
ROČNÍK XV

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

ČÍSLO 5/2017 KVĚTEN 2017 ZDARMA

Popisy obrázků pod fotky

Posezení s Kroužkem zpívání pro radost při MKS

Přednáška s představením filmu  
VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL

Návštěvníci salonku dětských výtvarníků



2

Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.4.2017 15:30 Pálení čarodějnic Městský klub mládeže

29.4.2017 10:00 Představení: SOUMRAK DINOSAURŮ MKS Adamov

30.4.2017 15:00 Pálení čarodějnic TJ Sokol Adamov

30.4.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK Adamov

2.5.2017 Zájezd do kina v Blansku MKS Adamov

4.5.2017 15:00 Procházka po okolí Městský klub mládeže

4.5.2017 18:00 Koncert: HUDEBNÍ ČTVRTEK MKS Adamov

6.5.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov

6.5.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Šebetov AJETO Adamov

9.5.2017 20:00 Zájezd: LORD OF THE DANCE 2017 – Dangerous MKS Adamov

10.5.2017 19:00 Zájezd: ČOCHTAN VYPRAVUJE MKS Adamov

11.5.2017 17:00 Káva o páté: host MONIKA BRINDZÁKOVÁ MKS Adamov

12.5.2017 15:00 Tvořivá dílnička Městský klub mládeže

12.5.2017 18:00 Vernisáž výstavy: DRAHOSLAV MACEK & LADISLAV NEČAS MKS Adamov

14.5.2017 15:00 Výstava: SVĚT GRAFIKY I MKS Adamov

14.5.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Olympia Ráječko B FK Adamov

17.5.2017 16:00 Turnaj ve vybíjené Městský klub mládeže

20.5.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC DYNAMO ČÍŽOVKY AJETO Adamov

22.5.2017 15:00 Decoupage Městský klub mládeže

27.5.2017 09:00 Setkání ve střední části Moravského krasu Akce v okolí

28.5.2017 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Vysočany FK Adamov

3.6.2017 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - SOKOL Šebrov AJETO Adamov

6.6.2017 16:00 Třídní schůzky - ZŠ Komenského ZŠ a MŠ Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách 
jednotlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Chcete být spoluautorem 
Adamovského kalendáře  
pro rok 2018?
Město Adamov hledá v  řadách fotografů 
zachycujících město Adamov a  jeho okolí 
ty, kteří by se chtěli spolupodílet na tvorbě 
kalendáře pro rok 2018. Pokud máte zájem 
o uveřejnění Vaší fotografie v tomto kalen-
dáři, zašlete Vaše snímky v náhledové kva-
litě na adresu dagmar.petlakova@adamov.
cz do 31 5. 2017 v počtu max. 5 ks.
Z těchto snímků vybere Kulturně informač-
ní komise Rady města Adamova 27 fotogra-
fií, které budou použity s  uvedením jejich 
autora v  Adamovském kalendáři pro rok 
2018. O fotografie v plném tiskovém rozli-
šení budou autoři požádáni po výběru.

Kulturně informační komiseKalendář 2018
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na  16. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 27. 2. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 15. jednání Fi-
nančního výboru konaného dne 22. 2. 2017. 
Byla schválena realizace projektu s názvem „Oprava místní ko-
munikace – ulice Osvobození, Adamov“, podle kterého dojde 
k  rozšíření stávající úzké komunikace v  místě pod kostelem 
a  k  opravě všech rozvodů technické infrastruktury v  této lo-
kalitě. 
Z  rozpočtu Jihomoravského kraje byly poskytnuty neinves-
tiční dotace Základní škole a mateřské škole Adamov ve výši 
780.990,- Kč a Městu Adamov na poskytování sociálních služeb 
celkem 446.600,- Kč.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo střednědobý výhled 
rozpočtu města Adamova pro roky 2017 – 2019 a  rozpočet 
na rok 2017. 
Byly schváleny Veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotací 
z  rozpočtu města na  I. pololetí 2017 mezi Městem Adamov 
a FK Adamov, z. s., Šipkovým klubem Adamov, spolkem, FENYX 
Pétanque Adamov, z. s., Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov, 
Spartakem Adamov, z. s., Judo Klub Samuraj Adamov, Občan-
ským sdružením Volejbal Adamov, Základní organizací MSKS 
– kynologickým klubem a klubem malé kopané Ajeto Adamov.
V souladu s novelou Školského zákona byla schválena Obecně 
závazná vyhláška města Adamova č. 1/2017, kterou se stano-
ví školský obvod základní školy a mateřské školy, zřízené měs-
tem Adamovem, zároveň byl schválen Dodatek č. 1 k vnitřní-
mu předpisu č. 2/2015 Poskytování cestovních náhrad a návrh 
Dodatku č. 1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Adamova.
S Římskokatolickou farností Adamov byl uzavřen Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné vztahující se k pozem-
kům dotčených rozšířením komunikace pod kostelem. 
Zastupitelstvo města Adamova neschválilo záměr odprodeje 
části pozemku parc. č. 458/35 v k. ú. a obci Adamov.
Bylo schváleno právo provést stavbu přípojek vody, plynu 
a elektro na pozemcích parc. č. 254/1 a 252/5 v k. ú. a obci Ada-
mov a provedení staveb inženýrských sítí vodovodu, kanaliza-
ce, VO, VN, NN a sdělovacích kabelů na pozemcích parc. č. 68, 
234/6, 236/2, 237/2, 391, 392/2 a 392/3 v k. ú. a obci Adamov. 

Z jednání Rady města 
Adamova
Na  57. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 
2017 schválila Rada města Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  dílo 
na  zhotovení žádosti o  dotaci na  projekt „Rozšíření odborné 
výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností RENARDS do-
tační, s. r. o.
Ve  výběrovém řízení veřejné zakázky na  služby „Svoz komu-
nálního odpadu pro město Adamov 3“ zadané v nadlimitním 
režimu v  otevřeném řízení byla vybrána jako nejvýhodnější 
nabídka od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu bytu č. 41/2016/B 
v bytovém domě Komenského 6 na prodloužení stávající ná-
jemní smlouvy.
Ke smlouvě o dílo s firmou EKOTERM CZ s. r. o. na akci „Opra-
va místní komunikace, ulice Osvobození, Adamov“ byl uzavřen 
Dodatek č. 1, kterým se mění termín realizace stavby.
Z důvodu nulové vymahatelnosti pohledávky z roku 2007 bylo 
zastaveno exekuční řízení na základě Usnesení Exekutorského 
úřadu Brno – město.
Na  realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektů 
MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a MěÚ Adamov, U Kostela 1“ byla 
v otevřeném výběrovém řízení vybrána nejvýhodnější nabíd-
ka společnosti VESTAV group s. r. o.
V  souvislosti se zřízením místa pro rodinu FAMILY POINT® 
v prostorách Městského klubu mládeže byl schválen nový Pro-
vozní řád Městského klubu mládeže.
Ke smlouvě na zřízení odběrného místa NN pro rekreační plo-
chu u vodojemu (sklaďák) byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým se 
upřesňuje termín připojení k distribuční soustavě.
Městskému kulturnímu středisku Adamov a  Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, byly schvá-
leny roční účetní uzávěrky za rok 2016. 
Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o  finančním transfe-
ru SVJ na údržbu veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví města.
Na závěr byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 1/2017.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
 starosta města Adamova

Zprávy z matriky
V sobotu dne 8. dubna 2017 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
26. 08. 2016 Vojtěch Hutečka, Petra Jilemnického 13
02. 11. 2016 Laura Illková, Družstevní 11
09. 11. 2016 Kristýna Svobodová, Petra Jilemnického 11
14. 11. 2016 Leona Pevnerová, Komenského 23
16. 11. 2016 Adriana Pilátová, Blažkova 3
23. 11. 2016 Daniel Krátký, Fibichova 29
21. 12. 2016 Filip Král, Komenského 3
02. 01. 2017 Emma Policarová, Petra Jilemnického 5
04. 01. 2017 Markéta Kapinusová, Osvobození 11
23. 02. 2017 Kryštof Poslušný, Petra Jilemnického 23

 Blahopřejeme
01. 04. 2017 Božena Čípková, 90 roků, Petra Jilemnického 4
01. 04. 2017 Jaroslav Blažej, 70 roků, Sadová 20
05. 04. 2017 František Bittengel, 82 roky, Opletalova 30
05. 04. 2017 Josef Grégr, 70 roků, Komenského 19
07. 04. 2017 František Milan Kala, 70 roků, Komenského 1
10. 04. 2017 Dana Šebková, 70 roků, Neumannova 2
11. 04. 2017 Hana Švábová, 75 roků, Komenského 17
14. 04. 2017 Anastazie Muchová, 84 roky, Dvořákova 3
14. 04. 2017 Marie Ševčíková, 92 roky, Komenského 1
15. 04. 2017 Ing. Miroslava Kejíková, 88 roků, Osvobození 27
15. 04. 2017 Anastazie Nečasová, 85 roků, Komenského 5
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15. 04. 2017 Richard Kuchař, 75 roků, Sadová 20
16. 04. 2017 Ilona Buchtová, 87 roků, Opletalova 38
20. 04. 2017 Julie Klaibová, 86 roků, Tererova 4
22. 04. 2017 Jarmila Augustová, 89 roků, Bezručova 12
23. 04. 2017 Kateřina Skoupá, 84 roky, Komenského 1
27. 04. 2017 Jarmila Lachmanová, 87 roků, Komenského 11
27. 04. 2017 Jaroslav Kučera, 81 rok, Komenského 23
29. 04. 2017 Růžena Dobrovolná, 80 roků, Komenského 11 

Úmrtí
23. 03. 2017 Miroslav Vojta, roč. 1971, Sadová 25
29. 03. 2017 Kamila Dostálová, roč. 1963, Sadová 18 
01. 04. 2017 Miroslav Hedl, roč. 1949, Petra Jilemnického 13
07. 04. 2017 Pavel Jahoda, roč. 1949, Petra Jilemnického 21 
12. 04. 2017 Oldřich Krikl, roč. 1941, Sadová 12

Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Vybrané události z března 2017 konkrétně:
 ♦ Údajná záliba v prozkoumávání starých objektů se málem 

stala osudnou mladé ženě, která spadla ze střechy budovy 
bývalé firmy ADAST. Na pomoc jí musely přispěchat všechny 
složky integrovaného záchranného systému spolu s  vrtulní-
kem, který pomáhal při transportu ženy na pevnou zem. Zra-
nění nakonec nebyla snad tak vážná. 
 ♦ Strážníkům bylo telefonicky oznámeno pracovnicí nízko-

prahového zařízení pro děti a mládež, že se zde nachází mla-
dík, zjevně pod vlivem alkoholu, který poškozuje zařízení a na-
padá ostatní klienty. Oznamovatelka se dokonce musela uza-
mknout ve své kanceláři. Strážník se ihned dostavil na místo, 

kde před tímto zařízením spatřil mladíka, vůči kterému musel 
použít donucovací prostředky, aby uklidnil jeho agresi. Dále 
byl na  místo přivolán vůz ZZS k  prověření jeho zdravotního 
stavu. Po  příjezdu vozidla ZZS se mladík uklidnil a  vypadalo 
to, že bude moci zůstat v domácím prostředí. Tyto domněn-
ky se však nepotvrdily, když po krátké době volala strážníkům 
matka mladíka, který se i doma začal chovat agresivně. Tímto 
si tedy vysloužil převoz na  protialkoholní záchytnou stanici, 
kde zůstal do vystřízlivění. 
 ♦ Hned tři krádeže v jeden den museli řešit strážníci v OD Al-

bert. Pachatelé se zřejmě dohodli, že vyzkouší své štěstí a po-
kusí si něco bezplatně opatřit. Bohužel pro ně, všechny přípa-
dy skončily výjezdem strážníků MP Adamov a udělením blo-
kové pokuty.
 ♦ V pozdních večerních hodinách bylo strážníkům oznámeno 

z linky 112, že v bytě na ul. P. Jilemnického se nachází zraně-
ná žena, která potřebuje pomoc. Strážníci se ihned dostavili 
na místo, kde se již nacházela JSDH Adamov a provedla ote-
vření dveří bytu. V bytě byla nalezena zraněná žena, které byla 
poskytnuta první pomoc a přivolána ZZS k dalšímu ošetření. 

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Události ve městě
Jarní úklid města občany
Město Adamov prostřednictvím Komisí Zdravého města Ada-
mova & MA21 a sportovní děkuje všem občanům, kteří se za-
pojili do jarní úklidové brigády. V úterý 11. dubna se dostavi-

la na oznámená stanoviště stovka lidí všech věkových skupin, 
která uklidila zejména hůře přístupná místa a  zákoutí, a  to 
i v blízkém okolí města. Břehy a tok Svitavy vyčistili s určitým 
předstihem místní rybáři. Drobnější odpadky naplnily několik 
desítek 120 litrových plastových pytlů, ale našly se i pneuma-

ZÁJEMCI O HISTORII 
STROJÍREN A ADAMOVA
Nakladatel Kleveta Alois z Vyškova vydává v těchto dnech 
publikaci o  Ing.  Chalikovovi. Podstatnou část tvoří pře-
hled o tom, co se událo ve strojírnách a v Adamově v le-
tech 1964 – 1975 včetně mnoha fotografií. Knížku možno 
zakoupit v MKS Adamov po domluvě na tel. 607 518 104. 
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tiky, polystyrénové desky, nejrůznější kovový odpad a oděvní 
svršky. Bohužel se s odstupem několika dnů již objevily na vy-
čištěných místech nově pohozené obaly od  potravinářských 
výrobků a nápojů.

Svatý týden v adamovské 
farnosti
Na Květnou neděli 9. dubna začal v adamovské farnosti „Sva-
tý týden“. Před kostelem se sešli lidé, aby tak, jako kdysi v Je-
ruzalémě za  jásotu „Hosana, Davidovu Synu,“ přivítali Krista, 
vjíždějícího do bran města. V Jeruzalémě chtěli lidé Ježíše pro-
hlásit králem židovského národa na  zemi. Ježíš si však přeje 
být králem našich srdcí. Palmové ratolesti v našich končinách 
nahrazují proutky kočiček.
Celý „Svatý týden“ křesťané prožívají ve  větší tichosti a  use-
branosti s vědomím, že chtějí být v tomto čase více s Kristem. 
Na Zelený čtvrtek se v úvodní části „Gloria“ rozezněly zvony 
do celého města a poté utichly. Od  této chvíle jen v  tichosti 
bez doprovodu varhan a zvonění pokračovaly obřady připo-
mínající Kristovu poslední večeři s učedníky, jeho bdění a ná-
sledné zajetí v Getsemanské zahradě. Zatímco město uléhalo 
ke spánku, v kostele jsme mohli s trpícím Kristem bdít. I násle-
dující dva dny byl kostel otevřený pro adoraci.
Nastal Velký pátek, den modliteb a  přísného postu, kdy si 
křesťané připomínají mučení, ukřižování a smrt Ježíše Krista. 

Zatímco po celou postní dobu probíhaly pobožnosti křížové 
cesty v kostele, na Velký pátek dopoledne se uskutečnila křížo-
vá cesta pro rodiče s dětmi k Ptačinskému hřbitovu. Během ní 
jsme mohli blíže prožít jednotlivá zastavení Ježíšova utrpení 
a  uvědomit si Kristovu lásku ke  každému člověku. Při večer-
ních obřadech po čteních ze Starého a Nového zákona zazněly 
pašije, popisující Kristovu oběť, kterou vykoupil lidstvo. V ten-
to den zůstává oltář odstrojený, varhany a zvony mlčí, věřící se 
klanějí Ježíši na kříži. Následně po obřadech setrvávají v tiché 
adoraci u Kristova hrobu.
Na Bílou sobotu začala vigilie venku svěcením ohně a veliko-
noční svíce, tzv. paškálu. V kostele byla po starozákonních čte-
ních posvěcena voda, používaná především ke křtu. V mnoha 
farnostech probíhají na Bílou sobotu křty dospělých katechu-
menů. Při „Gloria“ se v kostele a na věži opět rozezněly zvo-
ny a za doprovodu varhan zaznělo radostné „Aleluja, Kristus 
je vzkříšen“. Celá církev se raduje, neboť na Kristově vzkříše-
ní stojí celá naše víra. Poté začíná velká noc a oslava Kristova 
zmrtvýchvstání. 
Adamovský kostel, jindy s  několika volnými lavicemi, byl 
v  tyto dny zcela zaplněn. Velikonoční obřady přitáhly mno-
ho návštěvníků i z okolí. Poděkování patří všem zúčastněným, 
zvláště pak farnímu pěveckému sboru a všem, kteří se na dů-
stojném průběhu velikonočních obřadů podíleli, ať už úkli-
dem, výzdobou nebo účastí na liturgii.

zpracovala  
Veronika Kašná
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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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Studovat můžete v každém 
věku
Studium nemusí skončit získáním maturitního vysvěd-
čení nebo výučního listu. Univerzita třetího věku Ma-
sarykovy univerzity nabízí seniorům příležitost na-
dále rozvíjet své dosavadní znalosti a  dovednosti. Kur-
zy U3V organizuje Masarykova univerzita již 27 let  
a je jednou z nejvyhledávanějších univerzit třetího věku 
v ČR. Díky studiu se mohou posluchači dozvědět o novin-
kách z  nejrůznějších oborů, a  to formou přednášek, se-
minářů nebo exkurzí. Využijte i Vy svůj volný čas, naplňte 
ho novými poznatky, vědomostmi a získejte nové přátele.
Srdcem Univerzity třetího věku MU je Všeobecně za-
měřený kurz, jenž trvá osm semestrů a  je zaměřen 
na  otázky zdravého a  smysluplného životního sty-
lu ve  vyšším věku. Na  koncepci přednášek se podí-
lí všech devět fakult MU a  jejich obsah má tedy více-
oborový charakter. Studium je zakončeno slavnost-
ní promocí, na  níž získají účastníci kurzu osvědčení  
o absolvování. Zájemci se mohou hlásit také do jednole-
tých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Mo-
ravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a  pa-
mátková péče na  Moravě (ve  spolupráci s  Národním 
památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vě-
dec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). 
Nad rámec základního programu jsou pro posluchače 
U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené 
na  informační technologie, cizí jazyky, pohybově-rela-
xační aktivity, na  otázky z  oblasti humanitních i  přírod-
ních věd a mnoho dalších.
Přednášky trvají 90 minut a  konají se jednou za  čtrnáct 
dní v období od  října do května. Účastníkem programu 
U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro 
přiznání starobního důchodu a má středoškolské vzdělání 
s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí 
pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018 
stanoveno ve výši 800 Kč. 

Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) 
nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017. Další 
informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku MU nalez-
nete na www.u3v.muni.cz.

Portál RegionBlanensko.cz  
už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu

Hledáte práci v  místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst ak-
tuální zprávy anebo naplánovat akci 
na  víkend? Na  webovém portálu 
www.RegionBlanensko.cz najdete 
vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provo-
zu od  roku 2012 a  postupně se z  něj 
stal jeden z  největších informačních 
webů v  regionu. Denně přináší infor-
mace o  všem, co se v  regionu děje. 
Portál není zaměřený na  specifické téma, a  proto si na  něm  
každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky za-
městnání a brigád na Blanensku. Firmy a personální agen-
tury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku 
míst ve vašem okolí najdete na www.regionblanensko.cz/pra-
ce.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních 
akcí. Pozvánku můžete publikovat v  přehledném seznamu 
událostí z celého regionu na adrese www.regionblanensko.
cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější a  nejčtenější akce se auto-
maticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvi-
dí stovky fanoušků.
Portál RegionBlanensko.cz podporuje regionální dění a spolu-
pracuje s řadou institucí v regionu, např. Městskou knihovnou 
Blansko či Oblastní charitou Blansko. Píšeme o Blanensku 
pro Blanensko.
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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 2017
úterý 2. 5. Posezení a pokec 
středa 3. 5. Tvořivá dílna – přáníčka na Den matek 
čtvrtek 4. 5. Promítání filmu od 15:00 
pátek 5. 5. Stolní hry 
úterý 9. 5. Posilovna zdarma od 14:30
středa 10. 5. Posezení a pokec 
čtvrtek 11. 5. Promítání filmu od 15:00 
pátek 12. 5. IÁ procházka 
úterý 16. 5. Posilovna zdarma od 14:30
středa 17. 5. Tvořivá dílna 
čtvrtek 18. 5. Promítání filmu od 15:00 
pátek 19. 5. Sportovní hry u ZŠ 
úterý 23. 5. Posilovna zdarma od 14:30 
středa 24. 5. Dýchánek s bezem 
čtvrtek 25. 5. Promítání filmu od 15:30 
pátek 26. 4. Workshop Stará huť 
úterý 30.5. Posilovna zdarma od 14:30
středa 31.5 Tvořivá dílna 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz

AKCE na KVĚTEN:
Čtvrtek 4. 5. 2017
PROCHÁZKA PO OKOLÍ
Společná procházka spojená se sběrem přírodnin. Sraz všech 
zájemců v 15:00 hodin v Městském klubu mládeže.

