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Popisy obrázků pod fotky

 Novoroční ohňostroj   Zimní Adamov

 Tříkrálový koncert  Tříkrálová abírka

Úspěchy adamovského hokeje 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel
2.2.2018 09:30 BÁL PRINCŮ A PRINCEZEN nejen pro prince a princezny MKS Adamov
2.2.2018 18:30 HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO: pořad MORAVA 360 MKS Adamov

3.2.2018 10:00 Otevřený přebor města Adamova v běhu na lyžích
Spartak Adamov, z.s. - oddíl orientačního 
běhu

4.2.2018 10:00 Zájezd "do Radosti" - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ANEB JENOM JAKO… MKS Adamov
4.2.2018 16:00 Hokej muži: Spartak Adamov - Dynamiters Blansko Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
8.2.2018 17:15 Přednáška: CO NOVÉHO VÍME O CUKROVCE? MKS Adamov
9.2.2018 14:00 Výlet: BRNO – VILA STIASSNI MKS Adamov
11.2.2018 15:45 Hokej muži: Spartak Adamov - Bulldogs Brno Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje
12.2.2018 14:30 Zábavné soutěžní odpoledne pro seniory: „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“ MKS Adamov
15.2.2018 17:00 Přednáška: PETROHRAD – PROMĚNY MĚSTA NA NĚVĚ MKS Adamov
16.2.2018 16:30 Dětský karneval Městský klub mládeže
17.2.2018 20:00 XIX. školní ples ZŠ a MŠ Adamov
18.2.2018 19:00 Připravujeme zájezd do divadla na představení: BÍTLS MKS Adamov
18.2.2018 19:00 Zájezd do MdB: muzikál BÍTLS MKS Adamov
19.2.2018 17:00 LÁSKYPLNÁ OPERETA ANEB OPERETA PLNÁ LÁSKY… MKS Adamov
20.2.2018 Výstava: PAVEL HAYEK A PETER GRAHAM – ZÁZNAMY MKS Adamov
21.2.2018 15:00 Výroba svítícího slizu Městský klub mládeže
21.2.2018 19:00 Připravujeme zájezd do divadla na představení: PETROLEJOVÉ LAMPY MKS Adamov
22.2.2018 10:00 Dopoledne s pohádkou: O PEJSKOVI A KOČIČCE MKS Adamov
22.2.2018 17:00 TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE MKS Adamov
23.2.2018 14:30 Závěsné dekorace Městský klub mládeže
23.2.2018 17:00 Přednáška ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY MKS Adamov
26.2.2018 17:00 Přednáška: LESY MENDELOVY UNIVERZITY MKS Adamov
27.2.2018 16:00 Turnaj ve stolní fotbálku Městský klub mládeže
1.3.2018 10:00 Připravujeme zájezd do divadla na představení: VĚRA MKS 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.

Základní škola a mateřská škola Adamov,
příspěvková organizace

Vás zve na

XIX. školní ples
Ples se koná v sobotu 17. února 2018

v prostorách MKS Adamov.
Začátek ve 20.00 hodin.

K tanci a poslechu hraje TOM – SAWYER BAND.

                     Tombola a občerstvení  zajištěno. 
Vstup jen ve společenském oděvu.

P
O
Z
V
Á
N
K
A



3

Z jednání Rady města
Na  73. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 12. 
2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 33. za-
sedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 11. 2017 
a zápis z 15. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 
16. 11. 2017.
S  firmou E.ON Česká republika a. s. byla uzavřena Smlouva 
o  zřízení věcného břemene spočívající v  uložení kabelu NN 
a pojistkové skříně na pozemku parc. č. 301/4. 
Byly uzavřeny Dodatky č. 1 ke Smlouvám o užívání stavby č. 
1/2012 a 24/2012 s Mendelovou univerzitou v Brně. Jedná se 
o prodloužení doby užívání staveb komunikací do roku 2021.
K příkazní smlouvě k výkonu správy nebytového fondu Města 
Adamova uzavřené se společností ADAVAK s. r. o. byl uzavřen 
Dodatek č. 1 zohledňující rozšíření předmětu smlouvy.
Rada města Adamova schválila termíny svatebních obřadů 
na rok 2018 a prodejní cenu Turistického deníku, který je mož-
no zakoupit na pokladně Městského úřadu.
Ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uza-
vřené se společností ELEKTROWIN a. s. byl uzavřen Dodatek 
č. 3.
Se společností ADAVAK s. r. o. byla uzavřena Smlouva o zajiště-
ní služeb v areálu umělého nekrytého koupaliště v Adamově.
V návaznosti na nový jízdní řád a ekonomiku provozu byl uza-
vřen s  provozovatelem MHD v  Adamově – společností ČAD 
Blansko a. s. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění Městské hro-
madné dopravy v  Adamově a  Smlouva o  zajištění Městské 
hromadné dopravy v Adamově č. 01/2017/O, která se vztahuje 
na  nové spoje zapracované do  jízdního řádu na  základě vý-
sledků ankety v rámci Fóra 2016.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 17/2017.
Byl schválen předložený rozpočet na rok 2018 a střednědobý 
výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 pro Základní školu a ma-
teřskou školu Adamov, příspěvkovou organizaci a pro Městské 
kulturní středisko Adamov, příspěvkovou organizaci. 
Na  závěr byl schválen program 22. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve  středu 13. prosince 
2017.
Na 74. schůzi Rady města Adamova konané dne 13. 12. 
2017 byla se společností BAZENSERVIS, s. r. o. uzavřena Servis-
ní smlouva na servisní služby na zařízení bazénové technolo-
gie na akci „Koupaliště Adamov“.
Rada města Adamov vzala na vědomí provedenou revizi Stan-
dardů kvality sociálněprávní ochrany dětí k 1. 1. 2018 a jejich 
aplikaci a naplnění na Městském úřadě Adamov.
Bylo schváleno položkové znění Rozpočtového opatření č. 
6/2017 schváleného Zastupitelstvem města Adamova.
Ke Smlouvě o dodávce tepelné energie uzavřené mezi společ-
ností Adavak s. r. o. a Městem Adamov byl uzavřen Dodatek č. 
8 upravující smluvní vztah pro odběr tepla na odběrné místo 
budovy MěÚ Adamov pro rok 2018.
Na 75. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 12. 
2017 byl uzavřen Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programo-
vého vybavení CODEXIS uzavřené s firmou ATLAS Consulting 
spol. s r. o.
Městskému kulturnímu středisku byl předán drobný hmotný 
dlouhodobý majetek pořízený městem v rámci modernizace 
interiéru MKS.

Byl schválen Dodatek č. 10 k vnitřnímu předpisu Organizační 
řád, kterým se mění počet pracovních míst na stavebním úřa-
dě Adamov.

Z jednání Zastupitelstva 
města
Na 22. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 13. 12. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 21. jednání 
Finančního výboru konaného dne 11. 12. 2017 a zápis z 13. jed-
nání Kontrolního výboru konaného dne 20. 11. 2017. 
Zastupitelstvo města Adamova schválilo vystoupení Města 
Adamova z Národní sítě zdravých měst ČR k datu 31. 12. 2017 
a v souladu s tímto odstoupením odvolalo RNDr. Karla Truhlá-
ře z funkce Politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 
a Mgr. Dobru Moserovou z funkce Koordinátora Projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21.
Byla schválena Obecně závazná vyhláška města Adamova č. 
2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komu-
nálních odpadů, podle které zůstává výše sazby místního po-
platku nezměněna, a to 600,- Kč.
Byl schválen záměr směny částí pozemků parc. č. 392/2 
a 305/2 v k. ú. a obci Adamov.
Na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. byly schváleny výše 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům výbo-
rů, kteří nejsou členy zastupitelstva, s účinností od 1. 1. 2018 
do konce volebního období.
Bylo schváleno dofinancování dotace na  poskytování soci-
álních služeb formou Dodatku č. 2 ke  Smlouvě o  poskytnu-
tí finanční podpory na  poskytování sociálních služeb z  roz-
počtu Jihomoravského kraje, kterým se výše dotace mění ze 
448.600,- Kč na 498.900,- Kč. 
Na výdaje JSDH na rok 2017 byla přijata z kapitoly Ministerstva 
vnitra ČR účelová neinvestiční dotace ve výši 22.039,- Kč.
Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla při-
jata neinvestiční účelová dotace ve  výši 520.660,- Kč určená 
Základní škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organi-
zaci.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2017 zohledňující 
změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Adamov, přijetí účelové ne-
investiční dotace z MŠMT určené ZŠ a MŠ Adamov, přijetí do-
tace na poskytování sociálních služeb, přijetí dotace na změ-
nu územního plánu Adamov a přijetí dotace na výdaje JSDH 
Adamov.
Ke smlouvě o úvěru č. 0316966469 s Českou spořitelnou a. s. 
určeném na projekt „Oprava místní komunikace – ul. Osvobo-
zení, Adamov“ byl uzavřen Dodatek č. 1.
S účinností od 1. 1. 2018 byl schválen Dodatek č. 1 k Dotačnímu 
programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova 
pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na ob-
dobí 2015 – 2018.
V  souladu se zákonem 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, bylo schváleno Rozpočtové provi-
zorium na období leden – únor 2018.
Pro období od 14. 12. 2017 do 31. 12. 2017 byla pověřena Rada 
města Adamova prováděním rozpočtových opatření.

 Bc. Roman Pilát, MBA 
  starosta města Adamova
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● Máte nízký příjem, ze kterého obtížně hradíte náklady na bydlení, 
na úkor ostatních oblastí života (strava, životní styl apod.)?

● Nezvládáte všechny úkony spojené s péčí o domácnost a bydlení?

● Odešla Vám blízká osoba a na Vás je teď všechna starost 
         o placení za bydlení a o péči o domácnost? 

● Nevíte si rady při vyplňování formulářů sociálních dávek?

● Máte zdravotní potíže (fyzické, mentální, psychické) a potřebujete 
najít vhodnou sociální službu?

● Potřebujete podpořit při náročné životní situaci? 

● Chcete, abychom přišli za Vámi a pomohli Vám u Vás doma? 

Jsme tu pro Vás. V rámci sociální práce na Městském úřadě v Adamově  
stačí přijít za námi nebo nám zavolat a domluvit se.  

Mgr. Simona Tichá, sociální pracovnice        
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656
e-mail: simona.ticha@adamov.cz

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru 
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
02. 01. 2018 Ing. Daniel Dařílek, 80 roků, Družstevní 2
07. 01. 2018 Leopold Pilař, 82 roky, Tererova 1
09. 01. 2018 Jaroslav Gryc, 75 roků, Sadová 25
11. 01. 2018 Jarmila Habrlová, 75 roků, Sadová 23
11. 01. 2018 Marie Tlačbabová, 70 roků, Družstevní 3
13. 01. 2018 Jarmila Vrtělová, 83 roky, Sadová 23
15. 01. 2018 Jaroslava Hladká, 87 roků, Údolní 1
16. 01. 2018 Petr Slanina, 70 roků, Družstevní 4
22. 01. 2018 Marie Rerychová, 84 roky, Neumannova 4
23. 01. 2018 Bedřich Hájek, 85 roků, Tererova 4
24. 01. 2018 Drahomíra Nečasová, 85 roků, Tererova 1
25. 01. 2018 Božena Hořáková, 87 roků, Družstevní 8
27. 01. 2018 Drahomíra Všianská, 90 roků, Petra Jilemnického 12
27. 01. 2018 František Alex, 84 roky, Petra Jilemnického 27
27. 01. 2018 Miroslav Pokorný, 70 roků, Sadová 20
29. 01. 2018 Jiří Mikula, 91 rok, Petra Jilemnického 9
29. 01. 2018 Ing. František Novák, 85 roků, Komenského 21
30. 01. 2018 Jarmila Bracková, 75 roků, Komenského 17

Úmrtí
25. 12. 2017 Dana Ostrá, roč. 1943, Lesní 1

Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Vybrané události z prosince 2017 konkrétně:

 ♦ Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v blízkosti ul. Nádraž-
ní zaparkované osobní vozidlo, které upoutalo jejich pozor-
nost. Strážníci se na uvedené vozidlo zaměřili a vyčkali na ři-
diče, který se zanedlouho k  vozidlu dostavil, nasedl a  dal se 
na  odjezd. Strážníci již začali mít podezření, že by mohl být 
pod vlivem alkoholu, a proto vozidlo zastavili. Jejich podezře-
ní se potvrdilo v momentě, kdy se na alkoholtesteru objevila, 
sice relativně nízká, ale pozitivní dechová zkouška. Na místo 
byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, která s řidičem projed-
nala jízdu pod vlivem alkoholu a celá věc jí byla předána k dal-
šímu opatření. 

