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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

29.3.2018 17:00
Přednáška Jaroslavy Šrejmové na téma: „CESTA PO JIŽNÍ AMERICE S ČESKÝMI 
KAMENY V KAPSE“

MKS Adamov

30.3.2018 19:00 Muzikál HOREČKA SOBOTNÍ NOCI MKS Adamov

31.3.2018 Březen – měsíc čtenářů 2018 MKS Adamov

4.4.2018 15:00 Tvořivé odpoledne Městský klub mládeže

7.4.2018 10:00 Florbal: 19. kolo JM přeboru mužů TJ Sokol Adamov

10.4.2018 16:30 Kulečníkový turnaj Městský klub mládeže

19.4.2018 15:00 Zdobená trička Městský klub mládeže

22.4.2018 08:00 Den Země u Ptačí svatyně 2018 - "Dotkněte se lesa" Akce v okolí

27.4.2018 15:30 Pálení čarodějnic Městský klub mládeže

30.4.2018 15:00 Čarodejnice 2018 na Sklaďáku Akce v okolí

5.5.2018 14:00 Připravujeme zájezd do Národního divadla Praha na představení: MARYŠA 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.

KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

Funkce Jméno Telefon Mobil

Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473

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

Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869

Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631

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

Sociální pracovník     Mgr. Simona Tichá 516 499 625 605 206 656

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

Správa majetku města Ing. René Adámek, vedoucí 516 499 636 773 990 468

Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Ing. Alena Všianská 516 499 635 724 862 158

Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Věra Jenyšová 516 499 628 773 990 470

Správa GISu, správa archívu, propagace, zpravodaj Ing. Dagmar Petláková 516 499 636 602 135 764

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

Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213

Kontrolor Marie Neumanová 516 499 632 721 224 035

Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632 739 601 463

Poplatky Silvie Můčková 516 499 629 739 601 464

Pokladna Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476

Stavební úřad 516 499 637 773 990 469

Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352

Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  78. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 2. 
2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 35. zase-
dání Kulturně informační komise konaného dne 16. 1. 2018, zá-
pis ze 17. zasedání Sportovní komise konaného dne 8. 2. 2018, 
zápis z 1. zasedání Komise podpory komunitního života kona-
ného dne 17. 1. 2018 a zápis ze 7. schůze Komise MHD konané 
dne 29. 1. 2018.
Rada města Adamova schválila připojení města Adamova 
k podpoře akce „Vlajka pro Tibet“ - 2018. 
Byl schválen aktualizovaný Plán činností orgánů města Ada-
mova.
Se společností E.ON Distribuce a. s. byla uzavřena Smlouva 
o připojení k distribuční soustavě na navýšení rezervovaného 
příkonu ze stávající hodnoty 3 x 20 A na 3 x 25 A k zajištění ven-
kovního osvětlení na hřišti na ulici P. Jilemnického.
Pro rok 2018 byly schválené kalkulace věcně usměrňovaných 
cen pro služby hřbitovní spojené s nájmem hrobového místa 
na starém a novém hřbitově a cena spojená s nájmem urnové 
skříňky na novém hřbitově v Adamově III.
Členem Likvidační komise a Komise MHD byl ke dni 12. 2. 2018 
jmenován Ing. René Adámek.
Rada města Adamova schválila Dohodu o ukončení Smlouvy 
o  nájmu bytu č. 25/2016/B v  bytovém domě Komenského 6 
v Adamově.
Na pronájem uvolněného bytu č. 48 v Domě s pečovatelskou 
službou na  ul. Komenského 1 byl vybrán žadatel umístěný 
na 1. místě v pořadí žadatelů sestaveném pověřenou pracovní 
skupinou dne 7. 2. 2018.
Rada města Adamova vzala na vědomí Inventarizační zprávu 
za rok 2017. 
Byl schválen odpisový plán Základní školy a  mateřské školy 
Adamov na rok 2018.
Na  závěr byl schválen program 23. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat ve středu 28. února 2018.
Na  79. schůzi Rady města Adamova konané dne 28. 2. 
2018 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 36. za-
sedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 2. 2018.
Se společností E.ON Distribuce a. s. byla uzavřena Smlouva 
o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí na zřízení nového odběrného místa na ulici Hybešova.
Rada města Adamova schválila vzor Smlouvy o  nájmu hro-
bového místa, na pronájem urnových schránek v kolumbáriu 
na novém hřbitově v Adamově III.
Na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Hasičská zbroj-
nice – přístavba, stavební úpravy, Adamov, Fibichova 436/45, 
parc. č. st. 147, 458/17“ byla uzavřena Smlouva o dílo se zhoto-
vitelem „Sdružení Adamov – Hasička“, který podal nejvýhod-
nější nabídku.
S firmou SMERO, spol. s r. o. byla uzavřena Rámcová smlouva č. 
1/2018 o uzavírání kupních smluv.
Rada města Adamova vzala na  vědomí informaci o  zápisu 
k povinné školní docházce a zápisu k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2018/19, podle které se zápis ke školní docház-
ce bude konat v dubnu 2018 a k předškolní docházce v květ-

nu 2018. Zároveň vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19.
Byla schválena úprava provozu v  jednotlivých mateřských 
školkách o  prázdninách. MŠ Komenského 6 bude uzavřena 
od 2. 7. do 12. 8. 2018, MŠ Komenského 4 od 1. 7. do 31. 8. 2018 
a MŠ Jilemnického 1 od 16. 7. do 26. 8. 2018. 
V souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majet-
ku města Adamova byla na vlastní žádost žadatele vyřazena 
žádost o pronájem bytu.
V  souladu s  usnesením 23. zasedání Zastupitelstva města 
Adamova byl schválen rozpis rozpočtu Města Adamova pro 
rok 2018 a platební kalendář na rok 2018 pro poskytování ne-
investičního příspěvku a investičního transferu příspěvkovým 
organizacím zřízeným Městem Adamovem.
Rada města Adamova schválila podobu fotokroniky Města 
Adamova za 2. pololetí roku 2017 v předloženém znění. 
Na  zmodernizovaný výtah na  ulici Sadová byla uzavřena 
servisní smlouva navazující na  servisní smlouvu zajišťující 
servis a opravy původního výtahu.
Na 23. jednání Zastupitelstva města Adamova, kona-
ném dne 28. 2. 2018, byl vzat na vědomí zápis z 22. jednání 
Finančního výboru konaného dne 26. 2. 2018. 
Zastupitelstvo města Adamova v  souladu s  ustanovením § 
102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. stanovuje Radě 
města Adamova na neomezenou dobu schvalovat (provádět) 
rozpočtová opatření, která mění závazné ukazatele schvále-
ného rozpočtu v  příjmech a  ve  výdajích o  částku obdržené 
dotace, která není vázána na finanční spoluúčast Města Ada-
mova.
Byla přijata neinvestiční účelová dotace ve  výši 104.948 Kč 
na  zajištění výdajů v  souvislosti s  konáním volby prezidenta 
republiky.
Na realizaci projektu „Hasičská zbrojnice – přístavba a staveb-
ní úpravy“ bylo schváleno přijetí dotace ve výši 5.590.397,98 Kč 
poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj a na financová-
ní projektu byla schválena Smlouva o úvěru s pevnou úroko-
vou sazbou ve výši 1,09 %.
Byl schválen střednědobý výhled rozpočtu Města Adamova 
na roky 2019 – 2020.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo Rozpočet pro rok 
2018 a  stanovilo závazné ukazatele pro příspěvkové organi-
zace města.
Bylo schváleno poskytnutí dotací sportovním spolkům v rám-
ci dotačního programu pro poskytování dotací pro přímou 
podporu sportu a tělovýchovy. 
Zastupitelstvo města Adamov schválilo pořízení změny Územ-
ního plánu Adamov týkající se parkovacího domu v  lokalitě 
Adamov - Horka.
  Bc. Roman Pilát, MBA 

 starosta města Adamova

Provoz MŠ o prázdninách 2018
MŠ PROVOZ UZAVŘENÍ
Komenského 6 13. 8. – 31. 8. 2. 7. – 12. 8.
Komenského 4 1. 7. – 31. 8.
Jilemnického 1  2. 7. – 15. 7., 27. 8. – 31. 8. 16. 7. – 26. 8.
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Informace ze svodky událostí 
MP Adamov
Měsíc únor byl pro práci strážníků řekněme zvláštním, jelikož 
se celým tímto měsícem prolínaly tři případy, které měly spo-
lečné jmenovatele, a to alkohol, špatné rodinné vztahy a ne-
srovnalosti, které se bohužel dotýkaly i těch nejzranitelnějších 
- nezletilých dětí.

 ♦ V  prvním případě strážníci opakovaně vyjížděli k  případu 
rodiny, kde společnou domácnost užívají dvě dospělé dce-
ry s  matkou. Dalším členem je nezletilý syn jedné z  dospě-
lých dcer, která bojuje se svým tělesným i duševním zdravím 
a útěchu hledá v alkoholu, což její zdravotní stav i situaci v ro-
dině jen zhoršuje. Na místo byli strážníci nuceni přivolat ZZS 
ke  zhodnocení zdravotního stavu ženy, která byla v  jednom 
případě převezena k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou 
stanici. O celé věci byl strážníky informován OSPOD, aby zajis-
til ženě i její rodině potřebnou podporu a zhodnotil, zda jsou 
zachovány potřeby dítěte. 

 ♦ Ve  druhém případě se strážníci setkávali s  mužem, který 
prožívá zřejmě těžké životní období, kdy si již nerozumí se 
svojí partnerkou, se kterou má společné dítě. Muž opakovaně 
ženu kontaktuje, vždy ve stavu pod vlivem alkoholu a snaží se 
situaci řešit. Mnohdy nemá daleko k hrubému jednání, které-
mu je přítomna i jeho dcera, která byla nucena i s matkou před 
mužem utéci. Strážníci situaci s mužem řešili opakovaně, kdy 
byl v  jednom případě převezen na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění. O celé věci byl strážníky, jako v prvním 
případě, informován OSPOD. 

 ♦ Třetím případem byla situace, kdy se domů ke své rodině 
vrátil muž pod vlivem alkoholu a začal si se svojí partnerkou 
vyříkávat některé nejasnosti jejich vztahu, kdy mělo dojít 
na hádku, při které vzduchem létaly hrnce, kusy jídla i nože. 
Ke zranění osob nedošlo. Všemu byla přítomna nezletilá dce-
ra, která ze strachu kontaktovala policii. Strážníci na místě si-
tuaci uklidnili, avšak vzhledem ke  zjištěným informacím byl 
muž převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou sta-
nici. Věc zůstala dále v šetření MP Adamov. 