Pátek 12. 5. 2017
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
Výroba ozdobných dekorací z nasbíraných plodů přírody. 
Začátek v 15:00 hodin.

Středa 17. 5. 2017
TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
Turnaj pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme o  drobné 
odměny. 
Začátek v 16:00 hodin.

Pondělí 22. 5. 2017
DECOUPAGE
Od  15:00 hodin budeme zkrášlovat ubrouskovou technikou 
předměty, které si donesete (sklenice, dřevěné rámečky, be-
dýnky..). Potřebovat budete také tekuté lepidlo Herkules nebo 
Duvilax. Velký výběr ubrousků pro vás připravíme v MKM.

Kultura
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Vzpomínka
Dne 15. dubna jsme vzpo-
mněli čtvrté smutné výro-
čí úmrtí pana Jana André.
Kdo Tě znal, ten vzpome-
ne, kdo Tě miloval, ten ne-
zapomene. 

S láskou vzpomínají 
manželka Drahoslava, 

syn Dušan a dcera 
Jana s rodinami.

Dne 8. května vzpome-
neme třetí výročí, kdy nás 
navždy opustila milovaná 
manželka, matka, babička 
a  prababička, paní Zdena 
Vošahlíková.

Prosíme, vzpomeňte 
s námi. 

Dne 18. května vzpome-
neme 35. výročí úmrtí 
pana Jindřicha Neumana.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomíná 
manželka Marie, syn 

Pavel, dcery Lenka 
a Marie s rodinami.

Dne 29. května vzpome-
neme 21. výročí úmrtí 
syna Jiřího Neumana.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi. 

Stále vzpomíná 
maminka, manželka 

Věra, dcera Lucie, 
syn Jan s rodinou 

a sourozenci s rodinami.

Dne 30. května vzpome-
neme smutné 10. výročí 
úmrtí paní Jiřiny Kabátové.
Kdo jste ji znali, věnujte 
prosím tichou vzpomínku.

S úctou vzpomíná 
syn s rodinou.

Už jen kytičku na hrob mů-
žeme dát a  tiše vzpomínat. 
Osud nevrací, co vzal, jen 
bolest v  srdci a  v  očích slzy 
zanechal. 
Dne 31. května tomu bu-
dou tři roky, co nás navždy 
opustil náš milovaný syn, 
otec, bratr a strýc, pan Petr 
Šedý. 

S láskou a úctou stále 
vzpomínají maminka, 

sestra Ivana a bratr 
Radek s rodinami.

Dne 4. června by oslavil 
své 55. narozeniny pan Ja-
roslav Forejtník. 
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, vzpomeňte prosím 
s námi.

Děkuje maminka 
a sestra s rodinou.

Rodina Kriklova děkuje 
všem, kteří se přišli dne 
20. dubna naposledy roz-
loučit s  panem Oldřichem 
Kriklem. 
Děkujeme za  květinové 
dary a  projevenou sou-
strast. Zvláštní poděko-
vání patří panu Budišovi 
za smuteční řeč. 

Běla Kriklová, dcery 
a syn s rodinami.
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Pozvánka na výstavu  
Světem grafiky I. (15. – 16. století)
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve  výstavní 
síni Společenského centra unikátní výstavu originálních gra-
fik z  15. – 16. století. Slavnostní vernisáž se uskuteční v  ne-
děli 14. května v 15:00 hodin. Výstavu uvede PhDr. Jaroslav 
Budiš, v  hudební části vystoupí František Kratochvíl – klavír 
a Martin Holínka – housle. K návštěvě jste zváni od 14. 5. do 23. 
5. 2017, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Touto výstavou chceme zahájit cyklus procházek světem 
grafiky, a to chronologicky od nejstarších dostupných prací až 
do současnosti. Začneme 15. a 16. stoletím, v příštím roce by 
mělo následovat 17. století a  tak dále. Může to být zajímavá 
procházka staletími.
Z  15. století bude na  připravené výstavě několik ukázek 
z  Liber chronicarum (Norimberská kronika), která byla 
poprvé vydána roku 1493. Na  dřevořezech jsou zobrazena 
města, jak vypadala v  té době. První třetinu 16. století 
reprezentují ukázky z  Bible Severýnovy (1529, 1537). Jsou 

zde kvalitní práce české provenience, ve druhém vydání jsou 
použity i  dřevořezy z  Lutherovy Německé Bible. Když přišel 
do  Prahy Jiří Melantrich Rožďalovský z  Aventina, přinesl si 
rovněž kvalitní řezbářské práce z Lutherovy Bible. V Praze se 
spojil s  tiskařem a  nakladatelem Bartolomějem Netolickým 
z Netolic, který v té době vlastnil privilegium k vydávání knih 
a  pod hlavičkou Netolického vydali v  roce 1549 Bibli českou 
starého a nového zákona. Vyšlo pak i několik dalších vydání. 
V  ukázkách je možno obdivovat vysokou kvalitu ilustrací. 
Co se týká ilustrací pro Bible tištěné v  16. století, jsou zde 
i ukázky z Melantrichovy Bible vydané v roce 1570, pro kterou 
si Melantrich nechal předními umělci vytvořit nové dřevořezy. 
Stylově jsou řazeny k italské provenienci. Toto vydání obsahuje 
též pět celostránkových ilustrací a mj. mapu tehdy známého 
světa vsazenou do příběhu o stvoření. 
Další skupinou ilustrací jsou dřevořezy z  Hájkovy Kroniky 
české vydané roku 1541. Tato kronika začíná odkazem 
na  předslovanské osídlení českých zemí a  končí korunovací 
Ferdinanda Habsburského českým králem v  roce 1527. I  tyto 
ilustrace zajímavě dokreslují tehdejší dobu. 

JB

Bitva, Z Hájkovy kroniky české, 1541Dřevořez z Bible Netolického, 1549

Le Brixa, kolorovaný mědiryt, 1572
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Sára Medková
multimediální představení

4. května 2017 

v 18:00 hodin 
v sále MKS na Ptačině

Vstupné 50 Kč

HUDEBNÍ ČTVRTEK

MONIKA BRINDZÁKOVÁ
- dříve moderátorka pořadu ČT 1

                     Dobré ráno
- dnes tisková mluvčí JMK

hostem setkání „Káva o páté“ dne 11. května 2017

Začátek v 17 hodin.
Vstupné 40 Kč

Přijďte si vypít kávu spolu Monikou Brindzákovou a
povídat si s ní především o zajímavé práci, ale i zálibách
a rodině. 

Ladislav Nečas   &   Drahoslav Macek
                                dřevořezby                 obrazy

V Ý S T A V A
12. – 19. května 2017

v salonku v MKS Adamov, Opletalova 22

Vernisáž výstavy se koná v pátek 12. května 2017 v 18:00 hodin.

Výtěžek z prodeje vystavené práce Ladislava Nečase podpoří nestátní neziskovou organizaci
specializující se na pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem                                                      

v oblasti prevence násilí.
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POSEZENÍ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY
SVÁTKU MATEK

∎ pondělí 15. května 2017
od 15:00 hodin

v sále MKS na Ptačině

Pro babičky a maminky připravujeme
vystoupení dětí z MŠ Komenského 6        

a houslistky Ilony Stryové,    
občerstvení a květinový dárek 

k Vašemu svátku.

Vstup volný.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM,
DĚTEM V ADAMOVĚ ČTE
v úterý 16. května 2017                                                       

od 16:00 hodin v salonku MKS na Ptačině
z knihy Pohádky O nepotřebných věcech a lidech

Arnošt Goldflam  
Vstup volný.

16. května 2017
       v 17:00 hodin
       v MKS na Ptačině

KÁVA O PÁTÉ S                                                                                              

Arnoštem GOLDFLAMEM
Beseda s hercem, spisovatelem,
režisérem a pedagogem.

Vstupné: 40 Kč
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Firma Adavak, s. r. o. Adamov spolu s MKS Adamov si vás dovolují pozvat k absolvování cesty vody 
Adamovem. Pro přihlášené zájemce bude ve čtvrtek 18. května 2017 připraven autobus, který  
vás zaveze do míst a pracovišť, kde se voda pro naše město upravuje.

                                    Průvodci – jednatel společnosti Adavak – Ing. Martin Hroz a Pavel   
                                    Synek vás doprovodí:
                                                                ∎  k prameništi II Býčí skála
                                                                ∎  k prameništi a chlorovně v Josefově
                                                                ∎  do čerpací stanice vody na Kolonce
                                                                ∎  do úpravny vody, dispečinku a ke Křtinskému potoku,
                                                                ∎  k ČOV Adamov.
                                    Délka exkurze: 2 hodiny, akce je pro vás připravena zdarma.
                                    Odjezd autobusu:
                                    - v 15:30 hodin z Adamova III                                                                     
                                    - v 15:45 hodin z Adamova I.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 607 518 104, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese               
mks@mks-adamov.cz

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 
v Adamově…   22. 5. 2017

První mobilní planetárium v ČR nabízí sférické 
promítání vzdělávacích filmů & zábavních 
full-dome show (nejen) o hvězdách a
vesmíru na planetární kupoli, a to přímo na 
místě, kam si je pozveme! Snaží se hravou a 
zábavnou formou popularizovat vzdělání v 
oblasti astronomie a přírodních věd. Slouží          
k tomu vynikající didaktická pomůcka -  
mobilní planetárium. Je to digitální přístroj, 

pomocí kterého malým i velkým divákům mohou během krátké chvíle demonstrovat 
podmořský svět, lety do vesmíru či třeba krajinu na Marsu. Při projekci se buď leží nebo 
sedí, vleže je zážitek z projekce ještě umocněn.

