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KALENDÁŘ AKCÍ
Datum Akce Pořadatel

28.5.2016 13:00 Den dětí se záchrannými složkami Město Adamov

29.5.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - ASK Lipůvka FK Adamov

31.5.2016 Zájezd do Bratislavy MKS Adamov

2.6.2016 16:00 Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí k MDD Šipkový klub Adamov

3.6.2016 16:30 Turnaj ve vybíjené Městský klub mládeže

4.6.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - SOKOL Šebrov AJETO Adamov

7.6.2016 15:00 Hraní deskových her Městský klub mládeže

7.6.2016 19:30 Pražákovo kvarteto v Rájci - Jestřebí Akce v okolí

9.6.2016 17:00 „ŽIJÍ MEZI NÁMI...“ - setkání s adamovským hudebníkem a cesto-
vatelem MICHALEM REICHEM MKS Adamov

11.6.2016 Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní 2016 v Kunštátě Akce v okolí

12.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Doubravice n. Sv. FK Adamov

13.6.2016 15:00 „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – adamovským dětem čte herečka PET-
RA JUNGMANOVÁ“ MKS Adamov

14.6.2016 14:30 Malujeme na kameny Městský klub mládeže

18.6.2016 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FK Rudná AJETO Adamov

18.6.2016 19:30 Kodály quartet v Rájci - Jestřebí Akce v okolí

19.6.2016 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - AFK Letovice FK Adamov

23.6.2016 17:00 „PACHATELÉ SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU“ – záchranář FILIP CHLÁ-
DEK se vrátil pomáhat potřebným do Keni... MKS Adamov

27.6.2016 16:30 „PŘI KÁVĚ O KÁVĚ, JEJÍM PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, PŘÍPRAVĚ I 
KONZUMACI...“ MKS Adamov

1.7.2016 19:00 Letní noc Adamov 2016 Miloslava Peterková

Poplatkové období 2016
Připomínáme občanům, že se blíží 
konec splatnosti poplatků za odpad 
a psa na r. 2016, a to do 30. 6. 2016.
Výše sazby poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů činí 600,- Kč za  osobu. Tato sazba je 
platná od 1. 1. 2016. Ostatní výše sazeb po-
platků zůstávají nezměněny. 
Tato poplatková povinnost se týká 
také osob, které mají na  území města 
ve  vlastnictví stavbu určenou k  indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba. Tato poplatková povin-
nost vznikla 1. 1. 2013.

Dále se poplatková povinnost týká cizin-
ců, kteří mají na území České republiky 
povolen trvalý nebo přechodný pobyt 
ve městě na dobu delší než 90 dnů.

Informace pro platbu v hotovosti 
na pokladně:
PLATBA ZA  ODPAD SE NEPROVÁDÍ HRO-
MADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSO-
BU. Z  TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NA-
HLÁSIT NA  POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, 
ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST. 
Poplatky je možné uhradit v  hotovos-
ti na  pokladně Městského úřadu Adamov 
v  úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 
– 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 

hod, čtvrtek a  pátek ZAVŘENO, složen-
kou nebo převodem na  účet města č. 19-
1360055309/0800, VS = rodné číslo po-
platníka (slouží k  identifikaci poplatní-
ka), SS = viz výše uvedené poplatky. Při 
platbě za  více poplatníků jedním příka-
zem oznamte správci poplatku na  jeho  
e-mailovou adresu: silvie.muckova@ada-
mov.cz identifikační údaje (jméno, pří-
jmení, RČ) poplatníků, za  které je plat-
ba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARI-
ABILNÍCH A  SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE 
NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH 
PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVI-
DOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB. 

Odbor ekonomický

NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele SS 1341002015

rodinný dům
30. 6. 2016 300,- Kč 450,- Kč
30. 6. 2016 150,- Kč 225,- Kč důchodce

ostatní místa
30. 6. 2016 700,- Kč 1 000,- Kč
30. 6. 2016 200,- Kč 300,- Kč důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD 30. 6. 2016 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 4/2015 SS 1340002015
ZAHRÁDKY 31. 1. 2016 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova

Na  11. jednání Zastupitelstva měs-
ta Adamova, konaném dne 27. 4. 2016, 
byly vzaty na vědomí zápisy z 10. jedná-
ní Finančního výboru konaného dne 26. 
4. 2016 a z 6. jednání Kontrolního výboru 
konaného dne 9. 3. 2016. 

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo z  důvodu uzavření nové pojistné 
smlouvy na nemovitosti v majetku měs-
ta s  novým pojistitelem novou Smlou-
vu o  zastavení pohledávek z  pojistných 
smluv č. ZP-P3/873/06/LCD mezi Českou 
spořitelnou, a.s. a Městem Adamov. 

Byla schválena Darovací smlouva reg. 
č. DS 1529 o poskytnutí finančního a věc-
ného daru na rozvoj a podporu hasičské 
činnosti jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce, od  dárce Svatý Florián – 
Dobrovolní hasiči roku, z. s.

S  Jihomoravským krajem byla schvá-
lena Smlouva o poskytnutí finanční pod-
pory na poskytování sociálních služeb č. 
035395/16/OSV s výší dotace 310.200,- Kč. 

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo rozpočtové opatření č. 1/2016. 

Zastupitelstvo města Adamova schvá-
lilo kupní smlouvu o koupi nemovité věci 
č. 01/2016 mezi Městem Adamov a  RWE 
Česká republika a. s. na  převod vlastnic-
kého práva k pozemku parc. č. 417/5 v k. 

ú. Adamov, který sousedí s  pozemky 
v majetku města.

Z jednání Rady 
města Adamova

Na 38. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 27. 4. 2016 vzala Rada města 
na vědomí předložené zápisy z 16. zase-
dání Kulturně informační komise ze dne 
19. 4. 2016 a z 12. zasedání komise PZMA 
a MA21 ze dne 4. 4. 2016.

Rada města Adamova schválila Smlou-
vu o  dílo na  stavební práce s  názvem 
„Rozšíření sportoviště na  ulici Petra Ji-
lemnického – workout“, což je jeden 
z  „TOP 10“ záležitostí vybraných občany 
na FÓRU 2015 za účelem zlepšení a zvý-
šení životní úrovně ve  městě, se společ-
ností GAMA J+P, s.r.o. 

S  manželi Kubíčkovými byla uzavře-
na Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti přípo-
jek kanalizace, vody, elektro, SLP a plynu 
k  budoucí novostavbě rodinného domu 
na pozemku parc. č. 273/1. 

Byla schválena Smlouva o nájmu uvol-
něných nebytových prostor v Domě slu-
žeb se Zdeňkou Dudíkovu - EKOINAS. 

S  organizací Ajeto Adamov, z. s. byla 
uzavřena smlouva o výpůjčce Sportovní-
ho areálu za ZŠ Ronovská a provozní bu-
dovy č. p. 505, zároveň byl schválen pro-
vozní řád sportovního areálu. Rovněž byl 
schválen provozní řád fotbalového hřiště 
Jindřicha Svobody včetně ceníku na pro-
nájem hřiště pro konání fotbalových 
utkání a tréninků z řad veřejnosti.

Rada města Adamova schválila v soula-
du s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích, ve  znění pozdějších před-
pisů, vnitřní předpis č. 2/2016 - Pravidla 
pro přidělování vývěsních skříněk včet-
ně příloh.

FK Adamov, zapsanému spolku, byla 
na  pokrytí nákladů spojených s  pořádá-
ním sportovních akcí v r. 2016 poskytnu-
ta neinvestiční dotace ve  výši 6.300,- Kč 
z rozpočtu města. 

Rada města Adamova schválila po-
ložkové znění Rozpočtového opatření 
č. 1/2016 a  změnu rozpisu rozpočtu č. 
4/2016 zohledňující nájemné za  pozem-
ky na nám. Práce.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 23. dubna 2016 proběhlo 
na Městském úřadě v Adamově vítání 
občánků. Do života byly přivítány tyto 
děti: 
 6. 9. 2015  Eva Sedláková, Ronovská 4
 23. 11. 2015  Lucie Anna Bílá,  

Petra Jilemnického 7
 30. 11. 2015  Tereza Zédová, Ronovská 4
 1. 12. 2015  Linda Nedomová, 

Komenského 8
 9. 12. 2015  Šimon Pospíšil, Opletalova 24
 5. 1. 2016  Anna Bartlová, Ronovská 4

Blahopřejeme
 1. 5.  Stanislav Broža, 70 roků,  

Opletalova 27
 9. 5.  Bohuslav Böhm, 81 rok, Sadová 27
 15. 5.  Jana Hanzlíková, 75 roků, Sadová 17
 16. 5.  Jaroslava Minaříková, 84 roky, 

Zahradní 6
 19. 5.  Bohumil Brzobohatý, 75 roků, 

Dvořákova 6
 19. 5.  Anastasia Procházková, 70 roků, 

Petra Jilemnického 25
 24. 5.  Antonín Václavek, 83 roky, Krátká 7
 28. 5.  Libuše Bednářová, 70 roků, 

Petra Jilemnického 19
 30. 5.  Marie Zelíková, 87 roků, 

Komenského 25
 30. 5.  Ladislav Novotný, 75 roků,  

Petra Jilemnického 16
 31. 5.  Ing. Alois Stejskal, 86 roků, 

Opletalova 28
 31. 5.  Ivan Vojta, 70 roků, Komenského 6

Úmrtí
 26. 4.  Júlia Dostálová, roč. 1933, Sadová 20

Otevření nové 
zubní ordinace

Zubní lékař Dr. Oleg Chernychuk 
Vám bude od 1. 6. 2016 poskyto-
vat zubní péči v ordinaci na adre-
se Smetanovo nám 327, Adamov.
Registruje nové pacienty všech 
zdravotních pojišťoven a  garan-
tuje krátké objednací termíny. 
Kontaktovat a domluvit si návště-
vu můžete na  tel. č. 722  422  327. 
Nová zubní ordinace nabízí paci-
entům komplexní zubní péči.

Objemný odpad patří 
na sběrný dvůr

Žádáme občany, aby neukláda-
li objemný odpad ke  kontejnerům 
na  směsný/tříděný odpad, ale od-
nášeli jej během roku do sběrného 
dvora firmy GAMA J+P, s. r. o., Kolo-
nie 302, Adamov. Objemný odpad 
do  těchto kontejnerů nepatří, pro-
to ho svozová společnost neodvá-
ží. Jedná se o odpad z rekonstrukce 
bytů, starý nábytek, podlahové kry-
tiny atd. Nejhorší situace je dlouho-
době na  ul. P.  Jilemnického (konec 
ulice), dále na ul. Družstevní a Neu-
mannova. Upozorňujeme občany, 
že takové jednání bude posuzová-
no jako vytváření černé skládky pod 
pokutou do 5.000 Kč. 

