sportovní sezóna je v  plném proudu, 

a  tak se za  uplynulý měsíc náš adamovský 
judista Filip Nezval zúčastnil hned několika 
turnajů. Prvního z nich, Mezinárodního tur-
naje v  Pezinku dne 14. 3. 2015, se zúčast-
nilo přes 400  závodníků ze Slovenska, Čes-
ka, Maďarska, Rakouska a  Rumunska, zde 
Filip  vybojoval pěknou stříbrnou medaili. 
Na turnaji dne 29. 3. 2015 ve Žďáru nad Sá-
zavou pak obsadil první místo, spojené s vý-
hrou krásného poháru. Na  turnaji přípra-
vek v Brně dne 21. 3. 2015 si pak též stoupl 
na nejvyšší stupínek na bedně.

Gratulujeme a  přejeme  Filipovi hodně 
úspěchů při reprezentaci našeho města. 

Třetí zleva Filip Nezval
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Tomáš Fabičovic

VEŠKERÉ MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Tel.: 607 762 168

PC SERVIS
ADAMOV

Prodej počítačových sestav

Opravy počítačů a        
notebooků

Poradenství v oblasti IT

Garantovaná úspora 
3000 až 5000 KČ !

Zdeněk kufa
720 163 032

adaservis@email.cz

adaservis.webnode.cz

Dodávky počítačových 
sestav na zakázku

Super ceny 
a vysoká 
kvalita

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ing. Karel Hynšt 
Váš průvodce světem realit 

 

 

Hledáte kupce nebo prodáváte nemovitost 
v Adamově, Blansku, Brně či v Bílovicích? 

 

Volejte: 604 533 466  
 

Poptávka: byt 2+1 a 3+1, Ptačina. 
 

 

Exkurzi do světa nemovitostí objednávejte 
na e-mailu: karel.hynst@re-max.cz 

 

Autoservis Adamov
Nádražní 374, 679 04 Adamov

Kontakt: 516 446 112, autodilny@slpkrtiny.cz www.autoservisadamov.cz

Váš realitní makléř 
pro tuto oblast

Záruka kvality

Servis na klíč

Bezpečí prodeje

Ing. Bc. Lucie Hladká
                    739 300 431

                    lucie.hladka@re-max.cz
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včetně motoru 
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce, 
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpu-
divým efektem, včetně adaptéru pro stropní 
a nástěnnou montáž rozměr:
3,5 x 2,5 m 4 x 2,5 m 5 x 3 m

8.690,- 9.490,- 13.490,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní 
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startová-
ní lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách, 
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

2,2 PS
46 cm

5.790,- !

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg
až na cca 330 m2, 
obsahuje železo 
a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, 
použití po celé 
vegetační období

10 kg 

198,- !  

dle našich
záručních podmínek 

 

5-dílný set 

8.990,- !

Zahradní ratanový nábytek Mia 
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva: 
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl 
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

 vyrobeno 
ve Finsku
 vyrobeno
ve Finsku

VČETNĚ PODLAHY!

3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene 
střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, 
včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvo-
jité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány, 
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami

29.990,- !

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ                

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků 
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk
a

Více jak 24% z Vás
již využívá aktivně IPTV !

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 31.5.2015 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TV
36 programů v ceně
83 programů 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

C

Televize je dostupná pro všechny klienty jako balíček služby internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV přímo v SMART TV Samsung, LG  OS Netcast (v nejbližší době i SMART TV 
LG WebOS), na webu, v tabletech a zařízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu či AppStore. Více než 80 televizních programů. 
Pozastavte si právě probíhající pořad, a to až na 120 minut, a  pak jej opět spusťte tam, kde jste přestali. EPG poskytuje přehled o právě probíhajících a náledujících televizních pořadech. 
Novinky na www.ada-net.cz. HD programy můžete sledovat na Smart TV a STBoxech - ČT1, ČT2, ČT Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

( 608887840

 

 

 

      

 

 

 
 

 Očekávané zhodnocení větší než na bankovních účtech a  
tradičních termínovaných vkladech 

 Rychlý přístup k investovaným penězům 
 Zajištění budoucnosti pomocí pravidelného investování 
 Daňové zvýhodnění při investici delší než 3 roky 

 
 

 
 Široká škála nabízených produktů – možnost investovat do více než 600 ti set fondů 
 Používáme sofistikované nástroje pro vytváření investičních návrhů 
 Hledáme stále nové investiční možnosti a příležitosti, nepřijímáme je za své bezhlavě – vše důkladně 

analyzujeme, počítáme a pak teprve hodnotíme a předkládáme klientům 
 Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vycházíme z jeho požadavků a potřeb 

 
Investování je spojené se zákonitým kolísáním investované částky. Obecně platí, že míra kolísání roste s vyšším očekávaným výnosem. 

 

Investiční konzultant 
LUKÁŠ ZBOJEK 

mob: +420 731 781 182 
e-mail: lukas.zbojek@rubikonfin.cz 

http://www.rubikonfin.cz 
 

ZHODNOŤTE SVÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY 
INVESTOVÁNÍM NA KAPITÁLOVÝCH TRZÍCH 
PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ 

 
 

ttrzíchstovaním na kapitálových trzích 
 
 

PROČ INVESTOVAT S NÁMI  

VÝHODY PODÍLOVÝCH FONDŮ  
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