Mgr. Vítězslav Červený
vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 05. 03. Miroslav Hodaň, 75 roků, Opletalova 50
 09. 03. Vlasta Pechová, 91 rok, Petra Jilemnického 8
 09. 03. Eva Vybíhalová, 75 roků, Komenského 15
 10. 03. Vlastibor Vošahlík, 95 roků, Opletalova 50
 10. 03. Zbyněk Hubert, 82 roky, Komenského 3
 11. 03. Jiří Jelínek, 75 roků, Osvobození 16
 13. 03. Jana Hloušková, 70 roků, Plotní 9
 16. 03. Běla Kriklová, 70 roků, Sadová 12
 20. 03. Mária Stloukalová, 84 roky, Komenského 1
 22. 03. Květa Svobodová, 83 roky, Sadová 5
 22. 03. Ing. Ludmila Prudíková, 75 roků, Fibichova 11
 22. 03. František Hedl, 70 roků, Petra Jilemnického 13
 24. 03. Maria Jančíková, 86 roků, Družstevní 11
 25. 03. Jaroslav Páč, 86 roků, Komenského 11
 25. 03. Marcela Prajková, 80 roků, Fibichova 51

 25. 03. Jarmila Podrabská, 70 roků, Sadová 23
 27. 03. Zdenka Bednářová, 90 roků, Smetanovo náměstí 2
 27. 03. Miroslav Krása, 75 roků, Petra Jilemnického 13

Úmrtí
 22. 02. Přemysl Vespalec, roč. 1947, Petra Jilemnického 25
 22. 02. Emilie Nečesalová, roč. 1928, Údolní 4
 09. 03. Helena Perestová, roč. 1926, Osvobození 39

Zápis k povinné  
školní docházce 
4. dubna 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 
ZŠ Ronovská 12
5. dubna 2018 od 15.00 do 18.00 hodin v budově 
ZŠ Komenského 4
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, tedy 
děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 6 let.
Do prvního ročníku lze zapsat i mladší děti narozené v období 
od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013, jsou-li přiměřeně tělesně i dušev-
ně vyspělé. Zákonní zástupci však musí k žádosti doložit do-
poručení příslušného školského poradenského zařízení, u dětí 
narozených od ledna do konce června navíc ještě doporučení 
odborného lékaře.
K  zápisu se musí dostavit i  zákonní zástupci, kteří chtějí pro 
své dítě požádat o odklad školní docházky. K žádosti musí zá-
konní zástupci doložit doporučení příslušného školského po-
radenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě 
i bez něj. V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, 
učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 30. dub-
na 2018.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dí-
těte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. 

Mgr. Jana Burianová,  
ředitelka školy

Zápis k předškolnímu 
vzdělávání
3. května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v budově 
MŠ Jilemnického 1
3. května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin v budově 
MŠ Komenského 6
Žádosti o  přijetí do  konkrétní mateřské školy podávají pou-
ze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této mateřské ško-
ly dosud přijaty. Formuláře je možné vyzvednout v  jednotli-
vých mateřských školách nebo stáhnout z webových stránek 
Základní školy a  mateřské školy Adamov - www.adamov.cz/
zsadamov.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rod-
ný list dítěte a občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vy-
značeným režimem pobytu. 
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žá-
dost o přijetí dítěte. Žádost musí být potvrzená lékařem. 

Mgr. Jana Burianová,  
ředitelka školy
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Události ve městě
Zlatý erb
2. místo pro město Adamov v Jihomoravském kraji
Na  slavnostním 
c e r e m o n i á l u 
soutěže Zlatý 
erb o  nejlepší 
webové strán-
ky a  elektronic-
ké služby měst 
a  obcí dne 2. 3. 
2018 byly vy-
hlášeny výsled-
ky krajského 
kola Jihomo-
ravského kraje. 
V kraji bylo podáno celkem 30 projektů ve 4 kategoriích.
Město Adamov bylo oceněno na  2. místě v  Katego-
rii Smart City a nejlepší elektronická služba se svým 

projektem „Komplexní propojení webové prezenta-
ce města s  pozemním televizním vysíláním TV Ada-
mov“
Soutěže se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově 
se letos zapojilo 430 přihlášených projektů obcí a měst včetně 
elektronických služeb, soutěží všech 14 krajů České republiky.
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se na realizaci 
projektu podíleli. Stejně tak děkuji zaměstnancům 
města, dobrovolníkům, občanům, organizacím, spol-
kům a  všem dalším, kteří aktivně obsah webových 
stránek tvoří v rolích redaktorů a následně tak mimo 
videoreportáží naplňují samotné televizní vysílání 
TV Adamov. Vy všichni máte svůj podíl na zisku toho-
to ocenění pro město Adamov. Děkujeme.

Bc. Roman Pilát, MBA
starosta města Adamova

50 let MHD v Adamově 
– hledáme ochotné pamětníky

Počátkem června tohoto roku uplyne 50 let od  zaháje-
ní provozu městské hromadné dopravy v  našem městě. 
K  tomuto výročí se připravuje příloha Zpravodaje, v  níž 
bude vzpomenuto zrodu MHD a jejího vývoje až po sou-
časný stav. V  této souvislosti se obracíme na  pamětníky, 
kteří by byli ochotni přispět vzpomínkou (např. na řidiče), 
fotografií, letitou předplatní jízdenkou či jízdním řádem 
apod. k  sestavení co nejúplnějšího popisu historie této 
městské dopravní služby. 
Ohlaste se prosím do 12. dubna mailem na adresu karel.
truhlar@centrum.cz nebo na  telefon 775  170  869 (mís-
tostarosta a  člen komise MHD p.  Jiří Němec). Určitě se 
s vámi spojíme a již předem děkujeme.

Ilustrační snímek z adamovského infokanálu
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Rekonstrukce nástupiště
u koleje č. 2 včetně zřízení bezbariérového 
přístupu Adamov zastávka
Město Adamov se v posledních měsících několikrát zúčastni-
lo pracovních jednání ve věci rekonstrukce železniční zastávky 
Adamov. Nyní přinášíme pár aktuálních informací. V  součas-
né době připravuje investor, Správa železniční dopravní ces-
ty, státní organizace, projektovou dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí, nyní ve  fázi vyjádření k  dokumentaci 
dotčených subjektů. Předmětem stavby bude rekonstrukce 
nástupiště u koleje č. 2. Pro zvýšení komfortu cestujících do-
jde ke zvýšení nástupní hrany z 300 mm na 550 mm nad traťo-
vou kolejí a zřízení bezbariérového přístupu. Nástupiště bude 
zkráceno z délky 220 m na délku 170 m. Na místě stávající bu-
dovy bude vybudována nová budova zastávky včetně části 
nástupiště. Předpokládané zahájení rekonstrukce je plánová-
no na rok 2019. V současné době se město také aktivně účastní 
pracovních porad k přípravě kompletní rekonstrukce nádraží, 
která je plánována ve střednědobém horizontu cca 5 - 7 let.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Poděkování
Chtěla bych touhle cestou poděkovat občanům Ada-
mova, kteří mi 19. 2. 2018 pomáhali podat první pomoc 
mému synovi Matyáši a zachránili mu tak život.

Děkuji Vám, Hana Třísková, DiS

Volby přísedících soudců 
ve volebním období 2018 – 2022
Na  základě informace Okresního soudu v  Blansku vyzý-
váme občany, kteří by měli o výkon této veřejné funkce 
zájem, aby neprodleně kontaktovali tajemnici městské-
ho úřadu Adamov, která v této věci poskytne bližší infor-
mace.
Kontakt: PhDr.  Vlasta Kubenová, tel. 516  499  623, 
723 010 631, e-mail: tajemnik@adamov.cz 
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Blokové čištění komunikací
V době od 9. 4. do 23. 4. 2018 bude probíhat blokové čištění 
komunikací po městě. Z tohoto důvodu bude rozmístěno pře-
nosné dopravní značení dle níže uvedeného rozpisu. Žádáme 
občany, aby toto značení respektovali a  svým odpovědným 
chováním umožnili pracovníkům údržby města bezproblémo-
vý úklid komunikací.

Datum Název ulice

9. 4. 2018
Komenského (od Kom 6 po Kom 15)
Družstevní (podélná komunikace)

10. 4. 2018

Komenského (od Kom 15 k ZŠ)
Družstevní (zálivy)
Blažkova 
Dvořákova 

12. 4. 2018
Osvobození (od haly k autoservisu)
Pod Horkou (vč. odbočky ke garážím)
kolem hřiště FK k rampě Albert

16. 4. 2018
Ronovská (od hřiště k výjezdu z Ad)
Opletalova (od točny k Údolní)
Jilemnického (od Opletalovy po parkoviště)

17. 4. 2018
Fibichova (kolem Boháčků, Rybáře..)
Zahradní 
Plotní 

18. 4. 2018
Sadová (od Šmahela kolem Farinky)
Lesní 
Komenského (nad ZŠ ke koupališti)

19. 4. 2018
Nám. Práce (parkoviště s palisádami)
Hradní 
od kabin kolem hřiště FK ke dvacítce

23. 4. 2018
Jilemnického (parkoviště)
Opletalova (od Větrníku na konec ulice)
cesta na Nový hřbitov

Univerzita třetího věku
 – ideální místo pro vzdělávání a setkávání
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí 
všem aktivním seniorům s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj 
čas nejen možnost vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky 
ze světa vědy a seznamovat se s erudovanými odborníky, ale 
i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky. 
Obliba seniorského vzdělávání neustále roste, proto je naší 
snahou připravovat pestrou a  zajímavou nabídku pro co 
nejširší okruh posluchačů. Zájemcům, kteří si chtějí rozší-
řit svůj přehled a  vědomosti z  nejrůznějších vědních obo-
rů, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na  jeho kon-
cepci a  obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je 
zaručen víceoborový charakter. Po  ukončení tříletého cyk-
lu obdrží posluchači na  slavnostní promoci osvědčení  
o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a pa-
tří mezi milovníky a  obdivovatele umění ve  všech jeho po-
dobách, určitě zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé 
a umělecký styl v dějinách. 
Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy Kulturní 
dědictví a  památková péče na  Moravě (ve  spolupráci 
s  Národním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetí-
ho věku v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v ob-
dobí od  října do  května. Vzdělávání je bezplatné, každoroč-
ně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 
2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč. 
Přihlášky je možné podat od  2. května do  30. červ-
na 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informa-
ce a  podrobnosti o  nabízených kurzech, podmínkách přijetí 
a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz.

za kolektiv U3V MU Mgr. Marcela Strmisková

Salonek dětských 
adamovských 

výtvarníků 2018
Mezi 32 oceněnými 

byl i kolektiv dětí 
a rodičů, kteří 

společnými silami 
zhotovili dva krásné 

květinové panely. 
Cenu za MKM 

převzali Vlasta 
Volgemutová 
a Vít Pernica.