 ♦ Strážníkovi bylo oznámeno, že před obchodem s  drogerií 
na ul. Nádražní se nachází muž pod vlivem alkoholu, který má 
potíže s chůzí a nyní usnul na schodech. Strážník se dostavil 
na místo, kde muže již nespatřil. Dále mu bylo sděleno, že muž 
odešel do OD Albert, avšak pracovnice OD o něm neměly žád-
né zprávy. O to divnější bylo zjištění, že si muž ,,ustlal“, přímo 
mezi regály. Strážník muže probudil a vysvětlil mu, že obchod 
není to nejlepší místo k přespání. Jelikož byl muž strážníkovi 
znám, převezl ho k jeho bratrovi, který se již o svého rodinné-
ho příslušníka postaral. 

 ♦ Při hlídkové činnosti spatřili strážníci v  nočních hodinách 
muže, který šel po  ulici Sadová jen v  županu. Zastavili tedy 
vozidlo a  dotázali se jmenovaného, zda nepotřebuje pomo-
ci. Muž působil zmateně a měl jisté obavy o svůj život. V tom 
přijali strážníci informaci od dozorčího OO PČR Blansko o tom, 
že právě tohoto muže postrádá jeho přítelkyně, jelikož odešel 
z domu. Na místo byla přivolána ZZS ke zhodnocení zdravot-
ního stavu a dále byla kontaktována jeho přítelkyně. Poté byl 
převezen k vyšetření na odborné lékařské pracoviště. 

 ♦ Výskyt zraněného divokého prasete oznámil strážníkům 
pohotový občan Adamova, který projížděl právě po  silnici 
směr Adamov – Utěchov a  uvedené zvíře spatřil ležet vedle 
komunikace. Strážníci se dostavili na místo, kde spatřili divoké 
prase, které utrpělo zranění zřejmě při střetu s neznámým vo-
zidlem. Strážníci na místě usměrňovali provoz a vyčkali na pří-
jezd pracovníka myslivecké stráže, který si věc na místě pře-
vzal k dalšímu opatření. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Poděkování
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří přispěli jakouko-
liv finanční částkou v rámci Tříkrálové sbírky, a zároveň chce 
poděkovat všem lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli 
na realizaci Tříkrálové sbírky 2018 v Adamově. Velký dík pat-
ří koledníkům, bez kterých by tato sbírka nemohla fungovat. 
Záměrem sbírky vybraných finančních prostředků je jejich vy-
užití na podporu těchto vybraných projektů:
 • bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubra-
vice
 • nákup postelí do  azylových domů pro matky s  dětmi 
a do noclehárny pro muže
 • podpora humanitární pomoci na okrese Blansko

Celkem bylo v Adamově letos vybráno 25 270,- Kč. 
Ještě jednou všem děkujeme.

Plán svozu odpadů
Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2018. 
Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ od-
padové hospodářství s. r. o.
Svoz odpadů bude v r. 2018 probíhat dle následujícího plánu:
 • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz)
 • papír – pondělí (týdenní svoz)
 • plast – úterý (týdenní svoz)
 • sklo – středa (7. 2., 21. 3., 2. 5., 13. 6., 25. 7., 5. 9., 17. 10., 28. 11.)

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci 
svozu v náhradním termínu.
Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději 
v  den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke  komunikaci 
a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.
Děkujeme za spolupráci.

Odbor správy majetku města
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Události ve městě
Euroklíč v JM kraji
Národní rada osob se zdravotním postiže-
ním ČR i nadále realizuje projekt Euroklíč 
v  Jihomoravském kraji. Držitelé průkazu 
TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a  onko-
logičtí pacienti mohou na  distribučním místě, kterým je pro 
adamovské občany Městský úřad Adamov, Pod Horkou 
101/2, 679  04 Adamov odbor sociálních a  správních 
věcí, tel. 516 499 625, simona.ticha@adamov.cz, získat 
zdarma euroklíč do eurozámků veřejně přístupných budov.
K  získání euroklíče stačí předložení občanského průkazu 
a průkazu TP, ZTP či ZTP/P nebo prohlášení o tom, že žadatel 
patří do některé cílové skupiny. 

Upozorňujeme, že k dispozici jsou pouze již 3 ks těchto 
euroklíčů.

Nefunkční zářivky sbírá 
EKOLAMP
Vysloužilé lineární a  kompaktní úsporné zářivky ani výbojky 
rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Ne-
jen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahu-
jí i malé množství nebezpečné rtuti, a proto nesmějí skončit 
na skládce. 

Úsporky obsahují nebezpečnou rtuť, ale i sklo, kovy 
a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3 - 5 mg je-
dovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit 
lidské zdraví i  životní prostředí. Kromě rtuti je v  úsporných 
zářivkách obsažena i  řada druhotných surovin: hliník, mosaz 
a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Re-
cyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatrav-
ňovací dlaždice či různé plastové komponenty a vyčištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. 
Znovu je tak možné pro další výrobu použít 95 - 100 % materi-
álu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde ji 
odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě 
při nákupu nové. Další možností je odvézt nefunkční zářiv-
ku spolu s dalším elektroodpadem do sběrného dvora firmy 
GAMA J+P, společnost s  ručením omezeným, Kolonie 302, 
Adamov, kde je otevřeno pondělí, středa, pátek od  10:00 
do 18:00 hod. mimo státem uznávané svátky. 
Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme a vloží ji do spe-
ciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní sys-
tém EKOLAMP, který v  České republice funguje již od  roku 
2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá na  náklady provo-
zu sběrného místa, plně hradí přepravu sběrných kontejne-

rů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
město Adamov finanční prostředky, které bychom jinak muse-
li vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů. 
Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského roku 
podařilo recyklovat téměř 5 milionů zářivek a  výbojek. To 
představuje až 25 kg toxické rtuti, která by jinak mohla znečis-
tit vodu o objemu dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chrá-
nit své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky 
do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočte-
te na www.ekolamp.cz. 

Výměna mládeže  
na EVC Švýcárna v rámci programu Erasmus +
V letošním roce se skupina mladých účastníků z pěti různých 
zemí Evropy zúčastnila výměny mládeže „Global rulez“, finan-
cované programem Erasmus +. Projekt se uskutečnil v České 
republice na území ekologického centra Švýcárna v historické 
a velmi malebné části Moravského krasu. 
Účastníci výměny mládeže měli možnost zjistit, jaké jsou je-
jich obavy a předsudky týkající se globálního světa. Prostřed-
nictvím neformálních aktivit a diskuzí v mezinárodní skupině 
se naučili jim čelit a pracovat s nimi. Nalezli a na vlastní kůži si 
vyzkoušeli příležitosti, výhody a nevýhody globálního světa. 
A zjistili, že globální svět je v pohodě (čili naprosto cool). 
Během projektu se účastníci zúčastnili workshopů, partici-
povali na exkurzích a také uspořádali vlastní akce pro školáky 
ve Křtinách a pro obyvatele města Brna. Kromě toho si samo-
zřejmě také užili spoustu zábavy - obzvláště nezapomenutel-
né byly národní večery. V projektu šíříme myšlenky tolerance, 
svobody, respektu k lidským právům a povzbuzujeme kritické 
myšlení. Projekt byl financován Evropskou unií.

VOLNÝ BYT  
v Domě s pečovatelskou službou
V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečova-
telskou službou v majetku Města Adamova informujeme ob-
čany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici 
Komenského 1 se uvolnil jeden dvoupokojový byt, který není 
bezbariérový, a to byt č. 48 v 5. nadpodlaží.  
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečova-
telskou službou v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají 
možnost tak učinit. Žádost o zařazení do evidence žadatelů o 
byt v DPS Adamov spolu s vyplněnou aktualizací, kterou žada-
tel obdrží současně se žádostí, je nutné odevzdat co nejdříve, 
nejpozději do 5. 2. 2018 na Městský úřad v Adamově, Pod Hor-
kou 101/2, 679 04 Adamov.  
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese 
www.adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování 
bytů. Bližší informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru 
sociálních a správních věcí MěÚ Adamov  nebo na  telefonním 
čísle 516 499 624 nebo 602 788 015.
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1. narozeniny KOLA - KOLA, z. s.
Právě to byl rok, co se podařilo založit spolek pro 
děti a  jejich rodiče, spolek KOLO - KOLO, který 
vznikl, aby pomáhal rozvíjet individuální doved-
nosti dětí, ale i pomohl rodičům, kteří potřebují 
jít dříve do  práce nebo jim pomohl jinak. Tři-
čtvrtě roku trvalo než se podařilo vytvořit 
zázemí spolku v  bývalých prostorách Adastu. 
Den otevřených dveří se uskutečnil 24. června 
2017 a  v  červenci a  v  srpnu se uskutečnily dva 
příměstské taneční tábory. Od září začal spolek 
fungovat naplno.
V současnosti navštěvuje KOLO - KOLO na pade-
sát dětí. Chodí na dopolední pobyty i odpoled-
ní aktivity, které se pěkně rozjely. V pondělí je výtvarné tvoření pro děti od tří let a vede je Marcela 
Mastná. V úterý a ve čtvrtek chodí mladší i starší děti na výrazový tanec ke Kateřině Prudíkové. Od říj-
na se podařilo Jitce Haškové dát dohromady sboreček Vrabečci, kam chodí děti i ze základní školy. 
Společně jsme vystoupili na tanečně hudebním pořadu v rámci oslav sv. Barbory firmy Romex, Bar-
borky a andělé. Děti vypadaly v bílém oblečení jako andílci a předvedly, co se od září naučily. Mezi 
tanečními vystoupeními zazpívaly děti ze sboru Vrabečci. Na akci se přišlo podívat na sto rodičů, 
kamarádů a známých. Ti také přišli na naše vánoční dílničky. Ve výtvarné se pekly perníčky, vyráběly 
svícínky a přání. Ve sboru se zpívaly koledy a samozřejmě rozdávaly dárečky. Purpura zněla celým 
KOLEM. První vánoční atmosféru jsme si s dětmi i rodiči moc užili.
Od nového roku máme naplánované další akce a chtěli bychom se stát i součástí společensko-kultur-
ního dění ve městě Adamově. Pokud budete chtít být s námi u toho, přijďte se k nám podívat. Více 
najdete i na našich webových i facebookových stránkách.
Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 můžete své děti přihlásit do těchto aktivit:
- dopolední pobyt pro děti od 2 let
- výtvarné tvoření v pondělí od 16:00 hod pro děti od 3 let
- výrazový a moderní tanec v úterý a ve čtvrtek od 17:00 hod. pro děti I. stupně ZŠ
- sbor Vrabečci a hra na flétnu ve středu od 16:00 hod. pro děti I. stupně ZŠ
Přeji všem hodně štěstí a energie v novém roce 2018. 

Mgr. Kateřina Prudíková, jednatelka spolku

Barborky a andělé Foto: Otakar Haška
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Městský klub mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz 
mkm@adamov.cz 

 

 
Zve všechny děti spolu s rodiči 

na 

DĚTSKÝ 

KARNEVAL 
Kdy:  16. února 2018 od 16:30hodin 

Kde:  Městský klub mládeže 

Program:  hry, soutěže, vyhlášení NEJ 

masky, diskotéka  
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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 únor 2018
čtvrtek 1. 2. Promítání filmu 
pondělí 5. 2. Valentýnské tvoření 
úterý 6. 2. Soutěž X-Box 2018 
Středa 14. 2. Valentýnská příprava občerstvení 
Pátek 16. 2. Promítání filmu
Středa 21. 2. Výroba mýdel
Středa 28. 2. Promítání filmu 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na ÚNOR:
Pondělí 12. 2. 2018
RECYKLOVANÉ TVOŘENÍ
Tvořit budeme výrobky z plastových lahví. S sebou si přineste 
lahve různých tvarů a velikostí, vlnu a akrylové barvy. 
Od 15:00 hodin.

Pátek 16. 2. 2018
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Od 16:30 hodin v prostorách Městského klubu mládeže. Pro-
gram: hry, soutěže, diskotéka, vyhlášení nej masky.

Středa 21. 2. 2018
VÝROBA SVÍTÍCÍHO SLIZU 
K  jeho výrobě budete potřebovat akrylové barvy a  glitrové 
třpytky. Ostatní suroviny budou pro vás připraveny.
Vyrábět začneme v 15:00 hodin.

Pátek 23. 2. 2018
ZÁVĚSNÉ DEKORACE
Ke společnému tvoření si přineste: zbytky látek, plstí, barevné 
papíry a provázky. Tvořit budeme od 14:30 hodin.

Úterý 27. 2. 2018
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Od 16:00 hodin v MKM. Turnaj pro všechny věkové kategorie. 
Soutěžíme o malé odměny.