Odbor správy majetku města
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Informace ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z dubna 2016 
konkrétně:

Strážníci byli telefonicky informová-
ni o  mladé ženě, která seděla na  hlavním 
nádraží ČD a  stěžuje si na  bolest v  oblasti 
zad. Při prověření jejího zdravotního stavu 
na místě strážník zjistil, že je nutná asisten-
ce ZZS, kterou přivolal a vyčkal do jejího pří-
jezdu. Vůz ZZS převezl ženu k odbornému 
ošetření. 

Ke spícímu opilému muži vyjížděli stráž-
níci do  restaurace na  ul. Nádražní. Po  jeho 
probuzení a  provedení dechové zkoušky 
bylo zjištěno, že pod vlivem alkoholu ne-
kontroluje své chování a  tím je sám pro 
sebe nebezpečný, navíc nebylo nikoho, 
komu by ho strážníci mohli předat. Jedinou 
možností tedy zůstal převoz na  protialko-
holní záchytnou stanici, kde se muž mohl 
prospat do doby, než byl schopen postarat 
se o sebe. 

Takřka v  pravé poledne se na  služeb-
nu strážníků dostavila žena, která přinesla 
předmět připomínající výbušninu. Žena jej 

dle svých slov našla na ulici vedle kontejne-
ru na  odpad a  tak ho donesla strážníkovi, 
který ihned z  důvodu bezpečnosti nechal 
vyklidit budovu úřadu a celý prostor zajistil 
proti vstupu nepovolaných osob. Na místo 
dále přivolal pyrotechnickou jednotku PČR, 
která po příjezdu zjistila, že se jedná o vo-
jenskou dýmovnici. 

Tento příběh je sice ve  svém závěru 
řekněme úsměvný, ale důrazně varuje-
me občany před takovým počínáním!! 
V případě podobného nálezu informujte 
neprodleně linku 158 nebo strážníky MP 
Adamov a s nalezenou věcí nijak nema-
nipulujte!!

K  rušení nočního klidu byli strážníci při-
volání na  ul. Pod Horkou, kde si skupinka 
osob zpříjemňovala večer popíjením alko-
holu v jednom z bytů a svým chováním ruši-
li ostatní obyvatele bytového domu. Po pří-
jezdu strážníků na místo a upozornění byt 
sice opustili a tím došlo k obnovení nočního 
klidu v bytovém domě, avšak jeden z mladí-
ků nedbal výzev strážníků a na ulici se cho-
val tak vulgárně a agresivně, že proti němu 
strážníci museli nakonec použít donucovací 
prostředky. Muž byl poté předveden na PČR 
Blansko k dalšímu opatření.

Při pochůzkové činnosti na ul. Družstevní 
ke strážníkovi přiběhla žena, která ho infor-
movala o zraněné osobě ležící na chodníku. 
Když se strážník dostavil na  místo, uviděl 
na zemi ležet ženu a u ní několik osob. Stráž-
ník ihned ženě poskytnul první pomoc, pro-
věřil přivolání ZZS a  zajišťoval základní ži-
votní funkce až do příjezdu sanitního vozu. 

,,Rád bych podotknul, že mě osobně mile 
překvapila reakce kolemjdoucích, kteří zjiš-

ťovali, jestli není potřebná věcná nebo osob-
ní pomoc a  byli ochotni ji ihned poskytnout. 
Děkuji!“ 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Výzva k údržbě zeleně
Vyzýváme všechny vlastníky, správ-

ce nebo uživatele pozemků v k. ú. Ada-
mov, aby v  souladu s  Obecně závaz-
nou vyhláškou č. 4/2012 O  udržování 
čistoty a  pořádku ve  městě Adamo-
vě provedli nejpozději do  30. 6. 2016 
údržbu pozemků posekáním a násled-
ným odstraněním posekané trávy.

Dle článku 2 odst. 2.5. výše uvedené 
vyhlášky je: „Vlastník, uživatel nebo 
správce veřejné zeleně povinen zeleň 
udržovat formou pravidelných sečí. 
Četnost sečí je minimálně dvakrát 
ročně, a to 1. seč v termínu do 30. 6. a 2. 
seč v termínu do 30. 9. Po provedené 
seči musí být posekaná hmota odstra-
něna nejpozději do 7 dnů“.

Děkujeme všem za  pravidelnou 
údržbu svých nemovitostí a  jejich pří-
spěvek ke zvelebování našeho města. 

Workoutová 
sestava Ptačina

Město Adamov zahájilo terénní práce pro 
instalaci venkovního souboru cvičebních 
nářadí (workoutová sestava) na Ptačině v 
blízkosti hřiště na ul. Petra Jilemnického. 
Stejná sestava byla v roce 2015 instalová-
na na Horce. Součástí projektu je i dodáv-
ka městského mobiliáře a výsadba veřejné 
zeleně. Předpokládaný termín dokončení je 
30. 6. 2016.

Komise PZMA a MA21 Workoutová sestava na hřišti na Horce

Ilustrační foto
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Cvičení jednotek HZS 
a sboru dobrovolných 
hasičů v Adamově

Ve  středu 18. 5. proběhlo společné cvi-
čení jednotky HZS Blansko a jednotek sbo-
ru dobrovolných hasičů z Adamova, Bílovic 
nad Svitavou a  Vranova. Námětem byl 
požár v  Galvanovně Adafinish v  Adamově, 
konkrétně požár elektrorozvodny. Kromě 
uhašení požáru šlo i  o  nalezení v  zakou-
řeném prostoru a  vyvedení dvou osob ze 
zasaženého objektu. Na závěr provedli ve-
litelé vyhodnocení cvičení (úspěšné!) a 3 – 4 
zástupci z každé jednotky si společně pro-
šli celý objekt, aby pro ně nebyl neznámým 
v případě ostrého zásahu. 

Oblastní Charita Blansko a  Středisko 
vzájemné humanitární pomoci pořádá
Kdy: 15. 6. 2016 (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, ku-
chyňské nádobí a všechno, co je možné 
ještě použít
Jak: věci prosím noste čisté, nepoško-
zené, v pytlích nebo krabicích. Na místě 
bude přistavené auto s vozíkem
Darované věci budou použity pro soci-
álně potřebné občany. 
Informace: Anna Baláková mobil: 
603 291 388
Děkujeme, že nám pomáháte pomá-
hat!

MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz

AKCE na ČERVEN:
Pátek 3. 6. 2016 
VYBÍJENÁ
V  prostorách MKM od  16:30 hodin. Pro 
všechny věkové kategorie.

Úterý 7. 6. 2016
HRANÍ DESKOVÝCH HER
Od 15:00 hodin společné hraní her na tera-
se před MKM.

Úterý 14. 6. 2016
MALUJEME NA KAMENY
Od 15:00 hodin na terase před MKM. 

Čtvrtek 16. 6.2016
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o  sladké odměny. Začátek turnaje v  15:30 
hodin.

Úterý 21. 6. 2016
VÝROBA DROBNÝCH DÁREČKŮ
Od  15:00 hodin budeme společně vyrábět 
papírové kytičky a drobné dárečky, kterými 
mohou děti obdarovat např. své oblíbené 
učitele na konci školního roku.

OZNÁMENÍ:
V měsíci červnu dojde k omezení provozní 
doby Městského klubu mládeže. Aktuální 
otevírací doba bude zveřejněna na interne-
tových stránkách MKM a vyvěšena na pro-
vozovně klubu. Děkujeme za pochopení.

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 červen 2016
středa 1. 6. Den dětí – malování na chodník soutěž o nejhezčí 

obrázek od 15:00 h
čtvrtek 2. 6. Promítání filmu od 15:30 h

pátek 3. 6. Turnaj ve vybíjené v klubu MKM na Ptačině 
úterý 7. 6. Tvořivá dílna s Andrejkou – letní výzdoba zařízení 

středa 8. 6. Stolní hry
čtvrtek 9. 6. Promítání filmu Lidice od 15:30 h 

pátek 10. 6. Fotbalový zápas od 15:00 h na hřišti u ZŠ 
úterý 14. 6. Tvořivá dílna s Andrejkou – výroba dekorace 

z ruliček
středa 15. 6. Stolní hry

čtvrtek 16. 6. Turnaj ve stolním fotbálku s klubem MKM 
na Ptačině 

pátek 17. 6. Hudební odpoledne – vyber si hudební nástroj 
a zahraj nám 

úterý 21. 6. Tvořivá dílna s Andrejkou – obrázky pomocí 
bramborových razítek 
středa 22. 6. Stolní hry 

čtvrtek 23. 6. Promítání filmů od 15:30 h
pátek 24. 6. Sportovní hry na hřišti u ZŠ

úterý 28. 6. Posilovna zdarma od 14:00 h
středa 29. 6. Pokec na téma prázdniny – bezpečně a ve zdraví 
čtvrtek 30. 6. Diskotéka – ukončení školního roku od 14:00 h 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Adamovští hasiči u svého vozu
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Den Země u Ptačí Svatyně

V  neděli 17. 4. proběhl u  studánky Ptačí 
svatyně již třetí ročník oslavy Dne Země, 
který pro občany Adamova a  všechny dal-
ší zájemce uspořádal spolek Okras, věnující 
se především ochraně přírody Moravského 
krasu a okolí. 

Již osmou hodinou ranní byla akce zahá-
jena tzv. Vítáním ptačího zpěvu, což je orni-
tologická vycházka pořádaná Českou spo-
lečností ornitologickou. Této vycházky se 
i  přes brzkou ranní hodinu zúčastnilo přes 
50 zájemců. Ti tak mohli vidět zblízka např. 
drobného králíčka ohnivého, či budníčka 
menšího, kteří se chytili do předem připra-
vené sítě. Cestou lidé mohli poslouchat hla-
sy lesních druhů ptáků, které při troše štěstí 
někteří z účastníků pozorovali také zapůjče-
nými dalekohledy. Vycházka byla doplněna 
povídáním o jarních rostlinách v podání bo-
tanika správy CHKO Moravský kras.