ROZPIS ČASŮ PROMÍTÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ VĚKOVÉ SKUPINY NAJDETE NA PLAKÁTECH.

                    VÝLET DO PRAHY za Spejblem a Hurvínkem

                               27. května 2017

                                                    Doprava: vlakem

                                                    Předběžný program: okružní plavba lodí po Vltavě,
                                                    návštěva ZOO, návštěva Divadla S+H – představení
                                                    „Hurvínkova nebesíčka“

                                                    PŘIPRAVENO PRO DĚTI K SVÁTKU MDD.
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ:
 Î 2. května 2017

Zájezd: kino Blansko film "Zahradnictví".
Zveme Vás na další český film s Ondrou Sokolem v titulní roli. 
Ostatní informace při přihlášení.

 Î 4. května 2017
Koncert: HUDEBNÍ ČTVRTEK 
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 9. května 2017
Zájezd: LORD OF THE DANCE 2017 – Dangerous 
DRFG Aréna Brno, zčátek ve 20:00 hodin. Délka představení 2 
hodiny a 10 minut včetně přestávky.
Geniální Michael Flatley, jenž proslavil irský tanec po celém 
světě, po 20 letech přináší Lord of the Dance „Dangerous Ga-
mes“. V Dangerous Games se divákům představí zbrusu nová 
taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní 
světelný park, překrásné kostýmy a nová hudba skladatele 
Gerarda Fahyho.

 Î 10. května 2017
Zájezd: ČOCHTAN VYPRAVUJE
Kulturní centrum Semilasso Brno, začátek představení v 19:00 
hodin.
Divadelní představení se na divadelní prkna vrací u příležitos-
ti 75. narozenin nejslavnějšího českého vodníka Josefa Dvo-
řáka – představitele hlavní role - Čochtana. Úspěšná komedie 
vznikla na motiv muzikálu V+W „Divotvorný hrnec“. 

 Î 11. května 2017
Káva o páté: host MONIKA BRINDZÁKOVÁ
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 12. května 2017
Vernisáž výstavy: DRAHOSLAV 
MACEK & LADISLAV NEČAS
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 14. května 2017
Výstava: SVĚT GRAFIKY I
Vernisáž výstavy, kterou připravil HVK při MKS Adamov, se 
koná v  15. hodin ve výstavní síni MKS na Komenského ulici. 
V  kulturním programu vystoupí František Kratochvíl (klavír)  
a Martin Holínka (housle).

Výstava potrvá do 22. května a je přístupná v  pracovních 
dnech v době od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 
17:00 hodin.

 Î 15. května 2017
OSLAVA SVÁTKU MATEK
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 16. května 2017
SETKÁNÍ S ARNOŠTEM GOLDFLAMEM
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 18. května 2017
Exkurze: CESTA VODY
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 19. května 2017
Zájezd: CHVĚNÍ
Janáčkovo divadlo Brno, začátek v 19:00 hodin, cena zájezdu 
580 Kč dospělí, 420 Kč senioři, 310 Kč děti a studenti.
List nemusí tě, Bože, prosit o nic,  
dal jsi mu  růst a on to nepokazil. Ale co já? 
Choreografie, libreto, režie: Petr Zuska 
Hudba: Henryk Górecki, Jiří Pavlica 
Chvění je inspirováno básní Vladimíra Holana Poslední list, ale 
také současným obrazem našeho světa počátku 21. století. Da-
leko naléhavěji než kdykoliv dříve dnes zaznívají odvěké otáz-
ky, které si myslící bytosti kladou již od nepaměti – kdo vlastně 
jsme a kam jdeme?

 Î 20. května 2017
Zájezd: termální lázně GYÖR 
Potřebujete-li si odpočinout a chtěli byste zažít příjemný den 
v historickém městě Györ, které leží na cestě mezi Bratislavou, 
Vídní a Budapeští a řadí se mezi památkově nejbohatší maďar-
ská města, přijměte pozvání k zájezdu spojeného s návštěvou 
proslulého lázeňském komplexu Rába Quelle.

 Î 22. května 2017
MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 23. května 2017
Zájezd: O MYŠÍCH A LIDECH
Městské divadlo Brno, začátek představení v 18:00 hodin, cena 
370 Kč dospělí, 265 Kč studenti a senioři.
DRAMA O SNECH A PŘÁTELSTVÍ
Proslulý americký spisovatel napsal v roce 1937 příběh o dvou 
tulácích, kteří se nechávají na farmách najímat na sezonní prá-
ce, na základě vlastních zkušeností. A dal mu hned dvojí podo-
bu: prozaickou a dramatickou. Slaboduchý hromotluk Lennie 
Small a jeho ochránce George Milton přicházejí pracovat na 
ranč do Salinaského údolí v Kalifornii. Mají sen, že si za vydě-
lané peníze pořídí vlastní domek s hospodářstvím. Georgeo-
va snaha uchránit Lennieho před zlem okolního světa se však 
ukáže jako marná. Lennie, který si kvůli mentálnímu postižení 
není vědom své obrovské síly, rád hladí hebké věci. Tato záliba, 
jejíž důsledky vyhnaly oba přátele z  předchozího působiště, 
ústí i zde v  tragédii, kterou předznamenává silákovo smrtící 
laskání myší a štěněte. Lennie nechtě zlomí vaz mladé ženě, 
jež se mu plná obdivu k jeho síle pokouší přiblížit…

 Î 24. května 2017
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT…“
Společenská místnost DPS Adamov, začátek v 9:00 hodin.
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Obyvatelům adamovského DPS připravujeme nejen nabídku 
knih, ale také „tříminutové čtení“ a společenské okénko. Zváni 
jsou i ostatní senioři.

 Î 27. května 2017
S DĚTMI NA VÝLET DO PRAHY…
Bližší informace na samostatné pozvánce.

 Î 28. května 2017
Zájezd do Prahy: PLES UPÍRŮ
GoJa Music Hall Praha Holešovice, začátek představení ve 
14:00 hodin.
Dr. František Janeček a Filip Janeček ve spolupráci s VBW In-
ternational GmbH uvádějí světový muzikálový hit Ples upírů. 
Mezinárodně proslulé dílo vzniklo na motivy stejnojmenného 
filmu Romana Polanského a slibuje nejvýpravnější upíří podí-
vanou od dob Draculy.
Autorem hudby k muzikálu je Jim Steinman, texty napsal 
Michael Kunze. Poprvé se Tanz der Vampire hrál ve Vídni v 
divadle Raimund v říjnu roku 1997 a získal takovou popu-
laritu, že v roce 1998 vyhrál cenu IMAGE AWARD za nej-
lepší muzikál. Později, v roce 2000, se show poprvé ob-
jevila v Německu a od té doby se dočkala zpracování v 
mnoha zemích Evropy i za jejími hranicemi. Ples upírů byl 
uveden mimo jiné na newyorské Broadway, v Berlíně, To-
kiu, Varšavě, Hamburku, Antverpách, Budapešti, Paříži a v 
dalších metropolích.

 Î 29. května 2017
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Salonek MKS Adamov, začátek ve 14:30 hodin.
Opět máte možnost si přijít zahrát hry a zasoutěžit se svými 
vrstevníky. Pro výherce jsou připraveny drobné odměny.

 Î 30. května 2017
Zájezd: LABUTÍ JEZERO
Janáčkovo divadlo Brno, začátek v 19 hodin.
Nesmrtelný příběh, jenž je synonymem slova balet.
Jedno z nejhranějších novoromantických děl. Čajkovskij se in-
spiroval motivy původní skandinávské legendy o dívce pro-
měněné v labuť k napsání lyrické a melodické hudby, která 
se stala mistrovským příkladem romantické baletní partitury. 
Princezna Odetta je zakleta knížetem Rotbartem v labuť a za-
chránit ji může pouze čistá láska. Princ Siegfried, který jí přísa-
há věrnost, ji však zradí. Kletba tak zůstává nezlomena, i když 
Odetta nakonec nešťastnému Siegfriedovi odpouští.

 Î 30. a 31. května 2017
Dopoledne s pohádkou: MALÁ MEDVĚDÍ POHÁDKA
Účinkuje Zdeněk Ševčík.
Pro děti z MŠ z Adamova III sehraje pohádku v sále MKS 
30. května 2017 v 10:00 hodin, pro děti z MŠ Komenského a 
ostatní dětské diváky 31. května 2017 v 10:00 hodin.

Významná výročí
Jan Bezchleba  
- starosta obce  
- 140. výročí narození
Narodil se 16. května 1877 
v  Huntovicích, později přejme-
nované na Chomutovice (v blíz-
kosti Říčan u  Prahy). Vyučil se 
zámečníkem a  na  přelomu 19. 
a  20. století nastoupil do  praž-
ské to várny Ruston. V roce 1905 
se oženil s  Bohuslavou Kryšto-
fovou, švadlenou ze sousední 
obce Čenětice. V roce 1906 se jim narodila dcera Božena (Vít-
ková) a v roce 1907 syn Jan.
V roce 1910 byl Jan Bezchleba přeložen do adamovského zá-
vodu. V Adamově, kam se rodina záhy přestěhovala, se narodil 
Bezchlebům v  roce 1911 syn Oldřich. V  prvních poválečných 
volbách v  roce 1919 byl zvolen do  obecního za stupitelstva 
a  také starostou obce (za  sociálně demokratickou stranu, 
od roku 1921 za KSČ). Za doby jeho starostování se v Adamově 
budovalo - zavedla se v obci elektrifikace, v roce 1920 se zřídila 
u nádraží měšťanská škola, v roce 1926 byla postavena nová 
měšťanská škola u hřbitova, kam byla v roce 1933 přemístěna 
i obecná škola. V letech 1928 - 1929 byl vybudován vodovod 
z  Josefova. Jan Bezchleba byl starostou do  roku 1931. Mimo 
vedení obce se Jan Bezchleba podílel také na založení druž-
stevní záložny Budouc nost

Po osvobození Adamova v květnu 1945 byl Jan Bezchle ba zvo-
len předsedou prozatímního národního výboru. Hlavním úko-
lem bylo především zásobování obyvatelstva, obnova mostů 
a komunikací. V květnu 1946, při příležitosti 69. narozenin, byl 
Jan Bezchleba radou MNV jmenován čestným občanem Ada-
mova. Ve  volbách v  roce 1946 již nekandidoval do  MNV ze 
zdravotních důvodů. Jan Bezchleba skonal po  nevyléčitelné 
nemoci 18. března 1948 v nedožitých 71 letech. 
Jan Bezchleba byl skromný člověk, poctivý a čestný. Pracoval 
především ve  prospěch občanů a  obce. Byl vůdčí osobnos-
tí dělnictva v  závodě. S  prvním radním Janem Procházkou 
i s ostatními členy obecního zastu pitelstva spravovali Adamov 
tak, že hejtman okresu Brno - venkov hodnotil Adamov jako 
jednu z nejlépe spravovaných obcí okresu.