Foto: Ladislav Král
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Den Země u Ptačí svatyně 2018
Spolek pro ochranu přírody v  Moravském krasu a  okolí – 
Okras, z. s. vás zve na pátý ročník Dne Země u Ptačí svaty-
ně v  Adamově, který se bude konat v  neděli 22. 4. 2016 
od 8:00 hod. Tématem letošního setkání bude dotýkání se 
přírody, zkoumání hmatem, vnímání nejrůznějších tvarů a po-
vrchů všeho živého i neživého, co nás v přírodě obklopuje.
Akce bude zahájena tradičně již v  8:00 hod. u  studánky cca 
dvouhodinovou  ornitologicko-botanickou vycházkou, která 
je součástí celostátního „Vítání ptačího zpěvu“ pořádaného 
Českou společností ornitologickou. Při troše štěstí si budeme 
moci prohlédnout některé z místních druhů ptáků také zblízka 
a vidět, jak se provádí jejich kroužkování apod. 
Od  10 do  15 hodin bude probíhat program na  několika sta-
novištích v okolí studánky, kde si bude moci každý vyzkoušet 
jaké je to vnímat svět skrze hmat. Můžete se těšit na hmatové 
poznávačky všeho druhu se záhadnými předměty ukrytými 
v tajuplných pytlících, bosonohou stezku, hledání svého stro-
mu jen podle hmatu, rukodělky z  přírodních materiálů, tes-
tování tvrdosti vody, včelky a různá jiná živá zvířátka čekající 
na vaše pohlazení. To a řada dalšího, včetně netradičního ob-
čerstvení, bude pro vás celý den připraveno, a pokud budete 
soutěživí, můžete na konci získat i malou tematickou odměnu 
na památku.

Akce bude zakončena táborákem, který začne v  15 hod. 
a bude všechny zbylé účastníky lákat k opékání a muzicírová-
ní dle vlastního gusta. 

Okras se na Vás těší!

Adamovští včelaři 
za poznáním
Základní organizace (dále jen ZO) Adamov jako součást Čes-
kého svazu včelařů, která v  roce 2014 obnovila svoji činnost 
a navázala tak na svoji dlouholetou historii a tradici sahající až 
do roku 1854, usiluje nejen o propagaci včelařství jako tako-
vého, ale především jeho významu ve vztahu k udržitelnému 
rozvoji a zachování genofondu krajiny. Součástí těchto aktivit 
je nejen rozšiřování členské základny (v současnosti 30 členů), 
ale i  práce s  mládeží jako prevence proti sociálně patologic-
kým jevům ve  společnosti. Naše ZO odborně garantuje cel-
kem 3 včelařské kroužky s celkovým počtem 45 dětí, a to ne-
jen v Adamově, ale i v Bílovicích nad Svitavou a v Brně. Za ob-
dobí necelých 4 roků od obnovení naší činnosti jsme uspořá-
dali pro mládež krajské kolo vědomostní soutěže Zlatá včela 
(2014), které se bude konat v  Adamově i  v  tomto roce 2018. 
Dále jsme uspořádali tři zahraniční zájezdy, z toho dva do Ra-
kouska a jeden do Maďarska. Těmito svými aktivitami se naše 
ZO dostala do povědomí široké odborné, ale i laické nejen vče-
lařské veřejnosti. Tyto naše aktivity jsou známé nejen na Mo-
ravě, ale i v části Čech. Zájem o účast na zájezdu na BEECOME 
2018 (Evropský včelařský kongres) pořádaný naší ZO, který se 
konal v rekreačním centru Thalerhofstrasse v Premstättu jižně 
od Grazu, předčil naše očekávání. Poptávka z celé ČR převýšila 
kapacitu autobusu 54 osob. Upřednostněni byli členové naší 
ZO. Tradice „Evropských včelařských kongresů – BEECOME“ 
byla založena v roce 2012 ve Francii. Následující ročníky se ko-
naly v dalších zemích Evropy, Belgii, Německu, Švédsku a Itálii. 
Uspořádání „Evropského včelařského kongresu – BEECOME“ 
v roce 2018 připadlo Rakousku. Tím se tento kongres stal nej-
významnější včelařskou aktivitou v  celé Evropě s  více jak 70 
vystavovateli. Včelařský kongres proběhl v termínu od 23. 2. 
do 25. 2. 2018. Evropské včelařské kongresy – BEECOME pro-
bíhají vždy za podpory a spoluúčasti předních evropských or-
ganizací a to EPBA (Evropská asociace profesionálních včela-

nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte
nepřehlédněte

KO LO - KO LO
spolek pro individuální rozvoj 

dovedností dítěte

si vás dovoluje pozvat na naši první výstavu, 
která se koná od 9. do 13.dubna 2018

vernisáž proběhne v pondělí 9.dubna. v 16.30
ve skleněném vestibulu firmy Romex, Mírová 82

těšíme se na vás

v kulturním programu vystoupí sbor Vrabečci
výstava bude otevřena od 14. do 18. hod.
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řů), Bee Life European Beekeeping Coordination a národních 
včelařských organizací, kterou pro rok 2018 byl Rakouský svaz 
včelařů ÖEIB.
Tyto včelařské kongresy se stávají jedinečnou příležitostí, kde 
se včelaři mohou seznámit s nejrozsáhlejší nabídkou moder-
ních včelařských pomůcek a technologií, a zároveň se stáva-
jí příležitostí pro výměnu zkušeností mezi včelaři, pracovníky 
v  oblasti výzkumu, veterináři a  zástupci národních a  evrop-
ských institucí. 
Nosným tématem kongresu BEECOME 2018 byl trh s medem, 
který se odrážel i v počtu zastoupených firem a počtu vysta-
vovaných exponátů. Vystavovatelé kladli ve svých nabídkách 
důraz od tisku etiket přes výběr základních obalů a nepřeber-
ného množství dárkových obalů pro více druhů medu. K  vi-
dění byly rovněž technické prostředky pro ošetření již vyto-
čeného medu, a to nejen z pohledu hygieny, ale např. snížení 
obsahu vody, pastování medu a  další. Manipulace s  medem 
včetně jeho čerpání a následného dávkování v plně automa-
tických systémech rovněž s koncepcí nosného programu ko-
respondovala.
Koho nezajímal marketing medu, ten našel spoustu zajíma-
vostí v  oblasti chovu, chovatelských pomůcek a  technických 
prostředků usnadňujících manipulaci s  úly či nástavky. Ur-
čitá nedůvěra včelařů v  čistotu vosku a  z  něho vyráběných 
mezistěn se promítla i do zvýšené nabídky lisů na mezistěny. 
Nicméně zvýšená nabídka lisů na  mezistěny se nepromítla 
do  snížení jejich ceny v  důsledku zvýšení poptávky. Skandál 
se včelím voskem v Německu se stal i stejnojmenným názvem 
přednášky, kterou na symposiu přednesl Dr. Sebastian Spiwok 
(Německo). Celosvětově diskutovanou problematikou se stá-
vá změna klimatu ve vztahu ke včelařství. Stěžejní přednášky 
na toto téma přednesli Etienne Bruneau (Belgie) a Prof. Qingy-
um Diao (Čína). Jednacím jazykem byla angličtina, němčina 
a francouzština.
Na  své si na  tomto kongresu přišli i  drobní včelaři kutilové. 
Řada drobných vystavovatelů v rámci svých expozic vystavo-

vala praktická řešení svých myšlenek, o kterých s ochotou ne-
jen diskutovali, ale umožnili i pořízení fotodokumentace. 
BEECOME 2018 se tak stal místem setkání nejen drobných vče-
lařů, komerčních včelařů, pracovníků v  oblasti výzkumu, ale 
i zástupců národních a evropských institucí. 

doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.  
předseda ČSV, z. s. ZO Adamov 

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 duben 2018
Pátek 6. 4. Fotoden – ty fotíš – my tiskneme – 
společně vystavujeme
Pátek 13. 4. Pojďme na hřiště
Středa 18. 4. Beseda o Graffiti – nástrahy, legály
Po – St 23. – 25. 4. Výroba čarodějnice k upálení 
Pátek 27. 4 Výzdoba ZZ – přines návrh – k dispozici 
lihovky, spreje, barvy…
Pondělí 30. 4. Pálení čarodějnic na Sklaďáku – 
špekáčky s sebou

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na DUBEN:
Středa 4. 4. 2018
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Tvořivé odpoledne s papírem. S sebou si přineste temperové 
barvy. Od 15:00 hodin.

Úterý 10. 4. 2018
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ 
V 16:30 hodin v prostorách Městského klubu mládeže.
Pro děti a mládež od 12 let.

Čtvrtek 19. 4. 2018
ZDOBENÁ TRIČKA 
Zažehlování voskovek na  trička. S  sebou si přineste tričko 
nebo různé bavlněné látky, které chcete touto metodou ozdo-
bit. Tvořit budeme od 15:00 hodin.

Pátek 27. 4. 2018
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Od  15:30 hodin na  hřišti za  ZŠ Ronovská. Program: hry pro 
děti, tvořivá dílna, soutěž o nej.. čarodějnický převlek. Pro děti 
bude připravené kynuté těsto k  opékání oblíbených „hadů“. 
Ostatní dobroty na opékání si doneste vlastní.
V případě deštivého počasí bude akce zrušena. 

Včelařský obleček pro nejmenší - 
„včelařské dupačky“  - zájem je třeba 
probouzet od útlého věku, je to investice 
pro budoucnost celé společnosti.
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov

www.adamov.cz
mkm@adamov.cz

Vás srdečně zve na 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
v pátek 27. 4. 2018 

začátek v 15:30 na hřišti za ZŠ Ronovská 
Program :    - hry pro děti, tvořivá dílna 

       - soutěž o nej čarodějnický převlek 

                 - opékání hadů z kynutého těsta, ostatní dobroty si doneste vlastní 

 

        V případě deštivého počasí akce zrušena. 
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Kultura

Termíny bohoslužeb 
V KOSTELE V ADAMOVĚ O VELIKONOCÍCH
29. března  ZELENÝ ČTVRTEK v 17:00 hodin
30. března  VELKÝ PÁTEK v 17:00 hodin
31. března  BÍLÁ SOBOTA v 18:00 hodin
1. dubna  NEDĚLE VELIKONOČNÍ v 8:30 hodin
2. dubna  PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ v 8:30 hodin
Ve čtvrtek 5. dubna se koná bohoslužba v 16:00 hodin v salon-
ku MKS na Ptačině.