Po  skončení vycházky bylo možné na-
vštívit čtyři stanoviště, týkající se tentokrá-
te zvuků a hudby v přírodě, což bylo letošní 
téma oslav Dne Země. Atraktivním zastave-
ním bylo jistě stanoviště věnované hudeb-
ním nástrojům z přírodních materiálů, často 
i poměrně netradičního vzhledu a původu. 
Zde měl odborník na tyto nástroje Petr Cé-
nek připraveno na  ukázku australské did-
geridoo, různé druhy fujar, či tzv. konco-
vek (píšťal, které nemají dírky a tóny se zde 
mění pouze silou dechu), šamanský buben, 
strunný nástroj zvaný kantela a  různá štěr-
chadla vyrobená např. ze skořápek pistáci-
ových oříšků, pštrosích drápů či ovčích ko-
pýtek. Všechny tyto nástroje si mohli do-
spělí i  děti vyzkoušet. Na  tomto stanovišti 
bylo také možno vyrobit si dva jednoduché 
nástroje samostatně. Jedním z  nich bylo 
mručící dřevo zvané čaringa, druhým bylo pak 
foukací kazoo či brkačka z bezové větvičky, 
nebo duté lodyhy rostliny jménem křídlat-

ka. Další stanoviště bylo zaměřeno na zvuky 
v  přírodě, kdy měli účastnici ze zvukových 
nahrávek hádat, co slyší: zda bouři, příboj či 
bzučení komára nebo praskání ohně. Také 
zde byla aktivita věnovaná rostlinám ob-
jevujícím se v písničkách. To zase probíha-
lo tak, že si lidé losovali z klobouku nějaký 
název rostliny či její obrázek a na tuto kyt-
ku pak vzpomínali známé písně. Na stano-
višti byl také kvíz, při kterém se hledal ně-
jaký zvuk skrytý v názvu rostliny či zvířete 
jako např. v  květinách zvaných KÝCHavice 
nebo CHRASTIce. Na okraji louky probíhalo 
poznávání ptačích hlasů z nahrávek a spolu 
s  tím i drobné soutěže a hádanky s  těmito 
ptačími hlasy spjaté. Stanoviště u  studán-
ky bylo tak jako v  předchozích letech vě-
nováno studánkové vodě a  jejímu košto-
vání (letos dokonce ve speciálních koštova-
cích sklenicích), přičemž kromě tradičního 
poznávání vzorků balené, jeskynní vody 
a  vody z  Adamovského vodovodu, moh-
li zájemci ochutnat i další vodovodní vody 
různých proveniencí, velmi rozdílných kva-
lit. K nahlédnutí byly také aktuální chemic-
ké rozbory studánek v okolí Adamova. Děti 
si mohly na  magnetické tabuli vyzkoušet 
přiřadit různé druhy živočichů na obrázcích 
do jejich přirozeného prostředí. U vstupní-
ho stanoviště, kde byla k rozebrání spousta 
materiálů věnujících se Moravskému krasu 
i  činnosti spolku Okras a  kde bylo možné 
konzultovat cokoli se zástupci správy CHKO 
i  Stráže přírody, bylo i  netradiční občerst-
vení. To pro letošek zahrnovalo jednohub-
ky s kopřivovým pestem, kefírovou buchtu 
zdobenou jarními květy a čaj z lesních bylin 
ochucený větvičkami douglasky a  pampe-
liškovým medem. 

Děti plnily úkoly a  do  notové osnovy 
za  jednotlivá stanoviště sbíraly noty. Když 
pak měly celou notovou osnovu plnou, 

mohly si přijít pro odměnu, kterou byla ten-
tokrát malá pamětní dřevěná píšťalka.

Zlatým hřebem letošní oslavy Dne Země 
bylo vystoupení skupiny Bezobratři, kteří 
zahráli skoro hodinový koncert bez jakéko-
liv technické aparatury před portálem stu-
dánky a jejich úžasně zazpívané lidové pís-
ně se rozléhaly do okolních lesů a zakončily 
tak oficiální část akce. Po koncertě už násle-
doval jen táborák spojený s opékáním buř-
tů a hadů a hraním na kytary.

Akce se během dne zúčastnilo téměř 200 
lidí a  dle ohlasů se jim celý den moc líbil. 
Proto doufám, že se u  studánky potkáme 
i v příštím roce, tentokrát zase s jiným téma-
tem věnovaným přírodě.

Za spolek Okras Michal Juříček

Čarodějnice 
na Sklaďáku

V sobotu 29. 4. pořádala TJ Sokol Adamov 
Pálení čarodějnic. Akce začínala už od  15 
hodin. Hlavně pro děti byly připraveny sou-
těže, odměny, diplomy a celou akcí je pro-
vázela čarodějnice Blue. Tančilo se, říkala 
se zaklínadla, hodnotily se nejkrásnější ča-
rodějnice, opékaly se špekáčky. Pro děti byl 
připraven i skákací hrad. Kolem šesté hodi-
ny večer byl zapálen oheň, na kterém vzpla-
nula i  připravená čarodějnice. Akce byla 
podpořena i krásným počasím, a i proto se 
na Sklaďáku sešlo na 300 lidí. Pivo, limo tek-
lo proudem a k dobré náladě přispěla i živá 
country skupina P.D.D. Až se setmělo, zapa-
lovaly se svíčky, prskavky a děti měly k dis-
pozici i  led světla. Vše dokreslovalo čarov-
nou noc, při které se země otvírá a ukazuje 
své poklady a  pořádají se čarodějnické sa-
baty.

Všem, kteří se podíleli a pomáhali na akci, 
děkujeme, zvláště pak panu Miroslavu Svě-
dínkovi, paní Kateřině Prudíkové, městu 
Adamov a  adamovským hasičům za  tech-
nickou podporu. Je vidět, že se najdou nad-
šenci, kteří to dělají pro zábavu a bez hono-
ráře. Sokolům zdar!
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Odpady je vhodné třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné, neboť 
smícháním se odpad znečistí nebo slepí (např. zamaštěný papír už není možné zpracovat). 

Bioodpad ukládejte do nádob bez plastových obalů (pytle, sáčky, tašky). 
 
PAPÍR 

 
Do modrých nádob můžete 
odhodit: 
 noviny, časopisy, reklamní letáky 
 kancelářský papír, knihy, sešity 
 krabice, lepenka, kartón 
 papírové obaly (např. sáčky) 

Prosíme, nevhazujte:  
× mokrý, mastný nebo jinak znečištěný 

papír 
× uhlový a voskovaný papír 
× použité plenky a hygienické potřeby 

 

PLASTY 
 
Do žlutých nádob můžete 
odhodit:  
 PET láhve od nápojů – je třeba 

sešlápnout 
 kelímky, sáčky, fólie 
 výrobky a obaly z plastů 
 nápojové kartony, polystyrén 

Prosíme, nevhazujte:  
× novodurové trubky 
× fólie z bazénů, stavební plasty 
× obaly od nebezpečných látek (motorové 

oleje, chemikálie, barvy atd.) 

 

SKLO 
 
Do zelených/bílých nádob 
můžete odhodit: 
 láhve od nápojů 
 skleněné nádoby 
 skleněné střepy – tabulové sklo 

Prosíme, nevhazujte:  
× keramiku, porcelán 
× zrcadla 
× drátěné sklo a autosklo 

 

BIOODPAD 
 
Do hnědých nádob můžete 
odhodit: 
 zbytky ovoce, zeleniny, pečiva 
 slupky z brambor a citrusových 

plodů 
 vyluhované čajové sáčky, kávové 

sedliny 
 trávu, seno, slámu, listí, květiny  
 kousky větví stromů a keřů 
 biologicky rozložitelný odpad 

 

Prosíme, nevhazujte:  
× zbytky jídel, maso, kosti, vaječné 

skořápky, oleje a tuky 
× popel z briket a uhlí, kamení, smetky 

z chodníku a silnic 
× uhynulou zvěř, zvířecí exkrementy  
× plastové obaly, papír, textil, sklo atd. 

  
 

KOVY 
Kovové odpady odnášejte do sběren nebo na sběrný dvůr.ASTY 

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU 
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Cestovní doklady pro děti
Rodinné dovolené spojené s cestováním 
do zahraničí znamenají i vyřizování ces-
tovních dokladů. Co vše je potřeba za-
řídit při cestování s  dětmi? Věděli jste 
například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní ob-
čanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou 
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice Čes-
ké republiky. Pro cestování s  dětmi do  za-
hraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí 
mít vlastní cestovní doklad, jelikož v  roce 
2012 došlo nařízením Evropské unie ke zru-
šení možnosti cestovat na zápis v cestovním 
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem nezna-
mená, že se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti dovolená nějak zásadně 
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let to-
tiž stojí 100 Kč a  dobu platnosti má stano-
venou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v  některých zemích, které byly dlouhodo-
bě turistickými destinacemi, jako například 
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o cestování po Evropě, a pro-

to jistě potěší možnost cestovat po  větši-
ně států Evropy pouze s  občanským prů-
kazem. Na  ten je nyní možné vycestovat 
do  zemí Evropské unie a  také do  Albánie, 
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedo-
nie, Norska, Srbska, Švýcarska a  na  Island. 
Cena za  vydání občanského průkazu pro 
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnos-
ti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 
dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností. K  žádosti, kterou 
na  místě zpracuje úředník, není nutné při-
kládat fotografii; úředník pořídí fotografii dí-
těte přímo na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce předklá-
dá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. 
V případě, že má dítě vydán již platný občan-
ský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento 
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo ob-
čanského průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V  případě vycestování v  kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestov-

ního pasu ve  zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn 
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informa-
ce k  vyřizování osobních dokladů lze na-
lézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-
skou unii, doporučujeme se předem infor-
movat u zastupitelského úřadu daného stá-
tu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vy-
cestování s nezletilým dítětem. Je také tře-
ba dát si pozor na to, že některé státy mimo 
Evropskou unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti cestovního do-
kladu při vstupu na jejich území nebo ukon-
čení pobytu – nejčastěji činí požadovaná 
minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u  zastu-
pitelského úřadu daného státu, popřípadě 
je lze nalézt na webu Ministerstva zahranič-
ních věcí www.mzv.cz v  sekci „Cestujeme“ 
a  dále v  části „Státy a  území – informace 
na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová 
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy
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Pozvánka 
na výstavu

Máchův Máj 
očima grafiků

K  připomenutí letošního významného 
výročí Karla Hynka Máchy připravil Historic-
ko-vlastivědný kroužek MKS ve  Společen-
ském centru výstavu prací s  máchovskou 
tématikou. Vernisáž se uskuteční v  neděli 
12. června 2016 v  15:00 hodin. Výstavu 
uvede Jarmila Janků a Jaroslav Budiš, v hu-
dební části vystoupí Komorní pěvecký am-
sámbl Heleny Halířové - Supové. K návštěvě 
jste zváni od 12. 6. do 21. 6. 2016, a to v pon-
dělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v nedě-
li 14:30 – 17:00 hodin.