Kultura
Pozvánka na výstavu 
Pavel Hayek a Peter Graham 
ZÁZNAMY (zvuk – hudba – obraz)
Ve výstavní síni Společenského centra MKS v Adamově připra-
vil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek výstavu prací Pavla 
Hayeka a  Petera Grahama, kteří se zabývají hudbou a  jejím 
grafickým záznamem. Slavnostní vernisáž se uskuteční v  ne-
děli 11. února v 15:00 hodin. Výstavu uvede Jiří Zahrádka a Ja-
roslav Budiš, vystoupí Peter Graham Trio (Radim Kolář, Vojto 
Janespal, Jaroslav Šťastný) s  hostujícím saxofonistou Pavlem 
Zlámalem. K návštěvě jste zváni od 11. 2. do 20. 2. 2018, a to 
v  pondělí - pátek od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli 14:30 – 
17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Pavel Hayek přichází s novým konceptem „partitur“. Nechal 
se inspirovat automatofony, tedy mechanickými hracími pří-
stroji tzv. Manopanem a Polyfonem, které měly velkou oblibu 
na přelomu 19. a 20. století. Hayek si z těchto přístrojů vypůjčil 
samotná media, kde je skladba zaznamenána – papírové pásy 
a měděné kotouče. Hudební záznam je na nich transformován 
do systému čtvercových a obdélníkových otvorů vyražených 
v papíru či mědi. Hayek je převádí ve větším měřítku na plátno 
a  zasahuje do  nich tím, že některé plochy původních otvorů 
vyplňuje černou barvou a jiné ponechává bílé. Někdy se cho-
vá intuitivně, jindy postupuje podle určitého rozvrhu. Vzniká 
tak dynamická soustava černých akcentů a bílých pomlk, která 

vyvolává hudební dojem rytmizováním a řazením těchto opa-
kujících se prvků. Tak jako v případě přírodních vzorců, kterým 
se věnuje v  další své tvorbě, mu hudební partitura poskytu-
je základní danou matrici, do  které jen nenásilně zasahuje. 
Opět je tady klíčová forma struktury postavené na vztahu jed-
notlivých částí a  celku, v  tomto případě černé a  bílé, plného 
a prázdného, ticha a zvuku. U svých mechanických partitur se 
Pavel Hayek vrací k některým momentům z minulosti moder-
ního umění. Základní směry, kterými se vydává současné umě-
ní, byly otevřeny už průkopníky moderny a dnes mohou být 
různými zajímavými způsoby rozvíjené. A to je i případ práce 
Pavla Hayeka.
Začátkem prázdnin loňského roku oslavil 65. narozeniny náš 
spoluobčan, hudební skladatel a improvizátor doc. Jaroslav 
Šťastný, PhD. (nar. jako Jaroslav Pokorný 1. 7. 1952 v Brně). 
Vystudoval hru na  varhany na  brněnské konzervatoři a  poté 
skladbu na JAMU, kde je dnes pedagogicky činný na Katedře 
kompozice, dirigování a operní režie. 

Pavel Hayek – Mechanická partitura
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Vzpomínka

Z adamovské farnosti 
Někdy se člověk musí od země vzdálit 
Na konci loňského roku oslavil 40. narozeniny 
adamovský farář Pavel Lazárek. Jako kněz působí 
dvanáct roků v brněnské diecési. 

Bylo pro tebe kněžství 
jasnou volbou nebo jsi 
uvažoval i  o  jiném po-
volání? 
Během dětství jsem vy-
střídal řadu vysněných 
klukovských povolání, 
mezi nimi figurovalo 
i  kněžství, díky příkla-
du mnohých kněží mi bylo velmi blízké. Objevily se i okamži-
ky vzdorování povolání, neboť jsem nevěděl, proč zrovna já. 
Končila základní škola a dávaly se přihlášky na střední, později 
na vysokou a já jsem byl přemožen povoláním, ač jsem se sna-
žil vzdorovat, hledat jiné cesty a vysvětlovat Pánu Bohu, že se 
mnou žádné terno neudělá. 

Kdo tě nejvíc na cestě ke kněžství ovlivnil? 
Na  cestě ke  kněžství znamenala pro mě hodně rodina, pra-
strýc P.  Josef Navrkal a spousta dalších světu skrytých nená-
padných postav jako byla třeba moje kmotřenka Julie Zapleta-
lová. To vše bylo devizou, kterou použil Bůh při mém povolání. 

Teologii jsi studoval v  Olomouci a  v  Římě. Je mezi studiem 
v Česku a Itálii velký rozdíl?
Rozdíl byl jednak ve studiu a pak hlavně i v přístupu v seminár-
ní formaci. Zatímco v Olomouci bylo vše nalajnované a přes-
né, v Římě se více počítalo s odpovědným osobním přístupem. 
Také fakulta byla jiná: profesoři pocházeli z různých částí svě-
ta, spolužáci do  Říma přišli studovat prakticky odevšad. Bě-
hem studia bylo možné vnímat velký rozhled a  zároveň po-
koru profesorů, z  mnohých vyzařovala žitá svatost. Moc rád 
na toto období vzpomínám.

V loňském roce jsi dokončil doktorandské studium ve sloven-
ském Ružomberoku. Jaký obor jsi tam studoval a čemu ses vě-
noval ve svém výzkumu?
Studovat jsem vlastně musel. Ze zahraničí bohoslovcům u nás 
chybí povinné pedagogické minimum. Proto jsem se zapsal 
ke  studiu v  Ružomberoku (tehdy u  nás návaznost na  zahra-
niční studium teologie ještě nebyla) a  postupně jsem se vě-
noval pedagogice a katechetice. Měl jsem štěstí na skvělého 
vedoucího práce doc. Aloise Kostelanského. Studium mě ba-
vilo, a proto jsem se svolením našeho ordináře mohl pokračo-

Svíce ať dnes hoří jen pro tebe, my po-
síláme tichou vzpomínku do  nebe. 
Na  krásné chvíle, teplo tvých dlaní, 
laskavé oči, jsi stále s  námi, navždy 
v našich srdcích. 
Dne 22. ledna jsme si připomněli 
druhé smutné výročí, kdy nás na-
vždy opustil pan Jiří Nejezchleb. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpo-
meňte tiše s námi. 

S láskou stále vzpomínají 
maminka a sourozenci s rodinami. 

Dne 5. února si připomeneme tři-
cáté smutné výročí, co nás opustil 
ve věku 55 let pan Josef Kozel. Dě-
kujeme všem, kteří mu věnují ti-
chou vzpomínku společně s námi. 

Stále vzpomíná manželka, 
syn a dcera s rodinami 

a sestra s rodinou.

Dne 5. února uplyne 10 let od úmrtí 
pana Věroslava Bělehrádka. 

S láskou vzpomíná manželka, 
dcera Gabriela a syn 
Věroslav s rodinami.

Dne 13. února by se dožil 95 let pan František Kuja. 
Všem, kdo si na něj vzpomenou, děkují synové s rodinami.

Dne 22. února vzpomeneme desá-
té výročí úmrtí pana Hynka Kmen-
ta. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. 

Manželka s rodinou.

Jeho skladby, uveřejňované pod pseudonymem Jaroslav Pe-
ter Graham, se setkávají s příznivým ohlasem doma i v za-
hraničí. Je také autorem řady článků a několika knih o hudbě. 
Od sedmdesátých let se ve své tvorbě zabýval tzv. „grafickou 
partiturou“, tedy výtvarnými prvky v hudebním zápisu a ex-
perimentoval také s různými možnostmi propojení hudební-
ho a výtvarného projevu. Vedle tohoto zájmu se poslední léta 
zabývá tvorbou, ve které se velmi citlivě vyslovuje k momen-
tům jako je neopakovatelnost chvíle, krása ve všednosti, kdy 
různé nahodilé předměty a jejich kombinace tvoří v čase něco 
všedně výjimečného. 
V poslední době je jeho výtvarné dílo stále častěji prezentová-
no na význačných výstavách a přehlídkách. 

doc. PhDr. Jiří Zahrádka, PhD.
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vat i v doktorandském studiu v zaměření na kritické myšlení 
a metody RWCT. 

V loňském roce jsi byl po 9 letech převelen na nové působiště. 
Už sis na novém místě zvykl? 
Jedna věc je se přestěhovat z místa A na místo B, to se mi po-
dařilo vcelku rychle. Druhou věcí je adaptace na nové prostře-
dí, to trvalo podstatně déle. Každé místo je velkým obdarová-
ním, které se učíme objevovat a přijímat. 

Na  předchozím působišti na  Vysočině jsi zanechal výraznou 
stopu, o čemž svědčí i udělení čestného občanství města Oleš-
nice. Čím sis ho vysloužil?
V  Olešnici jsem dokonale zapadl mezi místní, aniž bych pro 
to cokoliv výjimečného dělal. Podařilo se mi komunikovat 
stejně dobře s našimi věřícími, s evangelíky i s víru neprakti-
kujícími lidmi. Díky budovatelské činnost vzniklo mnoho no-
vých podnětů: KFC Rafael, Boží muka, Křížová cesta bolestí 
regionu. Mnohé jsme dělali brigádnicky a práce nás stmelila. 
S obcí jsme udržovali nadstandardní vztahy, a to se promítlo 
i do stavby Božích muk na památku 10. výročí ničivé povod-
ně. Evangelíky jsme zainteresovali do koncepce křížové cesty 
a mnoho dalšího. Byla to pěkná a požehnaná doba mého prv-
ního samostatného kněžského působení.

Za tvého působení jste v Olešnici vybudovali velmi zajímavé 
farní centrum nazývané KFC Rafael. Co ten název vlastně zna-
mená?
Ze starých chlívů začalo vznikat Komunitní farní centrum Ra-
fael. Rafael je archanděl, který doprovázel Tobiáše na jeho ži-
votní cestě. Stejně tak i toto centrum má doprovázet lidi bě-
hem jejich cesty zrání k lidství a prohlubovat jejich zbožnost. 
Mám radost, když od svého nástupce slyším, že každý víkend 
se v KFC Rafael (100 m2) pořádají různé akce, že stále žije. 

Byl jsi také iniciátorem výstavby netradiční křížové cesty, kte-
rá zobrazuje bolestné události olešnického regionu. Jak vzni-
kl nápad na její realizaci?
Křížovou cestu chápu nejen jako vyjádření bolestí a ran Kris-
tových, ale také jako přiblížení skutečnosti, že jeho rány jsou 
i  naše rány, které v  dějinách potkávaly a  potkávají zdejší lidi 
i kraj. Proto se zrodila myšlenka křížové cesty jako „výrazu tvá-
ře našich místních dějin“. Cesta začíná u hřbitovního kostela 

v  Olešnici a  postupně stoupá malebnou krajinou. Samotná 
cesta, podél které jsou zastavení rozmístěna, se zatáčí a klikatí 
a vyjadřuje tak podobnost se životem, který bývá skrze bolesti 
často složitý. Jednotlivá zastavení jsou věnována konkrétním 
bolestem regionu, na každém zastavení je vyobrazena jedna 
z  nich (požáry, války, bída, nemoci, náboženská nesnášenli-
vost, závist, povodně, nesvoboda, ničení životního prostředí 
ad.). 
Křížová cesta končí u rozhledny, aby bylo patrné, že překona-
né a odpuštěné „bolesti“ nám dávají možnost podívat se v ži-
votě dál a  zároveň nám umožňuje vidět utrpení z  nadhledu 
a objevit jeho smysl v životě. 

Patříš do  skupiny “létajících” farářů. Co ti létání na  motoro-
vém padáku přináší? 
K  létání jsem se dostal oklikou. Když jsem se vrátil ze studií 
v Římě, koupil jsem si lyžařskou výbavu a s přáteli a rodinou 
jsem jel lyžovat do  Alp. Poprvé jsem tam viděl někoho létat 
na padáku. Zjistil jsem, že lyže pro mě nebudou to pravé a vy-
měnil jsem je za paragliding. Při létání vyhledávám nejraději 
kouzlo ranních mlhovin, kdy z údolí zaplněného mlhou vyční-
vá pouze sluncem ozářená část krajiny nebo třeba věž koste-
la. Občas se lidé ptají, zda se cítím ve vzduchu blíž Bohu, zda 
mám větší nadhled? Nadhled by byl i z kazatelny kostela. Ale 
ve vzduchu je to přece jen jiné. Někdy se člověk musí od země 
vzdálit, aby uviděl její krásu. Musí trochu poodstoupit, aby uvi-
děl cestu z problému. Musí se povznést, aby znovu spatřil své 
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místo. Snad proto létám, abych po každém dosednutí znovu-
objevil, co dole bylo očím skryto. 

Máš čas se věnovat ještě dalším koníčkům?
Koníčkům se věnuji, abych se nezbláznil:-). Proto rád jezdím 
na kole, občas na motorce, moc rád létám a poznávám nová 
místa.

Co bys popřál adamovským čtenářům?
Pokud člověk projede Adamov pouze vlakem, nikdy nebude 
schopen objevit jeho význam a krásu. Teprve až létání mi ote-
vřelo nový pohled, kdy jsem uprostřed lesů spatřil vystavěné 
město. Onen pohled se mi stále vrací a  připomíná mi slova, 
která napsal Pierre Teilhard de Chardin: Pro mne existuje jen 
jediný způsob, jak žít: nabrat výšku, vystoupit tak vysoko, až 
se přes povrchní chaos jednotlivosti, byť sebebolestivějších, 
otevře pohled na významnou pravidelnost určitého velikého 
údělu lidstva. Vystoupit a prohlédnout o to jsem se vždy sám 
pokoušel. 