Z adamovské farnosti
Náš kostel zažije letos o Velikonocích křest dvou dospělých lidí 
z  Adamova, kteří se na  tuto svátost dlouhý čas připravovali. 
Dovolte malé ohlédnutí za tím, co všechno znamená křest pro 
život dítěte.
Jak velkou radost udělá dítěti krásně zabalený dárek. Jeho 
ruce se sápou po obalu, ještě ani zcela nedořeklo ono kouzel-
né slovíčko a už dárek rozbaluje, celé netrpělivé dychtí po tom 
znát obsah lásky daru, třeba od  svých rodičů. Křest je pro 
mnohé z nás velkým darem, který jsme přijali už kdysi dávno, 
a přesto ještě nebyl otevřen. Máme dárek, balíček, ale nepo-
známe dar, který obsahuje: nevíme, že jsme bohatí; nevíme, že 
je třeba děkovat; nevíme, že se máme radovat, jenom proto, 
že jsme dar neotevřeli. Jsme dětmi Božími, ale nevíme o tom. 
Vyrůstají pokřtění lidé, kteří přijali tuto svátost jen jako pou-
hou nutnost, pro možnost mít první svaté přijímání, jednou 
svatbu a později snad i pohřeb v katolickém kostele. Nepozna-
li nikdy bohatství této svátosti, neboť ji redukovali na  jakési 
křesťanské minimum. Dostali dar, ale nenalezli v sobě touhu 
po jeho rozbalení, odkrytí a poznání skutečného obdarování. 
U dětí by nás to mrzelo a bylo by nám divné, kdyby nechtěly 
rozbalit dárek, který jsme jim darovali, dalekosáhle bychom je 
učili zacházet s novou věcí, až by pochopily její význam a smy-
sl. Vydrželi bychom tak dlouho, až by jejich tváře vykouzlily 
úsměv značící radost z obdarování. 
Křest dítěte, pravda, oslavíme s  celou rodinou, ale když dítě 
roste, dokážeme mu osvětlit význam tohoto obdarování? 
Oslava již dávno skončila a je zapomenuta, ale dar zůstává, ten 
nekončí s úklidem po rodinné sešlosti strýčků a tetiček. To nej-
důležitější je vtisknuto tak hluboko v nitru člověka, že jej nic 
nedokáže smazat. 

Vzpomínka
Dne 1. dubna uplyne rok od úmr-
tí pana Miroslava Hedla. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku. 

Za vzpomínku děkují syn 
a dcera s rodinami.

Dne 2. dubna uplyne 10 let 
od chvíle, kdy nás navždy opustil 
pan Miloslav Janča.

Za vzpomínku děkuje 
syn Miloslav.

Dne 15. dubna uplyne neuvěři-
telných pět let ode dne, kdy nás 
navždy opustil pan Jiří Janás. 

S úctou a láskou stále 
vzpomíná manželka 

a dcera s rodinou. 

Dne 15. dubna vzpomeneme 24. 
smutné výročí úmrtí a 24. dubna 
by se dožil 100 roků náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan Sta-
nislav Broža. 

Vzpomínají synové Stanislav 
a Jiří s rodinami.

Dny plynou jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapo-
menout.
Dne 15. dubna vzpomeneme 
páté smutné výročí úmrtí pana 
Jana André. 

S láskou vzpomíná manželka 
Drahoslava, syn Dušan 

a dcera Jana s rodinami.

Dne 21. dubna uplynou tři roky, 
co nás opustil náš milovaný man-
žel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan Karel Petýrek. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka, syn Karel a dcera 

Lenka s rodinami.

Odešla jsi tak náhle, zřejmě si to 
osud přál. V našich srdcích však zů-
stáváš dál. Už jen kytičku na hrob 
ti můžeme dát, zapálit svíci a  tiše 
s láskou vzpomínat.

Dne 21. dubna uplyne rok 
od  úmrtí paní Jaroslavy Kocour-
kové. Kdo jste ji znali, vzpomeň-
te s námi. 

Stále vzpomínají 
děti s rodinami.
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Oživme tedy vědomí velikosti Božího obdarování, které jsme 
sice přijali již kdysi dávno, ale přesto zůstává tím nejdůleži-
tějším, co nám rodiče mohli dát - účast na  životě nejen zde 
na této zemi, ale jednou i ve štěstí a kráse samotné Boží blíz-
kosti. 
Možná již trochu chápeme slova Řehoře Naziánského: Křest je 
nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů ... Nazýváme 
ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem nesmrtel-
nosti, obmytím znovuzrození, pečetí a vším, co je nejcen-
nější. Dar, protože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, 
protože je udělován i viníkům; křest, protože hřích je pohřben 
do vody; pomazání, protože je svatý a královský (takoví jsou 
ti, kdo jsou pomazáni); osvícení, protože je oslnivým světlem; 
šat, protože zakrývá naši hanbu; obmytí, protože nás umývá; 
pečeť, protože nás chrání a je znamením Boží svrchovanosti. 
Přeji Vám radost nad rozbalováním tohoto nejdůležitějšího ži-
votního daru 

P. Pavel Lazárek

Pozvánka na výstavu
Antonín Čalkovský - OHLÉDNUTÍ
Na  duben připravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek 
ve  výstavní síni Společenského centra MKS v  Adamově vý-
stavu prací prof.  Antonína Čalkovského, kterou jsme nazvali 
Ohlédnutí. Je to pohled do různorodé a bohaté výtvarné tvor-
by významného moravského malíře. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v neděli 8. dubna v 15:00 hodin. Výstavu uvede 
Dagmar Šultesová a Jaroslav Budiš, vystoupí Martina Komín-
ková - flétny. K návštěvě jste zváni od 8. 4. do 17. 4. 2018, a to 
v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 
do 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.
Prof.  Antonín Čalkovský se narodil roku 1933 ve  Vítovicích 
u  Rousínova. Od  mládí tíhnul ke  dvěma životním zálibám 
- malbě a  letadlům. Při studiu na  Reálném gymnáziu v  Brně 
tak zušlechťoval um malby u prof. Otakara Zeminy a zároveň 
navštěvoval letecký modelářský kroužek a  později i  plach-
til na  větroních. Přestože shodou rodinných okolností zůstal 
v  Brně a  dal přednost studiu a  později pedagogické činnos-
ti v oboru konstrukce letadel na Vojenské technické akademii 
před AVU v Praze, navštěvoval večerní kurzy Školy uměleckých 
řemesel a později se stal členem několika uměleckých skupin, 
čímž se etabloval do  řad profesionálních umělců. Počátkem 
šedesátých let začínal vystavovat a  sbíral první úspěchy, jež 
však rychle přerušil článek v Rovnosti, který kritizoval jeho od-
klon od socialistického realismu k experimentu a ovlivnil tak 
velmi negativně jeho výstavní, ale i profesní život až do roku 
1989.

Dílo Antonína Čalkovského lze rozčlenit na pět tvůrčích obdo-
bí přirozeně se dělících do dekád, které se od sebe odlišují ne-
jen zvolenou technikou malby, ale i celkovým pojetím zobra-
zení témat. Na výstavě, zde v Adamově, vám představíme ob-
razy ze tří různých období malířova života. Zastoupena bude 
jak realistická, tak abstraktní tvorba. První soubor maleb bude 
zahrnovat obrazy z  padesátých let 20. století, druhý soubor 
bude obsahovat pastely ze 70. let 20. století a poslední zastou-
pený soubor představí díla z let devadesátých tvořená ojedi-
nělou technikou olejopryskyřičné emulze. 
Cyklu obrazů z padesátých let dominují monochromní olejo-
malby na kartonu v tónech šedé, šedozelené a jemně růžové. 
Snové obrazy s obrysy postav, stromů a budov vyzařují me-
lancholii a  klid. Pečlivě promyšlená kompozice je podtržena 
jednobarevným vyvedením ploch, které umocňují pocitovou 
složku obrazu. V malbách z roku 1959 pak malíř rozehrává hru 
s plochami a odklání se k úplné abstrakci, která se stane v bu-
doucnu dominantním způsobem vyjádření v jeho tvorbě. 
Pastelové obrazy ze 70. let 20. století jsou inspirovány po-
bytem v  Egyptě, kde malíř působil osm let na  Military Tech-
nical College v  Káhiře. Pouštní krajina, umění a  architektura 
starých Egypťanů ho velmi silně ovlivnily. V  tomto období 
vznikají lyrické obrazy velmi krásné barevnosti znázorňující 
pouštní duny, západy slunce nad pouštní krajinou, egyptské 
vesnice či ženy zahalené v hábitech. Bohatá barevnost spolu 
s  nevšedními náměty vytvářejí ojedinělý cyklus obrazů. Ne 
neprávem je autor nazýván malířem pouště. 
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Poslední cyklus maleb adamovské výstavy spadá do 90. let 20. 
století a představuje abstraktní díla tvořená technikou olejo-
pryskyřičné emulze, kterou objevili bratři Van Eyckové. Pro ni 
je charakteristické nanášení mnoha vrstev pigmentu a emul-
ze, což způsobuje prosvítání spodních vrstev malby a vnitřní 
jas, který vyzařují. Touto technikou v současnosti již nikdo ne-
tvoří. Je velmi časově a technologicky náročná. 
Antonín Čalkovský byl renesančním člověkem. Četl filozofická 
díla, zabýval se teorií hry, psal básně. Zemřel 8. března roku 
2005, a proto se s ním můžete setkat už jen skrze obrazy. Byl 
to výjimečný člověk a  každé setkání s  ním bylo obohacující. 
A já doufám, že Vaše setkání s ním skrze jeho obrazy Vám vy-
jeví stejnou hloubku a moudrost. V jeho obrazech se setkává 
intelekt vědce, moudrost filozofa a cit umělce. Rozehrává před 
Vámi hru myšlenky, barvy, kompozice. Jeho styl je naprosto je-
dinečný, nelze jej zařadit k určité vlně či uměleckému trendu. 
Je jedním z těch umělců své doby, pro které je nutné niterné 
sdělení. Jeho obrazy nejsou jen dekorativní, ale podmaňují si 
prostor, ve kterém jsou vystaveny a vnášejí do něj atmosféru.