V  letošním roce uplyne 180 let od úmrtí 
Karla Hynka Máchy a  také od  vydání jeho 
nejslavnější básně MÁJ. Mgr. Jarmila Janků 
nám ve  výstavní síni Společenského cent-

ra představí výběr ze své sbírky grafických 
listů, které vytvořili výtvarní umělci s  ob-
divem k Máchově slavné básni. Mgr. Janků 
k výstavě uvádí:

Od  mládí obdivuji toto dílo (l. vydání je 
z r. 1836), jeho krásnou básnickou řeč, teh-
dy nepochopenou, na  neoraném poli čes-
ké poezie. K  H M, básník, který zemřel tak 
mlád, s životem plným rozporuplnosti a si-
lou citu, se především svým dílem Máj stal 
velkým inspiračním zdrojem umělců. Ze-
jména počátkem 20. století byl nejčastěji 
vydávanou českou knihou (od  r. 1836 byl 
vydán 240 krát). Velkým přínosem pro vy-
tvoření mé sbírky bylo přátelství se slav-
ným Máchofilem z Poličky panem Dr. Jose-
fem Stejskalem (1911 – 2001). Ten byl nejen 
velkým sběratelem Májů (se zahraničními 
jich měl 300), nýbrž i  editorem souborů 
grafických listů od našich předních výtvar-
ných umělců. Spolupracoval s  Ludvíkem 
Kunderou, který jej ve  výběru výtvarníků 
ovlivňoval a soubory grafik doprovázel „slo-
vem“. Ze spolupráce těchto dvou osobností 
vznikly ojedinělé soubory máchovské (od r. 

1981 – 2002). Z grafiků uvedu např. A. Bru-
novského, J. Jíru, V. Boštíka, 0. Kulhánka, V. 
Tesaře, O. Čechovou...

Kromě některých listů ze Stejskalovy edi-
ce (Kanyza, Králová, Koblasa, Tesař) mám 
zde vystaveny i  exlibrisy s  máchovskou 
tématikou. Exlibris - česky „z  knih“ nebo-
li knižní značka - se původně používala 
na  označení vlastníka knihy a  vlepovala 
se na  vnitřní stranu vazby knih. Tyto líst-
ky drobné grafiky byly krásné a staly se asi 
před 150 lety svébytným sběratelským gra-
fickým dílem. Tak je tomu dodnes. Pro mne 
vytvořil máchovské exlibris Martin Manojlín 
(barevný linoryt s označením Ex a iniciálami 
JJ) a Antonín Odehnal (dva hlubotisky s pl-
ným označením mého jména). Jsou zde rov-
něž vystaveny.

Přála bych návštěvníkům výstavy, aby se 
prohlédnutím máchovských grafik potěšili, 
opět se k této básni vrátili, a když se tak sta-
ne, bude tato výstava připomínající velkého 
básníka mít smysl.

Jarmila Janků
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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

 Î 4. června 2016 
„SOBOTNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU“ 
– dnes KOUZELNÁ SHOW VESELÉHO 
TOMA S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU 
Sál MKS Adamov, Ptačina v 16:00 hodin
U příležitosti svátku MDD zveme děti 
na set kání s kouzelníkem Tomem. Po něm 
je pro děti připravena tvořivá dílnička. 
Účinkuje Tomáš Šulaj, herec Slováckého 
divadla z Uherského Hradiště. 
Zdarma – dárek dětem k MDD.

 Î 5. června 2016
ZÁJEZD DO DIVADLA BOLKA 
POLÍVKY V BRNĚ NA PŘEDSTAVENÍ: 
„FILUMÉNA MARTURANO“
Divadlo Bolka Polívky Brno zač. v 19:00 
hodin
Náhradní termín za zrušené představení, 
zájezd obsazen.

 Î 6. června 2016
ZÁJEZD DO MAHENOVA DIVADLA 
V BRNĚ NA PŘEDSTAVENÍ: 
„SATURNIN“ 
Mahenovo divadlo Brno zač. v 19:00 
hodin
Swingová groteska pro celou rodinu autorů 
Zdeňka Jirotky, Martina Vačkáře, Ondřeje 
Havelky s Martinem Simičákem v titulní 
roli. 

 Î 8. června 2016
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ 
Společenská místnost DPS Adamov  zač. 
v 9:00 hodin

V červnu za obyvateli DPS i ostatními zaví-
táme před prázdninami naposledy. Neza-
pomeňte si proto vypůjčit knihy i na letní 
měsíce. Vstup volný.

 Î 12. června 2016
VERNISÁŽ VÝSTAVY ZE SBÍRKY 
JARMILY JANKŮ NAZVANÉ 
„MÁCHŮV MÁJ OČIMA GRAFIKŮ“ 
Společenské centrum MKS Adamov zač. 
v 15:00 hodin
Červnová výstava návštěvníkům představí 
grafiky Jarmily Janků. Výstava potrvá od 12. 
do 21. června a můžete ji navštívit v pracov-
ních dnech v době od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli pak v době od 14:30 do 17:00 ho-
din. 
Vstup volný.

 Î 13. června 2016
„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – 
ADAMOVSKÝM DĚTEM ČTE 
HEREČKA PETRA JUNGMANOVÁ“ 
salonek MKS Adamov zač. v 15:00 hodin
Petra Jungmanová je známá herečka, kte-
rou dospělí jistě znají z  Městského divadla 
Brno, ale také z televizních obrazovek, kde si 

 Î 3. června 2016
„POHYB HRAVĚ ZDRAVĚ“ pro 
podporu psychomotorického 
vývoje dítěte s tradičními 
a netradičními pomůckami.
sál MKS Adamov, Ptačina v 9:30 hodin
- Společné hraní dětí a rodičů se zná-
mými říkankami, písničkami a lidovými 
tanečky pro rozvoj rozumových, smyslo-
vých, pohybových schopností a doved-
ností s pohádkou o zvířátkách na závěr 
cvičení. 
- Paměťové hrátky a psychomotoric-
ké aktivity pro maminky na mateřské 
dovolené. 
- Prostor pro setkání rodičů se stejně sta-
rými dětmi.
POZOR: Z organizačních důvodů prosí-
me zájemce o účast na akci o přihláše-
ní se předem. E-mail mks@mks-ada-
mov.cz nebo na č.t. 607 518 104. 
Děkujeme.

 Î 9. června 2016
„ŽIJÍ MEZI NÁMI...“ - 
SETKÁNÍ S ADAMOVSKÝM 
HUDEBNÍKEM A CESTOVATELEM 
MICHALEM REICHEM
salonek MKS, Ptačina zač. v 17:00 
hodin
Na červnovou besedu o cestování jsme 
si pozvali nejen cestovatele, ale také 
hudebníka v jedné osobě. Máte tak 
spolu s ním možnost navštívit alespoň 
pomyslně Čínu, vidět koňské housle, 
které si odtud Michal přivezl. V nepo-
slední řadě si i vychutnat hudbu, která 
besedu doplní.
Vstupné 35 Kč.
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zahrála v několika seriálech. Dětem herečku 
připomeneme v pohádce „Princezna se zla-
tým lukem“. Petra je však také maminkou, 
a to hned dvou kluků – dvojčat Jana a Jiří-
ho (9 r.). A vy máte možnost si přijít poslech-
nout čtení z její oblíbené knížky pro děti. 
Vstup volný.

 Î 15. června 2016
VLASTIVĚDNÝ VÝLET DO OKOLÍ 
S ING. JIŘÍM TRUHLÁŘEM
zájezd
Máte-li chuť se spolu s námi vydat na mís-
ta v okolí Adamova (ke studánkám, na Ale-
xandrovku atd.), kam nás pohodlně zaveze 

autobus a navíc vás čeká povídání o okolní 
přírodě, přírodních a  turistických zajíma-
vostech z  úst znalce – Ing.  Jiřího Truhláře, 
dlouholetého zaměstnance ŠLP Křtiny, pří-
jměte pozvání na připravovaný vlastivědný 
výlet. Oběd zajištěn.
Cena zájezdu: 70 Kč

 Î 16. června 2016
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: 
KRAKONOŠOVY BYLINKY
- sál MKS Adamov /Ptačina/ v 8:45 hodin
- výst. síň MKS Adamov, Komenského 6 
v 10:30 hodin
K v tomto roce poslednímu – předprázdni-
novému setkání s pohádkou jsme do Ada-
mova přizvali herečky Divadla Úsměv. To 
mezi děti zavítá s  pohádkou Krakonošovy 
bylinky, ve které se děti seznámí se zahrád-
kou Krakonoše, jeho bylinkami a  uvidí, jak 
bylinky pomáhají léčit nemocná zvířátka. 
Vstupné: 35 Kč 

 Î 17. června 2016
„TÁTO, MÁMO, 
POMOZTE...“ - III. část
sál MKS Adamov, Ptačina v 9:30 hodin 
Program posledního – čtvrtého setkání se 
záchranářem Petrou Havelkou:

 • úrazy u dětí - závažná krvácení, popáleni-
ny, poleptání, otřes mozku, zlomeniny,..
 • shrnutí témat předchozích dílů první 
pomoci u dětí,
 • předání textových podkladů z jednotli-
vých přednášek,
 • odpovědi na dotazy účastníků.

Vstup volný. 

 Î 21. června 2016
„RADÚZ A MAHULENA“ – 
MUZIKÁLOVÁ BALADA
MDB – Biskupský dvůr od 20:30 hodin
K dílům, která si zaslouží návrat na divadel-
ní prkna MDB jistě patří i muzikálová bala-
da, která vznikla podle známého pohád-
kového poetického dramatu Julia Zeyera 
Radúz a Mahulena a která měla svou světo-
vou premiéru 8. listopadu roku 1997 v Brně. 
Hrála se až do roku 2002 a zaznamenala 91 
repríz, 36 295 diváků. Režie Stanislav Moša, 
hudba Petr Ulrych. 
Cena zájezdu pro dospělé 470 Kč, pro děti, 
studenty a seniory 340 Kč.