Otázky pokládali adamovští farníci

R.D. Pavel Lazárek se narodil 28. 11. 1977 jako nejstarší ze 
čtyř sourozenců. Po studiu gymnázia v Dačicích zahájil pří-
pravu na  kněžství v  konviktu v  Litoměřicích. Teologii stu-
doval na  Palackého univerzitě v  Olomouci a  na  Lateránské 
univerzitě v  Římě. V  roce 2003 se stal jáhnem a  jáhenskou 
praxi absolvoval při brněnské katedrále a ve farnosti Žďár n. 
Sázavou - klášter. Kněžské svěcení přijal v roce 2005 v Brně 
a  jako kaplan pak působil v  Blansku a  Adamově. Od  roku 
2007 spravoval farnosti Olešnici na Moravě a Rovečné, poz-
ději také farnost Černovice. V roce 2016 byl ustanoven fará-
řem v Bílovicích nad Svitavou a excurrendo v Adamově. Té-
hož roku získal na univerzitě v Ružomberoku doktorát (PhD.) 
z katechetiky, kterou od roku 2017 přednáší na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

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
web http://www.mks-adamov.cz/

Na únor 2018 jsme pro vás 
připravili…

 Î 1. února 2018
DOPOLEDNE S POHÁDKOU trošku 
jinak: KARNEVAL PRO MŚ 
Účinkuje: Divadlo Kejkle Brno

Začátek: v 9:30 hod. v MKS na Ptačině
Tradiční pohádkové dopoledne vyměníme v  únoru za  malý 
karneval pro mateřské školy. Divadlo Kejkle z Brna je připrave-
no si s dětmi hrát, zpívat, tancovat, prostě se společně dobře 
bavit. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 2. února 2018
BÁL PRINCŮ A PRINCEZEN NEJEN 
PRO PRINCE A PRINCEZNY
Program připravilo: MC Paleček Blansko 
Začátek: v 9:30 hod. v MKS na Ptačině
V karnevalovém duchu budeme v sále MKS pokračovat i o den 
později, kdy je karneval připraven pro nejmenší děti v dopro-
vodu rodičů či prarodičů. Oblečte dětem masky a vezměte je 
na karneval. Užijete si s námi dopoledne plné písniček, taneč-
ků a soutěží. 
Vstupné: 40 Kč

 Î 4. února 2018
Zájezd do divadla Radost na představení: 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA ANEB JENOM JAKO…
Začátek představení: v 10 hodin
Cena zájezdu: 150 Kč 

Zveme vás spolu s dětmi k návštěvě „velkého“ divadla, diva-
dla Radost v  Brně. Na  návštěvníky zde čeká klasický příběh 
o  tatínkovi dřevorubci a  o  jeho dětech Jeníčkovi a  Mařence, 
kteří zabloudí v lese a dojdou k perníkové chaloupce, ve kte-
ré bydlí Ježibaba a Ježidědek. Strašidelné momenty pohádky 
jsou oslabeny díky humorné nadsázce a děti neustále vědí, že 
všechno je „jenom jako“ a že se tedy nemusí bát.
Přihlášky: do 31. ledna 2018 
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HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO:  pořad MORAVA 360                                     
                                                                           – Můj neuvěřitelný kraj 

Zájezd: 
2. února 2018 /pátek/ 
Začátek pořadu: 
v 18:30 hodin 
Cena zájezdu: 
175 Kč – dospělí 
150 Kč – senioři 
150 Kč – studenti 
Přihlášky: 
do  31. ledna 2018 
Myslíte si, že znáte svůj 

kraj? Jste si zcela jistí? Někdy se totiž stačí podívat na jindy notoricky známá místa z 
jiného úhlu pohledu a najednou vypadají skutečně neuvěřitelně. Na vlastní oči se 
můžete přijít přesvědčit na Hvězdárnu a planetárium Brno, která počátkem února v 
premiéře uvede představení MORAVA 360. Příběhy vepsané do vrásek krajiny vypráví 
Bolek Polívka, autorem celé koncepce je vizuální kouzelník Pavel Karas. 

 

LÁSKYPLNÁ OPERETA ANEB 
OPERETA PLNÁ LÁSKY… 

19. února 2018 v 17:00 hod.                   
v sále MKS Adamov 

V tomto představení nabízíme možnost 
vyslechnout si nestárnoucí melodie 
klasické i lidové operety a muzikálu, 
proložené vtipnými dialogy a 
scénkami. To vše v divadelní dekoraci, 

kostýmech a pěvecky a choreograficky provedených árií, duet a sborových čísel 
v podání členů  opery a operety Moravského divadla Olomouc.  

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY                         
                                              přednáška 23. února 2018 
 v 17:00 hodin v sále MKS 
 Přednáší: PhDr. Petr Kroupa 
 - Ředitel odboru památkové  
 péče Kanceláře prezidenta  
 republiky Praha  
 Vstupné dobrovolné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořádá: Městské kulturní středisko Adamov                 Kontakt: 607 518 104                          
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 Î 8. února 2018
Přednáška: CO NOVÉHO 
VÍME O CUKROVCE? 
Přednáší: Prof. MUDr. Hana 
Matějovská – Kubešová, CSc. 
Začátek: v 17:15 hod. 
Vstupné: 30 Kč 
Hodinové setkání s prof. MUDr. Hanou Matějovskou – Kubešo-
vou bude i tentokrát vyplněno převážně předáváním informa-
cí, rad a zkušenostmi týkajících se cukrovky. Po nějaké době se 
vracíme k tomuto onemocnění, které postihuje více než 800 
tisíc obyvatel ČR. Tradičně se s námi přednášející na závěr po-
dělí o zážitky z cest, tentokrát má druhá část přednášky název 
„na kole okolo Balatonu“.

 Î 9. února 2018
Výlet: BRNO – VILA STIASSNI 
Odjezd: ve 12:04 hod. spojem MHD k vlakovému nádraží, 
dále vlakem do Brna
Výlet připravila: Lidmila Kavanová 

Členy MKS – KD III i ostatní zájemce zveme k účasti na výletu 
do Brna, kde navštívíte funkcionalistickou vilu Stiassni, která 
byla postavena podle návrhu Ernsta Wiesnera. Komentovaná 
prohlídka je zajištěna na 14:00 hodin. 
Přihlášky v  MKS Adamov – na  telefonu 607  518  104 nebo 
u pí. Kavanové do 4. února 2018.
Členové MKS – KD III mají vstup zdarma, ostatní účastníci výle-
tu si kromě jízdného hradí vstupné ve výši 130 Kč. 

 Î 11. – 20. února 2018
Výstava: PAVEL HAYEK A PETER GRAHAM 
– ZÁZNAMY (zvuk – hudba – obraz)
Vernisáž výstavy: v 15:00 hodin ve Společenském centru 
MKS Adamov, Komenského 6
Vstupné dobrovolné. 
Výstavu uvede Jiří Zahrádka a Jaroslav Budiš, vystoupí Peter 
Graham Trio (Radim Kolář, Vojto Janespal, Jaroslav Šťastný) 
s hostujícím saxofonistou Pavlem Zlámalem a navštívit ji mů-
žete v pracovních dnech v době od 14:00 do 17:00 a v neděli 
od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 12. února 2018
Zábavné soutěžní odpoledne pro 
seniory: „KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Začátek ve 14:30 hodin v salonku MKS na Ptačině.
Zveme adamo-
vské seniory 
k účasti na odpo-
ledni plném her, 
soutěží, trénová-
ní paměti a  dal-
ších aktivit.

Prosba:  Obracíme se na vás, kdo máte doma zajímavé 
předměty, u kterých není předem jasné k čemu jsou 
určeny, se žádostí o jejich zapůjčení. Vrátíme vám je 
po skončení soutěžního odpoledne. Děkujeme…. 
Vstup volný.

 Î 15. února 2018
Přednáška: PETROHRAD – PROMĚNY MĚSTA 
NA NĚVĚ
Přednáší: Ing. Trčka 
Začátek: v 17:00 
hodin 
Vstupné: 40 Kč
Ze zážitků a poznatků 
z  návštěvy druhého 
největšího města Rus-
ka si pro vás připra-
vil povídání Ing.  Josef 
Trčka. Zachytil v něm proměnu města na Něvě – Petrohradu. 

 Î 18. února 2018
Zájezd: MUZIKÁL BÍTLS 
Městské divadlo Brno 
Začátek: v 19:00 hodin 
Podruhé se spolu s námi můžete vypravit do Městského diva-

dla Brno, kde je uváděn původní muzikál Bítls. Trojice autorů 
Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán se ve své „bláz-
nivé féerii s  písněmi The Beatles“ nevydali cestou životopis-
ného muzikálu, ale vytvořili originální a neuvěřitelně vtipnou 
a zábavnou podívanou, která je především poctou hudbě li-
verpoolských „brouků“. 

 Î 21. února 2018
Zájezd: PETROLEJOVÉ LAMPY 
V Divadle Bolka Polívky v Brně hostuje Divadlo Petra 
Bezruče Ostrava 
Začátek: v 19:00 hodin
Cena zájezdu: 570 Kč 
Přihlášky: do 2. února 2018 
Petrolejové lampy proslavil vy-
nikající stejnojmenný film scé-
náristy a  režiséra Juraje Herze 
z roku 1971. Autory jevištní dra-
matizace jsou Martin Velíšek 
a  Ivan Rajmont. Hlavní hrdin-
ka, maloměstská dívka Štěpka, 
touží po lásce. Není už nejmlad-
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ší a není to zrovna krasavice. Bratranec Pavel, její dávná dětská 
láska, se vrací z vojny. Rodinný statek upadá a bratr to Pavlovi 
vyčítá. Pavel žádá Štěpku o ruku. Bude to sňatek z lásky, z ro-
zumu nebo jen pro peníze? Čekají po svatbě Štěpku rozkoše 
lásky, kupa dětí a šťastný rodinný život? Pavel, milovník všech 
slastí, které život nabízí, si z vojny nepřivezl pouze vzpomín-
ky…

 Î 22. února 2018
Dopoledne s pohádkou: 
O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Začátek: v 10:00 hod. 
ve Společenském centru 
MKS Adamov, Komenského 
6 (Horka)
Účinkuje: Řád červených 
nosů – divadlo pro děti 
Vstupné: 40 Kč
První setkání s  divadlem pro děti Řád červených nosů jsme 
připravili v podobě známé činoherní pohádky s písničkami - 
O psím a kočičím trápení, jak myli podlahu, jak pekli dort, jak 
slavili Vánoce a další dramatizace známých vyprávění z knihy 
Josefa Čapka.

 Î 22. února 2018
Setkání s trojicí zajímavých lidí v rámci 
akce: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE 
Začátek: v 17:00 
hod. v salonku MKS 
Adamov (na Ptačině) 
Vstupné: 30 Kč
Na  čtvrteční podvečer 
je pro vás připraveno 
další posezení u  kávy 
s  trojicí lidí se zajíma-
vým povoláním nebo 
koníčkem. 

 Î 26. února 2018
Přednáška: LESY MENDELOVY UNIVERZITY 
Přednáší: 
Ing. Jiří Truhlář 
Začátek: 
v 17:00 hodin 
Vstupné: 30 Kč
Přijměte pozvá-
ní na  setkání 
s  Ing. Truhlářem 
při pokračování 
besedy o  okolní 
přírodě, přírod-
ních zajímavos-
tech našeho regionu a knize „Lesy Mendelovy univerzity"

 Î 27. února 2018
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
Začátek: v 10:30 hodin ve společenské místnosti DPS 
Adamov
Vstup volný.
K setkání v adamovském DPS zveme nejen jeho obyvatele, ale 
i ostatní zájemce z řad seniorů. Můžete si zapůjčit knihy, aniž 
byste se museli vypravit do knihovny, poslechnete si „tříminu-
tové čtení“ a zaposloucháte se do informací, které vám přine-
se „společenské okénko“.

SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH 
VÝTVARNÍKŮ 2018

Připomínáme dětem, dospělým i  třídním kolektivům, že 
na  březen t. r. připravujeme v  rámci akce Salonek dětských 
adamovských výtvarníků další ročník výtvarné soutěže pro 
děti.
Také letos záštitu nad akcí přislíbila převzít senátorka Ing. Ja-
romíra Vítková a  spolupráci přislíbily firmy EDEN a  ADAVAK 
s.r.o.
Bližší informace přineseme v  příštím Zpravodaji a  najdete je 
na plakátech. 

V květnu do Národního divadla…
Na 5. května t. r. připravuje MKS zájezd do Národního divadla 
v Praze na představení Maryša.
Rezervaci vstupenek nám Národní divadlo Praha přislíbilo 
pouze do 2. února 2018. Proto ji musíme podle vašeho zájmu 
ve stanoveném termínu upřesnit.
Máte-li proto zájem o  návštěvu ND, přihlaste se do  2. února 
2018 v MKS, nebo na tel. č. 607 518 104 nebo e-mailu 
mks@mks-adamov.cz.
Doprava: vlakem. 
Předpokládaná cena zájezdu: 650 – 700 Kč.