Mgr. Dagmar Šultesová

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 duben jsme pro vás připravili:
 Î 5. dubna 2018 
DOPOLEDNE 
S POHÁDKOU:  
JARO S ČÁPEM

 • sál MKS Adamov, začátek 
v 8:45 hodin, vstupné 40 Kč
 • výstavní síň MKS na Horce,  
začátek v 10:45 hodin

vstupné 40 Kč 
V dubnu za dětmi s pohádkou zavítá Divadlo Úsměv Ludmily 
Frištenské z Prahy. Pro děti je připraveno povídání o jaru. 

 Î  5. dubna 2018  
TEN DĚLÁ TO  
A TEN ZAS TOHLE…

sál MKS Adamov, začátek 
v 17:00 hodin, vstupné 30 Kč
Zveme vás na  čtvrté pose-
zení u kávy s trojicí lidí, kte-
ří mají zajímavé povolání 

nebo koníčka. Poté, co za  pomoci malé nápovědy odtajníte 
naše hosty, si s nimi budeme o jejich práci a koníčcích povídat. 
Určitě se opět dozvíte spoustu nových informací…

 Î 6. dubna 2018 KABARET NOHAVICA
zájezd do divadla Radost v Brně, začátek představení v 19:00 
hodin 
Připomínáme přihlášeným i novým zájemcům o návštěvu di-
vadla Radost v Brně, že náhradní termín za zrušení představe-
ní Kabaret Nohavica je v pátek, 6. dubna. 

 Î 9. dubna 2018 „TÁTOVA VOLHA“
zájezd do  kina Blansko, začá-
tek promítání v 17:30 hodin 
Ostatní informace při přihlá-
šení. 
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliš-
ka Balzerová) nečekaně ovdo-
věla. Ludvík se jí ani nestačil 
svěřit s  tím, že kromě jejich 
dcery Terezy (Tatiana Vilhel-
mová), má ještě stejně staré-
ho nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá 
a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá neče-
kané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní 
život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. 
Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha 
GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, 
Eva Holubová, Hana Maciuchová)…
Cena zájezdu: 100 Kč

SESTRY CHALUPOVY
„ELEGANCE PRVNÍ 

REPUBLIKY“
DOBY, KDY JEŠTĚ ŽILI KAVALÍŘI 

A SLUŠNOST, ZDVOŘILOST A DOBRÉ 
MRAVY BYLY ZÁKONEM…

19. dubna 2018  
v 17 hodin v sále MKS na Ptačině
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 Î 12. dubna 2018 „KDO JE PAN SCHMITT?“ 
zájezd do  Mahenova divadla v  Brně, začátek představení 
v 10:00 hodin 
Máme pro vás další nabídku patřit mezi úplně první diváky no-
vého představení Národního divadla Brno – zúčastnit se veřej-
né generálky.
Moderní francouzská komedie s  feydeauovsko-ionescovskou 
omáčkou, ochucená pinterovským a  kafkovským kořením. 
Manželé Bélierovi doma večeří, když tu náhle zazvoní telefon! 
Na tom by nemuselo být nic podivného, jenže oni až dodnes 
žádnou pevnou linku neměli. S  překvapením najdou zapo-
jený aparát, zvednou sluchátko a  hlas na  druhé straně chce 
mluvit s jistým panem Schmittem. Jenže kdo je pan Schmitt? 
I domovník manžele, kteří jsou přesvědčeni, že jsou Bélierovi, 
identifikuje jako Schmittovy. Panika, která se zmocní manžel-
ského páru, vyvolá nejen sérii komických situací, ale zároveň 
také rozvíří spirálu otázek po vlastní identitě a smyslu bytí...

 Î 16. dubna 2018 „PEPA“
zájezd do kina Blansko, začátek promítání v 17:30 hodin 
Ostatní informace při přihlášení. 
Nový život začíná po  padesátce, věří hrdina komedie Pepa, 
kterého ztvárnil Michal Suchánek. Jenže vzpoura ušlápnutého 
manžela, otce a úředníka vede celou sérií pokusů a omylů…
Cena zájezdu: 100 Kč

 Î 23. dubna 2018 
„TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA“

zájezd do Divadla na Orlí v Brně, začátek představení v 19:00 
hodin
Muzikálová komedie

Kdo z nás si nikdy nepsal deník? Adrian Mole, kterému je prá-
vě 13 a  ¾, si zaznamenává všechno, co se kolem něj děje. 
Nejtěžší okamžiky v  životě, které zažil každý z  nás – dět-
ství mizí v  dáli, hormony se bouří, rodiče se rozvádějí, a  na-
víc problémy s pletí. Ještěže jsou na světě prsaté spolužačky. 
Retro muzikálová komedie podle kultovní knihy Sue Town-
sendové. Úsměvný příběh o  nástrahách dospívání se spous-
tou dobových hitů osmdesátých let opatřených novými origi-
nálními písňovými texty.
Cena zájezdu: 150 Kč – děti, studenti, senioři, 200 Kč – dospělí

 Î 26. dubna 2018 „JARNÍ ETAPA VÝSTAVY FLORA 
OLOMOUC“ 

zájezd 
Ostatní informace při přihlášení. 
Zveme vás k návštěvě výstavy květin Flora Olomouc. Návštěv-
níci se mohou mimo jiné těšit na  velkou expozici Svazu 
květinářů a floristů ČR, zajímavé exponáty soutěže v aran-
žování květin, krásnou jarní květinovou přehlídku i bezplatné 
odborné poradenství v  samostatném pavilonu Českého za-
hrádkářského svazu. Součástí jarní Flory bude rovněž odborný 
a zábavný doprovodný program. 

Nabídka volnočasé aktivity 
– cvičení zumby…
Pokud čekáte na  slíbený kurz cvičení zumby, máme pro vás 
dobrou zprávu. V  polovině dubna by měl být zahájen slibo-
vaný kurz (5 lekcí). Bližší informace vám sdělíme na  tel. č. 
607 518 104. 
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Ze školních tříd
MŠ Komenského 6

Zima v MŠ
Zima byla mezi námi, ale už je za horami ….??!!
A  co jsme dělali přes zimu v  naší mateřské škole na  Komen-
ského 6?
Zkrátka jsme nespali, jako nějaké berušky nebo broučci. My 
jsme si o  zimě povídali, kreslili, učili se básničky, písničky se 
zimní tematikou, četli si pohádky, tancovali, hráli hry.
Chodili jsme na vycházky, pozorovali přírodu a povídali si o ní.
Také na naší školní zahrádce bylo veselo. Stavěli jsme sněhu-
láky, klouzali se, jezdili na lopatě, zkrátka jsme si užívali letoš-
ní sněhové nadílky. Nezapomněli jsme nasypat ptáčkům něco 
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dobrého do krmítka, aby nás mohli na jaře přivítat pěknou „pí-
sničkou“.
Na „Bílý den“ jsme se všichni oblékli do bílého a byla na chvíli 
„zima“ i uvnitř mateřské školy.
Hned v  lednu k  nám do  MŠ přijel kouzelník se svými kouzly 
a vykouzlil nám malého bílého králíčka, což se všem dětem ná-
ramně líbilo a nejraději by si ho hned vzaly domů. Samozřejmě 
nám předvedl i jiná kouzla, která se nám líbila.
Také jsme se vypravili do divadla „Radost“ v Brně, na pohádku 
„Tři čuníci“.
A to už jsme se těšili na 15. únor, kdy jsme se převlékli do kar-
nevalových masek, o které se postaraly především naše ma-
minky, a prožili netradiční karnevalové veselí s živou hudbou.
1. březen byl hodně důležitý především pro naše předškoláč-
ky. Šli se podívat na své kamarády do 1. třídy základní školy, 
aby na vlastní oči viděli, co je od září vlastně čeká a co se jejich 
kamarádi ve škole již naučili.
Moc se jim ve  škole líbilo a  už se všichni těší, až zasednou 
do školních lavic. 
Zima už je za horami a co nás čeká na jaře …..?
To až příště!

ZŠ Ronovská

Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik pro první stupeň byl letos napínavě očekáván, 
původní termín musel být odložen kvůli velice nízkým teplo-
tám. Plni očekávání se ve  středu 7. března sešli žáci prvního 
stupně z Ronovské, naložili svoje lyže a batohy do autobusu 
a vyrazili na cestu. Čekala nás již tradiční třídenní výuka lyžo-
vání ve Skiareálu Olešnice na Moravě. Počasí nám přálo, sněhu 
bylo i přes skoro jarní datum dostatek, na svahu se proháně-
lo jen pár lyžařů. Po příjezdu se všichni rozdělili do družstev 
a vypuklo lyžování. Dětí jelo 43 a z toho 17 se na lyže postavi-
lo poprvé. Ti žáci, kteří již lyžovat umí, si osvěžili znalosti z let 
minulých a pracovali na zlepšování techniky. Velký kus práce 
za  sebou mají opět ti nejmenší. Všichni se proháněli po  vel-
kém kopci a  očka jim radostně svítila. Závěrečný den kurzu 
naši malí sjezdaři absolvovali „obří slalom“. Vyhodnoceni byli 
nakonec všichni lyžaři a každý dostal medaili a batoh. Nebyl 
nikdo, kdo by si nezasloužil velkou pochvalu. K realizaci kurzu 
jsme již podruhé využili instruktory místní lyžařské školy. Vel-
ký dík patří kolegům, instruktorům a rodičům za ochotu a po-
moc. Těšíme se opět za rok… 

Mgr. Lenka Dohová

ZŠ Komenského

Lyžařské kurzy
V pondělí 29. ledna se na autobusové zastávce před školou se-
šlo opět velké množství malých lyžařských nadšenců. Lyžař-
ského kurzu se zúčastnilo celkem 43 dětí z 1. až 4. třídy. V le-
tošním roce nás nepotrápila žádná velká zima i sněhu bylo po-
skrovnu, ale na to, abychom se naučili lyžovat, to stačilo. 
O pět týdnů později nás čekal další lyžařský kurz, tentokrát ur-
čený pro žáky 5. – 9. tříd. Několik let se bohužel nedařilo kurz 
zorganizovat pro nedostatečný zájem dětí. V  tomto roce se 
na  kurz přihlásilo 45 dětí, takže jsme mohli kurz uskutečnit. 
I když termín kurzu by spíš odpovídal jarní škole v přírodě, při-
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vítaly nás Čenkovice zasněženými a upravenými sjezdovkami. 
Počasí nám také předvedlo, že na horách se mění velmi rychle, 
takže jsme si vyzkoušeli vše – lyžování v dešti, v mlze i za slu-
níčka. 
Týden utekl jako voda a my se v pořádku, unaveni, ale spoko-
jeni, vrátili opět zpět.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří dě-
tem umožnili se lyžařského kurzu zúčastnit – společně s „Ro-
novskou“ se lyžovat vypravilo 132 dětí. 
Nesmím opomenout vyslovit i velký dík svým kolegům, kte-
ří mi s organizací a hladkým průběhem obou kurzů pomohli. 

 Mgr. Helena Ličková

MŠ Jilemnického

Kejklíř
Přijel kejklíř do školky!
Nechte si jen bačkorky,

sejdeme se všichni spolu,
potěší mateřskou školu. 

Usedneme na lavičky,
zamknem pusu na dva klíčky.

Kejklíř Vlasta dělá kusy,
potřebuje dva pokusy?

Kdepak, všechno se mu daří, 
žonglování, diabolo,

symfonie mnoha tváří,
co je to za zvláštní kolo?

Vlasta chodí po rukou 
a to vše se zárukou,
že zapojí také děti,

do své show a už to letí.

Balónky a loutka pštrosa,
spousta vtípků, samá glosa.

Trik s koštětem, balanc, míčky,

sledujem s přivřenými víčky.

Hodně srandy, samý vtípek,
opravdu legrační týpek.

Zážitek teď všichni máme,
naposledy zamáváme.

Mgr. Ivana Drlíková

ZŠ Komenského

Školní kolo recitační soutěže
V úterý 6. března 2018 proběho v naší škole školní kolo recitač-
ní soutěže. Letošní ročník dosti ohrozila chřipková epidemie, 
protože většina soutěžících z  druhého stupně onemocněla 
a soutěže se nezúčastnila. I přesto jsme byli svědky skvělých 
výkonů, často téměř hereckých. Celkem se školního kola reci-
tační soutěže zúčastnilo 34 žáků naší školy. 
Porota měla i letos velmi těžké rozhodování, výkony byly vel-
mi vyrovnané a  všichni byli skvěle připraveni. Doufám, že si 
úterní poetické odpoledne všichni užili a už teď se těší na další 
kolo, které proběhne opět za rok. 

Výsledky školního kola recitační soutěže 

0. kategorie (1. ročník)
1. místo:  David Hreňo 1.A
2. místo: Svatopluk Šlechta  1.B
3. místo: Lucie Šmídová 1.A
 Matouš Finda 1.A

1. kategorie (2. a 3. ročník)
1. místo:  Markéta Juřičková  2.B
2. místo: Filip Belžík   2.A
3. místo:  Lenka Štrajtová 2.A

2. kategorie (4. a 5. ročník)
1. místo:  Veronika Slivoňová 5.B
2. místo: Juliana Matulová 4.A
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3. místo: Tereza Ličková 5.B
 Romana Drncová  5.A

3. kategorie (6. a 7. ročník)
1. místo:  Martin Lička  6.A
2. místo: Jakub Fojt   7.A
3. místo: Martin Dolníček 7.A

4. kategorie (8. a 9. ročník)
1. místo:  Ažběta Mašijová 9.A
2. místo: Barbora Skirková 9.A

Mgr. Helena Ličková

Ples ZŠ a MŠ Adamov
Tóny písně „Because of you“ od Kelly Clarkson oficiálně zahá-
jily 17. 2. 2018 již XIX. školní ples ve  zrekonstruovaných pro-
storách Městského kulturního střediska v  Adamově. Tuto 
skladbu si pro svoji polonézu zvolili žáci devátého ročníku do-
plnění osmáky a sedmáky. Již tak emocemi plnou atmosféru 
povznesli tanečníci předáním kytice růží paní učitelce Marii 
Klepárníkové, choreografce a  trenérce nejen tohoto vystou-
pení, ale také následujícího moderního tance dívek ze sedmé-
ho a  osmého ročníku. Nechybělo také vystoupení mladších 
a starších mažoretek a nově jsme se „rozvlnili“ v  rytmu břiš-
ních tanců.
Bohatá tombola, včetně té půlnoční, známá hudební skupina 
Tom Sawyer band, chutné občerstvení a  dobré pití, setkání 
starých známých ze školních lavic, ale také učitelů s  bývalý-
mi žáky, určitě přispěly k příjemné atmosféře, která provázela 
celý školní ples.
Děkujeme tímto všem sponzorům za  poskytnuté dary, za-
městnancům školy za přípravu plesu a vám všem, že jste přišli 
a dobře se bavili a těšíme se v příštím roce na shledanou na ju-
bilejním dvacátém plesu naší školy.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Adamov Monika Nejezchlebová

Halová kopaná
Okresní přebor žáků základních škol 20. - 22. 2. 2018
Letošního 22. ročníku turnaje s nejdelší tradicí v Adamově se 
zúčastnilo 14 škol okresu Blansko.
Turnaj byl organizačně zajišťován ZŠ a MŠ Adamov za přispě-
ní AŠSK.
Naši žáci ve  skupině nejprve prohráli dva zápasy: s  Rájcem-
-Jestřebí 0:1 a pak s Gymnáziem Blansko 2:4, a to i přesto, že 
po prvním poločase vedli 2:0. První branka našeho týmu, kdy 
brankář Vojta Kubín dal gól přes celé hřiště, stála za potlesk. 
Bohužel na Vojtu navázal jen Ondra Kos dorážkou střely spo-
luhráče, v dalším průběhu turnaje se už nikdo za Adamov ne-
trefil. V posledním utkání jsme remizovali se ZŠ Křtiny 0:0. Pří-
jemným oživením turnaje byla ZŠ Lipovec, kterou reprezento-
valy tři dívky. Nevedly si vůbec špatně, jedna z nich dokonce 
vstřelila branku.
Čtyřčlenné finále hrály školy z různých obcí okresu. Zaslouže-
ně vyhrála ZŠ náměstí 9. května z Boskovic, která poslední tři 
roky předváděla nejlepší kopanou. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Vojtěch Stupinský z  Jedovnic. Nejlepším střelcem 
turnaje se stal Jan Souček s  13 brankami ze ZŠ a  MŠ Rájec-
-Jestřebí, která skončila na druhém místě.
Závěrečná bilance turnaje: odehráno 28 utkání

Pořadí finálové skupiny: 
1. ZŠ 9. května Boskovice
2. ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
3. ZŠ Jedovnice
4. ZŠ TGM Blansko
ZŠ a MŠ Adamov: 2 prohry a 1 remíza
skóre 2:5
střelci: Vojtěch Kubín a Ondřej Kos
Sestava Adamova: Vojta Kubín, Adam Prudík, Tomáš Poláček, 
David Křenek, Lukáš Ševčík, Petr Doha, Václav Janoušek, Jakub 
Pilař, Marco Unčík, Ondra Kos, Matyáš Polzer

Z utkání Adamov – Křtiny
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K  hladkému průběhu turnaje přispěli velmi dobří rozhodčí: 
pan Jiří Němec a pan Zdeněk Handl. S organizací turnaje vý-
razně pomohli žáci naší školy Vojta Kubín, Nancy Didi, Barbo-
ra Skirková a Alžběta Mašíjová jako zapisovatelé a časoměřiči.

 Aleš Spurný

ZŠ Komenského

Věra
Sedminásobná olympijská vítězka. Žena, která si celý život stá-
la za svým a neustoupila ze svého přesvědčení, i když ji to stálo 
její postavení. Překonávání překážek a  těžké životní zkoušky 
byly součástí jejího života. Už víte, o kom je řeč? Ano, je to Věra 

Čáslavská. Její příběh se stal předlohou pro divadelní zpraco-
vání uvedené před několika dny na prknech divadla Reduta. 
Mnohem důležitější než pouhý životopis však bylo sdělení po-
selství příběhu jejího života. Odhodlání a odvaha, síla, se kte-
rou snášela všechna příkoří, nám mohou být v  dnešní době 
vzorem. Jako držitelka samurajského meče, který dostala 
na olympiádě v Tokiu, zůstala nezlomenou. 
Rádi bychom poděkovali paní Králíčkové z MKS, díky které se 
také žáci devátého ročníku naší školy mohli na chvíli stát sou-
částí tohoto příběhu na generální zkoušce tohoto představe-
ní a z různých souvislostí se seznámit s dobou a silnou ženou, 
které znají jen z vyprávění. 

Monika Nejezchlebová

Ze sportu
Hokejisté Spartaku Adamov 
zahájili boje Play Off o umístění
Spartak Adamov - TJ Sokol Černá Hora 6:6 
(3:3, 2:1, 1:2)
Góly a asistence za Adamov: Juřena (Vorel), Vorel (Hanáček), 
Klíma Pavel (Vorel), Šmahel (Hanáček), Hanáček (Vorel), Tou-
far (Kilián)
Mužstva vstoupila do bojů Play Off o umístění. Postavení v zá-
věrečné tabulce základní části nám určilo soupeře z  Černé 
Hory. Soupeř v závěru základní části dosahoval velice dobrých 
výsledů a porážel jednoho favorita za druhým. Z tohoto důvo-

du se dal očekávat urputný boj, což i potvrdil hned úvod zá-
pasu. 
Soupeř od úvodního buly začal zostra a vytvořil si tlak. Po ně-
kolika střídáních se hra vyrovnala a Adamov šel do vedení pře-
krásnou střelou Juřeny od modré. Zanedlouho sice soupeř vy-
rovnal z náhodné akce. Taktovky se ujal náš první útok a góly 
Vorla a  Klímy strhl vedení na  naši stranu. Vedení naše hráče 
uspalo a místo toho, aby pokračovali v nátlakové hře, tlak po-
levil. Soupeř toho ihned využil a do konce třetiny srovnal. Vy-
rovnání stihl za 9 vteřin.
Druhou část začal lépe soupeř a zvýšil vedení. Adamov zabral 
a do konce třetiny otočil skóre ve svůj prospěch. 
Když na  začátku poslední části hry zvyšoval Toufar po  pře-
krásné přihrávce Kiliána, zdálo se rozhodnuto. Jenomže hráči 
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Adamova se nepoučili z průběhu první třetiny. Znova polevili 
a soupeř dokázal trestat tak jako v první části. Vyrovnal skóre 
a měl i další šance. Do konce zápasu se již netrefilo do sítě žád-
né z mužstev a ten skončil dělbou bodů. 
V  Play Off se nejezdí nájezdy, a  tak o  postupu do  další části 
rozhodne odveta. 
Vinou virózy chyběli klíčoví hráči a někteří nastoupili se sebe-
zapřením. Doufám, že do  odvety nastoupíme v  kompletním 
složení a postoupíme do dalších bojů o vyšší umístění. 

TJ Sokol Černá Hora - Spartak Adamov 6:9  
(2:1, 1:5, 3:3)
Góly a  asistence za  Adamov: 4x Hanáček (2x Vorel, Dvořák, 
Klíma Pavel), 4x Vorel (3x Hanáček, Klíma Pavel), Klíma Pavel 
(Vorel)
Před vhozením úvodního buly si všichni přítomni uctili minu-
tou ticha památku na zesnulého pana Přemysla Vespalce. 
Tentokrát šel ihned po buly do tlaku Adamov. Od páté minuty 
se hra vyrovnala a šance byly na jedné i druhé straně. Soupeř 
převzal v druhé polovině třetiny iniciativu, dobře bruslil a šel 
do dvoubrankového vedení. Adamov korigoval gólem do šat-
ny necelou půl minutu před sirénou. 
V kabině si situace na ledě hráči vyříkali, vůdce Vorel zvedl hlas 
a  zavelel. Do  další části mužstvo nastoupilo jako vyměněné. 
Obrat zápasu zařídil první útok, který se podílel na všech pěti 
gólech druhé třetiny. Ostatní útoky hrály dle taktických poky-
nů kvalitně a neinkasovaly. Dá se říct, že soukolí do sebe za-
padlo.
V  závěrečné části zápasu podřídil Adamov výhře vše a  na-
stoupil pouze na dvě pětky. Sice hned v úvodu domácí snížili 
na rozdíl jediného gólu, ale znovu Vorel a Hanáček pálili ostrý-
mi. Hráči Černé Hory již hráli vabank. Zde nejlepší hráč zápasu 
Vorel ukázal, jaké obrovské zkušenosti má a jak je nepostrada-
telný pro mužstvo. Podržel puk, nikomu ho nepůjčil a našetřil 
spoustu času. Domácí to v závěru zkoušeli i bez brankáře. Naše 
obrana vzala soupeři kotouč, kterého se zmocnil Hanáček, ten 
posunul na Vorla a bylo definitivně rozhodnuto. 
Vítězstvím jsme postoupili do zápasu o 5. místo, kde změříme 
síly s hráči z Hrušek.
Zápas začíná v sobotu 3. 3. 2018 ve 20:00 hod. na ZS Blansko. 

Utkání o 5. místo
Spartak Adamov - Tatran Hrušky 3:2 po SN  
(0:0, 0:0, 2:2) 
Prodloužení nerozhodlo a skončilo bez gólu, rozhodly samo-
statné nájezdy.
Góly a asistence za Adamov: Gistr (Klíma Pavel), Kilián (Klíma 
Pavel), Zubíček (rozhodující samostatný nájezd)

Domácí mužstvo nastoupilo do zápasu pouze s 11 hráči, sou-
peř zase posílen o  dva elitní útočníky z  vyšších soutěží. Hra 
byla vyrovnaná i když opatrná z obou stran. Víc šancí měl Ada-
mov, ale ne a ne se trefit. Vyložené gólovky promarnil Klíma, 
Kilián i Hanáček. 
V  druhé části hry si vytvořil více šancí soupeř z  Hrušek, ale 
vždy ztroskotal na výtečném brankáři Dobešovi. Po dvou tře-
tinách byl stav nerozhodný 0:0.
Ve  třetí třetině šel Adamov do  vedení gólem Gistra, který si 
sjel ke kruhům. Tam ho našel Klíma překrásným pasem. Sou-
peř zredukoval sestavu a své elitní útočníky posílal neustále 
na  led. Z výkonu Dobeše již útočníci ztráceli nervy … Nako-
nec po dlouhém dobývání branky se Hruškám podařilo vyrov-
nat. Střelec vyrovnávajícího gólu byl při chuti a  zanedlouho 
přidal další. Tři a půl minuty před koncem závěrečné třetiny si 
vzal domácí trenér oddechový čas. Vysvětlil strategii a poslal 
na led to nejlepší. Kilián vyhrál veledůležité vhazování. Vše di-
rigoval od modré Zubíček. Natáhl na sebe dva hráče, násled-
ně posunul puk na Klímu. Ten zajel za branku a na první tyči 
přihrál před branku, kde stál volný Kilián a střelou nad beton 
překonal brankáře hostí a  srovnal. Do  konce třetiny se hrálo 
opatrně a gól již nepadl.
Následovalo pětiminutové prodloužení 3 na  3. Gól nepadl 
a následovaly samostatné nájezdy.
Jako první začínal soupeř a šel do vedení. Za Adamov jel Haná-
ček a vyrovnal. Druhý nájezd soupeři Dobeš kryl. Za Adamov 
jel velezkušený Zubíček a proměnil. Třetí nájezd musel soupeř 
dát. Rozjel se nejlepší hráč hostů, ale Dobeš bravurně zlikvi-
doval. 
Adamov slavil vítězství a celkové 5. místo v soutěži.

za hokejový oddíl Spartak Adamov Alois Kožený

Střípky z historie 
adamovského sportu, 15. díl
Novodobější dějiny volejbalu v Adamově se začaly psát od po-
čátku padesátých let minulého století. Hráli ho muži i  ženy, 
kterým se budu uceleně věnovat nejprve.
Družstvo žen Závodní sokolské jednoty Škoda Adamov bylo 
založeno 18. dubna 1950, a jak uvedla jeho pozdější dlouho-
letá členka Ilona Veselá, skládalo se ze samých začátečnic (Pe-
chová, Dostálová, Krpatová, Trávníčková). Již v roce 1951 však 
družstvo v  čele s  kapitánkou Kopeckou/Švandovou získalo 
přebornický titul blanenského okresu. V roce 1953 měl oddíl 
vedený Drahomírou Zimprichovou, která hostovala z  Tatra-
nu Rájec, dvě družstva. První družstvo se v  krajském přebo-
ru umístilo na 6. místě z deseti účastníků s vyrovnanou bilan-
cí 9 vítězství i porážek, druhé družstvo hrálo okresní soutěž. 
Základní kádr prvního družstva tvořily Žáková, Zimprichová, 
Bečvová, Fleissigová, Blatná a Veselá, dále hrály též Fuchsová 
a Hemzalová.
V roce 1954 se krajský přebor žen hrál formou dílčích turnajů, 
jichž se účastnila vždy tři družstva. V Adamově bylo sehráno V. 
turnajové kolo v neděli 6. června na hřišti „Na kolonii“, protože 
hřiště u sokolovny se v té době opravovalo.
V roce 1955 měla hrát dvě družstva žen, ale výsledky žádných 
utkání nebyly v tisku zveřejněny. V červnu následného roku se 
psalo o nově utvořeném celku žen. Na podzimních turnajích 
v Novém Městě na Moravě a v Brně - Lužánkách obsadily ada-
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movské volejbalistky vždy 6. místo, toho brněnského se zú-
častnilo 19 týmů. Družstvo trénoval Eda Boháček.
Na  jaře roku 1957 obsadily ženy adamovského Spartaku 
v  městském přeboru v  konkurenci 6  družstev první místo. 
Přesto jsou v následných měsících tohoto roku uváděny jejich 
zápasy i nadále v městském přeboru asi proto, že zřejmě ne-
uspěly v kvalifikačních bojích o postup do krajského přeboru. 
To se podařilo až v říjnu roku 1957, kdy po vítězství v šestičlen-
ném městském přeboru postoupil Adamov z kvalifikačních zá-
pasů tří celků spolu s RH Znojmo. Sestavu družstva v této době 
tvořily Láznová, Bečvová, Zavadilová, R. Hendrichová, Veselá, 
Procházková a Boháčková.
V  roce 1958 hrálo družstvo desetičlenný krajský přebor. Ze 
sestavy předchozího roku již není zmiňována Zavadilová, na-
opak se začínají prosazovat hráčky Písaříková, Blatná a Bezch-
lebová, členky oddílu jsou také Pražáková, Bušková, J. a E. Bor-
kovy, Sedláková, V. a M. Neterdovy a L. Spieglová.
V roce 1959 se zapojily do mistrovských soutěží též dorosten-
ky. Družstvo žen obsadilo v krajském přeboru 5. místo, když 
v  16 zápasech dokázalo 9krát zvítězit. Krajský přebor hrály 
adamovské ženy i  v  roce 1960. V  následném roce se vedení 
družstva ujal J. Ambrož, čerstvý člen krajského výboru odbíje-
né. Ženy vyhrály jednu ze tří skupin II. třídy krajského přeboru, 
kam byly při reorganizaci zařazeny, a postoupily do krajského 
přeboru I. třídy. Družstvo tvořily Krejčí, R. Hendrichová, Pivo-
dová, Veselá, Bezchlebová, Maršálková, E. Borková, Sedláková 
a Boháčková. Předchozí trenér Boháček přešel k dorostenkám, 
které hrály v okresním přeboru. Ty se v něm v roce 1962 umísti-
ly uprostřed pětičlenné tabulky, ačkoli byly věkem spíše starší 
žačky. Ženy v tomto roce bojovaly v krajském přeboru I. třídy 
v dolních patrech tabulky. V blanenském okrese byly nejlep-
ším družstvem, což potvrdily dva turnaje v  závěru roku, kdy 
v přímých soubojích porazily družstva Metry a ČKD Blansko, 
Letovic, Kunštátu a Dolní Lhoty. Vše uvedené k roku 1962 zů-
stalo obdobně v platnosti i v roce 1963.
V roce 1964 začala trénovat dorostenky Ilona Veselá, v kádru 
měla mimo jiné Šindelářovou, Čutovou, Fialovou, Sedlákovou 
a Beranovou. Dorostenky v tomto roce vyhrály okresní přebor 
a postoupily do přeboru kraje, z něhož však ještě v tomtéž roce 
sestoupily. Po  skončení jarního kola krajského přeboru I. tří-
dy obsazovaly adamovské ženy 8. místo ve 12 členné tabulce. 
Startovaly v něm hráčky Láznová, Spieglová, Skoupá/Bečvová, 
Veselá, Kopecká, Skácelová, Ištvánková a Sedláková.
I v dalším roce se ženy udržely v krajském přeboru, když ob-
sadily 10., první nesestupové místo. Na  okrese Blansko jsou 
i nadále nejlepší. Základ týmu tvořily Veselá, R. Hendrichová, 
Písaříková, Sedláková, Nováková, Boháčková, Kozlová/Blatná, 
Pivodová a Krejčí. V tomto roce se musely připravovat a nastu-
povat k zápasům bez trenéra. Dorostenky získaly již po druhé 
titul přebornic okresu Blansko, ale postupu do krajské soutěže 
se vzdaly.
V  roce 1966 se adamovským dorostenkám nepodařilo získat 
potřetí za  sebou titul okresního přeborníka. Z  předchozího 
kádru v něm zůstaly jen kapitánka Beranová s Endlicherovou, 
tréninky vedla stále Veselá. Družstvo žen stále fungovalo bez 
trenéra, k zápasům nastupovalo s hráčkami Srbovou/Bezchle-
bovou, Veselou, Pivodovou, Písaříkovou, R. Hendrichovou, 
Kozlovou, Sedlákovou a Šindelářovou.
V roce 1967 dorostenky okresní přebor opět vyhrály a postou-
pily do  oblastní soutěže. V  oblastní soutěži žen (ekvivalentu 
dřívějšího krajského přeboru I. třídy) zaujímal Adamov po po-