 Î 22. června 2016
ZÁBAVNÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI ŠD A SENIORY 
salonek MKS /Ptačina/, od 13:30 hodin

 Î 23. června 2016
„PACHATELÉ SE VRACÍ NA MÍSTO 
ČINU – ZÁCHRANÁŘ FILIP CHLÁDEK 
SE VRÁTIL POMÁHAT POTŘEBNÝM 
DO KENI...“
salonek MKS Adamov, Ptačina v 17:00 
hodin
Měsíc v africké nemocnici osmatřicetile-
tý Filip Chládek z Letovic strávil už před 
čtyřmi lety. Zašíval a obvazoval rány po zra-
nění mačetou, pomáhal, kde bylo potřeba. 
Na chirurgii, na zubním a porodním oddě-
lení nebo v laboratoři. Nyní se vrátil z keň-

 Î 13. června 2016
KÁVA O PÁTÉ S HEREČKOU 
PETROU JUNGMANOVOU“ 
salonek MKS Adamov zač. v 17:00 
hodin
Srdečně vás zveme na  setkání s  oblíbe-
nou divadelní a televizní herečkou, man-
želkou zesnulého herce Vladimíra Dlou-
hého a maminkou dvojčátek Jana a Jiří-
ho – Petrou Jungmanovou, a to v rámci 
setkání u kávy, kdy bude čas na povídá-
ní si o životě, koníčcích i práci, a zůstane 
prostor i pro vaše dotazy.
Vstupné: 50 Kč 
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Slova pro 
povzbuzení

Dnes bych chtěl popsat oběd. Ano, oběd, 
a to v italském podání. Nedávno jsem prová-
zel autobus italských seniorů na  poznávací 
cestě naším regionem. Vedl je jeden z mých 
dlouholetých známých a tak jsme se domlu-
vili, že ušetříme čas a oběd si nakoupí v su-
permarketu. Ve Vyškově, v nákupním centru, 
však se mnou vystoupili jen čtyři lidé. Bylo 
mi to divné, ale věděl jsem, že včera také 
nakupovali, tak jsem si pomyslel, že ostatní 
mají ještě zásoby. V obchodě jsem se proto 
rozhlížel po bagetě, když mě zavolali k ob-
služnému pultu. A  tam jsem pochopil. Ob-
jednávali přes kilo salámu, šunky a tvrdého 
sýra, přidali osmdesát rohlíků, deset baget, 
k tomu minerálky a jablka. Mou bagetu mně 
doporučili vrátit do regálu. S naloženým vo-
zíkem jsme vyjeli ven. Autobus nikde. Oni 
však šli najisto za supermarket, kde na ně če-
kal autobus a na mě šok. Zbývající účastníci 
už totiž vytáhli z úložného prostoru skládací 
stoly a lavičky, na prostřených stolech přistál 
nákup, čtyři ženy už měly gumové rukavice 
a začaly dělat bagety pro všechny. K mine-
rálce jsem dostal i stolní červené italské. Se-
dělo se, besedovalo, všichni se rozdělili se 
všemi, žádné tahání vlastních řízků z  vlast-
ních tašek... A nakonec? Přece kafe u řidiče. 
Ale jaké! Ze strojku teklo pravé italské (centi-
metr kávy, centimetr pěny a na to centimetr 
cukru). Sedím, žasnu a můj známý mě šeptá: 
kdybychom seděli v restauraci, tak se budou 
dělat pořád ty samé partičky. Takhle si sed-
nou a  pobesedují všichni se všema. Znova 
jsem se rozhlédl: předtím jsem si myslel, že 
to jsou známí z jedné vesnice. Ale oni to byli 
opravdu lidé z celého okresu, kteří se před-
tím neznali…

Jiří Kaňa

Vzpomínka

Dne 16. června si připomeneme nedožité 
80. narozeniny pana Karla Stloukala. 

S láskou vzpomíná manželka 
Magda s rodinou. 

ské nemocnice Itibo podruhé. A vy máte 
možnost vidět fotografie z tohoto pobytu 
doplněné vyprávěním o práci záchranáře.

 Î 27. června 2016
„PŘI KÁVĚ O KÁVĚ, JEJÍM 
PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, 
PŘÍPRAVĚ I KONZUMACI...“
salonek MKS, Ptačina v 16:30 hodin
V tento den máte během dne kávu záká-
zánu... To abyste se mohli těšit na večer při 
lahodné kávě připravené rukou odborníka 
– baristy z firmy Live Coffee Brno – Adama 
Troubila. Dozvíte se spoustu zajímavostí 
o pěstování, zpracování, přípravě i konzu-
maci tohoto oblíbeného nápoje a nezapo-
meneme na jeho správné pojmenování.
POZOR! Z organizačních důvodů 
prosíme o přihlášky předem na tel. 
607 518 104 nebo prostřednictvím e-
-mailu mks@mks-adamov.cz. 
Vstupné: 50 Kč

PŘIPRAVUJEME 
NA PRÁZDNINY...
 • ve  spolupráci s  Kinematografem bratří 
Čadíků letní kino (první červencový tý-
den)
 • první prázdninový výlet – 2. červen-
ce 2016 – peklo poblíž obce Čertovina 
u Hlinska a pohádková vesnička ve Svrat-
ce
 • druhý prázdninový výlet – 20. července 
2016 – Boskovice (židovský hřbitov, syna-
goga ad.)
 • třetí prázdninový výlet - 6. srpna 2016 – 
Stezka v oblacích v Dolní Moravě 
 • zájezd na letní scénu Divadla Radost Brno 
– představení po  zveřejnění titulů a  ter-
mínů
 • Letní scéna Divadla Bolka Polívky (ná-
dvoří brněnské radnice) „Šest tanečních 
hodin v  šesti týdnech“, hrají: Chantal 
Poullain, Pavel Kříž 

Dne 17. června uplyne druhé výročí úmr-
tí našeho milovaného manžela, tatínka, 
dědečka, pana Františka Vašíčka. Kdo jste 
ho znali a  měli rádi, věnujte mu společně 
s námi tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná manželka 
Jiřina s rodinou. 



Dne 18. června uplyne pět let od úmrtí naší 
drahé manželky, maminky, babičky, paní 
Miluše Noskové. Všichni, kdo jste ji zna-
li a měli rádi, věnujte jí společně s námi ti-
chou vzpomínku.

Stále vzpomíná rodina. 


Dne 18. června uplyne pět let od úmrtí na-
šeho syna Ondřeje Bernhardta. Za  tichou 
vzpomínku všem děkujeme. 

S láskou stále vzpomíná rodina. 


Osud nevrací, co vzal, jen bolest v srdci 
a v očích slzy zanechal. 

Dne 31. května tomu budou dva roky, co nás 
opustil náš milovaný syn, bratr, otec a strýc, 
pan Petr Šedý. 

S láskou a úctou stále vzpomínají  
maminka, sestra Ivana a bratr 

Radek s rodinou.
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Ze školních tříd
MŠ P. Jilemnického

Naše jaro
Jaro je v  plném proudu a  my ve  školce 

máme stále spoustu aktivit. I  když není 
počasí každý den zrovna ideálně jarní, po-
dařilo se nám podniknout s  dětmi výlet 
do  Babic, kde jsme všemi smysly vnímali 
to krásné, co nabízí probouzející se příro-
da. Počasí nám naštěstí  přálo a  děti byly 
přímo nadšené. O několik dní později jsme 
se na  naší školní zahrádce pustili do  tra-
dičního pálení čarodějnice, kterou jsme 
si  společnými silami  vyrobili. Tímto jsme 
odehnali všechno zlé a veškerou pozitivní 
energii mohly děti soustředit na zhotovení 
přáníček pro svoje maminky k  jejich svát-
ku. Dílka se jim povedla na  jedničku, ma-
minky měly velkou radost a tak to má být, 
protože radost je nakažlivá!

Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Ptačina

MŠ Komenského 6

Netradiční besídka….
Květen, měsíc, kdy se příroda probouzí, 

měsíc plný kytiček a kvetoucích stromů… 
a pro děti z naší mateřské školy Komen-
ského 6, plný příprav na  besídku ke  Dni 
matek. Letošní rok se nesl v duchu cesto-
vání po  Číně a  Japonsku. Děti se nejdří-
ve seznámily s čínskou hrou „na krokodý-
la“, s  čínskými a  japonskými písničkami, 
s  básničkami o  Číně a  zvířátkách, která 
tam žijí. Vyrobili jsme si čínské klobouky, 
které si děti samy ozdobily čínskými zna-
ky. Vyhledávali jsme společně informace 
o Číně a Japonsku v dětských encyklope-
diích, které máme v mateřské škole. Děti 

poznají čínskou vlajku, znají hlavní měs-
to, nejdelší řeku i moře, která Čínu omý-
vají. Naučili jsme se i  japonský pozdrav. 
Maminky nám pomohly s  přípravou ob-
lečení na  naše velké „čínské putování“. 
Děti se moc těšily, až všechno co nacvi-
čily, maminkám i ostatním návštěvníkům 
předvedou. Celé naše pásmo básniček 
a písniček se dětem moc povedlo a nej-
větší odměnou byl potlesk od  těch nej-
bližších. Každá maminka si kromě krásné-
ho zážitku, odnášela kytičku a  přáníčko, 
vyrobené svou ratolestí. A děti? Ty už se 
ptají, kam budeme cestovat příště….

Helena Marková 
MŠ Komenského 6 
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MŠ Komenského

Sluníčka jdou do školy
Budou tomu již tři roky, kdy na základní 

škole v Adamově vznikla nová třída pro děti 
školkou povinné. Protože v minulých letech 
byly některé budovy bývalých školek pře-
měněny a využity jinak nebo byly zrušeny, 
začal být nedostatek míst pro děti nastupu-
jících do mateřských škol. Třída byla zřízena 
paní ředitelkou Janou Burianovou ve spolu-
práci se zřizovatelem – Městem Adamovem. 

Ve školním roce 2013 - 14 přišlo do nové 
třídy 20 dětí, většinou tříletých. Začaly si 
říkat Sluníčka. Třídu vedly první dva roky 
p.  učitelky Dagmar Kalová a  Kateřina Pru-
díková. Paní učitelka Kalová přešla na  pra-
coviště MŠ Komenského 6 a  na  její místo 
nastoupila paní učitelka Monika Podaná. 
Funkci asistenta pedagoga ve školním roce 
2014 - 15 vykonávala Lenka Juříčková. Z ne-
pedagogických pracovníků s  provozem 
v současnosti pomáhá paní Eva Pavlíčková. 
Třída funguje jako odloučené pracoviště MŠ 
na Komenského 6.