Začátek: v 10:30 hodin ve společenské místnosti DPS Adamov Vstup volný. 
K setkání v adamovském DPS zveme nejen jeho obyvatele, ale i ostatní zájemce z řad 
seniorů. Můžete si zapůjčit knihy, aniž byste se museli vypravit do knihovny, 
poslechnete si „tříminutové čtení“ a zaposloucháte se do informací, které vám přinese 
„společenské okénko“. 
 

 
 

 
 Poděkování 
 Městské kulturní středisko Adamov děkuje všem návštěvníkům  
 akcí za podporu Tříkrálové sbírky 2018.  

 
 
SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2018 

 
Připomínáme dětem, dospělým, i třídním 
kolektivům, že na březen t.r. 
připravujeme v rámci akce Salonek 
dětských adamovských výtvarníků další 
ročník výtvarné soutěže pro děti. 
Také letos záštitu nad akcí přislíbila 
převzít senátorka Ing. Jaromíra Vítková a 
spolupráci přislíbily firmy EDEN a 
ADAVAK s.r.o. 
 
Bližší informace přineseme v příštím 
Zpravodaji a najdete je na plakátech.  

 
 
V KVĚTNU DO NÁRODNÍHO DIVADLA… 
Na 5. května t.r. připravuje MKS zájezd do Národního divadla v Praze na představení 
Maryša. 
Rezervaci vstupenek nám Národní divadlo Praha přislíbilo pouze do 2. února 2018. 
Proto ji musíme podle vašeho zájmu ve stanoveném termínu upřesnit. 
Máte-li proto zájem o návštěvu ND, přihlaste se do 2. února 2018 v MKS, nebo na tel. 
č. 607 518 104 nebo e-mailu mksks-adamov.cz. 
Doprava: vlakem                                        Předpokládaná cena zájezdu: 650 – 700 Kč     
 
  
   
 
 
 
 

Začátek: v 10:30 hodin ve společenské místnosti DPS Adamov Vstup volný. 
K setkání v adamovském DPS zveme nejen jeho obyvatele, ale i ostatní zájemce z řad 
seniorů. Můžete si zapůjčit knihy, aniž byste se museli vypravit do knihovny, 
poslechnete si „tříminutové čtení“ a zaposloucháte se do informací, které vám přinese 
„společenské okénko“. 
 

 
 

 
 Poděkování 
 Městské kulturní středisko Adamov děkuje všem návštěvníkům  
 akcí za podporu Tříkrálové sbírky 2018.  

 
 
SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ 2018 

 
Připomínáme dětem, dospělým, i třídním 
kolektivům, že na březen t.r. 
připravujeme v rámci akce Salonek 
dětských adamovských výtvarníků další 
ročník výtvarné soutěže pro děti. 
Také letos záštitu nad akcí přislíbila 
převzít senátorka Ing. Jaromíra Vítková a 
spolupráci přislíbily firmy EDEN a 
ADAVAK s.r.o. 
 
Bližší informace přineseme v příštím 
Zpravodaji a najdete je na plakátech.  

 
 
V KVĚTNU DO NÁRODNÍHO DIVADLA… 
Na 5. května t.r. připravuje MKS zájezd do Národního divadla v Praze na představení 
Maryša. 
Rezervaci vstupenek nám Národní divadlo Praha přislíbilo pouze do 2. února 2018. 
Proto ji musíme podle vašeho zájmu ve stanoveném termínu upřesnit. 
Máte-li proto zájem o návštěvu ND, přihlaste se do 2. února 2018 v MKS, nebo na tel. 
č. 607 518 104 nebo e-mailu mksks-adamov.cz. 
Doprava: vlakem                                        Předpokládaná cena zájezdu: 650 – 700 Kč     
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Žili mezi námi 
Bohumil Chocholouš (1913 
– 1993)
V  seriálu článků o  historii sportu 
v  našem městě jsem v  minulém 
čísle Zpravodaje v souvislosti s fot-
balem zmínil pana Bohumila Cho-
cholouše. Protože se jedná o  člo-
věka, který zasvětil tělovýchově 
a  sportu celý svůj bohatý život, 
zaslouží si jej detailněji připome-
nout. Nabízí se k  tomu právě tento kalendářní měsíc, v  němž 
prožil před 105 roky své první a před 25 roky poslední dny.
Narodil se 4. února 1913 v  Brně. Hned po  ukončení povinné 
školní docházky začal hrát fotbal za královopolský dorost. Jako 
velmi dobrý krajní záložník byl získán v roce 1936 ligovými Ži-
denicemi a  v  jejich prvním mužstvu vydržel až do  roku 1944. 
V  nejvyšší soutěži odehrál téměř půldruhou stovku zápasů 
a vstřelil v nich 5 branek. Počátkem roku 1946 přestoupil jako 
hráč do  SK Moravská Slavia Brno. Ta se v  roce 1949 včlenila 
do Sokola GZ Královo Pole a zde již vykonával funkci tajemníka 
této tělovýchovné jednoty a trenéra. Počátkem roku 1953 pře-
šel do Spartaku Adamov opět na pozici tajemníka TJ a také tre-
néra dospělých a mládeže oddílu kopané.
Pod jeho vedením se adamovské fotbalové mužstvo probojo-
valo z  krajské soutěže přes krajský přebor do  divize, což byla 
tehdy třetí nejvyšší soutěž. Z počátku za první adamovské muž-
stvo i hrával, v záložním B-mužstvu nastupoval ještě ve svých 
48 letech. Jako všestranný sportovec, který soutěžně běhal, hrál 
hokej, stolní tenis a šachy, organizoval během své působnosti 
v Adamově veškerou tělovýchovnou činnost v adamovském zá-
vodě a tedy i městě jak po stránce technické, tak i administrativ-
ní. Využíval při tom své kvalifikace rozhodčího kopané a lední-
ho hokeje. Po jeho příchodu do Adamova byly založeny oddíly 
šachů (rok 1953), české házené, ledního hokeje (oba 1955) a tu-
ristiky (1956), uvažovalo se o horolezectví a lukostřelbě.
Z jeho podnětu se začaly ve městě pořádat běžecké přespolní 
závody. Nejprve to byl Běh Adamovem, jehož první ročník se 
uskutečnil v  roce 1954. V  následných letech potom proběhly 
další tři a celkem třikrát v tomto závodě zvítězil olympionik Br-
lica z Přerova. Vrcholem pak bylo uspořádání 5 ročníků Malé-
ho maratónu Moravským krasem v  letech 1957 až 1961, jehož 
25 kilometrů dlouhá trať vedla údolím řeky Svitavy z Adamova 
do Blanska a zpět, se střídavým startem v Adamově a Blansku. 
Účastnili se ho nejlepší českoslovenští maratónci a tento závod 
byl dokonce po dva roky veden jako mistrovství Českosloven-
ska v malém maratónu.
V  letech 1956, 1957 a 1960 uspořádal v prostorech závodní jí-
delny tři ročníky velkých turnajů stolního tenisu mužů, žen 
a  mládeže, kterých se účastnili hráči z  celé republiky. V  roce 
1960 v  rámci oslav 600 let trvání Adamovských strojíren byl 
duší velkého turnaje stolního tenisu, na kterém startovali naši 
přední stolní tenisté a též družstvo tehdejší Litevské SSR. Jeho 
členy byli mimo jiné Saunoris a Paškevičius, finalisté ve čtyřhře 
na mistrovství Evropy konaném v roce 1960 v jugoslavském Zá-
hřebu. V kategorii mužů zvítězil prvně jmenovaný litevský re-
prezentant, v kategorii žen pak Ramanaskaiteová.
Byl vedoucím adamovského žákovského hokejového družstva, 
které v lednu roku 1960 zvítězilo ve III. ročníku pohárového tur-
naje krajského deníku ROVNOST v konkurenci 126 týmů nere-
gistrované mládeže.

V letech 1964 a 1965 zorganizoval dva ročníky bleskového tur-
naje tříčlenných žákovských družstev v šachu, na kterých zá-
polila stovka účastníků, mimo jiné z Prostějova a Bratislavy.
Tento výčet obsahuje jen ty nejvýznamnějších akce, které 
by se bez podílu Bohumila Chocholouše nikdy neuskutečni-
ly. K  nim je třeba přičíst celou řadu každoročně pořádaných 
soutěží v nejrůznějších sportovních odvětvích na úrovni školy, 
strojírenského závodu, města či okresu. Za svoji dlouholetou, 
činorodou a obětavou práci byl v roce 1961 u příležitosti 60. 
výročí založení organizované kopané na území Českosloven-
ska vyznamenán krajskou organizací stříbrným pamětním od-
znakem a čestným uznáním.
V roce 1965 odešel z Adamova na funkci tajemníka Spartaku 
ČKD Blansko, kde opět vedl družstvo kopané. Byl členem kraj-
ské trenérské rady kopané s patronátem pro blanenský okres.
Bohumil Chocholouš měl v  okruhu svých známých přezdív-
ku „Bakula“. Byl poctivým a  obětavým člověkem, který pro 
sport a  jeho organizování nelitoval časových obětí častokrát 
i na úkor rodiny. Svou klidnou a kamarádskou povahou si zís-
kal mnoho přátel nejen ve sportu. Na lidi ve svém okolí silně 
působil skromným, ukázněným a náročným přístupem. Jako 
hráč kopané nebyl nikdy vyloučen. Pro jeho snaživý a poctivý 
výkon se mu dostalo několikrát pocty reprezentovat Brněnský 
kraj. Zemřel ve věku 80 let dne 11. února roku 1993 v Brně.

dtk

Václav Kaláb - nedožité 90. 
narozeniny
Narodil se 28. února 1928 ve Zbra-
slavi u Brna. Od mládí byl vycho-
váván jako křesťan. To mu bylo 
později na  závadu, když se roz-
mýšlel, co bude v  životě dělat. 
V  Brně vystudoval gymnázium, 
poté chtěl studovat na lesního in-
ženýra. Na  to mohl zapomenout. 
Vystudoval tedy v  Brně strojní 
průmyslovku a nastoupil do První brněnské strojírny. Od roku 
1959 nastoupil do  Adamovských strojíren v  Adamově. Pra-
coval především v útvaru TPV, odkud také odešel do důcho-
du v roce 1988. Hodně práce obětoval ve prospěch místního 
kostela sv. Barbory. Řadu let dělal kostelníka. Když v roce 1995 
náhle onemocněl poslední adamovský farář p. Arnošt Korec, 
sloužil v kostele Bohoslužbu slova. Adamovský kostel si zami-
loval a hodně času věnoval jeho udržová ní a zvelebení. Škoda, 
že se nedočkal restaurování Světelského oltáře. 
Po přestěhování na ulici Osvobození v roce 1985 byl navržen 
při volbách na poslance MěNV. Tuto funkci vykonával ve spo-
lupráci s  občanským výborem č. 3 až do  jeho zrušení v  roce 
1990. Pracoval vždy obětavě a  pomáhal všem, kdo jeho po-
moci potřebovali. Byl mezi občany oblíben a  jako poslanec 
pro své občany hodně vykonal. Jeho práce ve prospěch Ada-
mova i občanů nebude zapomenuta. Pan Václav Kaláb zemřel 
po  kratší vážné nemoci 26. prosince 2001. Jeho manželka 
Ludmila, členka chrámového sboru, zemřela náhle 9. 6. 2014 
ve věku nedožitých 85 let. Pohřeb se konal v Adamově a oba 
jsou pohřbeni v rodinném hrobě ve Zbraslavi u Brna.
Při nedožitém jubileu na  Václava Kalába vzpomínají kromě 
rodiny všichni věřící, kteří navštěvují kostel, bývalí spolu-
pracovníci, spoluobčané, přátelé a známí. Čest jeho památce.

MK
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Ze školních tříd
Přebor škol Jedovnice 
Úspěch mladých šachistů

Okresní kolo Přeboru škol uspořádal 13. prosince 2017 tradiční 
pořadatel TJ Sokol Jedovnice s ředitelem turnaje Josefem Pl-
chem. Do turnaje kategorie 1. - 5. třída nastoupilo pět družstev 
a systémem každý s každým se dvakrát bojovalo o dvě postu-
pová místa do krajského kola v Břeclavi. 
O  konečném pořadí rozhodoval tzv. „Olympijský systém“, 
do konečného pořadí se započítávala každá partie. Jeden bod 
za výhru, půl bodu za nerozhodný výsledek. Výsledek vzájem-
ných zápasů byl až druhým kritériem.

Adamovskou školu reprezentoval tým složený z  první pětky 
hráčů turnaje Základního kola ve škole. Nasazení na jednotlivé 
šachovnice bylo následující:
1. Marek Dvořák 2. Tomáš Polzer 3. Jirka Brom 4. Vítek Cinkl 5. 
Jan Papiž. 
Obhájce loňského vítězství ZŠ a  MŠ Kunštát i  letos bezpeč-
ně zvítězil. O druhé postupové místo soupeřily školy Sloupu 
a Adamova. Ve vzájemných utkáních byl Sloup lepší a dvě kola 
před koncem měl o dva body více jak Adamov. 
V  závěrečných zápasech však družstvo Adamova předvedlo 
mohutný finiš, dvakrát zvítězilo 4:0, smazalo bodovou ztrátu 
na Sloup a naopak s náskokem dvou bodů jej předběhlo a ob-
sadilo druhé místo. 
O těsném náskoku před třetím týmem rozhodovala každá vy-
hraná partie. 
A z přehledu výsledků hráčů na jednotlivých šachovnicích je 
vidět, že o  umístění družstva na  druhém místě se zasloužila 
celá pětice adamovských hráčů. 

Konečné pořadí:

1. ZŠ a MŠ Kunštát 6-2-0 27 20 
Petr Votřel 8/8; Ondřej Havel 6/8; Josef Hujdič 8/8; Vojtěch Pr-
chal 2/4; Prokop Palme 3/4

2.ZŠ a MŠ Adamov 4-2-2 21 14  
Marek Dvořák 5,5/8; Tomáš Polzer 5/8; Jiří Brom 2/6; Vít Cinkl 
6,5/7; Jan Papiž 2/3

3.ZŠ Sloup 4-2-2 19 14  
Ondřej Doležal 3,5/8; Daniel Opustil 7/8; Adrian Opustil 4/7; 
Matěj Kakáč 3/5; Šimon Šebela 1,5/4

Petr Bednář

MŠ Ptačina

Pohádka pro 3+1 prasátka
Na velmi vtipné vlně jsme pluli s divadlem Koráb Brno s po-
hádkou o třech čunících. Možná si řeknete, už zase tři čuníci..? 
Ano, už zase, přesto úplně jinak. Kromě jediného živého pro-
tagonisty v pohádce vystupovalo dalších pět postav, a  to již 
zmínění tři čuníci, jedno další prasátko a jeden obrovský vlk. 
Základní myšlenka zůstala samozřejmě zachovaná. Zlý a hlou-
pý vlk chtěl sežrat tři prasátka. Ta se potřebovala před touto 
šelmou schovat, tak začala stavět domečky. První ze slámy, 
druhé ze dřeva a to třetí, nejpracovitější a nejchytřejší, z cihel 
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a z kamení. Až poslední, neodbytá práce zachránila prasátkům 
život před strašným vlkem, i přes to, že byl tentokrát rafinova-
ný a ke zmatení čuníků se nebál použít třeba i hlášení „místní-
ho rozhlasu“. Pohádka byla velmi interaktivní, všichni jsme se 
smáli, lekali se, zpívali si, fandili prasátkům, několik rebelů i vl-
kovi, ale hlavně se zase smáli. Ono to tak možná nevypadá, ale 
dětský divák patří k těm nejnáročnějším. Ten vám dá velmi jas-
ně najevo, že jej něco opravdu nebaví. Zaujmout dnešní děti je 
zkrátka oříšek. Tentokrát se to podařilo a děti dávaly upřímně 
najevo, že se jim zase jednou někdo trefil do noty

 Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického

Velké poděkování za pomoc 
onkologicky nemocným dětem
V prosinci jsme Vás informovali o tom, jak třída 7.A za spolu-
práce s  rodiči udělala sbírku pro onkologicky nemocné děti. 
Dostali jsme z oddělení onkologie děkovný dopis, který jsme 
se rozhodli zveřejnit. 

Marie Klepárníková
Dobrý den paní učitelko a ahooj holky a kluci,
moc moc děkujeme za vaše dárky pro naše onkologicky nemocné 
dětičky. Kdybych jenom uměla popsat to jejich nadšení a rozzáře-
né oči, to byste museli vidět. Dárky jsme postupně předali a aspoň 
trošku zpříjemnili chvíle, co museli děti trávit u nás.

Za kolektiv Kliniky radiační onkologie v čele s panem profesorem 
Šlampou moc a moc děkujeme a přejeme krásné a klidné Vánoce 
a v novém roce hlavně to zdraví.

Veronika Hůlková

Exkurze do Brna
V  úterý 19. 12. jela tří-
da 7.A do  Brna podívat 
se do  kapucínské hrob-
ky a  do  kostela sv. Ja-
kuba. Nejdříve jsme šli 
do  kostela sv. Jakuba, 
který jsme si prohlédli. 
Taky tam byl hrob slav-
ného obránce Brna pro-
ti Švédskému obléhání 
maršála  Louise Raduita. 
Dále jsme navštívili Ka-
pucínskou hrobku. Bylo 
zvláštní, že těla byla hod-
ně zachovaná. Také jsem 
se dozvěděl, že mnich, 
který byl v řádu přes pa-
desát let, dostal s  sebou 
velký kříž. Každopádně to vypadlo zvláštně, těla byla černá, 
všude tam byly kříže. Zajímavostí byl ztracený prst u barona 
Trencka, který Kapucíni získali nedávno.

Marek Dittrych

Ze sportu
Hokejový oddíl Spartak 
Adamov
Tatran Hrušky - Spartak Adamov 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Branky za Adamov: Anschlag (Hanáček), Kilián (Klíma P.), Kunc 
(bez asistence) 
Zápas se hrál na novém zimním stadionu ve Vyškově. I tak si 
skalní fanoušci Adamova našli cestu do  hlediště. Kdo přišel, 
nelitoval.
Hra měla od úvodního buly vysoké tempo. Domácí hráči hráli 
na  hraně pravidel, na  co doplatil hned v  první třetině Bureš 
a  nedohrál zápas. Výsledek z  vyšetření zní: „zlomená klíční 
kost“. Bureš ihned podstoupil operaci a je vyřazen na dlouhou 
dobu ze hry, ne-li do konce sezony.
Adamov inkasoval první gól po  špatném vyhození puku 
z  obranného pásma, který zachytil na  modré čáře obránce 
Hrušek. Ten nahodil před naši branku. Gólman Dobeš pou-
ze vyrazil ve skrumáži před sebe a útočník domácích dorazil 
do branky. Adamov bojoval a výsledkem byl vyrovnávající gól.
V druhé části hry šel Adamov do vedení gólem Kiliána po při-
hrávce Klímy. Zde mládí předvedlo dravost, bojovnost a  tah 
na branku. Vyrovnání domácích přišlo v přesilové hře. Ti přida-
li před koncem třetiny ještě jeden gól ze série šťastných. Útoč-
ník domácích z  rohu kluziště nahodil puk před naši branku. 

Útočník domácích na dlouhou hokejku tečoval a puk nešťast-
ně zapadl po rukou do branky.
V poslední části hry šel soupeř do vedení o dvě branky. Znovu 
stejná chyba, kde od modré nahazoval před branku obránce. 
Tečovaný puk znovu skončil v naší brance. Adamov se nevzdá-
val a  dál dřel, bojoval o  lepší výsledek. Všechno ze zadních 
pozic řídil s velkým přehledem obránce Zubíček a mladíkům 
posílal pasy do  rychlých výpadů. Paradoxně se podařilo sní-

Na obrázku v modrém obránce Dvořák, v brance Dobeš
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žit na rozdíl jediné branky v našem oslabení. Soupeř se zatáhl 
do obrany a podnikal rychlé protiútoky. Adamov v závěru tře-
tiny tlačil, ale ne a ne se trefit. Dvě minuty před závěrečným 
hvizdem si vzal trenér oddechový čas a po získání útočného 
pásma i odvolal brankáře. Adamov tlačil, vypracoval si šance, 
ale výsledek se již nezměnil.
Výborný výkon mužstva Adamova, bojovnost, rychlost. Zápa-
su by víc odpovídala remíza, ale doplatili jsme na dvě chyby, 
které soupeř potrestal.

Dynamiters Blansko HK – Spartak Adamov 
5:8 (2:2, 0:0, 3:6)
Branky za Adamov: 2x Klíma P. (2x Kilián), 2x Hanáček (Juřena, 
Kunc), Toufar (Kilián), Kilián (Klíma P.), Kubíček (Thoř), Juřena 
(Hanáček)
Zápas sliboval zajímavou podívanou a prognózy se naplnily. 
Do  zápasu ještě nenastoupil zraněný Vorel, avšak v  obraně 
s Pavlem Zubíčkem. Zranění je to, co nás trápí. Marodka je ši-
roká. Na těchto okolnostech byla postavena taktika. Adamov 
hrál ze zabezpečené obrany a podnikal rychlé výpady. Do ve-
dení šel gólem Toufara, ale toto vedení hráče uspalo. Soupeř 
využil šance a otočil vedení na svou stranu. V poslední půlmi-
nutě první třetiny se již domácí viděli v kabině, ale Kilián vy-
rovnal po přihrávce Klímy P. 
Druhá část byla vyrovnaná, ale zásluhou obou brankářů gól 
nepadl. Hráči Adamova měli více šancí, ale ne a ne se trefit ani 
z vyložených gólovek. Dokonce Kilián nedal ani TS.
Vše si vynahradili v poslední části hry, kterou po divoké pře-
střelce vyhráli 3:6. Soupeř zkoušel i hru bez brankáře, ale Ju-
řena pečetili do  prázdné a  zaslouženě bral 3 body. Výborný 
kolektivní výkon všech hráčů.

HLC Bulldogs Brno – Spartak Adamov 
5:4 (1:2, 2:2, 2:0)
Góly a asistence za Adamov: 2x Kilián (Milfait, Hanáček) Haná-
ček (Zubíček), Anschlag (Hanáček)
Po  vítězném zápase proti Dynamiters Blansko, chtěli hrá-
či Adamova vzít body dalšímu soupeři. Sice zatím pořád ne-
máme kompletní kádr pro rozsáhlou marodku. Nejvíc postrá-
dáme lídra Marka Vorla, Tomáše Fialu a  další. Celkem máme 
mimo hru šest hráčů základní sestavy. 
Na  začátku zápasu jsme šli do  vedení gólem Kiliána po  při-
hrávce Milfaita. Na celé akci měl lví podíl Pavel Zubíček, kte-
rý se zbavil dvou hráčů na modré. Soupeř lépe bruslil a zane-

dlouho vyrovnal. Vyrovnávací gól padl po chybě rozhodčích, 
kteří nepostřehli ofsajd. Bojovník Hanáček v závěru třetiny str-
hl vedení na naši stranu po přihrávce s chutí hrajícího Zubíčka.
Druhá část byla vyrovnaná. Šance na obou stranách likvido-
vali brankáři a  z  naší strany i  zbrklost některých hráčů. Sám 
na gólmana jel Kilián, Toufar, ale neproměnili. V našem osla-
bení soupeř srovnal. Kluci bojovali dál a výsledkem byly góly 
Kiliána a  Anschlaga. Vedení o  dva góly naše hráče uklidnilo, 
některé až uspalo. Soupeř zoufale nastřelil puk od modré a ten 
proklouzl Dobešovi pod rukou a snížil.
Naše nedisciplinovanost a  časté vyloučení dostalo soupeře 
na koně. Zatlačil nás od našeho pásma a bylo pouze otázkou 
času, kdy srovná skóre. To se i stalo a znova v našem oslabení. 
Konec nadějím přišel 2:45 před koncem zápasu, když obránce 
Bulldogs nahazoval před branku, Dobeš vyrazil a  nepokrytý 
útočník pohodlně dorazil do prázdné branky.
V závěru jsme zkoušeli hru bez brankáře, ale vyloženou šanci 
chytil na ledě ležící gólman domácích. 
Doufám, že do druhé části soutěže doléčíme všechna zranění, 
zabojujeme a posuneme se v tabulce o něco výš. Od 4. místa 
nás dělí pouze 3 body, což je jeden zápas. 

Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora  
11:3 (2:1, 4:1, 5:1)
Góly a asistence za Adamov: 3x Vorel (Gistr, 2x Klíma Pavel), 3x 
Klíma Pavel (3x Vorel), Thoř (Gistr), Hanáček (Klíma Pavel), Mi-
hok (Gistr), Anschlag (Kilián), Šmahel (Klíma Pavel)
Zápas sliboval dobrý hokej, soupeře dělil v tabulce pouze je-
den bod. Úvodní část byla vyrovnaná, soupeř šel i do vedení. 
Od poloviny třetiny převzal iniciativu domácí tým a do kabin 
šel s vedením 2:1. 
V úvodu druhé části šel Adamov do oslabení o dva hráče. Pře-
silovku 5 na 3 soupeř využil a srovnal skóre na 2:2. To bylo ale 
z jeho strany všechno. Za Adamov zvyšoval z úhlu Hanáček, 2x 
se trefil Klíma a jednou Vorel. O všechny branky třetiny se po-
staral první útok, ale i ostatní hráli výtečně a nepouštěli sou-
peře do zakončení.
Třetí část pokračovala tlakem domácích. Góly přidaly i ostatní 
formace. Trefil se Mihok a Anschlag. Adamov hrál s chutí a za-
sypal soupeře mnoha střelami. Někdy zapomínal bránit, ale 
v brance stál téměř neprůstřelný Dobeš. 
Na  hře Adamova bylo znát, že se po  dlouhé absenci vrátil 
do hry mozek nejen prvního útoku, ale celého mužstva Vorel. 
Hráčům stouplo sebevědomí a každý si sáhl na dno sil při do-

Na obrázku úplně vlevo č. 35 Šmahel, který vsítil 10. gól zápasu po sjetí od modré čáry. 
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držování taktických pokynů. Do sestavy naskočili i dlouhodo-
bě zranění Mihok a Šmahel. Oba předvedli dobrý výkon, kte-
rý korunovali gólem. Škoda neúčasti Pavla Zubíčka, výsledek 
mohl být ještě výraznější. Toho ale svými třemi gólovými na-
hrávkami zaskočil Gistr. 

HC Veverská Bítýška - Spartak Adamov 
2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
Góly a asistence za Adamov: 2x Vorel (sam., Zubíček) 2x Klíma 
Pavel (Hanáček, Zubíček), Hanáček (Zubíček), Kilián (Toufar)
Do zápasu vstupovalo domácí mužstvo jako favorit. Loňskou 
sezónu hrál Krajský přebor Vysočiny a  jeho kvalitu je znát. 
Adamov měl zase co oplácet ze vzájemného souboje z první-
ho kola.
Od úvodních minut se hrálo ve vysokém tempu. První udeřil 
Adamov a do vedení jej dostal Hanáček po přiťuknutí Zubíčka. 
Soupeř vyrovnal dělovkou od kruhů. Adamov hrál velmi obě-
tavě, držel střední pásmo, nenechával založit soupeře proti-
útok. Taktika slavila úspěch a vedení znova strhl na svou stra-
nu gólem Kiliána, když ho překrásně našel Toufar.
Druhá část pokračovala se stejným scénářem. Adamov před-
váděl kolektivní výkon, podpořený individualitami, které do-
kážou v pravou chvíli zasadit soupeři rozhodující úder. Tím byl 
Vorel, který vypíchl soupeři puk, ujel a proměnil. Další gól při-
dal další rozdílový hráč Klíma. Soupeř před koncem třetiny sní-
žil, ale to bylo z jeho strany všechno.
Do poslední části hry nastoupil domácí tým pouze na dvě pět-
ky, ve snaze otočit výsledek. Od úvodních minut byl i aktivněj-
ší a zatlačil adamovské hokejisty do defenzivy. Adamov výbor-
ně bránil, hrál obětavě a  jako poslední instance stál v  bráně 
v  pohodě chytající Dobeš. Když Zubíček uvolnil Klímu a  ten 
s přehledem proměnil, bylo rozhodnuto. Domácí se ještě sna-
žili s výsledkem něco udělat, ale zapomínali na zadní vrátka. 
Snahu domácích definitivně ukončil Vorel, který dostal pře-
krásnou žabu od Zubíčka a stanovil konečný výsledek 2:6.
Kdo přišel do hlediště, nemohl litovat. Rychlost, kvalitní kolek-
tivní i individuální výkony na obou stranách. 

za hokejový oddíl Spartak Adamov Bc. Alois Kožený

Střípky z historie 
adamovského sportu, 13. díl
V jedné ze tří skupin druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže 
si Adamov nevedl špatně, neboť se převážně pohyboval spolu 
se Spartakem Svitavy mezi druhým a třetím místem. Po třetině 
z celkového počtu kol se na prvním místě usadil Spartak První 
brněnská a  již je nepřepustil. Adamov nakonec skončil se 25 
body a skóre 50:27 na místě třetím, se ztrátou 3 bodů na vítě-
ze a s jejich stejným počtem jako měl druhý Spartak Svitavy.
První tým tvořili hráči Procházka, Kyncl, B. Svoboda, Hájek, 
Skoupý, Šaněk, Hnát, Pantůček, Fuka, Kocman, Pirnus, Al. Svo-
boda, Viselka a Chocholouš. Z těchto hráčů byli vybráni do re-
prezentační jedenáctky Brna B. Svoboda, Kocman a  Pirnus. 
Dále Adamov disponoval B-družstvem dospělých a dorostem, 
obě hrála okresní přebor.
V  následném roce 1954 došlo k  rozšíření počtu účastníků 
ve  skupině krajské soutěže z  deseti na  dvanáct. Proto nikdo 
nesestoupil, přibyli z nižších soutěží Jiskra Svitávka, Tatran Bo-
hunice, Slavoj Řečkovice a z jiné skupiny byl přeřazen Spartak 
FZ Brno. Koncem května byla oznámena další reorganizace 

fotbalových soutěží, která zavedla přímé postupy a  sestupy 
a  systém soutěží rozšířila o  úroveň mezi celostátními soutě-
žemi a  krajskými přebory. Jednalo se oblastní soutěž (divi-
zi), která se měla odehrávat v 6 odděleních o 12 účastnících. 
Vzhledem k potřebě jejich naplnění postupovaly do krajské-
ho přeboru ze skupin krajské soutěže první dva celky a další 
dvě místa měla obsadit mužstva ze 3. míst po sehrání turnaje 
na neutrálním hřišti.
O  prvenství Spartaku Blansko nebylo pochyb, neboť poprvé 
a  také jen jedinkrát prohrál až v  18. kole na  hřišti Jiskry Svi-
tavy. Adamovské mužstvo bojovalo na  špici tabulky a  nako-
nec skončilo třetí se 32 body, 5 bodů za Blanskem a 1 za dru-
hým Spartakem Moravská Třebová. Toto místo obsadilo jen 
díky lepšímu skóre 65:36 před Spartakem FZ Brno. K  přímé-
mu postupu citelně chyběly zejména body ztracené porážkou 
od nejslabšího mužstva soutěže Jiskry Svitávka.
Kvalifikační turnaj o  postup do  krajského přeboru se hrál 
ve dnech 7. až 9. listopadu na hřišti Spartaku Komárov. Ada-
movský Spartak nejprve porazil 2:1 Lokomotivu Břeclav a pak 
prohrál s  Jiskrou Ivančice 1:2. To mu stačilo na  druhé a  tedy 
i postupující místo v tabulce.
V posledním zápase krajské soutěže a ve vítězném zápase kva-
lifikačního turnaje se střelecky prosadil Ladislav Tuček, čerstvá 
posila ze Sokola Lanžhot. Páteř A-mužstva, v němž se v tomto 
roce vystřídalo 34 hráčů, tvořili Procházka, Ševčík, Žák, Kyncl, 
Boh. Svoboda, Padrta, Šaněk, Chocholouš, Skoupý, Hnát, Pan-
tůček, Kocman, Novák, Kočiš a  Kalvoda. B-mužstvo obsadilo 
v okresním přeboru předposlední místo, jeho nejlepším střel-
cem byl Fuka. Dále měl oddíl kopané ještě C-mužstvo dospě-
lých, které hrálo okresní soutěž, dorost a družstvo žáků.
Na  nově budovaném stadionu v  místě bývalého svahu pod 
kostelem byl sehrán první fotbalový zápas v neděli 22. srpna 
1954, kterým bylo mistrovské utkání krajské soutěže. Muselo 
však být v 10. minutě druhého poločasu přerušeno pro velmi 
nepříznivé počasí.
V  roce 1955 bojovalo o  titul přeborníka kraje se Spartakem 
Adamov dalších 11 oddílů – Slavoj Vyškov, Spartak Líšeň; Sp. 
Kuřim, Sp. Boskovice, Sp. Blansko, Slavoj Znojmo SP, Sp. Komá-
rov, Jiskra Ivančice, Rudá hvězda Břeclav, Sp. Moravská Třebo-
vá a Baník Zbýšov. Do oblastní soutěže postupoval vítěz, po-
slední dva oddíly sestupovaly. Jako nováček si Adamov vedl 
velmi zdatně a  pohyboval se v  popředí tabulky. Po  vítězství 
na hřišti dalšího předního celku Kuřimi se dostal přesně v po-
lovině soutěže na první místo. Okruh možného postupujícího 
se nakonec zúžil na tři celky. Před závěrečným kolem vedl Ada-
mov se 30 body o lepší skóre před Slavojem Vyškov, Spartak 
Kuřim na ně ztrácel jeden bod. K postupu stačila v domácím 
zápase s Kuřimí remíza. Střetnutí se odehrálo před návštěvou 
1 200 diváků pod vedením slovenského rozhodčího Ederlinga. 
Dobový referát uvádí, že „po průběhu prvních patnácti minut 
určitě nikdo z přítomných nevěřil, že hosté budou v poločase 
vést 3:0“. Do konce utkání už jen Adamov snížil porážku na 2:3 
a z postupu se nakonec radoval Slavoj Vyškov.
Za adamovský tým v krajském přeboru startovali hráči Blatný, 
Kyncl, Svoboda, Vančo, Padrta, Hnát, Pantůček, Fišer, Tuček, 
Očenáš, Novák, Neveselý, Kočiš, Hnátovič, Kalousek a  Šareš. 
Daleko nejlepším střelcem branek byl Fišer, dále se často pro-
sazovali Očenáš, Pantůček, Tuček, Hnátovič a Vančo.
B-mužstvo hrálo nepříliš úspěšně okresní přebor čítající deset 
klubů, v němž se umísťovalo během celé soutěže v dolních pa-
trech tabulky. Dorost byl zařazen do krajského přeboru, jehož 
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účastníci se až na dvě výjimky shodovali s celky krajského pře-
boru dospělých a tak svá utkání sehrávali dorostenci před je-
jich zápasy. Po jarním kole vedl Adamov s 15 body a náskokem 
dvou bodů před Spartakem Líšeň a Spartakem Kuřim. Dalším 
soutěžním družstvem adamovského oddílu byli žáci.
Tímto konstatováním končím v mém historickém seriálu po-
pis dění ve fotbale, protože další roky jsou již dobře popsány 
v brožuře „80 let kopané v Adamově“. Na začátku příštího dílu 
přinesu dvě zajímavé informace z  divizní éry adamovského 
fotbalu a začnu se věnovat jednomu ze tří kolektivních sportů, 
v nichž se Adamov zúčastňoval soutěží již v době druhé světo-
vé války a před ní.

-dtk-

Judo klub Samuraj informuje
V  sobotu 2. prosince uspořádal oddíl Judo Samuraj Adamov 
2. ročník turnaje Velké ceny Adamova, vypsaného pro 
mláďata a  mladší žáky. Tohoto turnaje se zúčastnili judisté 
z patnácti oddílů z Jihomoravského, Zlínského a Olomoucké-
ho kraje. Tento turnaj se uskutečnil v tělocvičně základní školy 
Adamov na Komenského ulici. 
Místní klub reprezentovalo celkem 21 judistek a judistů. Nejlé-
pe si vedli a první místo vybojovali Iškijev Matěj a dívčí kate-
gorii Slivoňová Veronika. Na stříbrný stupínek dosáhli tito Sa-
murajové: Svora Adam, Musil Jiří, Pavlů Josef, Pavlů Antonín, 
Kotek Martin a Musil Jan. Samurajskou sbírku medailí rozšířili 
o bronz: Halata Filip, Musil Lubomír, Klouda Kryštof, Kubešo-
vá Tereza, Tylová Hana, Tesařík Karel, Opluštil Alex, Hédlová 
Simona, Plšek Marek, Hnilica Mikuláš, Kubík Jáchym a  Finda 
Matouš.
Po skončení turnaje jednotlivců se uskutečnilo utkání družstev 
mladších žáků. První místo obsadilo družstvo Morava tým slo-
žené s judistů Olomouce a Tvrdonic. Druhé místo si vybojoval 
oddíl Junior judo Brno. Třetí místo obsadilo družstvo judistů 
z Adamova a Blanska.
Již teď se můžeme těšit na 3. ročník Velké ceny Adamova, 
který se uskuteční 22. 9. 2018. Tímto zveme všechny přízniv-
ce juda, aby přišli podpořit naše bojovníky.
Dne 18. prosince jsme v rámci oddílu juda uspořádali spor-
tovní klání pro děti – judisty i jejich kamarády. Soutěže pro-

běhly v pěti disciplínách. První na řadě byly sedy lehy v časo-
vém limitu jedna minuta. První místo vybojovala Linda Wut-
ková s  výkonem 51 sedů lehů následovaná Filipem Hala-
tou a Romanou Drncovou se shodným počtem 49. Za po-
zornost stojí i  výkony mladších soutěžících Vojty Matala 
a Mikuláše Hnilici 33. Druhou disciplínou byl šplh na laně. 
Všichni soutěžící vyšplhali alespoň jednu třetinu lana, což oce-
ňujeme zvláště u nejmenších dětí. Potěšující bilancí je, že z 22 
zúčastněných jich 7 zdolalo lano celé. Nejrychleji lano zdolala 
Linda Wutková, druhá skončila Veronika Slivoňová a tře-
tí byla Markéta Juřičková (nejmladší ze všech, kteří lano 
zdolali). Třetí disciplínou byl člunkový běh (přenášení dvou 
medicinbalů střídavě přes tělocvičnu tam a zpět). S touto sou-
těží si nejlépe poradila Veronika Slivoňová, druhé místo 
obsadil Filip Halata a o třetí místo se podělili Linda Wutko-
vá a Hynek Dvořáček. Skákání přes švihadlo přišlo na řadu 
jako čtvrtá disciplína, opět s časovým limitem jedna minuta. 
Vítězem a novým oddílovým rekordmanem této disciplíny se 
stal Filip Halata se 106 přeskoky. Druhé místo obsadil Hy-
nek Dvořáček a třetí Romana Drncová. Na závěr jsme si 
nechali YACIKY (obratnostní test stoj-leh na břicho - stoj-leh 
na  záda. V  této disciplíně zvítězila Veronika Slivoňová, 
druhé místo obsadila Markéta Juřičková a třetí Vít Cinkl. 
Skutečnými vítězi však toto odpoledne byli všichni, kdo přišli 
do tělocvičny bavit se a soutěžit. 
O den později, tedy 19. prosince jsme odjeli do Blanska na již 
tradiční Vánoční turnaj, který je pořádán hlavně jako první 
seznámení se se závodním tatami a pravidly turnaje pro začí-
nající judisty. Z Adamova se tohoto turnaje zúčastnilo 12 ju-
distů, kteří ukázali, že na  tréninku rozhodně nezahálí. První 
místo a zlatou medaili si na uvedeném turnaji vybojovali Da-
niel a Pavel Zelení, Mikuláš Hnilica, Vít Cinkl, Dobro-
volný David. Druhé místo vybojovali Jüthner Lukáš, Mo-
ttl Lukáš a Hynek Dvořáček. Bronzový stupínek obsadili 
Juříček Štěpán, Woff David, Straka Stanislav a Steffan 
Tomáš. 
Na první turnaj roku 2018 jsme se vypravili do Brna na Turnaj 
přípravek SKKP. Jde o pravidelnou soutěž pořádanou kaž-
dý měsíc v krásném prostředí haly na ulici Vodova. Jako první 
do soutěže nastoupil Marek Plšek a  jen o dva zápasy poz-
ději Pavel Zelený. V  nelehkých skupinách, kdy oba potkali 
dobře připravené borce z moravských oddílů i Slovenska, se 
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oběma podařilo vyhrát všechny zápasy a postavit se na stu-
peň nejvyšší. Třetí v pořadí se do bojů zapojil Daniel Zelený. 
Pro Dandu to byl první větší turnaj a sbírání zkušeností. Ukázal 
velikou bojovnost a nasazení v zápasech a po právu vybojo-
val pěkné třetí místo. Poslední do  bojů nastoupila Romana 
Drncová. Ve své váhové kategorii neměla soupeřku a proto 
byla přiřazena do skupiny chlapců, se kterými statečně držela 
krok. Vyhraný zápas jejího prvního turnaje a krásné třetí místo 
je o to cennější.
Sláva vítězům, čest poraženým. Hodně píle do dalších trénin-
ků a úspěchů ve sportovních kláních všem sportovcům Ada-
mova v letošním roce přeje Samuraj Adamov.

Jiří Tyl

ŠACHY
V pátém kole v KPI mělo Áčko těžkého soupeře. Družstvo Du-
rasu přijelo do Adamova posíleno i dvěma extraligovými hrá-
či IM Neklanem Vyskočilem a seniorským mistrem ČR Petrem 
Mlýnkem. Partie s těmito šach. osobnostmi dokázali adamov-
ští odremizovat, ale ani to nestačilo k zisku zápasových bodů. 
Béčko si dvěma výhrami v pátém a šestém kole KPIIA polepšilo 
umístění v tabulce až na třetí místo. Do konce soutěže zbývá 
odehrát tři kola a Béčko má před sebou ještě zápasy s prvním 
a druhým družstvem tabulky. 

Krajský přebor I.třídy
Spartak Adamov -ŠK Duras BVK Královo Pole B 3:5
1 Martin Pokladník; 0,5 Karel Švehla, Karel Kredl, Leoš Ševčík, 
David Tichý.

Krajský přebor II.třídy “A“

Spartak Adamov „B“ - MKS Vyškov „B“ 5:3
1 Jan Píše, Olga Dvořáková, Petr Ležák, Zdenek Dvořák; 0,5 
Leoš Ševčík, Petr Bednář.

ŠK Sokol Tišnov – Spartak Adamov „B“ 2,5:5,5
1 Jan Píše, Olga Dvořáková, Petr Bednář, Petr Ležák; 0,5 Pavel 
Masák, Leoš Ševčík, Jiří Wiezner.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2017 - 18
Již třetí díl dalšího ročníku Krajského přeboru v Rapid šachu 
mládeže se konal v sobotu 6. 1. 2018 ve Vyškově. Turnaje „Vyš-
kovská rošáda“ se zúčastnilo 108 mladých šachistů.
V  ktegorii starších žáků a  dorostenců do  16 let měl mezi 47 
účastníky Adamov dva hráče, Olgu Dvořákovou a Vítka Seredy. 
Vynikající druhé místo obsadila Olga. Během sedmi partií zís-
kala 5,5 bodu, prohrála jen s vítězem turnaje a ostatním sou-

peřům povolila už jen jednu remízu. Vítek získal 4 body a vy-
bojoval velice solidní 16. místo. 
V kategorii mladších žáků do 12 let hrálo 61 účastníků. Ada-
movský oddíl reprezentovala pětice deseti a méně letých Ma-
rek Dvořák, Alena Švehlová, Standa Straka, Vojta Mihok, Elen 
Bergrová. Nejlepe z nich si vedl Marek, který s 3,5 body skončil 
na 30. místě.

-pb-

Volejbal Adamov 
Vánoční Kapřík: vyhráli ligoví  
volejbalisté STS Chvojkovice
Sportovní halu v Adamově ovládl v sobotu 2. prosince tradiční 
volejbalový turnaj smíšených družstev Vánoční Kapřík. Spor-
tovní klání pořádali členové Volejbalu Adamov už počtrnácté. 
Tentokrát se na palubovce utkalo dvanáct týmů z Blanenska, 
Bystřice nad Pernštejnem, Brna a okolí. Domácí postavili jedno 
družstvo. Mezi hlavní favority turnaje patřily týmy z Brna, kte-
ré hrají nejvyšší soutěž v brněnské Amatérské volejbalové lize. 
STS Chvojkovice Brod a Dolito. Černým koněm mělo být druž-
stvo Rájce-Jestřebí složené z hráčů, kteří nastupují v krajském 
přeboru a také ASK Blansko. To patří léta k tradičním účastní-
kům turnaje a  vyhrálo jeho první ročník. Právě Blansko pro-
cházelo turnajovým pavoukem hladce až do  semifinále, kde 
nestačilo na Rájec a podlehlo až po třech setech. Porážku utr-
pělo i v zápase o třetí místo s týmem Dolito. Ve finále nakonec 
vyhráli volejbalisté STS Chvojkovice Brod, když porazili po tu-
hém boji Rájec-Jestřebí. Domácí Volejbal Adamov obsadil je-
denácté místo. 
Po  vyhlášení výsledků čekal na  všechny tradiční výlov ryb 
z  bazénku. Pro každé družstvo byla připravena věcná cena 
v  podobě živé ryby, kterou si však museli chytit. Jako první 
cena plaval ve vodě desetikilový sumec. Dále pak bezmála me-
trová štika, kapři, amuři a dva obří tolstolobici. Členové Volej-
balu Adamov děkují všem zúčastněným družstvům za před-
vedenou hru a sportovní výkony. A také sponzorům, kteří tuto 
akci podpořili. TENZA cast, a. s., It´s my life! a. s., Mirek Svědí-
nek a Ladislav Pozorský. 

Volejbal Adamov

Olga Dvořáková
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Turistika
Z vycházek turistického oddílu
Vážení přátelé,
v pondělí, 1. ledna 2018, jsme se zúčastnili již 47. ročníku Novo-
ročního výstupu na Babí lom. Po žluté značce jsme vystoupali 
na Vranov. Tam jsme navštívili poutní kostel Narození Panny 
Marie, v jehož blízkosti stojí také Paulánský klášter. V kostele 
se nachází zvonkohra, hrající poutní písně, a dřevěný pohyb-
livý betlém. Od rozcestí „U jelínka“ jsme pokračovali do sedla. 
Tam probíhala sbírka Novoroční čtyřlístek, při které pomáhal 
náš předseda Tonda Procházka.

Novoroční čtyřlístek :
V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. V  roce 2004 se 
poprvé uskutečnila série novoročních pochodů, zapojených 
do akce Novoroční čtyřlístek.
Čtyři novoroční dobré skutky „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ 
– staré české přísloví:
 • Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udě-
lej něco pro sebe. 
 • Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze 
svých bližních tím, že jej vezmeš s sebou.
 • Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho 
vlastními smysly. 
 • Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na konto vyhlá-
šené KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované 
spoluobčany. Získané prostředky budou využity na  vyzna-
čení turistické trasy pro vozíčkáře. 

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v  cíli odznak Novo-
roční čtyřlístek.

Ze sedla se šlo severním směrem po  vlastním značení opa-
trně na vrchol – 562 m n. m. Na vrcholu jsme dostali razítko 
akce Vystup na svůj vrchol. Akci pořádá KČT na podporu splá-
cení úvěru na výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře, vybírá 
se příspěvek min. 10 Kč. Na místě je možné vyzkoušet slanění, 
výstup a lanovku pod vedením cvičitelů vysokohorské turisti-
ky. Trasa byla velmi náročná, celou cestu nás provázela hustá 
mlha, na zpáteční cestě jsme se brodili blátem. 
Někteří ušli 6 km, ti nejlepší 18 km. 
Vycházky se zúčastnilo 25 turistů, vedla Marie Tejkalová

Pozvánka na turistické akce
Spartak Adamov, turistický oddíl KČT zve své členy a všechny 
příznivce pobytu v přírodě na turistické akce:

Den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice 
Procházka mezi jehličnany z celého světa
Vycházka se uskuteční v sobotu 17. února 2018.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Babice zast. – procházka arboretem – Bílovice nad Svi-
tavou
Odjezd: ČD Adamov 8:38 hod. – Babice nad Svitavou zast. 8:41 
hod.
Návrat: Bílovice 12:11 hod., dále každou hodinu
Jízdenka: Bílovice a zpět 
Vycházku vede: Marie Tejkalová

INZERCE
 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, 

montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a  lami-
nátových 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, TAPE-
TOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-ho-
rak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 ♦ Hledám k pronájmu malý byt v Adamově, nejlépe na Horce. 
Tel. č. 731 316 859.

 ♦ Zajištění manželé koupí byt 2+1 nebo 3+1 na Ptačině. Tel. 
č. 735 137 107.

 ♦ Koupím menší byt s výtahem v Adamově. Tel. č. 605 365 032.

 ♦ Pro tuto lokalitu hledám spolupracovníka nebo tipaře, kte-
rý si chce dlouhodobě vydělávat zajímavé finance, volejte 
na tel. č. 728 637 119. 

 ♦ Koupím byt v osobním vlastnictví, může být i před rekon-
strukcí, prosím nabídněte. Volejte na tel. č. 728 637 119. 

 ♦ HLEDÁME BUBENÍKA! Adamovská kapela hledá nového 
spoluhráče. Autorské skladby, covery známých hitů, bigbít/
pop-rock. Tel. č. 731 507 672.
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Co požadujeme Co nabízíme

www.eden-eu.com

Práci na HPP

Odpovídající fin. ohodnocení

Firemní stravování

Další firemní benefity

Práci v místě bydliště

Němčina slovem i písmem

Angličtina slovem i písmem

Znalost Microsoft Office

Aktivní přístup k práci

Odolnost vůči stresu

Časová flexibilita

Ochota příležitostně cestovat

Praxe vítána

Řidičský průkaz sk. B

ADMINISTRÁTOR PRODEJE PRO 
NĚMECKY MLUVÍCÍ ZÁKAZNÍKY

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST EDEN EUROPE S.R.O. SE SÍDLEM 

V ADAMOVĚ HLEDÁ UCHAZEČE NA POZICI

Náplní práce je osobní zodpovědnost za komunikaci a příjem 

objednávek od zákazníků. Dále zadávání poptávek do informačního 

systému a koordinace činností s ostatními odděleními společnosti 

Kontakt

Zaujala Vás nabízená pozice? 

Zašlete svůj životopis na

jana.divisova@eden-eu.com

   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 28.2.2018 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 funguje 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 ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřu-
jeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky: 

• Sony Bravia, • Philips, • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.