lovině odehraných zápasů 9. místo mezi 12 oddíly. Ke  konci 
roku ukončily aktivní činnost dlouhodobé opory Veselá a  R. 
Hendrichová, v  dalších letech pak pokračovaly jako trenérky 
a funkcionářky.
V sezóně 1967 - 68 skončily ženy na 8. místě, avšak v důsledku 
reorganizace sestoupily do krajského přeboru II. třídy. V něm 
skončily na 4. místě, ale vzhledem ke zřízení nové národní ligy 
a potřebě jejího naplnění postoupily v krajském přeboru o tří-
du výš. V tomto roce Adamov reprezentovaly Šindelářová, Tro-
nečková, Sedláková, Prudíková/Písaříková, Horáková, Z. Hen-
drichová, občas vypomáhala Veselá, počítalo se s Beranovou 
a Procházkovou. Družstvo žen Adamova bojovalo v oblastním 
přeboru I. třídy neúspěšně, skončilo na  posledním 12. místě 
a ze soutěže tak sestoupilo. V oblastním přeboru dorostenek 
se Adamov umístil jako předpředposlední.

-dtk-

Vzpomínkový hokejový zápas 
na Přemka Vespalce
V  sobotní poledne 10. 3. 2018 uspořádali hokejisté Spartaku 
Adamov na  zimním stadionu v  Blansku vzpomínkový zápas 
na  svého dlouholetého veteránského kapitána, spoluhráče 
a  kamaráda Přemka Vespalce. Na  ledě se sešlo 22 hráčů, do 
hlediště přišli kamarádi. 
Jak to u těchto akcí bývá, nezáleželo na výsledku. Do zápasu 
nastoupili aktivní hráči, hráči, kteří již aktivně nehrají, nebo 
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přerušili kariéru, trenéři, ale i chlapi, kteří hrají hokej pouze re-
kreačně. 
Po zápase se zimákem neslo „Přemku děkujeme“. 
Následně se všichni včetně manželek a  přítelkyň sešli v  Ca-
fe&Wine a společně zavzpomínali.

Alois Kožený

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

VELIKONOCE 
Na Kamenném vrchu mezi konikleci
Vycházka se uskuteční v pondělí 2. dubna 2018
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Kohoutovice – Kamenný vrch – Nový Lískovec – Červe-
ný kopec
Odjezd: ČD Adamov Os 8:39 hod. – dále Brno MHD
Jízdenka: IDS 4 zóny 
Vycházku vede: Marta Opatřilová

Údolí Bílého potoka
Vycházka se uskuteční v sobotu 21. dubna 2018
Délka vycházky 12 km.
Trasa: Maršov – Šmelcovna – Hálův mlýn – Veverská Bítýška
Odjezd: ČD Adamov Os 7:41 hod. – Brno Židenice Os 7:58 hod. 
– Kuřim Bus 8:23 hod.
Zpět: Veverská Bítýška nám. Bus 13:15 hod. – Kuřim Os 13:42 
hod. – Brno Židenice Os 15:05 hod.
Jízdenka IDS: tam 7 zón
zpět 6 zón 
Vycházku vede: Irena Antoszewska

První máj u Máchova památníku
Vycházka se uskuteční v úterý 1. května 2018
Délka vycházky 12 km.
Sraz u obchodního domu Albert v 8:45 hodin
Trasa: Adamov náměstí – podél Svitavy ke Kateřinskému mos-
tu – Nový hrad – Máchův památník – Adamov
Trasa se nachází na mapě KČT č. 86 Okolí Brna Moravský kras
Vycházku vede: Marta Opatřilová



24

                     POZVÁNKA
      
                  Tělocvičná jednota Sokol Adamov Vás srdečně zve na
 

          6. Sokolskou akademii. 
                            28.dubna 2018     13:00 hod. 
  
                 sportovní hala   TJ Sokol  Adamov – Osvobození 9  
 
           Jako hosté vystoupí skupina FRIDAY DANCERS 
 
   Akademie je určena pro taneční a pohybové skupiny širokého okolí. 
  Přijďte podpořit tanečníky. 
                                               
                                                 Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.   
    
 
                                                               Vše  záruka příjemného odpoledne. 
 
                                                               Srdečně zve  TJ Sokol Adamov 
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Vzpomínka
Dne 15. 4. 2018 uplyne 5 roků od chvíle, kdy nás navždy opustil 
náš přítel, kolega, kamarád a dobrý člověk, Jirka Janás. Dlouhé 
roky vedl turistický oddíl Spartaku Adamov, organizoval vy-
cházky i společné dovolené, ukazoval nám krásná místa v blíz-
kém i vzdáleném okolí, učil nás lásce k přírodě, zaškoloval nás 
do údržby a značení turistických tras. Měl rád lidi a tak se ko-
lem něj semkla parta lidí, která se ráda scházela, bylo jim spolu 
dobře a na každou akci se těšila. Roky letí, život jde dál a tak 
někteří přicházejí, jiní odcházejí. Ti, co Jirku znali, ať vzpome-
nou s námi.

Turistický oddíl 

ŠACHY
V  KPI družstvo Adamova po  dvou vítězstvích a  dvou neroz-
hodných zápasech už má sérii 4 zápasů bez porážky. Tím se 
stále drží v první polovině tabulky na šestém místě.
Soutěž KPII už dohrála. Adamovský tým skončil na pátem mís-
tě s bilancí pěti výher a čtyř porážek. Hlavní cíl, udržení soutě-

že i do další sezony, byl splněn. Dokonce dvě kola před koncem 
soutěže byl Adamov třetí s  možností bojovat o  první místo. 
V devíti zápasech se vystřídalo celkem 15 hráčů, což nevypo-
vídá o stabilní sestavě. Procentuálně nejúspěšnější z družstva 
byla Olga Dvořáková. V šesti zápasech jen jednu partii remizo-
vala a 5 vyhrála. 

Krajský přebor I.třídy
MKS Vyškov - Spartak Adamov 4:4 

1 Martin Handl, Leoš Ševčík, Jan Píše; 0,5 Pavel Masák, Fran-
tišek Baláž.

Spartak Adamov - ŠK Bystrc Oilers 4,5:3,5
1 Martin Handl, Jan Píše, František Baláž; 0,5 Karel Kredl, Pavel 
Masák, Leoš ševčík.

Krajský přebor II.třídy “A“
Spartak Adamov „B“ - Slavia Boskovice 3:5
1 Jan Píše, Olga Dvořáková; 0,5 Martin Handl, Petr Ležák. 
 -pb-

NOVÁ PROVOZOVNA na Nádražní 107 
Adamov, železniční stanice, vchod z vestibulu 

 
Jana Voškerušová 

ŠITÍ A OPRAVY a další 
TEX. GALANTERIE, PAPÍRNICTVÍ a další 

otevření proběhne během března 
otvírací doba: STŘEDA 7.00-11.00, 13.00-18.30 

tel.: 774 342 291 
e-mail: u.poutnika@seznam.cz 

web: www.sitiupoutnika.cz 

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!

 ♦ Zajištění manželé koupí byt na Ptačině. Tel. č. 735 137 107. 

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

 ♦ Koupím vlaječky, odznáčky, plakáty, čepice a  jiné upo-
mínkové předměty, spojené s  podnikem ADAST. Dále ná-
hradní díly/automobily Škoda, Trabant, Wartburg, Mos-
kvič aj. do doku výroby 1989. M. Doležal - Adamov Tel. č.: 
737 372 634.

 ♦ Koupím garáž, v části Ptačina, v okolí ulice Tererova. Kon-
takt: David Handzel, tel. č. 724  617  262, případně e-mail: 
handzeldavid@seznam.cz.

 ♦ Mladá solidní rodina hledá pronájem 3+1 v Adamově. Pro-
sím, nabídněte – spěchá. ZN: Dobrá platební morálka! Tel. 
č. 721 134 176.
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TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Na nový vůz FABIA má teď každý!

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým volantem, rádiem
Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky. Neváhejte a navštivte nás!

www.tednatomam.cz 

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂ vozu ŠKODA FABIA: 4,4-4,9l/100 km, 101-111 g/km 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF, TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci nancování se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

79 000 Kč  

zvýhodnění

až

199 900 Kč  

Cena od
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Chcete změnu !!! 
„ u nás jezdí i ženy řidičky “ 
 

ČAD Blansko a.s. 
přijme 

 
řidiče a řidičky autobusové dopravy – ŘP skupiny – D 

(pro MHD Adamov) 
 

Požadavky:      
 platný řidičský průkaz, profesní průkaz                   
 další informace na personálním oddělení                         

  
Nabízíme: 

 perspektivní zaměstnání u stabilní firmy 
 finanční jistota, pevný výplatní termín  
 prům. hrubá mzda 33 – 38 tis. Kč 
 jízdní výhody v rámci IDS JMK  i pro rodinné příslušníky  
 výhodné slevy a bonusy  

 
Zájemcům bez řidičského oprávnění nabízíme 

možnost rozšíření na skupinu „D“. 
 

Kontakt: ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20, tel. 516 
426 328, e-mail: posta@cadblansko.cz 

 

   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 30.4.2018 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.