Nejsme typickou školkou, jejíž are-
ál je uzavřen. Hned od  začátku se Sluníč-
ka musela učit chodit po  dlouhých chod-
bách a  schodech v  budově školy při cestě 
na  oběd nebo ven. Protože školka nemá 
vlastní uzavřenou zahradu, využívá veřej-
né hřiště vedle školy. Ale naší zahradou se 
stal a je les. Děti se v něm učí lásce k příro-

dě, ke zvířatům i vztahu k městu, ve kterém 
bydlí. Nádherné jsou výhledy nad památ-
níkem, zvláště pak teď na  jaře. Procházky 
do  lesa podporují fyzickou kondici a  sílu 
dětí. Učí se chodit v  nerovných terénech, 
hrají různé lesní hry. Znají názvy stromů, 
květin, a to ne z obrázků, ale přímo ze zážit-
ku, který jim příroda připraví. Celkově pod-
poruje příroda rozvoj jejich osobnosti. Ne-
dílnou součástí našich pobytů venku jsou 
i procházky po městě. Máme moc rádi nový 
plácek u  kostela, kde hrajeme nejrůznější 
hry. Potkáváme se s lidmi, učíme se zdravit, 
komunikovat s nimi. Pozorujeme, co se ko-
lem nás děje. 

Vnímání a  pozorování okolí pak využí-
váme ve  výtvarné výchově. Ta je nedílnou 
součástí každého dne. Proto jsme připravili 
výstavu s názvem Příroda maluje, která byla 
vloni vystavena v Café - Wine. Děti samy vy-
stupovaly i  v  kulturním programu. Podle 
ročního období se snažíme dodržovat i tra-
dice a zvyky. Hru na čertovskou školku, Vá-
noce, Velikonoce, Tři krále. V době plesové 
sezóny máme karneval a  na  jaře vynášení 
Moreny nebo rej čarodějnic. Děti mají rády 
i hudební výchovu a oblíbily si zpívání s ky-
tarou a hraní na Orffovy nástroje. Díky dra-
maticko-výchovným činnostem je nesmír-
ně baví „hrát divadlo“, proto připravujeme 
poslední besídku pro předškoláky napláno-
vanou na 7. června v 15:30, s názvem Z po-
hádky do pohádky. 

Ve školce pracuje i kroužek moderního – 
výrazového tance, pod vedením paní učitel-
ky Kateřiny Prudíkové, který bude pokračo-
vat i v příštím školním roce. Letošní krásnou 
akcí plnou zážitků byla pro Sluníčka i Sokol-
ská akademie. Děti z tanečního kroužku za-
tančily skladbu Na jaře a s ostatními dětmi 
ze třídy skladbičku Muzikanti, za kterou zís-
kaly 3. místo.

Jsme i moderní školkou, využíváme infor-
mační technologie, používáme počítač, da-
taprojektor a ke komunikaci i facebook, kte-
rý slouží hlavně k ukládání fotografií z čin-
ností ve školce a výtvarných prací. S pomocí 
facebooku informujeme rodiče o připravo-
vaných akcích a ti se mohou i podívat „co se 
ve školce děje“.

Dalšími úspěšnými akcemi bylo plavání 
pro předškoláky, návštěva kostela, knihov-
ny a 1. třídy. Edukativní skupinky pro před-
školáky vedla paní učitelka Monika Podaná. 
Dílničky pro rodiče a  děti vloni připravila 
paní učitelka Dagmar Kalová. Podívali jsme 
se do ZOO Zlín a za hasiči do Brna. Navští-
vili jsme několik pohádek a  letos nás čeká 
opravdové divadlo Radost a  Planetárium. 
Poslední akcí Sluníček bude Rozloučení 
s předškoláky a pak už hurá po prázdninách 
do školy.

„Sluníčka, ať záříte i ve škole!“ 
Mgr. Kateřina Prudíková 

učitelka
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ZŠ Komenského

Finálový turnaj 
Think Blue. Cup

V  sobotu 16. dubna se konalo poslední 
velké finále florbalové soutěže Think Blue. 
Cup v Praze. Hrálo se ve sportovní hale Je-
denáctka sportovního klubu Chodov. Naše 

škola letos zásluhou našich šikovných dětí 
prošla až do nejvyššího kola, kam se probo-
jovalo 6 nejlepších týmů chlapců a 6 týmů 
děvčat z  celé České republiky. Celkově se 
do turnaje přihlásilo 772 škol. Konala se jed-
notlivá kola, kdy postupoval vždy pouze 
vítěz turnaje. Naše děti prošly kolem okres-
ním, krajským, TOP 8 východ a už nás čeka-

la pouze účast ve  velkém finále, na  kterou 
jsme se moc těšili. 

V Praze jsme se účastnili celodenního tur-
naje, začali jsme zápasy o postupové místo 
ze skupiny. Zde se nám podařilo získat vý-
hrou proti Gepardům z Chodova a remízou 
proti Jedničce ze Šumperka druhé místo 
v  základní skupině. Postupové místo jsme 
získali tedy dobré. Ovšem soupeř v semifi-
nále, kterým pro nás byli Kozlové z  Kolína, 
nás přestřílel o dva góly a souboj o postup 
do  čtvrtfinále jsme tak prohráli. Následo-
val už jen zápas o páté místo, který se nám 
podařilo vyhrát nad týmem z Ostravy. Nám 
ke štěstí stačilo, že jsme mohli takto vysoko 
dojít, že jsme v  této soutěži pátým nejlep-
ším týmem v ČR. V rámci turnaje v hlavním 
městě jsme měli možnost přespat v hotelu 
a navštívit historické centrum města a také 
jsme se účastnili florbalového Superfinále 
v O2 aréně, které se hrálo v neděli. Hráči si 
dovezli spoustu cen a zážitků. A snad příští 
rok zase bude možnost ukázat, že v Adamo-
vě máme šikovné sportovce. 

Mgr. Lenka Dohová

4. SOKOLSKÁ AKADEMIE
Dne 23. dubna 2016 se již po  čtvrté ko-

nala Sokolská akademie, kterou pořádala 
TJ Sokol Adamov. Akademie je pořádaná 
k Mezinárodnímu dni tance (28. 4.).

Akademie byla určena pro pohybové 
skupiny z  celého okolí, přijeli k  nám Aero-
bic Sebranice, Aerobic team orel Blansko, 
SVČ Boskovice, mládež z Jedovnic a za do-
mácí reprezentovala taneční skupina Tropic 
a děti ze ZŠ a MŠ Adamov – třída Sluníček. 
Sešlo se na  sto tanečníků, které hodnotila 
tříčlenná porota. 

K vidění bylo mnoho stylů cvičení a tan-
ce aerobic, step, streat, společenský a  vý-

razový tanec. K dobré náladě přispěla i  ta-
neční country skupina z Brna Honky - Tonk. 
Porota to neměla vůbec lehké, protože 
děti byly opravdu šikovné, ale nakonec se 
musela rozhodnout a  na  prvním místě se 
umístila skladba s  názvem Charlie Chaplin 
z  Aerobiku Sebranice pod vedením Jany 
Sedlákové. Druhé místo získaly Holky Lou-
begačky za  step v  choreografii Moniky 
Pavlékové a třetím místem se mohly pyšnit 
děti z  MŠ ze třídy Sluníček, které se před-
vedly jako Muzikanti s  podporou své uči-
telky Kateřiny Prudíkové. Vyhodnocen byl 
i  nejlepší tanečník Jan Hájek ze Sebranic, 

toho si zvolili diváci. Tanečníci měli i krásné 
kostýmy a bylo opravdu na co se dívat.

4. sokolská akademie byla velice zdařilá 
akce, na  kterou se přišlo podívat i  mnoho 
diváků. Společně s  tanečníky vytvořili vý-
bornou atmosféru a  příjemné odpoledne. 
Však se jich dohromady sešlo přes dvěstě. 
Za  hlavní organizátory, kterými byli pan 
Miroslav Svědínek a  Mgr.  Kateřina Prudí-
ková, děkujeme všem, co se přišli podívat. 
Děkujeme i  všem sponzorům, městu Ada-
mov a adamovským hasičům za technickou 
podporu. Jsme rádi, že sokolská hala ožívá 
nejen akcemi sportovními, ale i kulturními. 
Příští rok nás čeká jubilejní pátá akademie, 
proto jste zváni už teď dopředu.

Přeji Vám krásné roztančené jaro.
Za Sokol Adamov Kateřina Prudíková
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Dětský den na kurtech 
Dne 5. 6. 2016 od 14 hodin proběhne  
„Dětský den na kurtech“. 

Budou připravené soutěže pro malé i větší děti. 
Zajištěné bude i občerstvení pro děti a jejich ro-
diče. Na závěr se opečou špekáčky. 

Srdečně Vás všechny zveme. 

Výbor tenisového oddílu 

Veteráni TJ Spartak Trifon Adamov první!!! 
Turnaj veteránů se konal dne 19. 3. 2016 

za  účasti mužstev HC Blansko Andr-
lecht, TJ Sokol Černá Hora a  TJ 
Spartak Trifon Adamov. 

Hrací doba byla stanovena na  3 x 15 
min. čistého času, mezi třetinami přestávka 
v délce tří minut. Po první třetině se prová-
děla úprava ledové plochy.

V  mužstvu Adamova nastoupil znovu 
dlouholetý kapitán, který získal respekt 
všech účastníků nejenom pro svůj věk, ale 
i za předvedenou hru.