MK

Vojtěch Boháček  
– nedožité 90. narozeniny
Tichý, skromný až nenápadný, rodák 
a  dlouholetý občan Adamova Vojtěch 
Boháček by se v těchto dnech dožil de-
vadesáti let. Narodil se 26. dubna 1927. 
Po vychození měšťanské školy nastou-
pil do  práce u  svého strýce Gustava 
Čapky v drobné provozovně (v dneš ní 
Plotní ulici), kde se vyráběly předměty 
z celuloidu. Později přešel do adamovského závodu, kde pracoval až 
do důchodu (na posledy na údržbě v provozu 50). 
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Vojta svůj život zasvětil především kultuře. Po válce byl členem ada-
movského mládežnického pěveckého souboru, který měl bohatou 
činnost a  pravidelně se zúčastňoval okresních a  krajských soutěží 
pěveckých souborů. Obětavě se staral se svým kamarádem Zdeň-
kem Křičkou o provoz svazácké klubovny (zřízené z kabin u býva-
lých tenisových kurtů na místě dnešního A-centra). Později byl Voj-
ta členem chrámového pěveckého sboru v adamovském kostele sv. 
Barbory. Také se zapojil do práce v divadelním kroužku při Závod-

ním klubu Adamovských strojíren. Za léta činnosti zde vykonal hod-
ně práce jako kulisák. Stal se také členem Historicko-vlastivědného 
kroužku, kde byl platným pomocníkem při všech pořádaných ak-
cích a bylo na něj vždy spolehnutí.
Za  všechno, co Vojtěch Boháček v  Adamově ve  prospěch občanů 
vyko nal, mu patří dík. Vzpomínají přátelé, známí, příbuzní a  také 
členové Historicko-vlastivědného kroužku při MKS. 

HVK a MK

Ze školních tříd

MŠ Ptačina

Jaro je tady!
Když něco končí, něco nového začíná. Přestože jsme byli letos 
za  krásnou, bílou zimu vděční, už jsme se nemohli dočkat, až se 
budeme moci ohřát v prvních jarních paprscích. Nejprve jsme pod-
nikli tradiční vynesení Moreny. Tímto jsme se symbolicky rozloučili 
s paní zimou a mohli jsme podniknout další tradiční „rituál“,  a  to 
otevírání Ptačí studánky. Při této příležitosti jsme se šli podívat k je-
zírku, které leží kousek pod studánkou. Zde se odehrával malý zá-
zrak - jako vždy, když se rodí a vzniká něco nového. Objevili jsme 
snůšku vajíček skokana hnědého, která se za pár týdnů změní v žabí 
miminka, malé pulce. Většina dětí viděla něco takového poprvé 
a zkoumala to s velkým zájmem. I my s velkým zájmem zkoumáme, 
jak se nám z těch lidských miminek stávají děti školkou nepovinné 
i povinné a musím konstatovat, že toto zkoumání je opravdu velké 
dobrodružství.

Mgr.Ivana Drlíková

MŠ Komenského 6

Jarní dílnička v MŠ
Úterní odpoledne 11. dubna se neslo v  pracovním duchu. Děti si 
společně se svými rodiči i prarodiči vybíraly a posléze i tvořily jed-
noduché výrobky s  velikonočními motivy. Všichni měli na  výběr 
několik činností, které nakonec zvládla většina z nich. Děti zdobily 
sněhem perníčky, vykrajovaly vajíčka ze samotvrdnoucí hmoty, vy-
střihovaly velikonočního beránka, malovaly vyfouknutá vejce a vše 
náležitě dozdobily. Celé odpoledne probíhalo v příjemné atmosfé-
ře, výrobky si děti odnesly domů. Velikonoční tvoření si užili nejen 
děti, jejich rodiče a prarodiče, ale i paní učitelka. Těšíme se na další 
společná setkání…

 Dagmar Kalová

 Vynesení Moreny



17

Ze sportu
ŠACHY
Béčko postupuje. Olga je bronzová.
Mistrovská část šachové sezóny 2016 - 17 je prakticky u konce. 
Poslední rozehranou soutěží je Krajský přebor mládeže v  ra-
pid šachu, kde schází odehrát poslední turnaj seriálu v květnu 
v Ratíškovicích.
Béčko se po  pěti letech vrací do  krajských soutěží. Vyhrálo 
i v posledních dvou utkáních v Lipovci a Boskovicích. V zápa-
sech „Okresního přeboru Blansko“ adamovský tým jednou re-
mizoval se Sloupem a všechny ostatní soupeře porazil.
Béčko obsadilo první místo s  tříbodovým náskokem na  dru-
hou Lipůvku a bude hrát v následující sezóně Krajský přebor II. 
třídy. Oporou družstva byl Jan Píše, který vyhrál všechny svoje 
partie.
Další úspěch zaznamenala na svém čtvrtém Mistrovství Čes-
ké republiky mládeže v  klasických partiích Olga Dvořáková. 
Po zlatu v kategorii D10/2014 a stříbru v kategorii D12/2016, 
zkompletovala sadu medailí ziskem bronzové medaile za třetí 
místo na letošním MČR v kategorii D14.
Céčko v  posledním kole „Základní soutěže Blansko“ vysoko 
zvítězilo nad Kunštátem B. Jediné dokázalo porazit vítěze sou-
těže Rovečné a obhájilo loňské třetí místo. Nejvíce partiových 
bodů pro družstvo vybojovali Michal Štoudek a  Petra Masá-
ková.
Áčko se po dvou těsných porážkách s Vyškovem a Kroměříží 
neodpoutalo od sestupových pozic. Soutěž zakončilo symbo-
licky na  šachovnicích vítěze II. ligy a  tím již prvoligové Hoš-
ťálkové. Nejvyšší procentuální úspěšnost získaných bodů 
ve svých partiích měli Lubomír Riška a Karel Kredl.

2. liga E
MKS Vyškov - Spartak Adamov 4,5:3,5
1 David Tichý; 0,5 Lubomír Riška, Karel Kredl, Masák Pavel, Jan 
Píše, Ján Mižák.

Spartak Adamov - Slavia Kroměříž B 3,5:4,5
1 Lubomír Riška, Leoš Ševčík; 0,5 Karel Kredl, Jan Píše, David 
Tichý.

Šachy Hošťálková - Spartak Adamov 6,5:1,5
0,5 Karel Kredl, Pavel Masák, Leoš Ševčík.

Okresní přebor Blansko

ŠK Garde Lipovec D - Spartak Adamov B 1:7
1 Martin Handl, Pavel Masák, Leoš Ševčík, Jan Píše, Petr Bed-
nář, Petr Ležák;
0,5 David Tichý, Jaroslav Šmehlík.

Slavia Boskovice B – Spartak Adamov B 1,5:6,5
1 Jan Píše, Ján Mižák, Olga Dvořáková, Petr Bednář, Petr Ležák, 
Pavol Mikuš;
0,5 Jiří Wiezner.

Základní soutěž Blansko
Spartak Adamov C - ŠK Kunštát B – 4,5:0,5
1 Pavol Mikuš, Michal Štoudek, Vít Sereda, František Mařík;
0,5 Petr Bednář. 

Krajský přebor mládeže 
v rapid šachu 2016 - 17
Z celkového počtu pěti turnajů byly odehrány další dva. „Me-
moriál Lubomíra Gillara“ v  Brně a  „Memoriál Jana Krejčího“ 
v  Rajhradu. V  průběžném pořadí KPM po  třech započtených 
turnajích se na první místo posunula Olga Dvořáková v kate-
gorii D14.
 Výborné umístění mají v kategorii chlapců H10 Marek Dvořák 
a Martin Mikula. Oba jsou v první desítce tabulky. Na druhém 
místě Marek a na čtvrtém Martin. Na 16. příčce je Vítek Cinkl, 
i přestože odehrál o jeden turnaj méně než ostatní. V této ka-
tegorii je 45 klasifikovaných hráčů.
V  nejstarší kategorii H14 si Víťa Sereda polepšil o  4 pozice 
na 14. místo ze 42 klasifikovaných. 
Své první turnaje v KPM odehráli a první vyhrané partie vybo-
jovali Jirka Brom na turnaji v Brně, kde získal 2,5 b. a Standa 
Straka 2 b. v Rajhradu.

-pb-

Stolní tenis
Rádi bychom se s vámi podělili o zhodnocení uplynulé sezóny 
klubu Spartak Adamov. V této sezóně měl klub poprvé v sou-
těžích v  rámci blanenského okresu 3 týmy. Dále jsme od za-
čátku sezóny zavedli pondělní tréninky pod vedením ligových 
hráčů z klubu TTC MS Brno, které se pozitivně projevily na vý-
konu našich hráčů v rámci celého ročníku 2016/2017. Nyní ná-
sleduje krátké shrnutí výsledků jednotlivých týmů a mládeže.

A tým
A tým v letošní sezóně hrál Regionální přebor I. třídy. Od za-
čátku soutěže tým bojoval o přední umístění zejména díky vy-
rovnaným výkonům trojice Gábina Dočkalová, Radim Masařík 
a Zbyněk Beneš, kteří patřili k nejlepším hráčům soutěže. Bi-
lance 13 výher, 3 remíz a 6 proher stačila nakonec na 3. místo 
zaručující postup do kvalifikace o postup do Krajské soutěže II. 
třídy. Tato kvalifikace proběhla za účasti čtyř družstev 1. dub-
na a naši hráči v ní skončili na skvělém 2. místě. Toto umístění 
dává našemu týmu naději na postup dle výsledků v kvalifika-
cích vyšších soutěží.

B tým
B tým hrál Regionální přebor III. třídy. Začátek soutěže týmu 
vyšel na jedničku. Po pěti kolech byla jeho bilance 4 výhry a 1 
remíza a zdálo se, že také B tým bude bojovat o postup. Nic-
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méně pak přišla série 4 porážek a bylo po nadějích. Konečná 
bilance 6 výher, 2 remízy a 8 proher stačila na konečné 6. mís-
to. 

C tým
Nově vzniklý tým hrál letos Regionální soutěž II. třídy. V této 
soutěži skončil s bilancí 16 výher a 1 remíza na 1. místě a po-
stoupil tak do  vyšší soutěže. Největší zbraní týmu byla šířka 
jeho kádru, kdy hned 6 hráčů mělo v soutěži úspěšnost 70 % či 
vyšší. Založení C týmu se ukázalo v průběhu sezóny jako krok 
správným směrem, neb jeho hráči pomáhali i ostatním týmům 
v případech, kdy jejich hráči nemohli hrát. Příkladem je nejlep-
ší hráč C týmu Michal Farkaš, který odehrál 14 zápasů za C tým, 
15 zápasů za B tým a 4 zápasy za A tým. 

Mládež
V průběhu sezóny probíhaly také tréninky a turnaje mládeže. 
Zde dosáhli naši nejmladší hráči velmi dobrých výsledků v ka-
tegorii nejmladšího žactva. Jedná se zejména o Tomáše Foj-
ta, který obsadil 3.místo na okrese a o Jaromíra Koláře, který 
skončil hned za Filipem na 4.místě. Výkony těchto a i ostatních 
hráčů jsou velkým příslibem pro klub do budoucích sezón.
Na  závěr bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům 
a  sponzorům za  jejich podporu a  těšíme se na  další sezónu, 
která začíná v záři. 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 5. díl
Adamovské fotbalové mužstvo v té době zřejmě tvořili místní 
občané či obyvatelé z obcí velmi blízkého okolí. Během pod-
zimu roku 1932 do něj přestoupili tři hráči z třetitřídního AFK 
Blansko – již zmíněný J. Mašek, dále A. Nespěšný a J. Gruber. 
V referátech začínají být zveřejňována jména hráčů, zejména 
střelců branek. Kromě uvedených tří posil se jednalo o  Prei-
sslera, Heče, Daňka, Cupáka a  Baldrmana. Celá životní drá-
ha adamovského rodáka pana Antonína Baldrmana (*1910, 
†2012) byla detailněji představena v  lednovém čísle Zpravo-

daje roku 2012. Ve fotbalových zprávách novin byl zmiňován 
v letech 1932 až 1938, v prvých dvou letech jako člen prvního 
mužstva. Později vzhledem k vysoké výkonnostní konkurenci 
získaných mimoadamovských hráčů hrával v záložním týmu.
Do  dlouhodobých župních fotbalových soutěží vstoupil SK 
Adamov na jaře roku 1933 v rámci mistrovství II. hracího od-
dělení, což byla v podstatě čtvrtá třída. V něm bylo rozděleno 
38 klubů do 6 okrsků. Adamov byl zařazen do 5. okrsku spolu 
s Krasem Jedovnice, Jevíčkem, Bílovicemi, Mazurií Boskovice 
a  Rájcem. Hrálo se jednokolově v  dubnu a  květnu. Před po-
sledním kolem Adamov tabulku vedl a jel si toto postavení po-
tvrdit na hřiště poslední Mazurie. Avšak po debaklu 7:2 a ví-
tězství Bílovic nad Jedovnicemi se mistrem okrsku staly právě 
Bílovice. Adamov tuto soutěž odehrál s exžidenickou posilou 
Orletem, dalšími hráči byli Baráček, Nespěšný, Pařízek, Melč, 
Novotný, Preissler, Gruber, Mašek, Heč a Cupák. V roce 1933 je 
doložen též rezervní tým SK Adamova, který se utkal s Ráječ-
kem, Křtinami a dalšími.
Na dobu konce června a celého července byl dojednán dvou-
kolový turnaj o Pohár Moravského krasu, kterého se zúčastnily 
SK Adamov, SK Bílovice, KSK Jedovnice a SK Řícmanice. Do fi-
nále postoupil Adamov až po zamítnutí protestu poražených 
Řícmanic. Konání finálového utkání s  Jedovnicemi bylo ale 
několikrát odloženo, až bylo v září nakonec přeloženo na jaro 
roku 1934 s  odůvodněním, že „oba kluby se obávají napja-
tého prostředí, jehož výbuchy se projevily už na nedávném 
prvním utkání těchto klubů.“ Koncem února však Jedovnice 
souboj vzdaly.
Rychlý vzrůst počtu fotbalových klubů si vynutil novou úpra-
vu mistrovství župy. Nejvyšší I. třída byla rozdělena na I.A (10 
klubů) a I.B (20 klubů ve dvou okrscích). Nižší II. a III. třídu tvo-
řilo ve čtyřech okrscích 36 klubů. Bylo možno zřídit také IV. a V. 
třídu. Mužstva třídy se musela utkat dvakrát v období podzim 
– jaro. Adamov byl zařazen do prvního okrsku III. třídy spolu 
s Bílovicemi, Bystrcí, Jedovnicemi, Jundrovem, Komínem, Ma-
zurií Boskovice, Medlánkami, Rájcem a Řečkovicemi.
Během srpna posílili tým především hráči Štěrba (SK Židenice), 
Šenkýř (Viktorie H.  Heršpice) a  Procházka (SK Královo Pole). 
V říjnu k nim přibyl mimo jiné Urbánek z KSK Jedovnice.
V pátek 29. září proběhla v adamovské sokolovně propagačně 
- vzdělávací přednáška fotbalového internacionála Kádi - Peš-
ka, který v té době hrál středního záložníka v ligových Žideni-
cích, a trenéra tohoto klubu Vohralíka. Přednáška byla určena 
hráčům tzv. krasových klubů.
Adamov přezimoval v tabulce okrsku župní mistrovské soutě-
že III. třídy na 4. místě s 5 vítězstvími, jednou remízou a 3 po-
rážkami. Jednu z nich utrpěl na hřišti po podzimu vedoucích 
plně bodujících Řečkovic v poměru 6:2, výkonem však údajně 
nezklamal.
Koncem října sehrál Adamov přátelské utkání s tehdy druhot-
řídním AFK Blansko na jeho hřišti a podlehl 1:3.
Během jarních měsíců roku 1934 přestoupili do adamovského 
klubu dva hráči SK Židenice Medowich a Jan Novák. Brankář 
Medowich byl maďarské národnosti, který přišel do Brna z No-
vých Zámků. V lize odchytal dva zápasy. Naopak v květnu ode-
šel z Adamova Josef Gruber do DSK Ráječko.
V  dubnu a  květnu se Adamov přátelsky utkal s  AFK Blansko 
s výsledky 1:1 v Blansku a 3:2 ve vítězné odvetě hrané v Ada-
mově. Ve finále pohárového turnaje pořádaného Olympií Rá-
ječko v červenci pak AFK Blansko podlehl 1:2. Opět jsou dolo-
žena utkání rezervního družstva, nikoliv však dorostenců.
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Jarní část mistrovské soutěže odehráli Medowich, Svoboda, 
Nespěšný, Melč, Procházka, Cupák, Šenkýř, Gruber, Mašek, Or-
let, Štěrba, Novotný, Preissler, Krupica, Urbánek, Beran a Heč. 
Adamov si udržel 4. místo a stal se v okrsku nejlepším mimobr-
něnským klubem. Z 18 zápasů získal 21 bodů při 7 porážkách 
a skóre 63:39. Zvítězily Řečkovice s 31 vybojovanými body.
V dalším soutěžním roce 1934/1935 došlo k reorganizaci vyš-
ších úrovní fotbalových soutěží, kdy druhá liga byla nahraze-
na 5 divizemi. Adamov pokračoval ve stejném okrsku III. třídy, 
v němž Jundrov, Komín a Mazurie Boskovice byly nahrazeny 
Komárovem, Novým Městem a Veverskou Bítýškou. V závěreč-
ných kolech podzimní části nastoupil Adamov s nově získaný-
mi obránci Slezákem z Jasu Velké Meziříčí a Klimešem z ČAFC 
Židenice. V poměrně vyrovnané tabulce obsazoval v polovině 
ročníku druhé místo se 12 body, jeden bod za vedoucí Vever-
skou Bítýškou a  jednobodovým náskokem před Komárovem 
a Řícmanicemi.

dtk

Cvičení žen
Pro dříve narozené je v  tělocvičně ZŠ Ronovská každé úterý 
od 18 hod. cvičení žen. V tomto cvičení se střídají tři cvičitelky, 
Maruška Martincová, Helča Kokrdová a Irča Antoszewska. Cvi-
ky pro starší ženy jsou jednoduché, děvčata si narovnají páteř, 
protáhnou boky a nohy, i když někdy odchází domů i zpocené. 
Také v pondělí a ve čtvrtek od 19 hod. přichází do tělocvičny 
na Ronovské ženy středního věku si zacvičit, a to pod vedením 
Lenky Wellové. Po  každé hodince cvičení odcházíme domů 
vždy spokojené. 

Irča

Hodnocení sezóny hokejového 
oddílu v sezóně 2016 - 17
Po  loňském osmém místě jsme si vytyčili cíl pohybovat se 
v  první polovině tabulky. Mužstvo bylo vhodně doplně-
no o  velmi kvalitní hráče. Z  hostování z  Černé Hory se vrátil 
útočník Zdeněk Bartoš a do obranných řad po zdravotních 
potížích naskočil Petr Šmahel. Dále klub získal na hostová-
ní hokejistu s  extraligovou příslušností Marka Vorla, hráče 
HC Škoda Plzeň1929 a pro vyztužení obrany jako kmenového 
hráče, dalšího hráče s Extraligovou zkušeností, který v Extrali-
ze odehrál 660 zápasů Pavla Zubíčka. V pořadí jako posled-
ní posilu jsme získali kmenového hráče Komety Brno Group 
a Warrioru Brno, mladého 22 letého útočníka Tomáše Fialu.
Do  nové sezóny vstoupilo pouze 8 mužstev, změnil se hrací 
systém zápasů. Ke konci se hrály zápasy o umístnění, což sou-
těž udělalo zajímavější. 

Do soutěže jsme vstoupili zápasem proti mladíkům z Blanska, 
kde naše mužstvo předvedlo svoji sílu a vyhrálo 7:3. Následo-
val smolný zápas proti Černé Hoře a bez posil jsme zápas pro-
hráli 1:5, i když jsme měli herní převahu. První ztráta důleži-
tých bodů, které v závěru chyběly. Následoval znovu nešťast-
ný zápas proti Rájci-Jestřebí. První dvě branky soupeř vstřelil 
v přesilové hře. Do této části hry bylo naše mužstvo lepším tý-
mem. Po dvou prohrách následovalo získávání bodů do tabul-
ky ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech. Následoval první zá-
pas druhého kola a dá se říct, že zlomový. Naše mužstvo vedlo 
3:2 a po nešťastné srážce musel ze hry odstoupit Milfait, který 
si zlomil nohu na třech místech. Tady se nám rozpadla nejlepší 
útočná trojka soutěže.
Z mužstva byl uvolněn na hostování do HC Zastávka David 
Knotek a účinkování v našem mužstvu po polovině soutěže 
ukončil i Zdeněk Bartoš. 
Po základní části se mužstva rozdělila na dvě poloviny a nám 
utekl postup do bojů o 1. až 4. místo o  jeden zápas. Tabulka 
byla vyrovnaná a my jsme nezvládli poslední zápas proti Hruš-
kám. Na  náš úkor postoupilo mužstvo Dynamiters Blansko, 
které se stalo pozdějším vítězem soutěže. 
Juřena střídavě nastupoval v obraně i útoku. Po zranění Mil-
faita byl přeřazen do prvního útoku, ale ke konci soutěže se 
vyfauloval a dostal trest za úder do hlavy a krku tak vysoký, že 
nám bude chybět i na začátku další sezóny. Kilián jako centr 
druhé pětky odváděl dobré výkony, bojoval a dřel. Naskakoval 
do oslabení pro jeho bojovnost. Po vyfaulování Juřeny přešel 
na křídlo do prvního útoku. Obránce Kunc hrál jako vždy spo-
lehlivě, využíván byl hlavně v oslabení, byl pilířem zadních řad. 
Dvořák přestal hrát tělem, což je škoda. Začal více přihrávat, 
ale chce to, aby nahrávku zrychlil. Rád si hraje s pukem, z če-
hož někdy chybuje. Dobeš = stálice v  brance, spolehlivost. 
Občas by měl krotit své vášně, ale gólmani jsou jiná sorta… 
Kubíček, vzorný kapitán mužstva. Poctivec, dříč a příkladný 
pro mladší spoluhráče. Hrál podle potřeby na všech postech. 
Mihok, výborný na vhazování. V případě, že ke své hře vyu-
žívá svoji postavu, jde jeho výkon nahoru. Milfait si náramně 
rozuměl s Vorlem a Klímou. Patří k tvořivým hráčům a do zra-
nění byl v  první pětce kanadského bodování soutěže. Přeje-
me mu brzké uzdravení. Rychecký - Nebojsa. Dokáže využít 
svoji postavu ke  sjednání pořádku. Jeho sekerky jsou krátké 
a svižné… Je téměř nemožné ho přetlačit v osobním souboji. 
Nevyhýbá se pěstním potyčkám. Toufar je tvořivý hráč. Měl 
by vzhledem k jeho věku zrychlit. Bral na sebe úlohu leadera, 
dokázal puk podržet. Gistr je jistota zadních řad. Má přiroze-
nou autoritu u spoluhráčů na ledě, tak mimo něj. Naskakoval 
v  první obranné dvojici spolu se Zubíčkem, kde dělal bořiče 
před brankou soupeře. Bureš se na začátku sezóny zranil (zlo-
mená klíční kost) a nastoupil až v závěrečných zápasech. Jinak 
dříč a  bojovník. Anschalg odehrál pouze 5 zápasů z  důvo-
du jeho pracovního vytížení. Když byl, tak předváděl přehled 
a  klid ve  hře. Herynek má se pořád co učit. Odehrál dobré 
utkání, ale jednoznačně nestíhá. Potřeboval by natrénovat 
a získat zkušenosti. Thoř se potřeboval na začátku rozehrát, 
pak již byl platný hlavně při při oslabení a v defenzivních úko-
lech. Musí zpřesnit přihrávku. Klíma se lepšil zápas od zápasu. 
Rychlost, tvořivost, neustále v  pohybu. Výborný bruslař. Ná-
ramně si rozuměl s Vorlem. Třetí celkově v Kanadském bodo-
vání. Bartoš se vrátil z hostování, začal v obraně. Následně byl 
zařazen do útoku. Předváděl dobré výkony, ale přišly i slabší 
chvilky. Po polovině soutěže byl uvolněn. Višňa, druhý bran-
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kář, odchytal pouze jedno utkání, a to výborně. V zápase nás 
podržel. Šmahel naskočil do sestavy po dlouhodobých zdra-
votních problémech v obraně. Jeho postava budí respekt, kte-
rý si dokázal i sjednat. Jeho výkon rostl s přibývajícím časem. 
Fiala jako bývalý obránce nastupoval v útoku. Bojoval, bruslil. 
V případě potřeby nastupoval v obraně, kde mu to šlo mno-
hem lépe. Předváděl přehled, tvrdost, přihrávku. Zubíček byl 
podle hodnocení trenérů a rozhodčích, jednoznačně nejlepší 
obránce soutěže. Spoluhráči těžili z  jeho milimetrových při-
hrávek. Ve hře jeden na jednoho ho nešlo obehrát. Z obránců 
trávil na ledě nejvíc času. Vorel, centr prvního útoku. Nejlepší 
střelec soutěže a celkově druhý v Kanadském bodování soutě-
že. Chodil na oslabení, na přesilovky. Jeho střela zápěstím je 
prakticky nechytatelná. Koubek nastoupil do jednoho zápa-
su a dokázal, že by byl platným hráčem. 

Tabulka kanadského bodování:
Pořadí

Příjmení, jméno
Bran-
ky

Asis-
tence

Body 
celkemoddíl OP

1. 2. VOREL Marek - Vorlík 23 11 34
2. 3. KLÍMA Pavel - Klimoš 17 12 29
3. 15. ZUBÍČEK Pavel - Zub 6 12 18
4. 25. MILFAIT Tomáš - Dolfa 5 9 14
5. 27. KILIÁN Miroslav - Kili 4 10 14
6. 44. FIALA Tomáš - Viali 4 6 10
7. 49. JUŘENA Milan - Čuřil 5 4 9
8. 63. TOUFAR Jiří - Toufec 4 2 6
9. 78. BARTOŠ Zdeněk - Asterix 2 3 5

10. 99. KUNC Martin - Márty 3 0 3
11. 107. THOŘ Michal - Hogen 2 0 2
11. 107. GISTR Michal- Gis 2 0 2
13. 111. DVOŘÁK Milan - Milaniju 0 2 2
14. 113. ANSCHLAG Ivo - Anča 1 0 1
14. 113. MIHOK Radoslav - Čigi 1 0 1
14. 113. KUBÍČEK Petr - Kuba 1 0 1
14. 113. RYCHTECKÝ Bohdan - Bugas 1 0 1

V soutěži Kanadského bodování bylo hodnoceno celkem 139 
hráčů ze všech zúčastněných oddílů. Marek Vorel obsadil 
celkově 2. místo, pouhý bod za vítězem. Tento hráč mohl vy-
hrát celkové hodnocení soutěže, kdyby odehrál více zápasů. 
Bohužel pracovní povinnosti jsou přednější. Pavel Klíma ob-
sadil celkově 3. místo v soutěži a prokázal, že výkony z přede-
šlé sezóny nebyly náhodné. Krásné 15. místo v celkovém hod-
nocení obsadil Pavel Zubíček. Zde taky musím konstatovat, 
že neodehrál všechny zápasy z důvodu pracovního vytížení. 
K výtečným výkonům se rozehrál Tomáš Milfait, který skon-
čil celkově na 25. místě, a to vinou zranění odehrál pouze po-
lovinu soutěže. Dobře si ještě vedli Miroslav Kilián a Tomáš 
Fiala. Více bodů se očekávalo od Toufara a Mihoka. 

Soutěž slušnosti:
1. Černá Hora 8,12
2. Blansko 9,33
3. Rájec-Jestřebí 9,76
4. Hrušky 10,47
5. Bulldogs 10,59
6. Dynamiters 11,65
7. Adamov 18,53
8. Březina 20,73

Nejsme poslední a ve slušnosti jsme obsadili předposlední 7. 
místo. Oproti loňské sezóně jsme si pohoršili o  dvě minuty. 
Můžu konstatovat, že v některých zápasech nás rozhodčí po-
škodili. Ale i tak je co zlepšovat. Stačí se vyvarovat zbytečných 
útočných faulů, které nic neřeší. Na led chodí určení hráči, kte-
rým následně chybí síly do dalšího průběhu zápasu.

Tabulka po základní části 
Z V  VP PP P Skóre Boby

1. TJ Rájec-Jestřebí 14 10 1 0 3 78 : 54 32
2. TJ Sokol Březina 14 8 1 2 3 72 : 50 28
3. Dynamiters Blansko HK 14 8 0 0 6 83 : 62 24
4. HLC Bulldogs Brno 14 7 1 1 5 64 : 64 24
5. Spartak Adamov 14 6 1 1 6 65 : 63 21
6. HC Blansko 14 7 0 0 7 61 : 73 21
7. Tatran Hrušky 14 4 0 0 10 44 : 62 12
8. TJ Sokol Černá Hora 14 2 0 0 12 48 : 87 6

KONEČNÁ TABULKA // Play-Off 
1. Dynamiters Blansko HK
2. HLC Bulldogs Brno
3. TJ Rájec-Jestřebí
4. TJ Sokol Březina
5. Spartak Adamov
6. Tatran Hrušky
7. TJ Sokol Černá Hora
8. HC Blansko
Soutěž se hrála systémem každý s  každým dvoukolově. Ná-
sledně se tabulka rozdělila na dvě poloviny a hrálo se o cel-
kové umístnění. Mužstvo HC Blansko, které obhajovalo titul, 
se ani neprobojovalo do bojů o stupně vítězů, ba co víc, mis-
tr skončil poslední. Nás musí mrzet prohra s mužstvem Černé 
Hory, zápas proti Rájci-Jestřebí a po zranění a odstoupení Mil-
faita i zápas proti Dynamiters, ve kterém jsme vedli a měli pře-
vahu. Zisk alespoň jednoho vítězství by nás posunul do boje 
o  „bednu“. V  dalších bojích o  celkové umístění jsme dvakrát 
porazili s přehledem Černou Horu a v boji o 5. místo jsme udo-
lali i výborně rozjeté hokejisty z Hrušek. 
S předvedenou hrou vládne spokojenost, horší je to s umíst-
něním. Do  zranění Milfaita jsme měli nejlepší útočnou sílu 
v  soutěži. V  první pětce Kanadského bodování se nacházela 
hned trojice našich hráčů. 
Cíle se nám podařilo splnit na 50%. Mužstvo předvádělo vý-
borný hokej, ze kterého měla respekt všechna mužstva, pou-
ze jsme zaostali za očekáváním v umístění. Do další sezóny již 
někteří hráči nenastoupí a  budou připraveni naskočit pouze 

První trojka Kanadského bodování oddílu. Na prvním 
obrázku Marek Vorel nejproduktivnější hráč 

Kanadského bodování. Na prostředním obrázku je 
Pavel Klíma, který obsadil druhé místo, a na třetím 
obrázku je Pavel Zubíček, který obsadil třetí příčku. 
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v případě potřeby. Máme v  jednání pár posil, ale všechno je 
ještě daleko.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, zastupitelům 
MěÚ Adamov, společnosti GAMA J+P, s. r. o., společnosti TRI-
FON s. r. o., firmě malířství, natěračství, lakýrnictví Dušan An-
dré a fanouškům. 
Všem hráčům přeji odpočinek, mnoho elánu do další přípravy, 
vyléčení všech šrámů a zranění a mnoho sil do další sezóny.

Sportu zdar a hokeji zvlášť. 
za hokejový oddíl Alois Lolo Kožený  

Z vycházek turistického oddílu
První sobotu v dubnu uskutečnilo 32 členů turistického oddí-
lu nádhernou vycházku z Rožné do Nedvědice. Z několika vy-
hlídek a pokaždé z jiného úhlu byl i nádherný pohled na ma-
jestátní hrad Pernštejn. Počasí přálo, bylo slunečno a  tak po 
12 km, pod vedením Tondy Procházky, jsme byli všichni spo-
kojeni.

Irča Antoszewska

Tradiční velikonoční vycházka se vydařila. Osmikilo-
metrová trasa ze Sloupu na  Skalní Mlýn byla pohodlná 
a  počasí bylo navzdory předpovědi dokonce místy slu-

nečné. 8 mužů - koledníků se ujalo svého velikonočního 
úkolu a byli po zásluze odměněni pomlázkou. Účast byla 
tentokrát opět velká - celkem 33 turistů.
Vycházku vedla Marta Opatřilová.

Pozvánka na turistické akce
Odbor turistiky KČT Spartak Adamov, z. s. zve své členy 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci:

PRVOMÁJOVÝ PŘECHOD PÁLAVY
Vycházka se uskuteční v pondělí 1. května 2017.
Délka vycházky 12 km.
Trasa: Dolní Věstonice – Dívčí hrad – Děvín – Sirotčí Hrádek – 
Stolová hora – Turold – Mikulov
Odjezd tam: ČD Adamov nádraží Os 7:39 hod., Brno R 8:36 
hod., Šakvice Bus 9:04 hod.
Zpět: Mikulov nádraží Bus 14:10, 16:10 hod., Brno Os 16:01, 
18:01 hod.
Vycházku vede: Marie Martincová

13. JARNÍ EUROVÝŠLAP ZNOJMO - RETZ
Vycházka se uskuteční v sobotu 13. května 2017.
Délka vycházky 18 km.
Start: Znojmo, nádvoří u rotundy sv. Kateřiny
Cíl: Retz, horní část náměstí v Nové radnici

Jistota v brance - Ivo Dobeš
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S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ            +420 775 582 092

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Uvažujete o prodeji nemovitosti a nevíte si rady? 
Ráda Vám pomohu. Nabízím nezávaznou bezplatnou 
konzultaci. Již jedenáct let pomáhám 
klientům s prodejem, 
koupí či pronájmem 
nemovitostí. Jsem tu pro Vás

 ♦ NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽBY VE  2. PATŘE OD  TESCO 
BRNO! Sloučíme Vám všechny půjčky dohromady! Splácejte 
méně! Dostanete okamžitou hotovost, na  účet nebo i  složen-
kou. Na viděnou s Vámi se moc těší Veronika Filipová. Kontakty: 
mobil 724 771 262, telefon 542 213 285, e-mail: veronika.filipo-
va@homecredit.cz.

 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a PVC, mon-
táž plovoucích podlah dřevěných, korkových a laminátových aj. 
Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: 
zdenekcrom@seznam.cz.

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

 ♦ Přivýdělek - nová šance: www.pracevevolnu.cz
 ♦ Nabízím práci z domova na PC/NET. Na VČ 7 – 10 tis./měs., na HČ 

od  25 tis./měs. Více info na  www.podnikejzdomova.cz/urban-
kova1. 

 ♦ Prodám garáž v Olšičkách v Adamově, cena dle dohody. Tel. č. 
775 624 984.

 ♦ Koupím zahrádku. Adamov a okolí. Tel. č. 732 576 799.
 ♦ Prodám patrovou garáž na  Plotní ulici v  Adamově. Připojení 

na 220/380V. Cena 70 000,- Kč. Informace na tel. 724 309 572. 
 ♦ Odhad tržní ceny nemovitosti (pro dědické řízení, prodej apod.). 

ZDARMA. Ing. Dušan Holma, tel. 773 772 026. 

Trasa dle propozic pořadatele
Odjezd: ČD Adamov nádraží Os 6:39 hod., dále autobus Brno 
Zvonařka 7:25 hod. do Znojma
Zpět: Mikulov nádraží Bus 14:10, 16:10 hod., Brno Os 16:01, 
18:01 hod.
Vycházku vede: Marie Martincová

INZERCE

Ještě jednou Ruský kříž
V  březnovém čísle Adamovského zpravodaje vyšel ná-
mět na vycházku k Ruskému kříži. Autor zde kromě his-
torie kříže popisuje, jak se dostat až ke  kříži samotné-
mu. Byli jsme upozorněni pracovníkem ochrany přírody, 
že se jedná o  návod k  porušování zákona. Tato oblast 
je součástí národní přírodní rezervace a  jakékoliv sejití 
z vyznačeného chodníčku je porušením zákona a může 
být potrestáno pokutou. Upozorňujeme tedy na  zákaz 
vstupu do uvedeného území. Vyzýváme autory obdob-
ných pozvánek, aby si ověřili, do  jakého území se má 
vstupovat. Znovu připomínáme, že za článek v Adamov-
ském zpravodaji odpovídá v plném rozsahu autor. 

Kulturně informační komise
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ROZHODNĚTE SE 
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/kmm

za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.

jízdu na Infolince ŠKODA, tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz
 
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO NOVÁK
Václavova 1, Jindřichův Hradec 123 45, Tel.: 123 456 789
www.skoda-trumf.cz

AUTO NOVÁK
Václavova 1, Jindřichův Hradec 123 45, Tel.: 123 456 789
www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Dealer logo
frame = max. width / max. height

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF 
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu. 
Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje například
klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený
paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu
Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc
s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se k nám na vlastní oči
přesvědčit nebo si objednejte testovací jízdu na tel.: 518 700 000.

www.skoda-trumf.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOCENTRUM K.E.I.
Žarošická 21
Brno-Vinohrady
Tel.: 518 700 000
www.kei-autocentrum.cz



24

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku: Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. 
Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. 
Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, R. Kolář, J. Králíčková, K. Vašíček, V. Dudíková, Ing. Petláková. Odpovědná pracovnice D. Petláková. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Ing. Dagmar Pe-
tláková, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, email dagmar.petlakova@adamov.cz tel. 516 499 636, mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy 
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Prodáváte nebo plánujete prodat vaši
nemovitost v Adamově a okolí?

Spojte se s odborníkem 
na tuto oblast.

Ing. Karel Hynšt
tel: 604 533 466

   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 - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 31.5.2017 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25  Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

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

BEZ set-top boxu na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux

Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO EN

GO

GOGO

CZ CZ
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CZ

HD

HD

CZ

CZ CZ

EN

EN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ

EN CZ EN CZ

EN CZ CZEN

CZHD

GO

 ♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 (3+1) na  Ptačině. Tel. č. 
720 598 284.

 ♦ Hledám ke  koupi menší byt v  Adamově. Hotovost. Tel. č. 
720 584 911.

 ♦ Makléř Karel Hynšt nás mile překvapil, jak rychle nemovi-
tost prodal, a to za vyšší hodnotu, jak jsme předpokládali. 
Je velice ochotný, pečlivý, a od A po Z všechno obětavě vyří-
dil. Je to odborník nejvyšších kvalit. Manželé Milan a Ilona P.

 ♦ Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké. Tel. č. 608 065 337.
 ♦ Sečení trávy, práce se svahovým mulčovačem. Tel. č. 

608 065 337.