Rozlosování:
zápas č. 1 / HC Blansko Andrlecht - TJ Sokol 
Černá Hora 8:2 (2:0, 4:2, 2:0)
zápas č. 2 / TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak 
Trifon Adamov 2:8 (1:3, 0:4, 1:1)
zápas č. 3 / TJ Spartak Trifon Adamov – HC 
Blansko Andrlecht 10:4 (4:2, 3:1, 3:1)

Výsledky:
HC Blansko Andrlecht  -  TJ Sokol Černá 
Hora 8:2 (2:0, 4:2, 2:0)

Branky:
Blansko: 7. Pavel Tesař (Aleš Pokorný), 11. 
Pavel Tesař, 17. Pavel Ševčík (Ivo Petlach), 18. 
Jaroslav Krejčíř (Aleš Pokorný), 26. Pavel Te-
sař (Ivo Petlach),
27. Jaroslav Krejčíř (Pavel Tesař), 33. Jaroslav 
Krejčíř (Petr Mikulášek),
38. Milan Dobiášek (Ivo Šenkýř)
Černá Hora: 21. Zdeněk Hrabálek (Vlastimil 
Kupka), 26. Vlastimil Kupka (Pavel Frýdek)

Tresty 2:1

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak 
Trifon Adamov 2:8 (1:3, 0:4, 1:1)
Branky:
Černá Hora: 3. Zdeněk Bartoš (Marek Havlí-
ček), 44. Zdeněk Hrabálek (Marek Havlíček)
Adamov: 2. Marek Vorel (Pavel Hofírek), 4. 
Pavel Hofírek (Radoslav Mihok), 
12. Pavel Hofírek (Marek Vorel), 19. Radoslav 
Mihok (Milan Dvořák), 

24. Marek Vorel (Pavel Hofírek), 27. Pavel Ho-
fírek (Martin Kunc), 
29. Marek Vorel (Martin Kunc), 39. Marek 
Vorel

Tresty: 3:4

TJ Spartak Trifon Adamov – HC 
Blansko Andrlecht 10:4 (4:2, 3:1, 3:1)
Branky:
Adamov: 3. Marek Vorel, 6. Marek Vorel, 7. 
Marek Vorel (Pavel Hofírek),
9. Marek Vorel (Radoslav Mihok), 17. Zdeněk 
Bureš (Milan Dvořák), 23. Marek Vorel (Milan 
Juřena), 29. Milan Juřena (Petr Dosedla), 32. 
Petr Dosedla (Zdeněk Bureš),
39. Marek Vorel (Radoslav Mihok), 41. Petr 
Dosedla (Zdeněk Bureš)
Blansko: 3. Petr Mikulášek (Pavel Kučera), 7. 
Ivo Petlach (Milan Dobiášek),
18. Pavel Tesař (Ivo Šenkýř), 36. Ivo Šenkýř 
(Radek Kopřiva)

Tresty 3:3
Hokejisté Adamova předváděli pohledný 

hokej, založený na přesné kombinaci a ko-
lektivním pojetí hry. Poprvé v historii zvedl 
nad hlavu pohár za první místo její kapitán 
Přemysl Vespalec. Škoda menší účasti fa-
noušků, bylo se na co dívat. 

Závěrečná tabulka turnaje:

1. TJ Spartak Trifon 
Adamov 2 0 18:6 6

2. HC Blansko 
Andrlecht 1 1 12:12 3

3. TJ Sokol Černá 
Hora 0 2 4:16 0

Za hokejový oddíl Alois KoženýHorní řada z leva: Kunc, Bureš, Juřena, Doležal, Hofírek, Mihok. Spodní 
řada z leva: Dobeš, Vorel, Vespalec, Dosedla, Dvořák
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2. Republiková Grand Prix finále Poháru družstev
Dne 22. - 24. 4. 2016 se konala v  Mostě 

druhá republiková GP a finále Poháru druž-
stev. V pátek se hrál turnaj mixů a zahříva-
cí turnaj jednotlivců. Adamov se opět pre-
zentoval velice dobrými výkony. Z 87 mixů 
se v  turnaji umístila dvojice Lukáš Daněk 
a Lenka Horská na 17. místě a Martin Réda 
s  Blankou Vojtkovu na  5. místě. Zahřívací 
turnaj za účasti 77 hráčů se nejlépe umístil 
Jaromír Bednařík na 5. místě. 

V sobotu se hrál turnaj jednotlivců, dvo-
jic a TOP. Do turnaje TOP se nominuje nej-
lepších 24 mužů a  12 žen z  republiky. Zde 
nás reprezentoval Martin Réda. Po dobrých 
výkonech Martin skočil devátý a tím se po-
sunul v  republikovém žebříčku na  5. mís-
to. V  turnaji jednotlivců (319 hráčů) obsa-
dil Aleš Mrva 7. místo a  tím si zajistil účast 
v  příštím turnaji TOP. Lukáš Daněk obsadil 
13. místo a  Tomáš Antl 25. místo. V  turnaji 
dvojic mužů Aleš Mrva s  Martinem Rédou 
vyhráli malou RGP (125) dvojic.

V  neděli se hrálo finále poháru druž-
stev za  účasti 32 nejlepších týmů z  repub-
liky za  účasti týmu DC HORNETS Adamov. 
Ve  velkém finále se DC HORNETS umístili 

na 5. místě. Do poháru na začátku vstupo-
valo cca 3000 družstev v  republice. Z  kaž-
dého utkání postupuje pouze vítěz a každé 
další kolo se losuje.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří se na  těchto celostátních úspěších podí-

leli. Jednak dobrými výsledky a prezentací 
klubu a města, ale i vytvořením potřebného 
zázemí a podpory pro takové výsledky.

Přeji všem mnoho dalších úspěchů!
Ing. Milan Dudík 

 předseda ŠK Adamov

Prvomájová vycházka

Turistika
Z vycházek 
Turistického oddílu 

V  sobotu 16. dubna se za  pěkného, slu-
nečného počasí vydalo 17 turistů na  trasu 
ze Senetářova do  Jedovnic. V  Senetářově 
jsme navštívili muzeum řemesel a perleťář-
ství. Trasa vedla většinou lesem, prošli jsme 
okolo Budkovanu a  Olšovce do  Jedovnic. 
Pod vedením Heleny Kokrdové jsme cestu 
dlouhou 8 km zakončili na  náměstí v  cuk-
rárně.

V  neděli 1. května jsme se vydali 
na  tradiční prvomájovou vycházku k  pa-

mátníku Karla Hynka Máchy. Přišlo 9 členů, 
vycházka měřila 12 km a  vedla ji Marta. Šli 
jsme Doubskou cestou k  památníku. Ten 
byl zbudován v roce 1936 k 100. výročí úmr-
tí romantického básníka. Za dobrého počasí 
dohlédnete průsekem v  lesích a  údolím 
Svitavy až k  Brnu a  na  Pálavu. Dále jsme 
pokračovali okolo Kančí studánky přes Jo-
sefov. Studánka byla postavena roku 2004, 
její zvláštností je výtoková trubice - odlitek 
ve tvaru kančího rypáčku. 

14. ročník setkání moravských a  sloven-
ských turistů se uskutečnil v  sobotu 7. 5. 
2016 na  moravsko-slovenských hranicích 
v  Bílých Karpatech.  Na  místo setkání jsme 
přijeli dvěma autobusy do Vyškovce, točna. 
Trasa dlouhá 8 km vedla přes Starou školu 
a  někteří pokračovali až na  Mikulčin vrch, 

ušli o  6 km více. Spo-
lečné foto jsme vytvo-
řili hned na  začátku 
cesty a další na vrcho-
lu Kykuly. Za  nádher-
ného počasí se akce 
pod názvem „Přátel-
ství bez hranic“ zú-
častnilo 29 členů.

Irča

Pozvánky na vycházky
Odbor turistiky KČT TJ Spartak Adamov zve 
členy odboru a  všechny příznivce pobytu 
v přírodě na turistickou akci:

Z BÍLOVIC NA HÁDECKOU 
PLANINKU
Vycházka se uskuteční v sobotu 4. 6. 2016.
Trasa: Bílovice nad Svitavou – Resslův po-
mník – Šumbera – Hády – lom – Židenice 
nádraží. Délka vycházky 8 nebo 12 km.
Odjezd: ČD Adamov 8:39 hod.
Návrat: z Židenic každou hodinu.
Jízdenka: Židenice zpáteční
Vycházku vede Marta Opatřilová.

NA ROZHLEDNU VLADIMÍRA 
MENŠÍKA
Vycházka se uskuteční v sobotu 25. 6. 2016.
Trasa: Silůvky – Hlína – rozhledna V. Menšíka 
– Martálka – Ivančice. Délka vycházky 10 km.
Odjezd: ČD Adamov 7:39 hod., Brno 8:49 
hod.
Návrat: Ivančice 13:16, 14:16, 15:16 hod.
Vycházku vede Tonda Procházka.
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Koncert  
Ivy Bittové

Jeskyně Býčí skála 
18. června v 18 hodin
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Judo klub Samuraj informuje
Dne 20. února se konalo šesté kolo Tur-

naje přípravek v  Brně. Tohoto turnaje se 
zúčastnilo 11 Samurajů. Turnaj byl pro náš 
oddíl velice úspěšný. 1. místo si zaslouženě 
vybojovala Slivoňová Veronika, když pora-
zila všechny tři soupeřky na  ipon. Dalším 
borcem na nejvyšším stupni vítězů byl Svo-
ra Adam. Adam musel na  vítězství porazit 
dva soupeře. Zahanbit se rozhodně nene-
chali ani bratři Musilové, kdy Jirka čtyřmi 
vítězstvími a  Honzík třemi také vybojova-
li zlato. Velice pěkné zápasy a  zasloužené 
druhé místo si vybojovali Seďa Erik, Wut-
ková Linda, Nezval Tobias a Kopecký David. 
Úspěšně bojovali a třetím místem se mohou 
pochlubit také Kubešová Tereza a Seredová 
Darina. Akce se zúčastnila také Konečná Mi-
chaela, pro kterou byl tento turnaj vstupem 
mezi bojovníky.

Od 11. do 13. března jsme v tělocvičně ZŠ 
Komenského v  Adamově pořádali již čtvr-
té judistické soustředění pod záštitou Judo 
klub Samuraj Adamov. Tohoto soustředění 
se zúčastnilo 27 dětí. 24 účastníků bylo z na-
šeho oddílu, další tři bojovníci byli jako hos-
té z brněnského oddílu SKKP Brno a Judo ju-

nior Brno Řečkovice. Tréninky vedlo celkem 
8 trenérů z oddílu Adamov, Blansko, Svitáv-
ka a  Veselí na  Moravě. Během tohoto sou-
středění se probírala výuka Seoi-nage a ná-
sledných kombinací a  kontrachvatů k  této 
technice. Toto soustředění bylo také přípra-
vou nováčků na  jejich první Turnaj přípra-
vek v Brně, který se konal o týden později. 
Celá víkendová akce byla zakončena turna-
jem. Stravování pro účastníky soustředění 
tj. snídani, oběd a večeři pro nás zajišťova-
la restaurace Cafe & Wine manželů Juřeno-
vých, kterým tímto velice děkujeme za vý-
borné jídlo a vstřícnou, milou obsluhu. Moc 
děkuji trenérům, kteří se akce ve svém vol-
ném čase zúčastnili.

Dne 19. března vyrazilo 12 našich judis-
tů na  sedmé kolo brněnského Turnaje pří-
pravek. Tohoto turnaje se zúčastnilo cel-
kem 207 judistů z 28 oddílů vč. tří oddílů ze 
Slovenska. Slovenští judisté byli pro naše 
borce velmi těžkým oříškem. Příčinou této 
skutečnosti byla nejen kvalita slovenských 
bojovníků, ale především jiný způsob boje 
založený na  technikách, které byly dlouho 
v českých pravidlech pro naše judisty zaká-

zány. Pokud však chceme jezdit na turnaje 
také do Bratislavy, Malacek a jinde, musíme 
se naučit čelit technikám boje, které tito 
judisté používají. Na 1. místo tentokrát do-
sáhly Slivoňová Veronika a Wutková Linda, 
kdy obě musely pro své vítězství porazit tři 
soupeřky. Naším bojovnicím zdárně sekun-
doval ještě Nezval Nicolas. Ten měl ve  své 
skupině soupeře čtyři a  rovněž obsadil 1. 
místo. 2. místo zaslouženě vybojovali Kala 
Stanislav, Musil Jan a Svora Adam. Všichni tři 
ve svých skupinách potkali velmi silné sou-
peře z Bratislavy. Slovenské soupeře potkali 
ve svých skupinách také Plšek Marek, Dvor-
ský Matyáš, Musil Jiří a Kala Miroslav, všichni 
čtyři obsadili velmi pěkná 3. místa. Turnaje 
se dále zúčastnili Nezval Tobias a Ryza Filip. 
Pro Filipa byl tento turnaj vstupem do světa 
bojovníků.

Ve  čtvrtek 31. března jsme v  5 členné 
sestavě - Wutková Linda, Slivoňová Vero-
nika, Halata Filip a  Svora Adam pod vede-
ním trenéra Jiřího Tyla odjeli na soustředění 
do sportovního oddílu ÚSK Praha. Soustře-
dění začalo čtvrtečním tréninkem, který byl 
pro naše borce velkým obohacením. Mimo 
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INZERCE
 ♦ 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!

 ♦ OD  TESCO BRNO = Finanční služby. 
Navštivte náš stánek 2. patro elektro. 
SPLÁCEJTE MÉNĚ! Sloučíme Vám všech-
ny půjčky, konsolidujeme do  600.000,- 
Kč s úrokovou sazbou od 6,9%. Dostane-
te okamžitou hotovost na účet a za řád-
né splácení Vám vrátíme část úroků zpět. 
Využít můžete také splátkového prodeje 
bez navýšení… Těšíme se na Vás! Krato-
chvílová Veronika. Telefon: 724 771 262, 
542 213 285.

 ♦ ADAMOstav – rekonstrukce bytových ja-
der. Provádíme obkladačské, podlahář-
ské, zednické práce. Více informací na-
jdete na  www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 603 752 493. 

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepe-
ní koberců a  PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a  laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zde-
nekcrom@seznam.cz.

 ♦ Hledám ke koupi byt v Adamově. Tel. č. 
774 193 566.

 ♦ Koupím rodinný dům v Adamově. Opra-
vy nevadí, nabídněte prosím. Tel. č. 
721 332 622.

 ♦ Vážení čtenáři Zpravodaje, nabízím vám 
své dlouholeté poradenské zkušenosti 
v  oblasti zprostředkování hypotečních, 
spotřebitelských či firemních úvěrů, spo-
ření, investování a  pojištění. V  případě 
vašeho zájmu mě kontaktujte na telefo-
nu 603 895 335. Těší se na vás Ondřej Bu-
diš, nezávislý finanční poradce. 

 ♦ Pronajmu byt 2+1 v Adamově na Ptačině, 
cena dohodou, tel. č. 732 535 911.

 ♦ Prodám starší skříňkový šicí stroj zn. 
Lada, dále prodám automatickou prač-

ku zn. Bosch s  bočním plněním, plně 
funkční. Rozměry 60x45x80 cm, tel. č. 
606 544 531.

 ♦ Nabízíme na  EVC Švýcárna (u  Adamova 
naproti Staré Huti) práci pro kuchaře/
ku.  Plat 70,-Kč/hod. čistého + možnost 
přespávání při akcích. Podmínka: zna-
lost norem a  všech druhů diet. Vaříme 
převážně vegetariánskou stravu. Nejed-
ná se o  restaurační provoz, ale o  vaření 
pro ubytované - cca 20-50 osob. Duben 
- září převážně týdenní akce, říjen - prosi-
nec převážně víkendy. Nabízíme smlou-
vu na DPP. Volejte tel. 730 595 897 - pro-
vozní Klára Soukupová.

 ♦ Prodám garáž „v  Olšičkách“ v  Adamově 
I., cena 55.000,- Kč, tel. č. 606 088 567.

 ♦ Bezplatně ocením nemovitost pro po-
třeby dědického řízení. Volejte na  tel. 
604  533  466 nebo pište na  karel.
hynst@re-max.cz. 

 ♦ Koupím menší byt v Adamově. Hotovost. 
Tel. 720 598 284.

jiné poznali, jak důležité je do boje více za-
pojit techniky nohou O-uči-gari a  Ko-uči-
-gari. Po  skončení tréninku se naši judisté 
osobně setkali a  popovídali s  několikaná-
sobným Mistrem Evropy i Mistrem světa Lu-
kášem Krpálkem. Toto setkání bylo zakon-
čeno společnou fotografií. V  pátek byl od-
počinkový den, během kterého jsme navští-
vili Království železnic na pražském Smícho-
vě a  odpoledne zakončili relaxací v  Aqua-
parku Šutka v  Praze Kobylisích. Sobotu 
a neděli jsme trávili intenzivním tréninkem 
s judisty z pražského oddílu Judo kids sport. 

Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 65 
judistů rozdělených do  čtyř tréninkových 
skupin. Soustředění bylo zakončeno turna-
jem, na  kterém Slivoňová Veronika porazi-
la všechny soupeře a vybojovala úžasné 1. 
místo. Wutková Linda s  dvěma vítězstvími 
a  jednou porážkou obsadila krásné 2. mís-
to. Nutno poznamenat, že tohoto umístění 
dosáhla s dosti bolestivě naraženým rame-
nem, za což jí náleží hluboký obdiv. Halata 
Filip i  Svora Adam se umístili na  3. místě, 
a to s velikou pochvalou od místních trené-
rů, protože oba nastupovali proti nejlepším 

bojovníkům tohoto oddílu, kteří se pravidel-
ně zúčastňují turnajů Českého poháru, ale 
také pravidelně jezdí na  turnaje do  zahra-
ničí. Každý z jejich soupeřů se musel hodně 
snažit. Jsem moc rád, že i  naše menšinová 
moravská sestava byla velkým obohacením 
a inspirací pro judisty z Prahy. Zkrátka nepři-
šel ani trenér, který se zúčastnil trenérského 
školení pod vedením bývalého reprezen-
tanta ČR v  judu Jiřího Vaňka. Protože tato 
akce byla nad míru úspěšná, chystáme se 
do Prahy v brzké době ještě jednou.

Trenér Tyl Jiří
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Lazura na ploty 
10 l
pro exteriéry, hnědá, 
vodouředitelná

Zahradnický  
univerzální substrát 
75 l
vhodný pro všechny 
rostliny a plodiny

Zahradnický 

75 l

98,-
Zahradnický Zahradnický Lazura na ploty 

10 l

248,-
Lazura na ploty Lazura na ploty 

1 kg

139,-139,-
Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

Zahradní obrubník
systém pero-drážka usnadňující zabudování, 
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm, 
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

Beton B20
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní 
betonářské práce

PH vody v bazénu

Zdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

od

19,-
Zahradní obrubník

25 kg

65,- Zdicí maltaZdicí malta
25 kg, 
zrnitost 4 mm, 
pro běžné zdění

od 1 pal. 59,-

25 kg

49,--
od 1 pal. 42,-

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO
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Opel Meriva 1.6,16v/2005/COSMO
2005 • Benzin • 99000 km

Peugeot 307 Sw/1.6/ESP/TOP
2004 • Benzin • 134 000 km • Panorama

Ford Focus 1.8 TDCI/85KW
2003 • Nafta • 181000 km • Xenon • TOP 

Nissan Patrol 3.0TDI
2002 • Nafta • 170000 km • Uzávěrka

Opel Meriva 1.6,16v/2005/Cosmo FULL
2006 • Benzin • 118000 km • TOP • TAŽNÉ

Opel Za� ra 1.8 CDX
1999 • Benzin • 200 000 km • 7míst

Chevrolet Kalos 1.2/Klima
2007 • Benzin • 97000 km

Opel Astra 1.6,16v
1996 • Benzin • 174000 km • Top Stav

Ford Focus 1.6,16v/LPG
2004 • Benzin/LPG • 134 000 km • Xenon

VW PASSAT 2.0DTI/BEZ DPF
2007 • Nafta • 108 000 km • 6speed

Opel Meriva 1.7 CDTI
2011 • Nafta • 115500 km • 6speed

BMW 318I/KLIMA
1999 • Benzin • 113000 km • Top Stav

89000,- 

70000 ,- 

65000 ,- 

169000 ,- 

119000 ,- 

47000 ,- 

64000 ,- 

19000 ,- 

64000 ,- 

159000 ,- 

189000 ,- 

66000 ,- 

DALŠÍ VOZY NA WWW.AUTOSABOL.CZ
Půlroční záruka na prodané vozy 

- při poruše náhradní vozidlo zdarma!

AUTO
sabol

autoservis • autopůjčovna • 
dovoz, komise, výkup a prodej 
vozů (protiúčet) • povinné ručení

Kolonka 305, 679 04 Adamov • tel.: 606 837 704 • sabol.p@seznam.cz • www.autosabol.cz

sabol inzerát.indd   1 20.5.2016   11:56:54
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Pastviny    ///
Brno – Komín
/n     

Ing. Karel Hynšt
telefon:            

e-mail: karel.hynst@re-max.cz

Specializuji se 
na prodej a 

nákup
nemovitostí v 

Adamově a 
blízkém okolí

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

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

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2016 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mb/s za 360 Kč/měs.

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,-

16 HD programů
celkem 53 programů

NOVA již na všech zařízeních!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

PC Windows / Mac OS X / Linux
Android / iPad / iPhone iOS 6+

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO Programy takto označené
je možné sledovat kdekoliv v ČR.

GO EN

GO

GO

GO

EN GO

GO

CZ CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

CZ

HD

HD

HD

HD

HDCZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN


