
ROČNÍK XV

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J
ČÍSLO 05/2018 KVĚTEN 2018 ZDARMA

Popisy obrázků pod fotky

KDY: 30. dubna 2018 od 15 hodin 

KDE: na Sklaďáku  

PROGRAM: Soutěže pro děti 
  Vyhlášení nejstrašidelnějšího kostýmu  

      Zapálení vatry a pálení čarodějnice  
  Opékání špekáčků 

  Hudební skupina PROROCK Blansko 
 

Srdečně Vás zve a občerstvení zajišťuje pořadatel restaurace Hradní. 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

27.4.2018 15:30 Pálení čarodějnic Městský klub mládeže

30.4.2018 15:00 Čarodejnice 2018 na Sklaďáku Akce v okolí

1.5.2018 08:45 Vycházka PRVNÍ MÁJ U MÁCHOVA PAMÁTNÍKU
Spartak Adamov, z.s. - oddíl 
turistiky

4.5.2018 15:00 Dárečky pro maminky Městský klub mládeže

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

5.5.2018 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - FC Boskovice B FK Adamov

8.5.2018 15:00 Fotbal muži: FK Adamov - SK Doubravice n. Sv. FK Adamov

9.5.2018 17:00 Přednáška o včelách a medu Městský klub mládeže

10.5.2018 16:00 Vybíjená Městský klub mládeže

20.5.2018 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Šošůvka FK Adamov

22.5.2018 15:30 Malování na terásce před MKM Městský klub mládeže

26.5.2018 06:30 Vycházka LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Spartak Adamov, z.s. - oddíl 
turistiky

30.5.2018 15:00 Malování na sklo Městský klub mládeže

31.5.2018 18:00 Koncert ke 100. výročí vzniku Československa MKS Adamov

3.6.2018 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Bořitov FK Adamov

16.6.2018 16:30 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Olomučany FK 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.

Připomenutí výročí 

50 let MHD v Adamově 

V tomto čísle Zpravodaje máte uvnitř vložen ob-

sáhlý článek, jenž pojednává o městské hromad -

né dopravě v našem městě, která počátkem

června dovrší 50 let existence. 

Nejen pamětníci se budou moci

v neděli 3. června 

svézt historickým autobusem, který vykoná 4 jízdy z Ptačiny i z Horky v době mezi 9.30

až 16.30 h. Cestující obdrží upomínkovou jízdenku

rovněž historického vzhledu.

Pro děti budou připraveny nafukovací balonky

s logem "50 let MHD Adamov". 

Další informace spolu s jízdním řádem budou

zveřejněny v příštím čísle Zpravodaje.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na  80. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 3. 
2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 7. jednání Komise 
sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 13. 3. 2018.
Městskému kulturnímu středisku Adamov a  Základní škole 
a  mateřské škole Adamov, příspěvkovým organizacím, byly 
schváleny roční účetní uzávěrky za rok 2017. 
Byly schváleny veřejnoprávní smlouvy o  finančním transfe-
ru SVJ zapojených do projektu pro rok 2018 na údržbu veřej-
né zeleně a  chodníků v  okolí bytových domů na  pozemcích 
ve vlastnictví města.
Městskému kulturnímu středisku byl předán drobný hmotný 
dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 93.511,- Kč pořízený 
v rámci modernizace interiéru MKS.
Rada města Adamova neschválila žádost o  poskytnutí nein-
vestiční dotace, o  kterou požádala ZO ČSOP Zelené Vendolí 
a žádost o příspěvek Oblastní charity Rajhrad.
Bylo schváleno poskytnutí finančních darů Sjednocené orga-
nizaci nevidomých a slabozrakých ČR, paní Lucii Zavažanové 
na pořádání akce „Pálení čarodějnic“, zapsanému spolku KO-
LO-KOLO na jeho činnost v r. 2018, Svazu tělesně postižených 
v ČR a FK Adamov na projekt „Podpora mládežnických halo-
vých turnajů“.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 1/2018.
  Bc. Roman Pilát, MBA 

 starosta města Adamova

Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z března 2018 konkrétně:

 ♦ Strážníci byli informováni operačním linky 158, že na Sme-
tanově náměstí se nacházejí osoby uvězněné ve výtahu. Stráž-
ník se dostavil na místo, kde zjistil skutečný stav věci a vyčkal 
na  místě do  příjezdu HZS, kdy bylo provedeno vyproštění 
osob. Nedošlo k žádnému zranění, pouze vypověděla službu 
technika. 

 ♦ Při hlídkové činnosti spatřili strážníci muže, který se vracel 
řekněme ,,z flámu“, zjevně pod vlivem alkoholu. Tento stav mu 
dodával sílu, kterou se rozhodl otestovat na bezbranném od-
padkovém koši, který vytrhnul ze svého stanoviště. Strážníci 
muže ztotožnili a postarali se o to, aby již po cestě domů žád-
nou škodu nezpůsobil. V dalších dnech se muž dostavil na slu-
žebnu MP Adamov, kde byl za své jednání ,,odměněn“ uděle-
ním pokuty. 

 ♦ K nevhodnému chování majitele psa byli strážníci přivoláni 
na ulici Sadová, kde bylo zjištěno, že osoba venčící psa poruši-
la vyhlášku města, kdy měla psa bez náhubku na vodítku. Tak-
to ,,nezabezpečený“ pes obtěžoval ostatní psy a jejich majite-
le. Jelikož strážníci již z minulosti věděli, že se nejedná o ojedi-
nělý případ, byla muži, který byl zjištěn jako osoba venčící psa, 
udělena pokuta v patřičné výši. 

 ♦ O nevhodném chování sousedů, kteří rušili noční klid, byli 
informováni strážníci při jedné noční službě. Na  místě bylo 
zjištěno, že v bytě dochází k takovým hlasitým projevům, kte-

ré se neslučují s  nočním klidem. Vliv na  hlučnost osob měl 
samozřejmě ve  velké míře požitý alkohol. Strážníci na  místě 
situaci uklidnili a v dalších dnech z tohoto vyvodili důsledky 
ve formě udělení pokuty. 

 ♦ O tom, že zde strážníci nejsou jen z důvodu ,,trestání“ oby-
vatel se přesvědčila cyklistka jedoucí po ulici Nádražní, když se 
jí přihodila nepříjemná událost, a to pád z kola, při kterém utr-
pěla drobná poranění. Právě projíždějící strážník jí poskytnul 
první pomoc a postaral se o její bezpečí, za což mu byl zaslán 
děkovný e-mail od manžela zraněné ženy. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
V sobotu dne 24. března 2018 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti:
31. 05. 2017 Šimon Závodník, Osvobození 11
26. 10. 2017 Samuel Hallang, Komenského 23
28. 10. 2017 Matyáš Pivoňka, Sadová 27
02. 11. 2017 Dominik Sychra, Sadová 18
07. 12. 2017 Nela Poláčková, Neumannova 6
14. 12. 2017 František Kytner, Petra Jilemnického 23
30. 12. 2017 Adéla Jeřábková, Komenského 5
04. 01. 2018 Jan Mach, Opletalova 38A
05. 01. 2018 Antonín Adamec, Sadová 20
17. 01. 2018 Petr Kříž, Zahradní 1
28. 01. 2018 Tereza Suková, Blažkova 2
31. 01. 2018 Erik Malý, Tererova 7
02. 02. 2018 Eliška Hégrová, Fibichova 51
04. 02. 2018 Jan Blumenstein, Fibichova 12
07. 02. 2018 Alexandr Kouřil, Sadová 23

Blahopřejeme
01. 04. 2018 Božena Čípková, 91 rok, Petra Jilemnického 4
01. 04. 2018 Vladimír Šebela, 75 roků, Komenského 1
05. 04. 2018 František Bittengel, 83 roky, Opletalova 30
09. 04. 2018 Antonín Zavadil, 75 roků, Pod Horkou 8
14. 04. 2018 Anastazie Muchová, 85 roků, Dvořákova 3
14. 04. 2018 Marie Ševčíková, 93 roky, Komenského 1
15. 04. 2018 Ing. Miroslava Kejíková, 89 roků, Osvobození 27
15. 04. 2018 Jana Synková, 70 roků, Sadová 18
16. 04. 2018 Ilona Buchtová, 88 roků, Opletalova 38
16. 04. 2018 Jarmila Dvořáčková, 75 roků, Komenského 7
18. 04. 2018 Ing. Jiří Pavíza, 83 roky, Hybešova 18
19. 04. 2018 Ludvík Crha, 70 roků, Petra Jilemnického 7
23. 04. 2018 Kateřina Skoupá, 85 roků, Komenského 1
27. 04. 2018 Jarmila Lachmanová, 88 roků, Komenského 11
27. 04. 2018 Jaroslav Kučera, 82 roky, Komenského 23
27. 04. 2018 Helena Kokrdová, 70 roků, Dvořákova 6
29. 04. 2018 Růžena Dobrovolná, 81 rok, Komenského 11

Úmrtí
23. 03. 2018 Drahomíra Pásková, roč. 1946, Sadová 20
30. 03. 2018 Ing. Pavel Liška, roč. 1940, Družstevní 10
07. 04. 2018 Jaroslav Páč, roč. 1932, Komenského 11 
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Události ve městě

FAMILY POINT  
jako místo pro rodinu® oslavil svoje první výročí 
V současné době Family point zřízený v Městském klubu mlá-
deže pravidelně navštěvují asi čtyři maminky s  nejmenšími 
dětmi, které je v tomto koutku kojí i přebalují. Jejich starší děti 
si zase pohrají na barevném koberci s hračkami nebo si vyma-
lují obrázek u stolečku. Maminky zde navazují nové kontakty 
a mají kde sdílet svoje radosti i starosti spojené s péčí o děti. 
Zázemí zde vytvořené si pochvalují i prarodiče těchto dětí. 
Během prvního roku od  založení byl Family point postupně 
dovybaven novými hračkami, knihami a velmi oblíbenými ba-
revnými sedacími vaky, které malí návštěvníci využívají přede-
vším k pohodlnému posezení, různým hrám a dokonce i sta-
vění bunkrů. 
O chod Family pointu se stará odpovědná osoba, pracovnice 
MKM Vlasta Volgemutová, DiS., která spolupracuje s krajskou 
koordinátorkou a zúčastňuje se pravidelných metodických se-
tkání. 
Krajská koordinátorka zajišťuje na místě doplňování tištěných 
informací na podporu rodinného života, materiálně dle mož-
ností dovybavuje koutek novými hračkami, aby tak byla dosa-
žena základní myšlenka této služby a tou je zkvalitňování pod-
mínek rodin v Adamově. 
Pokud náš Family point se svými dětmi navštívíte, budeme 
rádi za  zpětnou vazbu do  návštěvní knihy, prostřednictvím 
které budeme moci tento prostor ještě více vylepšit.

Koordinátorka rodinné politiky města 
Adamov Mgr. Simona Tichá

Poděkování za úklid
Město Adamov prostřednictvím Komise podpory komunitní-
ho života a Komise sportovní děkuje všem občanům, kteří se 
zapojili do jarní úklidové brigády.
Ve čtvrtek 12. dubna se dostavili na dvojici udaných stanovišť 
nejen dobrovolníci ze zájmových spolků a skupin všech věko-
vých kategorií, ale i jednotlivci z řad občanů a společně ukli-
dili zejména hůře přístupná místa a zákoutí v blízkosti našeho 
města.
Akce se s předstihem několika dnů také zúčastnili rybáři, kteří 
vyčistili břehy Svitavy a adamovští skauti.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ADAMOV 2018 
TANEČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 

MODERNÍHO VÝRAZOVÉHO TANCE PRO DĚTI OD 6 DO 11LET 

• děti se seznámí, jak se dá využít prostor a podlaha k tancování, 
• tvořit na zadané téma ve skupině, ve dvojici (kontaktní improvizace) 
• výtvarná dílna 
• každý den turistický výlet do přírody (Alexandrova rozhledna, zvířecí 

farma, Švýcárna, grilování na zahradě, koupání 
• na závěr dílen ukázka pro rodiče 

 
II. turnus: 9. 7. - 13. 7. II. turnus: 30. 7. - 3. 8. III. turnus: 20. 8. - 24. 8. 

 

REŽIM DNE:  8:00 - 10:00   taneční dílny 

    10:00 - 12:00  výlet do přírody 

    12:00 - 13:00  oběd, odpočinek 

    13:00 - 14:30  taneční dílny a odchod domů 

- přihlášky posílejte ve tvaru: jméno, datum narození, vybraný turnus  
a kontakt na rodiče na e-mail: info@kolokoloadamov.cz 

CENA: 1.600 Kč (oběd, svačina +pitný režim v ceně) 

KDE: Mírová 493, Adamov, prostorách spolku KOLO-KOLO 

INFO: tel. 602 463 444, e-mail: info@kolokoloadamov.cz, 
www.kolokoloadamov.cz 
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Svitava plastů zbavená
Umělá hmota
Když v  roce 1907 belgický chemik Leo Hendrik Baekeland 
vyrobil z odpadu, který vznikal při destilaci kamenného uhlí 
a  formaldehydu, syntetickou pryskyřici, tak jí nazval bakelit. 
Všechny další produkty jsme si časem zvykli označovat jako 
umělé hmoty. Během jednoho století se stal plastikářský prů-
mysl velmi důležitý pro život a rozvoj celé lidské společnosti. 
Nepřetržitě pro nás chrlí automobilové díly, plasty pro letec-
ký i kosmický průmysl, potravinářství, elektrotechniku, zdra-
votnictví, sport, ale i pro všechny další obory, bez nichž by se 
dnešní civilizace neobešla.

Odvrácená tvář plastové revoluce
Každá výhoda sebou ale přináší daň. Umělé hmoty nejsou pří-
rodního původu a tak se nerozkládají, popř. jejich rozpad pro-
bíhá velmi dlouhou dobu. Mohutná a cenově dostupná pro-
dukce umělých hmot začala postupně zaplavovat naši zem. 
Jakákoliv její likvidace včetně spalování má za následek, že se 
při ní uvolňují látky, které trvale zůstávají v  přírodě. Dnes je 
patrný zvýšený tlak na to, aby plasty byly vyráběné na škro-
bové (bio degradativní) bázi, to znamená, že se časem mají 
rozpadnout na „neškodné“ částice. K úplnému rozkladu plastů 

ve volné přírodě téměř nedochází. Jejich rozpad nastává tepr-
ve v  ideálních podmínkách – v průmyslových kompostérech 
a při dlouhodobých teplotách vyšších než 50 st. C. Studie pro 
životní prostředí UNEP (United Nations Environment Progra-
mme) z  roku 2014 poukazuje na  to, že  z  celkového objemu 
vyrobených umělých hmot 280 mil. tun plastů za  rok se jich 
opětovně recykluje cca 20 mil. tun. Zbytek končí na skládkách, 
spalovnách, ale také ve vodě. 
Právě rybáři s velkým znepokojením sledují prudký nárůst plo-
voucích PET láhví, igelitových pytlíků i dalšího odpadu v řece 
Svitavě. Z toho důvodu uspořádala místní rybářská organizace 
7. dubna brigádu na odstranění plastů a komunálního odpadu 
z břehů řeky Svitavy. Ve spolupráci s Povodím Moravy se po-
dařilo vyčistit úsek řeky od hřiště až po Kateřinský most. Nej-
více odpadků bylo nalezeno na břehu v okolí vlakové zastávky 
a  nákupního centra. Ve  volné přírodě byla největší koncent-
race plastových odpadků v náplavových zónách, kde dochází 
ke kumulaci plovoucího odpadu. Místy z nich vznikají dokonce 
celé plovoucí ostrůvky.

Poděkování a prosba na závěr
Spoléhat na  to, že se nové „ekologické“ plastové hmoty 
ve  vodě úplně rozpadnou, není možné. Žádná umělá hmo-
ta se nikam neztratí. Jen se rozpadne na mikročástice, ale ty 
vždy zůstanou obsažené ve vodě. Důležité je, že si tuto sku-
tečnost uvědomili nejen naši rybáři, ale i  další spoluobčané, 
kteří na brigádě pomáhali. Za to jim patří velký dík. Věřím, že 
každému z nás je jasné, že jestliže chceme zachovat dalším ge-
neracím živou vodu, musíme snížit riziko kontaminace našich 
vod komunálním plastovým odpadem. Proto Vás prosím, ne-
zanechávejte u  vody ani nikde v  přírodě žádný odpad. Je to 
v zájmu nás všech. Děkuji.

Milan Rozsypal
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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BĚH NA NOVÝ HRAD 2018
Celkem již po jedenácté uspořádal oddíl orientačního běhu při 
Spartaku Adamov, z. s. závod v silničním běhu na Nový hrad. 
Celé sportovní akce, která proběhla v neděli 18. 3., se zúčast-
nilo 74 závodníků všech věkových kategorii. Teplota hluboko 
pod nulou a do toho tak ledový fučák, že se proti němu nedalo 
skoro ani běžet. Tak nějak vypadalo počasí na Moravě o tomto 
víkendu. Jaro už bylo. Je tu zase zpátky zima a pak přijde hned 
léto. Jinak to ani nemůže dopadnout. Kde jsou ty zlaté časy, 
kdy se střídala pěkně po sobě všechna čtyři roční období. Teď 
je buď zima a kosa nebo šílené vedro a sucho. Něco mezi tím je 
už spíš jen náhodou a náznakově. 
V Adamově u  řeky Svitavy až tak špatně nebylo. Ono je tam 
celkem hezky v každém ročním období. Samozřejmě na jaře, 
když se všechno zelená, asi nejvíc, ale k tomu bylo ještě v ne-
děli 18. března daleko. V hlubokém údolí ale ani ten vítr neměl 
takovou sílu a i mráz byl též nějak slabší jako u nás na Vyškov-
sku (psal nestor běhání Zdeněk Smutný, zkušený a zásadový 
trenér z Nemojan na serveru bezvabeh.cz.).

Zprávy z tratí…
Hned po  startu se usadili vpředu nejdřív bratři Fialové, ov-
šem pak se k nim dotáhl Rostislav Pukl (VSK Univerzita Brno) 
a  do  kopce se přidal i  Stanislav Široký (AK Blansko Dvorská). 
Rosťa se Standou pak setřásli z kopce od Nového hradu Dana 
Fialu, Andrej odpadl již dřív, na kterého se dole u řeky dotáhl 
i Lukáš Koudelka (AK Drnovice). Jenže ten pak na rovině podél 
Svitavy vytuhl a dostal se přes něj nakonec i čtvrtý Tomáš Hrn-
číř z  Řícmanic. Rostislav Pukl potom asi kilometr před cílem 
trochu zrychlil a v poklidu si doběhl pro vítězství. Standa Ši-
roký si pohlídal druhé místo a Dan Fiala pak vybojoval zpátky 
třetí místo.
Zato v  kategorii žen Patricia Puklová (AC Moravská Slavia 
Brno)  závodila jen s  muži. Druhá žena v  cíli a  loňská vítězka 
Linda Beniačová (BK Brno) za ní zaostala o pořádný kus a stej-
ně tak i třetí dáma v cíli Dagmar Koudelková (ASK Blansko), ta 
viděla Patrícii jen na startu a pak až v cíli, když už měla málem 
i  po  výklusu. Zatímco vítěz kategorie mužů zaostal za  traťo-
vým rekordem L. Olejníčka o  více než dvě minuty, tak vítěz-
ka kategorie žen vytvořila nový traťový rekord této kategorie.

A co jsme zaslechli v cíli:
Krásná trasa závodu, příjemné prostředí v  přírodě, to zazní-
valo ze všech stran. A  je to pravda. Zdejší závod patří k  těm 
nejhezčím, co znám. Jen ta kosa byla letos opravdu hrozná. 
(Z. Smutný). „Hrozná zima,“ potvrdil nám v cíli Rostislav Pukl. 
„Ty svaly v  tom chladu jakoby nefungují normálně. Byl jsem 
zatuhlý a v podstatě jsem čekal až na poslední malý kopeček 
asi kilometr před cílem. Tam jsem to zkusil a Standovi trochu 
poodskočil. Pak jsem si to už jen hlídal až do cíle.“ „Do kopce 
mi to šlo,“ smál se pořád dobře naladěný Standa Široký, „i v se-
běhu jsem se udržel. Jenže pak na rovině za to Rosťa vzal a tam 
jsem už neměl šanci.“
„Do  kopce mi to dnes moc nešlo,“ přiznala se nám Patrícia 
Puklová, když jsme jí gratulovali k  vítězství. „Jsem trochu 
unavená. Taky jsem byla nemocná jako snad letos skoro každý, 
tak jsem spokojená s tím, jak mi to dnes běželo.“
„Dnes dobré,“ odpověděla nám Linda Beniačová na dotaz, jak 
jí to šlo. „Dokonce jsem i  v  tomto počasí běžela rychleji než 
loni, tak jsem ráda. Přece jen je takový závod na  mě trochu 
krátký.“

Z výsledků:

kategorie dívek do 13 let, 2 km
1. Široká Eliška AK Blansko Dvorská 9:44 min
2. Hallangová Emma Adamov 11:22 min
3. Oujeska Simona Adamov 15:40 min

kategorie dívek 14 až 15 let, 4,4 km
1. Klobásková Marta JAC Brno 18:56 min

kategorie chlapců do 13 let, 2 km
1. Finda Matouš 10:32 min
2. Oujesky Dan Adamov 10:38 min
3. Oujesky Lukáš Adamov 11:00 min

kategorie chlapců 14 až 15 let, 4,4 km
1. Danek Štepán AC Moravská Slavia Brn 27:12 min
2. Hallang Samuel Adamov 28:00 min

kategorie juniorek 16 až 18 let, 8,3 km
1. Kočková Nikola Bumbrlíci 50:28 min

kategorie mužů, 8,3 km
1. Pukl Rostislav UNI Brno 32:00 min
2. Fiala Dan 32:57 min
3. Koudelka Lukáš AK Drnovice 33:01 min 

kategorie mužů nad 39 let
1. Široký Stanislav AK Blansko Dvorská 32:15 min
2. Hrnčíř Tomáš Řícmanice 33:01 min
3. Vencbauer Pavel Předklášteří 34:23 min 

kategorie mužů nad 49 let
1. Grün Gustav AC Okrouhlá 35:18 min
2. Spáčil Leopold Kola Letovice 36:47 min
3. Dufek Jiří Vranov 40:04 min

kategorie mužů nad 59 let
1. Zouhar Libor Brno - Líšeň 38:45 min
2. Nováček Josef SDH Čučice 40:01 min
3. Boháč Jiří BehejBrno.com 48:14 min

kategorie žen
1. Puklová Patrícia AC Moravská Slavia 35:24 min
2. Koudelková Dagmar ASK Blansko 41:43 min
3. Klinkovská Zdenka ASK Blansko 44:50 min

kategorie žen nad 39 let
1. Beniačová Linda BK Brno 37:07 min
2. Grünová Ivana AC Okrouhlá 46:04 min
3. Prejsová Julija Běžecký klub Brno 46:38 min 
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Zlatá zastávka Adamov

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

Program na měsíc květen 2017
4. 5. Povídání na ZZ jak pomoct kamarádovi 
v problémech 
11. 5. Výroba mýdel svíček pro maminky
14. 5. Beseda o kyberšikaně
18.5. Výlet k oslíkům
25. 5. Výlet Josefovským údolím
Povídání si s Městskou policii, datum upřesníme 
na našem FB, a naší vývěsce.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

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

AKCE na KVĚTEN:
Pátek 4. 5. 2018
DÁREČKY PRO MAMINKY
Společná tvorba drobných dárečků pro maminky k jejich svát-
ku. S sebou si přineste barevné papíry a různé ozdobné stužky. 
Začátek v 15:00 hodin.

Středa 9. 5. 2018
PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH A MEDU 
Od  17:00 hodin nám v  prostorách MKM p.  ing.  Rudolf Rybář 
povykládá něco o životě včel. S malou ochutnávkou domácí-
ho medu.

Čtvrtek 10. 5. 2018
VYBÍJENÁ
Turnaj ve vybíjené pro všechny věkové kategorie. 
Začátek v 16:00 hodin.

Úterý 22. 5. 2018
MALOVÁNÍ NA TERÁSCE PŘED MKM
Malování pro všechny na terásce před MKM. Od 15:30 hodin.

Středa 30. 5. 2018
MALOVÁNÍ NA SKLO
Od  15:00 budeme malovat obrázky určené k  výzdobě oken 
a zrcadel. S sebou si přineste barvičky na sklo.

Zlatá včela opět v Adamově
Krajské kolo vědomostní soutěže mladých včelařů Zlatá včela 
se po  čtyřech letech opět vrací do  Adamova. Tato soutěž se 
koná v  rámci celé České republiky a  je to již její jubilejní 20. 
ročník. V ČR pracuje celkem 200 včelařských kroužků a z toho 
v  Jihomoravském kraji to je 20 kroužků. Základní organiza-
ce Českého svazu včelařů Adamov (dále jen ZO ČSV) odbor-

ně garantuje činnost třech včelařských kroužků. Soutěž Zlatá 
včela se bude konat v Adamově v sobotu dne 5. 5. 2018 na ZŠ 
a MŠ v Adamově Komenského 4. Soutěžit se bude ve dvou vě-
kových kategoriích, a to 1. – 5. třída a 6. – 9. třída. Vedle vě-
domostního testu (30 odborných otázek) budou mladí včelaři 
soutěžit v dalších čtyřech oblastech, a to anatomii včely me-
donosné, poznávání rostlin, poznávání včelařských pomůcek 
a včelařské praxi. Z obou věkových kategorií postupují první 
tři nejúspěšnější soutěžící do celorepublikového kola, které se 
bude konat v prostorách Středního odborného učiliště – Vý-
chovně vzdělávacím centru o. p. s. (dále jen SOUV-VVC, o. p. s.) 
Nasavrky u Chrudimi, a to v termínu 18. – 20. 5. pro kategorii 
mladších žáků, a následně o týden později ve dnech 25. – 27. 5. 
pro kategorii starších žáků. SOUV – VVC, o. p. s. je obecně pro-
spěšnou společností založenou Ministerstvem zemědělství 
České republiky a Českým svazem včelařů. V obou kategoriích 
se celorepublikového kola zúčastní 36 dětí. Z Adamova budou 
postupovat v každé věkové kategorii tři soutěžící. Pro mladší 
kategorii bude celorepublikové kolo vyvrcholení celé soutěže 
Zlatá včela. V kategorií starších žáků má tato vědomostní sou-
těž další pokračování, a to na mezinárodní úrovní tzv. IMYBu 
(International Meeting of Young Beekeepers – Mezinárodního 
setkání mladých včelařů). V roce 2017 byla hostitelskou zemí 
této soutěže Anglie a v tomto roce to bude Francie. Do mezi-
národního kola postupují z každé země tři soutěžící. Snahou 
IMYBu je zapojit do tohoto programu co nejvíce zemí. V sou-
časné době je do  programu zapojeno celkem 32 států. Toto 
„hnutí“ mladých včelařů je obdobou Apimondie, což je světo-
vá federace včelařských svazů a organizací zabývající se vče-
lařstvím. Setkávání včelařské mládeže na  mezinárodní úrov-
ni je bezesporu prospěšné nejen v  rámci výchovy ve vztahu 
k přírodě, ale je pro děti i motivační pro výuku jazyků. Členové 
ZO ČSV Adamov vynaloží maximální úsilí, aby město Adamov 
představili účastníkům krajského kola této soutěže v  co nej-
lepším světle. Podporu formou finančního zabezpečení celé 
této akce má ZO ČSV Adamov zajištěno formou dotačních ti-
tulů rovným dílem od Českého svazu včelařů a Jihomoravské-
ho krajského úřadu. Soutěž Zlatá včela zavazuje pořadatele 
zabezpečit pro účastníky (celkem 130 osob) nejen celodenní 
stravování včetně pitného režimu, ale i hodnotné ceny včetně 
drobných upomínkových dárků pro všechny účastníky a zajiš-
tění doprovodného odpoledního programu. Bez výše uvede-
ných institucí by zajištění této soutěže nebylo možné, a proto 
jim patří touto cestou poděkování.

Za ZO ČSV Adamov
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc., předseda ZO

Noc kostelů 
Pozvání na jubilejní 10. ročník Noci kostelů 
v pátek 25. 5. 2018

Noc kostelů se bude v letošním roce konat v pátek 25. května. 
Už nyní ale připravuje programy pro nejširší veřejnost více než 
1100 kostelů a  modliteben po  celé České republice. Kostely 
a modlitebny se letos otevřou již po desáté.

Z historie Noci kostelů
Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé 
v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat 
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nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťan-
stvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního 
představení, rozhovoru či setkání.

Inspirace v Rakousku
V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kir-
chen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeň-
ských kostelů večer během úklidu kostel otevřený a zjistil, že 
otevřené dveře ve  večerní atmosféře jsou pozváním pro ko-
lemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila 
do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kir-
chen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.
V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se kona-
la v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a mod-
litebny v celé České republice, v roce 2011 poprvé také na Slo-
vensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Es-
tonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů
Do  prvního ročníku Noci kostelů v  roce 2009 se zapojilo 25 
kostelů v brněnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi. I přes nepří-
zeň počasí bylo v Brně a okolí zaznamenáno 90 000 návštěv-
nických vstupů a dalších 10 000 v Plzni.

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě 
připravovali programy, se již během večera proměnilo v  ra-
dost z  velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání 
do  našich kostelů a  zajímali se o  hudbu, umění, historii, ale 
také o  to, jak žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali 
možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepří-
stupná a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost kněží a řehol-
níků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpo-
vídali na dotazy návštěvníků.
V nadcházejícím roce se koordinace ujali zástupci z ostatních 
regionů a  do  Noci kostelů se zapojily kostely a  modlitebny 
z celé České republiky.
V  České republice se do  Noci kostelů každoročně zapojuje 
na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří 
nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá 
pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 ná-
vštěvnických vstupů.
Informace o Noci kostelů a programech nabízejí internetové 
stránky www.nockostelu.cz.
Přijměte pozvání na  letošní, jubilejní 10. ročník Noci kostelů, 
který se bude konat v pátek 25. 5. 2018 nejen v Adamově.

Zpracováno z webu https://www.nockostelu.cz
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Kultura
Vzpomínka
Dne 30. května uplyne rok 
od  úmrtí mého manžela pana 
Josefa Procházky. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. 
S láskou stále vzpomíná manžel-
ka Jindřiška, dcera Blanka a  syn 
Ondřej s  rodinami, sestry Marie 
a Oldřiška s rodinami.

Poděkování
Rodina Liškova děkuje všem, 
kteří se přišli dne 5. dubna na-
posledy rozloučit s  Ing. Pavlem 
Liškou. 
Děkujeme za  květinové dary 
a projevenou soustrast.

Jarmila Lišková s rodinou

Pozvánka na výstavu 
Alena Baisová - RETROSPEKTIVA
Na  květen připravil MKS – Historicko-vlastivědný kroužek 
ve  výstavní síni Společenského centra MKS v  Adamově vý-
stavu prací adamovské výtvarnice Aleny Baisové. Název Re-
trospektiva napovídá, že výtvarnice představí své práce jak 
co do šíře své tvorby, tak co do časových období. Slavnostní 
vernisáž se uskuteční v neděli 13. května v 15:00 hodin. Vý-
stavu uvede Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová a PhDr. Jaroslav 

Budiš, o hudební program se postará Mija Peterková a její přá-
telé. K návštěvě jste zváni od 13. 5. do 22. 5. 2018, a to v pondělí 
- pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin. 
V sobotu je zavřeno.
Alena Baisová je výtvarnice, malířka, ilustrátorka a  učitelka 
výtvarné výchovy. Po absolvování dvou cyklů Základní umě-
lecké školy v Blansku studovala výtvarnou výchovu na Střední 
pedagogické škole v Havířově. V současné době vyučuje vý-
tvarnou výchovu na Základní umělecké škole v Adamově. Vě-
nuje se plošné, prostorové, objektové a akční tvorbě, nejčastě-
ji používá techniku kresby, malby a dekalku. Mezi nejdůležitěj-
ší ilustrace patří dětská kniha Kateřina v zemi Ásů od Marcely 
Košanové, dále pak učebnice a slabikáře pro první a druhý stu-
peň základní školy. Nejčastěji spolupracuje s Nakladatelstvím 
Nová škola Brno. Vystavuje od roku 1989 a její práce jsou za-
stoupeny v soukromých sbírkách v řadě států Evropy.
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ANDREA
TÖGEL KALIVODOVÁ

31. …

VYMĚNÍM!!!
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Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

MKS ADAMOV VÁS ZVE: 
 Î 1. května 2018 

k zájezdu do kina Blansko na film  
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
Začátek představení: v 17:30 
hodin.
Ostatní informace při 
přihlášení.
Marie je typická městská singl. 
Pracuje sice jako úspěšná tele-
vizní moderátorka, ale ve  vzta-
zích má dar přitahovat samé 
blbce. Naopak její sestra Karolí-
na už toho pravého našla a plá-
nuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době 
za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potká-
vá svou dávnou lásku, Jiřího. Během pár okamžiků je jasné, 
že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže 
celá věc má jeden velký háček. Právě Jiří je snoubencem její 
sestry., 
Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva 
Holubová, Bohumil Klepl a další.
Cena zájezdu: 100 Kč

 Î 3. května 2018 
na posezení u kávy v rámci akce   
TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE… 
Začátek akce: v 17:00 hodin 
v sále MKS na Ptačině.
Vstupné: 30 Kč
Zveme vás na setkání s další tro-
jicí lidí, kteří mají zajímavá povo-
lání nebo se věnují zajímavým 
koníčkům. 

 Î 5. května 2018 
k zájezdu do PRAHY, 
SPOJENÉHO S NÁVŠTĚVOU 
SENÁTU A NÁRODNÍHO 
DIVADLA 

Začátek představení: v 14:00 hodin.
Stalo se již tradicí spojit výlet do Prahy s trochou kultury. Ne-
jinak tomu bude v květnu, kdy při výletu do Prahy navštívíme 
Senát a odpolední čas vyplníme návštěvou historické budovy 
Národního divadla Praha, představení Maryša. 
Doprava: vlakem spol. Regiojet 

 Î 6. května 2018 
na posezení s ADAMOVSKOU 
SKUPINOU GENCIÁNA 
Začátek akce: v 16:00 hodin v sále MKS na Ptačině.
Vstupné dobrovolné.
Zveme vás na setkání se skupinou Genciána, která je vám jis-
tě dobře známa z předešlých setkání, ale i různých společen-
ských akcí, kterých se zúčastnila. Skupina hraje a zpívá ve slo-
žení František Horák, Ivo Vyhňák, Lenka Blažková, Lubomír 
Hrušovský, David Mazánek.

 Î 9. května 2018 
k zájezdu na představení 
ND Brno: ROZMARNÉ LÉTO 
Začátek představení: v 19:00 hodin 
v cirkusovém šapitó v Lužáneckém 
parku v Brně. Režie: Jakub Nvota
Tak jako Vančura čaruje okouzlujícím 
způsobem s  českým jazykem, chce 
ND Brno divákovi předvést cirkus se slovy, pantomimu s pís-
meny, žonglování s  větami, navíc doprovázenou akrobatic-
kými kousky a kouzelnickými triky. Herci již od listopadu do-
stávají lekce od učitelů akrobacie, aby se předvedli na visuté 
hrazdě, akrobatických kruzích a šálech, aby se Arnoštek před 
užaslými zraky diváků prošel po laně. Uvedení inscenace v tak 
výjimečném prostoru jako je cirkusové šapitó bude pro divá-
ky, a neméně také pro herce činohry NdB, něco zcela nového 
a neobvyklého. Uvidíte zkrátka skutečný cirkus s klauny a ak-
robaty, s živou hudbou a občerstvením. Ze zimní nebo před-
jarní nálady vstoupíte do cirkusového stanu, ve kterém zažije-
te kouzlo, protože šapitó ovládne červnová atmosféra. .
Doprava v rámci „Projektu na podporu dostupnosti Národní-
ho divadla Brno“ zdarma. 

 Î 13. května 2018 na 
Nedělní setkání 
s pohádkou  
DÁREK PRO MAMINKU 
Začátek akce: v 16:30 hodin 
v sále MKS na Ptačině.
Vstupné: 40 Kč/os.
Na  květnovém setkání s  pohádkou bychom si společně rádi 
připomenuli Svátek maminek, který právě v den konání akce 
slavíme. Zveme proto děti spolu s  maminkami a  babičkami 
na pohádkový příběh, ve kterém budeme hledat nejkrásnější 
dárek pro maminku spolu s herečkami z Divadla Úsměv Lud-
mily Frištenské z Prahy, po kterém bude připravena tvořivá díl-
nička s Lenkou. Zde si děti mohou vyrobit svůj dárek pro ma-
minky a babičky. Pomoc tatínků a dědečků je vítána.

 Î 14. května 2018 
na setkání v rámci akce KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ… 
Začátek akce: v 15:00 h. ve Společenském centru na Horce
Vstup volný. 
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Pro seniory je určeno setkání, které je vyplněnou řadou her, 
soutěží, kvízů a hádanek. Na vítěze čeká sladká odměna. 

 Î 17. května 2018 
na Dopoledne s pohádkou – pořadem 
DOPRAVNÍ HRÁTKY 
Začátek akce: v 8:45 h. v sále 
MKS na Ptačině  
a v 10:30 h. ve Společenském 
centru na Horce
Vstupné: 40 Kč 
V  rámci květnového setkání 
jsme pro děti nepřipravili tra-
diční pohádku, ale budeme se věnovat spolu s Divadlem Kejk-
le – Petrou Klímovou dopravní výchově dětí. 

 Î 18. května 2018 
na výlet do Brna INTERIÉRY 
BRNĚNSKÉ RADNICE 
Odjezd: v 8:30 hodin spojem 
MHD Adamov, dále vlakem 
do Brna. 
Pro seniory, členy Klubu důchodců III při MKS je určen výlet 
do Brna, v rámci kterého navštívíte brněnskou radnici, jednu 
z nejpozoruhodnějších historických budov v centru. Stará rad-
nice dnes slouží především kulturním účelům. V jejích prosto-
rách se nachází galerie, informační centrum a stálá expozice 
o historii této stavby. V sezoně můžete navštívit Křišťálový sál, 
Freskový sál a Klenotnici nebo vystoupat na 63 metrů vysokou 
věž, která slibuje impozantní výhled na  Brno. Na  nádvoří se 
odehrávají koncerty, festivaly, divadelní představení i filmové 
projekce.

 Î 26. května 2018 
k zájezdu do maďarského města GYÖR 
Odjezd: v 6:30 hodin.  
Cena zájezdu: 600 Kč 
Nově vybudovaný Aquapark a lázně Rába Quelle - Győr čeká 
na své návštěvníky během celého roku s výbornými možnost-
mi pro odpočinek, rekreaci a zábavu. Termální koupaliště zde 
bylo původně postaveno již v roce 1931, podle plánů architek-
ta Alfréda Hajóse. Termální voda vyvěrá z hloubky až 2000 me-
trů a má teplotu je 67˚C. Léčivá voda se využívá na léčení one-
mocnění kostí a svalů, dýchacích orgánů a ženských chorob. 
Nové lázeňské středisko bylo otevřeno v roce 2004 a ročně ho 
navštíví několik tisíc turistů.

PŘIPRAVUJEME…
 • 8. června 2018 Dopoledne s pohádkou – Pohádkové tetiny 
 • 16. června 2018 Sobotní setkání s pohádkou – Malá medvědí 
pohádka (ve SC na Horce) 
 • 19. června 2018 Zájezd na muzikál MDB Tři mušketýři uvádě-
ný na Biskupském dvoře v Brně 
 • 24. června 2018 Zájezd na koncert do Valtic. Účinkují: Marti-
no Hammerle-Bortolotti + Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie + Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem Pe-
trem Šumníkem
 • 26. června 2018 Zájezd na muzikál MDB Bítls uváděný na Bis-
kupském dvoře v Brně
 • 6. července 2018 Zájezd na XVI. Všesokolský slet v Praze 
 • 20. října 2018 Koncert slovenské skupiny Elán v Brně 

Rezerevace na tel. č. 607 518 104 nebo e-mailu 
mks@mks-adamov.cz 

Ze školních tříd
MŠ Jilemnického

Předjaří
Čím jiným symbolicky ukončit zimu, než vynesením Moreny? 
Společnými silami jsme vyrobili zimní paní, kterou jsme se vy-
pravili poslat po proudu Svitavy pryč odsud. Zimy už bylo dost 
a my už se nemůžeme dočkat oteplení a sluníčka. Sice se jaro 
probouzí velmi pozvolna, ale my se nedáme odradit. Víme, že 
to prostě přijde. Aby nám to čekání rychleji uteklo, vytváříme 
ve školce sluníčka, malujeme kytičky a taky se připravujeme 

na Velikonoce, svátky jara. Upekli jsme si tradičního beránka 
a také jsme uspořádali jarní dílničky. Společně s rodiči a dět-
mi jsme vyráběli voňavá mýdla, zápichy do květináče, barevné 
ptáčky a zdobili jsme perníčky. Musíme pochválit nejen děti, 
ale právě i  jejich rodiče, kteří se velice aktivně zapojili a  ně-
kteří byli v té chvíli možná víc dětmi než jejich ratolesti. Strá-
vili jsme příjemné odpoledne, a to je to, co nás baví. Zapojit 
maminky a tatínky do aktivit, vzbudit zájem o dění ve školce. 
Po svátcích se konečně podařilo jaru prosadit a ujalo se vlády. 
Máme velké plány na následující období, a protože dny běží 
neúprosně rychle, je nejvyšší čas začít plány realizovat. Věří-
me, že všechno zvládneme, ať už sami nebo s pomocí. Tak se 
nechte překvapit.

Mgr. Ivana Drlíková

MŠ Komenského 6

Březen v naší mateřské škole
Březen - za kamna vlezem. Tohle přísloví však pro nás a naše 
děti neplatí. Stále se u  nás v  mateřské škole něco děje. Ten-
tokrát jsme se s  dětmi zúčastnili projektu „Malá technická 
univerzita“. Jedná se o program polytechnického vzdělávání 
pro děti v mateřských školách. Názorně, jednoduše a hravou 
formou byly dětem předávány základy techniky. Jako prostře-
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dek posloužila stavebnice Lego Duplo, kterou děti znají a mají 
rády. Naše téma bylo „Stavitel města“. S paní lektorkou si děti 
povídaly o  tom, co všechno ve  městě najdeme, sestavily si 
mapu z puzzlů a měly za úkol postavit domečky z Lega a  ty 
umístit do mapy a postavit tak město. Poté pracovaly s papí-
rovou mapou ve skupinkách a měly za úkol do mapy zakres-
lit domy, parky, významné budovy. Vyvrcholením hodiny bylo 
volné hraní s  výsledným dílem jako odměna za  práci. Navíc 

na závěr dostalo každé dítě – stavitel diplom.
Další akcí v měsíci březnu byla návštěva knihovny v Adamově.
Paní knihovnice nás seznámila s  prostorem knihovny a  uká-
zala dětem, jak se zaregistrovat, jaké druhy knih v  knihovně 
najdeme a jak se označují. Každý z předškoláků se představil 
a řekl, zda navštěvuje knihovnu spolu s rodiči. Poté si děti pro-
hlížely knihy a poznávaly jejich názvy a autory. Nakonec si po-
slechly veršovanou pohádku „O Koblížkovi“.
Návštěva knihovny se nám líbila a děti si cestou do školky plá-
novaly, jak půjdou na další návštěvu do knihovny spolu s ro-
diči.

Helena Marková

MŠ Komenského 6

Jaro je tu!
Jaro, jaro, jaro už je tu…..
Tak se zpívá v písničce. A jak jsme jaro přivítali v MŠ Komen-
ského 6?
Připravili jsme si jarní dílničky, ve kterých si děti se svými ro-
diči mohly nazdobit perníková vajíčka, vyrobit veselé kuřátko, 

ozdobit vajíčko z výfuku nebo z papíru. Někdy vznikaly v ru-
kou rodičů i dětí úžasné originály. Celé odpoledne vládla v MŠ 
příjemná atmosféra a radost ze společného tvoření. Sluníčko 
jsme také lákali „žlutým dnem“. Každý z nás měl na sobě něco 
žlutého. Děti hledaly vše, co je v MŠ žluté a vyrobily si kuřátka 
(berušky) a sluníčka (motýlci).
Také k nám zavítala paní chovatelka se třemi kozami. Dozvě-
děli jsme se, čím se kozy živí a co vše dokážou. Mohli jsme si je 
pořádně prohlédnout i pohladit.
Pěkně nám to jaro začalo!

Dagmar Kalová

Krápníkový pohár
Dne 22. března 2018 se v Dělnickém domě v Blansku konal I. 
ročník soutěže Krápníkový pohár. Akce proběhla v rámci sou-
těžního festivalu Blanenský čtyřlístek a byla určena žákům 6. 
až 8. ročníku. Pořádala ji blanenská Střední škola cestovního 
ruchu a gastronomie. Cílem soutěže bylo představit potenci-
onálním návštěvníkům Moravského krasu zajímavou lokalitu 
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této chráněné krajinné oblasti. Soutěže se zúčastnilo 6 druž-
stev ze čtyř škol. Blanenské školy Erbenova a Dvorská vyslaly 
po dvou družstvech, naše škola a ZŠ Sloup soutěžily s jedním 
družstvem.
Naši školu reprezentovali Vojtěch Kubín, Karim Kapitančík 
a Matěj Pilař z 8.A. Připravili si prezentaci o jeskyni Býčí skála, 
která čítala celkem 19 obrázků. Hoši kromě samotné národní 
přírodní památky představili zejména archeologické nálezy 
a  osobnost, která je s  nimi spjata, lékaře Jindřicha Wankela. 
Pověděli, jak se k jeskyni dostat a kdy je případně přístupná. 
Na  závěr doporučili lokality, které lze navštívit v  nejbližším 
okolí – volně přístupné jeskyně Kostelík a Jáchymka a městys 
Křtiny.
Samotná prezentace a její komentář se hochům podařily, ale 
na  některé otázky komise nedokázali pohotově zareagovat. 
Celkově skončili naši žáci na 4. místě. Zvítězilo družstvo ze zá-
kladní školy ve  Sloupu, které představovalo svou obec a  její 
nejbližší okolí. K jejich vítězství přispělo i to, že jako jediní měli 
v prezentaci také dvě krátká videa. Vzhledem k tomu, že nad 
soutěží převzalo záštitu vedení Města Blanska, byla odměně-
na všechna družstva. Naši žáci získali diplom a dary za neja-
traktivnější prezentaci. Kromě potravinových výrobků dostali 
hoši dárkové poukazy a knihu o Moravském krasu. Bohatě byli 
obdarováni i učitelé, kteří žáky na soutěž připravovali.
Hlavním přínosem soutěže byla možnost vyzkoušet si mluvit 
a obhajovat názory před veřejností.
I  z  tohoto důvodu by Vojta, Karim i  Matěj doporučili, aby 
na příštím ročníku této soutěže získali zkušenosti někteří další 
žáci naší školy.

Aleš Spurný 

ZŠ Komenského

Setkání s poezií v Adamově
Mezi řádky básní se skrývá spousta tajemství, která nám 
umožňují, jestliže jim to dovolíme, na chvíli se zastavit a pře-
mýšlet. Radost, úsměv, smích, ale i dojetí, slzy nebo husí kůže. 
Básně v nás mohou vyvolat různé emoce. Pokud se nám zalíbí, 
je to láska na celý život. Jak řekl známý ruský básník a spiso-
vatel A. S. Puškin „Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte 
v sobě“. 
To, že si poezii nosí ve  svém nitru, dokázali všichni recitáto-
ři, kteří se zúčastnili okresního kola recitační soutěže „Setkání 
s poezií v Adamově“. Jejich básně a provedení nám umožnily 
prožít neopakovatelné dopoledne a  zjistit, že v  mnohých se 
skrývá velký talent. V silné konkurenci žáků z deseti škol na-
šeho okresu neměli vítězové jednoduchou úlohu, za odměnu 
však první dva z každé kategorie čeká účast v krajském kole. 
Z naší školy se na klání v Brně připravuje Veronika Slivoňová 
z 5.B, která díky svému bezprostřednímu přednesu veršova-
ného příběhu získala ve své kategorii 2. místo. V kategorii žáků 
1. ročníků krásné třetí místo obsadil David Hreňo. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě 
a organizaci soutěže podíleli, především Lence Jančové, která 
jako odborník zasedla v porotě, paní učitelce Heleně Ličkové 
za pomoc při přípravě a vedení školy za poskytnuté ceny. Vel-
ký dík patří také všem učitelům a učitelkám, kteří žáky na reci-
tační soutěž připravili a měli možnost hodnotit jejich výkony.
Na příští, již osmnáctý ročník, se už teď těší

Monika Nejezchlebová 

13. ročník okresní vybíjené 
pro dívky 2. stupně základních škol
Ve dnech 4. a 11. dubna 2018 se konal již 13. ročník ve vybíje-
né dívek. Letošní turnaj se konal pod záštitou Sokola Adamov, 
který turnaji věnoval ceny - poháry a sladkosti pro všechny zú-
častněné, i propůjčil halu. 
Ve  středu 4. dubna se mezi sebou utkaly starší dívky, tedy 
dívky 8. a 9. tříd. Do turnaje se přihlásilo 12 družstev. Byly to 
školy: ZŠ Salmova Blansko, T.G.M. Blansko, Erbenova Blansko, 
Adamov, Černá Hora, Letovice, Lysice, Svitávka, Rájec Jestřebí, 
Gymnázium Rájec Jestřebí, Sloup, Velké Opatovice.
Naše dívky hrály velice dobře, ale bohužel během hry se ne-
vyvarovaly chyb, které je stály umístění na  stupních vítězů. 
Jako jediné remizovaly s favoritkami skupiny, a to se ZŠ T.G.M. 
Blansko. Dívkám patří velký dík za  reprezentování naší školy 
a velkou snahu. 
Letos poprvé byla udělena cena za hru fair-play, kdy dívky ze 
ZŠ Erbenova ukázaly, že se dá hrát bez podvádění, přiznávaly 
se k vybití a hrály celou dobu s úsměvem na tváři. 

Umístění: 
1. místo – ZŠ Svitávka
2. místo – ZŠ T.G.M. Blansko
3. místo – ZŠ Salmova Blansko
4. místo – ZŠ Letovice
5. místo – Rájec Jestřebí
6. místo – ZŠ Černá Hora
7. místo – Lysice
8. místo – Adamov
9. místo – ZŠ Sloup
10. místo – Gymnázium Rájec Jestřebí
11. místo – ZŠ Erbenova Blansko
12. místo – ZŠ Velké Opatovice

Ve středu 11. dubna se mezi sebou utkaly dívky mladší, tedy 
dívky 6. a 7. tříd. Účast byla o trochu menší, kdy se přihlásilo 
9 družstev. Mezi sebou poměřily své síly dívky škol: ZŠ Rájec-
-Jestřebí, Svitávka, Adamov, Letovice, Sloup, Dvorská Blansko, 
Salmova Blansko, Erbenova Blansko, Lysice.

Celkové umístění bylo: 
1. místo – ZŠ Erbenova Blansko
2. místo – ZŠ Salmova Blansko
3. místo – ZŠ Lysice
4. místo – ZŠ Dvorská Blansko
5. místo – ZŠ Sloup
6. místo – ZŠ Letovice
7. místo – ZŠ Adamov
8. místo – ZŠ Svitávka
9. místo – ZŠ Rájec Jestřebí
Dívky z Adamova se umístily na 7. místě. Důkaz toho, že hrát 
umí a jsou skvělé bojovnice byl v tom, že porazily vítězné druž-
stvo celého turnaje, ZŠ Erbenovu, kdy dokázaly vybít všechny 
hráčky včetně kapitánky, a to v době o tři minuty kratší, než 
byl 8 minutový časový limit, což se nepovedlo žádnému týmu 
v turnaji. Bohužel pro ně, však tento zápas, ve kterém ukázaly, 
jak hru perfektně umí, byl pro ně již poslední v  jejich skupi-
ně. Až tímto zápasem uklidnily své nervy, spadla z nich tréma. 
Toto uvolnění však přišlo příliš pozdě. Ale i tak si zaslouží vel-
kou pochvalu.

Marie Klepárníková, Edita Kuběnová
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Ze sportu
Hokej 
Hodnocení sezóny 2017 - 2018 hokejového 
oddílu Spartak Adamov, z. s. 
Po loňském pátém místě jsme si vytyčili cíl pohybovat se upro-
střed tabulky, i když s myšlenkami na vyšší příčky. Do soutěže 
vstoupil další velmi kvalitní soupeř z  Veverské Bítýšky, který 
hrál minulou sezónu Krajský přebor Vysočina. Toto mužstvo 
disponuje kvalitním kádrem a  bylo aspirantem na  titul. Na-
opak do soutěže se po dlouhých letech nepřihlásilo mužstvo 
HC Blansko. Všechna mužstva posilovala a  tím se stala sou-
těž velice kvalitní. Kterékoliv mužstvo mohlo porazit kohoko-
liv. V posilování jsme nezůstali pozadu ani my. Na hostování 
z Uherského Brodu jsme získali Jana Hanáčka, univerzální-
ho hráče, který může hrát v obraně i útoku. Dále na přestup 
přišel Josef Klíma z Komety Brno. 
Do soutěže vstoupilo 8 mužstev. Hrací systém zůstal nezmě-
něn, pouze u zápasů po základní části nastaly po domluvě klu-
bů malé úpravy. Ty přispěly k atraktivitě zápasů. 
Do soutěže jsme vstoupili zápasem proti mladíkům z Březiny. 
Naše mužstvo předvedlo výborný hokej, sice s  prohrou. Zá-
pas byl vyrovnaný a do posledních minut byl výsledek pouze 
o jednu branku ve prospěch soupeře. Následná snaha o vyrov-
nání a  otevření jinak výborné obrany dovolila soupeři pojis-
tit výsledek. Následoval zápas proti Černé Hoře a jasná výhra. 
První ztráta důležitých bodů, která mrzí, byl zápas ve Vyškově 
proti Hruškám. Hra byla vyrovnaná, více šancí pro nás, ale im-
potence střelců zmařila šance na  výhru. V  závěrečné třetině 
bylo naše mužstvo jednoznačně lepší. Kladem je, že jsme po-
razili mužstva z horních pater jako Rájec-Jestřebí, Dynamiters 
Blansko. Překvapením byla výhra nad favoritem z Veverské Bí-
týšky 2:6. Smolné zápasy jsme odehráli proti Dynamiters Blan-
sko (odveta) a prohra 7:8, dál prohra s Bulldogs Brno 5:4, kde 
jsme celý zápas vedli. 
Z mužstva byl uvolněn na hostování do HC Zastávka David 
Knotek. 
Po  základní části se mužstva rozdělila na  dvě poloviny. My 
jsme hráli o  5. – 8. místo. Soupeřem bylo mužstvo z  Černé 
Hory. Bylo vidět, že soupeř posílil a  na  vývoji utkání to bylo 
znát. Zápas byl vyrovnaný a skončil výsledkem 6:6. Do odvety 
vzal tíhu zápasu na sebe první útok, který se postaral o všech-
ny góly. Hanáček a Vorel se trefili 4x a Klíma Pavel jednou. Naše 
výhra 6:9 nás posunula do boje o 5. místo. Tento zápas se hrál 
pouze na  jeden rozhodující zápas. Vývoj ostatních zápasů 
nám určil nepříjemného soupeře z Hrušek. V zápase jsme ved-
li 1:0, ale soupeř otočil stav ve svůj prospěch na 2:1. V závěru 
zápasu režíroval vyrovnání Zubíček. Natáhl na sebe dva hráče, 
následně posunul puk na Klímu. Ten zajel za branku a na první 
tyči přihrál před branku, kde stál volný Kilián a střelou nad be-
ton překonal brankáře hostů a srovnal. Pětiminutové prodlou-
žení se hrálo 3 na  3, ale o  výsledku nerozhodlo. Na  nájezdy 
jsme vyhráli. Autorem rozdílového gólu byl Zubíček, nejlepší 
hráč na  ledě. Touto výhrou jsme v  konečné tabulce obsadili 
5. místo.
Gólman Dobeš chytal v  oslnivé formě, za  co může i  úbytek 
váhy. Soupeře dostával do  stavu nepříčetnosti. Spolehlivost 
a jistota. Višňa plní funkci dvojky a do branky se moc nedo-

stane. Když nastoupí, dokáže podržet. Juřena odehrál polovi-
nu zápasů z pracovních důvodů a střídavě nastupoval v obra-
ně i útoku. Lépe mu to sedlo v obraně, kde byl schopen dob-
ře přihrát a  budil respekt svou nekompromisní hrou. Kilián 
jako centr druhého útoku odváděl výborné výkony, bojoval 
a dřel. Příkladný bojovník. Naskakoval do oslabení i přesilo-
vek. Obránce Kunc hrál spolehlivě, využíván byl hlavně v osla-
bení, byl pilířem zadních řad. Škoda že nedostával více přihrá-
vek na  modrou a  využít tak svou prudkou střelu. Dvořák si 
rád hraje s  pukem, z  čehož plynou chyby. Nevyšel mu úvod 
soutěže, byl často vylučován. Pak se srovnal a dalo se na něj 
spolehnout. Náš nejtrestanější hráč. Kubíček poctivec, dříč. 
Je příkladem pro všechny. Hrál na levém křídle a podle potře-
by naskakoval i jako centr. Mihok vypustil první polovinu sou-
těže z důvodu operace. Po naskočení do sestavy se potřeboval 
rozehrát a výkony šly nahoru. Výborný na vhazování. Milfait 
se po zranění rozjížděl pomalu. Když už se zdálo, že to půjde, 
zradilo ho koleno. Tvořivý hráč, který podrží puk, nahraje. Ci-
telně byla znát nepřítomnost v zápase. Toufar zrychlil brus-
lení, byl donucen tvořit hru, a  to mu sedělo. Výborná střela 
zápěstím. Gistr bojovník do  roztrhání těla. Burcuje v  kabi-
ně, na  střídačce. Jistota zadních řad. Má přirozenou autoritu 
u  spoluhráčů. Naskakoval v  oslabeních, v  přesilovkách dělal 
bořiče před brankou soupeře. Bureš se znovu jako v minulé 
sezóně na začátku ihned zranil. Musel na operaci a  již nena-
stoupil. Sice nejstarší hráč, ale příkladný bojovník. Anschalg 
odehrál polovinu zápasů z důvodu jeho pracovního vytížení. 
Přehled a klid ve hře. Herynek se pořád musí učit. Začátek 
ho nezastihl ve  formě. Odehrál dobré zápasy po  přeřazení 
z obrany do útoku. Potřeboval by zlepšit bruslení a získat zku-
šenosti. Dobrá střela zápěstím. Thoř jako bránící křídlo, byl 
platný hlavně při oslabení. Nepříjemný před brankou soupeře. 
Musí zpřesnit přihrávku. Klíma Pavel se stal nedílnou sou-
částí prvního útoku. Náramně si rozumí s Vorlem a hrají takřka 
naslepo. Výborný bruslař. Jeho bodový příděl je pro mužstvo 
důležitý. Šmahel nastupoval pravidelně a odváděl dobré vý-
kony. Dokáže využít své postavy a dokáže si sjednat respekt 
soupeře. Zubíček znovu byl podle hodnocení trenérů a roz-
hodčích pasován na  nejlepšího obránce soutěže. Neustále 
v pohybu, milimetrové přihrávky. Ve hře jeden na jednoho ho 
nejde obehrát. Dirigent a  tvůrce hry. Škoda že odehrál pou-
ze 8 zápasů z důvodu pracovní vytíženosti. Vorel centr prv-
ního útoku. Celkově čtvrtý v  Kanadském bodování soutěže, 
a  to odehrál pouze 8 zápasů a nasbíral 32 bodů! Úctyhodná 
bilance. Od  3. místa jej dělil pouze menší počet vstřelených 
gólů. Chodil na oslabení, na přesilovky. Jeho střela zápěstím 
je prakticky nechytatelná. Jeho přístup k zápasu je příkladný 
pro všechny. Koubek nastoupil do jednoho zápasu, škoda. Dá 
se říct, že je obtížný jako hmyz… Klíma Josef naskočil na pár 
zápasů vinou pracovní vytíženosti. Jevil se dobře, rychlost, 
hra tělem. Zde budeme muset vejít v jednání se zaměstnava-
telem, aby mu umožnil hrát. Fiala výborný hráč do  obrany 
i útoku. V začátku sezóny se zranil a už nenaskočil. Doufáme, 
že doléčí zranění a příští ročník bude zpět. Přednosti má ve hře 
tělem. Jan Hanáček je u nás na hostování z Uherského Bro-
du. Na začátku se trochu hledal, ale postupem času se neustá-
le zlepšoval a stal se z něho lídr a rozdílový hráč. Ke konci se 
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mu dařilo i střelecky. Je to takový buldok, který se dá použít 
na všechny posty, nevypustí žádný kontakt. Předností je rych-
lost a dravost. 

Tabulka kanadského bodování:
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1. 4. VOREL Marek - Vorlík 16 16 32
2. 5. KLÍMA Pavel - Klimoš 18 13 31
3. 8. HANÁČEK JAN - Hany 12 10 22
4. 17. KILIÁN Miroslav - Kili 7 10 17
5. 56. MILFAIT Tomáš - Dolfa 5 4 9
6. 59. ZUBÍČEK Pavel - Zub 2 7 9
7. 74. TOUFAR Jiří - Toufec 4 3 7
8. 92. GISTR Michal - Majkl 1 4 5
9. 95. ANSCHLAG Ivo - Anča 3 1 4

10. 98. THOŘ Michal - Hogen 3 1 4
11. 100. KUNC Martin - Márty 2 2 4
11. 111. MIHOK Radoslav – Čigi 2 1 3
13. 113. JUŘENA Milan - Čuřil 2 1 3
14. 125 ŠMAHEL Petr - Nafta 2 0 2
15. 133. BUREŠ Zdeněk - Dráty 1 0 1
16. 135. KUBÍČEK Petr - Kuba 1 0 1
17. 139. KOUBEK Petr - Koudy 0 1 1
18. 144. DVOŘÁK Milan - Milaniju 0 1 1

První trojka Kanadského bodování oddílu. Na prvním 
obrázku Marek Vorel nejproduktivnější hráč Kanadského 
bodování. Na prostředním obrázku je druhý Pavel Klíma 

a na třetím obrázku je Jan Hanáček, který byl třetí.

V soutěži Kanadského bodování bylo hodnoceno celkem 145 
hráčů ze všech zúčastněných oddílů. Marek Vorel obsadil 
celkově 4. místo, pouhých pět bodů za  vítězem. Tento hráč 
mohl vyhrát celkové hodnocení soutěže, ale bohužel odehrál 
pouze 8 zápasů. Bohužel pracovní povinnosti jsou na prvním 
místě. Pavel Klíma obsadil celkově 5. místo v soutěži a pro-
kázal, že výkony z  předešlé sezóny nebyly náhodné. Krásné 
8. místo v celkovém hodnocení obsadil Jan Hanáček. Máme 
tři hráče v první desítce Kanadského bodování, což 
nemá žádný oddíl soutěže. Tomáš Milfait začal velice dobře, 
ale zbrzdilo ho zranění. Dobře si ještě vedli Miroslav Kilián 
a Pavel Zubíček. Více bodů se očekávalo od Toufara, 
ale to je jenom otázkou času. Potenciál na to má. 

Soutěž slušnosti:
1. HLC Bulldogs Brno 8,5 / zápas
2. Sokol Černá Hora 8,59 / zápas
3. Tatran Hrušky 10,25 / zápas
4. TJ Rájec-Jestřebí 10,47 / zápas
5. Spartak Adamov 10,75 / zápas
6. Dynamiters Blansko 10,88 / zápas
7. HC Veverská Bitýška 16,94 / zápas
8. Sokol Březina 18,44 / zápas

V tabulce slušnosti jsme udělali pokrok. Obsadili jsme 5. mís-
to s průměrem 10,75 trestných minut na zápas. Oproti loňské 
sezóně jsme si polepšili o 7,78 minuty na zápas! Ale i tak je co 
zlepšovat, hlavně se vyvarovat útočných faulů. Na  led chodí 
určení hráči, kterým následně chybí síly do  dalšího průběhu 
zápasu.

Tabulka po základní části 
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1. Sokol Březina 14 12 1 0 1 86:33 38
2. HC Veverská Bítýška 14 10 0 1 3 97:55 31
3. Dynamiters Blansko HK 14 8 1 0 5 77:65 26
4. TJ Rájec-Jestřebí 14 7 0 0 7 70:65 21
5. Spartak Adamov 14 5 0 1 8 63:75 16
6. Tatran Hrušky 14 5 0 0 9 46:65 15
7. HLC Bulldogs Brno 14 3 2 0 9 62:89 13
8. Sokol Černá Hora 14 2 0 2 10 62:116 8 

KONEČNÁ TABULKA // Play-Off 
1. Sokol Březina
2. Dynamiters Blansko HK
3. HC Veverská Bítýška
4. TJ Rájec-Jestřebí
5. Spartak Adamov
6. Tatran Hrušky
7. HLC Bulldogs Brno
8. TJ Sokol Černá Hora
Soutěž se hrála systémem každý s  každým dvoukolově. Ná-
sledně se tabulka rozdělila na dvě poloviny a hrálo se o celko-
vé umístnění. S předvedenou hrou vládne spokojenost. Veliká 
škoda, že Vorel a Zubíček z důvodu pracovních povinnosti ne-
nastoupili k  více zápasům. Další velká ztráta pro mužstvo je 
malá účast vinou zranění Milfaita. Kladem je umístnění třech 
našich hráčů v první desítce Kanadského bodování. 

Na obrázku ničitel nervů soupeřů Ivo 
Dobeš, který chytal v oslnivé formě. 
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Cíle se nám podařilo splnit. Mužstvo předvádělo pohledný, 
oku lahodící hokej, ze kterého měla respekt všechna mužstva. 
Do další sezóny již někteří hráči nenastoupí a budou připrave-
ni naskočit pouze v případě potřeby. Máme v jednání pár posil, 
ale čekají nás dlouhá jednání.
Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům, zastupitelům MěÚ 
Adamov, Tenza cast, a. s., společnosti GAMA J+P, s. r. o., spo-
lečnosti TRIFON s. r. o., fa. malířství, natěračství, lakýrnictví 
Dušan André, Adasped s. r. o, a hlavně skalním fanouškům. 
Všem hráčům přeji odpočinek, mnoho elánu do další přípra-
vy, vyléčení všech šrámů, zranění a mnoho sil do další sezóny.
Sportu zdar a hokeji zvlášť. 

za hokejový oddíl Alois Kožený 

Začátek sezony  
v pétanque se vydařil

Na letošní první turnaj dvojic v Chrudimi se 24. března všich-
ni zúčastnění těšili. Z adamovského spolku Fenyx přijely bojo-
vat dva týmy. Hrálo se na pět kol. Dvojice Jiří Němec a Zdeněk 
Handl se třemi vítězstvími skončila na 17. místě a dvojice Soňa 
Karásková a Karel Mrlina se probojovala do vítězné „osmičky“, 
kde v závěrečném souboji podlehla pozdějším vítězům celého 
turnaje z Polska a skončila tak na krásném 5. - 8. místě.
Další turnaj, kam přijeli adamovští bojovat, se uskutečnil v so-
botu 7. dubna v  Brně. Jednalo se o  turnaj trojic VC pivovaru 
Litovel. Hrálo se na hřišti v  Brně - Slatině za  účasti 52 týmů 
z  Čech a  Slovenska. Za  Fenyx Adamov hrál jeden kompletní 
tým ve složení Soňa Karásková, Tereska Kejíková a Jiří Němec. 
Další člen našeho spolku Karel Mrlina měl za spoluhráče kole-
gy z jiných klubů Jiřího Šipra a Tomáše Jirkovského.
Hrálo se pět kol s postupem do KO osmičky. První kolo se za-
čalo hrát ještě za chladnějšího počasí a měli jsme silné soupe-
ře ze Slovenska. I když jsme bojovali, doplatili jsme na neroze-
hranost a prohráli. S přibývajícím sluncem a teplem se výkon 
zlepšoval, což znamenalo tři vítězství v řadě. Do pátého, po-
sledního kola, jsme šli za stavu 3:1 na zápasy a opět jsme na-
razili na silné soupeře ze Slovenska. Po vyrovnaném souboji, 
kdy jsme i několikrát vedli, jsme soupeři podlehli. Po celý prů-
běh turnaje přiváděla Tereska svými přesnými plasy ke košon-
ku některé soupeře přímo k zoufalství a Soňa se blýskla něko-

lika obtížnými a přesnými střeleckými pokusy, za což sklidila 
i uznání soupeře. Tyto dvě skvěle hrající hráčky doplnil Jirka 
svojí velmi dobrou a vyrovnanou hrou. Nakonec to znamenalo 
konečné krásné 17. místo. Počasí báječně vyšlo a nálada byla 
dobrá.

Fenyx

ŠACHY
Krajský přebor I.třídy
Spartak Adamov - TJ Znojmo 6,5:1,5
1 Martin Handl, Leoš Ševčík, Jan Píše, Ján Mižák, Martin Po-
kladník, František Baláž; 0,5 Karel Kredl.
Vysokým vítězstvím nad Znojmem hráči Adamova zakončili 
letošní ročník Krajského přeboru I. třídy. Jarní záchranářské ta-
žení vyústilo v sérii šesti neprohraných zápasů, tři remízy a tři 
vítězství.
V  závěrečné tabulce se tak adamovské družstvo prodralo 
na konečné čtvrté místo.
Raritou zápasu byl věkový průměr hráčů na  páté šachovnici 
Jan Píše - Petlák Josef, který činil 75 let. Takže nikdy není poz-
dě začít hrát šachy.
Devízou družstva vedeného Pavlem Masákem byla stabilní 
a vyrovnaná sestava 10 šachistů, ze které 7 hráčů ve svých par-
tiích uhrálo padesát a více procent bodů. Nejvyšší procentu-
ální bodový zisk měli Jan Píše 72% a Martin Pokladník 70%.
Jen dvakrát museli zaskočit dva náhradníci, každý na  jednu 
partii.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2017 - 18
Pátý díl Krajského přeboru v  Rapid šachu mládeže se konal 
v sobotu 7. dubna v Rajhradu. Turnaje „Memoriál Jana Krejčí-
ho“ se zúčastnilo 156 šachistů.
Adamovskou výpravu tvořilo šest hráčů. Polovina z nich v sed-
mikolových turnajích uhrála 4 a více bodů.
V kategorii starších, 12 a 14 let, startovali sourozenci Dvořáko-
vi. Olga ziskem 5,5 bodu obsadila páté místo, Marek se čtyřmi 
body skončil mezi 75 účastníky třicátý.
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Najdi stejné!
A víš, že vysloužilé žárovky do koše nepatří? Většina surovin z každé žárovky jde totiž 

zrecyklovat a úsporka tak může být užitečná, i když dosvítí. Navíc úsporné žárovky a zářivky 

obsahují trochu rtuti, která škodí přírodě. Až Vám doma některá doslouží, odneste ji proto 

s rodiči na sběrné místo. Jejich mapu najdeš na www.ekolamp.cz nebo v mobilní aplikaci 

"Kam s ní?". 

?

Najdi mezi žárovkami a zářivkami stejné typy - některé jsou tu dvakrát, jiné třikrát 

a nebo dokonce čtyřikrát. Jen jeden typ je tu jen jednou. Najdeš ho?

Více informací na www.ekolamp.cz

V kategoriích mladších do deseti let bylo 45 účastníků a Ada-
mov zde měl čtyři zástupce. Na výborném třináctém místě se 
umístil Vojta Mihok ziskem 4 bodů. Osmiletá Elen Bergrová 
uhrála 2,5 bodu. 
Další osmiletá hráčka Stázi Volavá a Standa Straka sbírali hlav-
ně turnajové zkušenosti. Ale o jejich bojovnosti svědčí vzájem-
ná partie, která skončila nerozhodně, když na šachovnici zbyli 
oběma jen králi. 

-pb-

Střípky z historie 
adamovského sportu, 16. díl
Od července roku 1969 se role trenéra žen ujal Sláva Hudec. 
Měl k dispozici 11 hráček, tíhu zápasů nesly zejména Prudíko-
vá, Sedláková, Z. Hendrichová, Horáková, Pivodová, Charvá-
tová/Pražáková a Polzerová, stále vypomáhala Veselá. Doros-
tenky hrály v okresním přeboru, mezi nimi výkonnostně do-
minovala Věžníková.
Po  skončení jarní části oblastního (dříve krajského) přeboru 
II. třídy pro rok 1970 bylo družstvo na druhém místě, na kon-
ci pak obsadilo místo třetí. Hrály ing. Prudíková, Srbová, Sed-
láková, Věžníková, Uxová/Šindelářová, Charvátová, Štrajto-
vá a Z. Hendrichová. Na podzim se odstěhoval trenér Hudec 
do Brna a s vedením žen skončil. Začaly problémy se stavem 
hřiště u  sokolovny, některé zápasy se odehrály na  Kolonce. 
Dorostenky opět vyhrály okresní přebor a zahájily na podzim 
zápasy v soutěži na úrovni kraje.
V roce 1971 obsadily ženy v krajském přeboru II. třídy sice sed-
mé místo, ale s odstupem pouhých 4 bodů na vítěze. Družstvo 
tvořily ing. Prudíková, Sedláková, Z. Hendrichová, Věžníková, 
Charvátová, Poslušná a Štrajtová, hru okusily dorostenky Ou-

jeská a Chrástová. V následném roce 1972 skončily ženy se stej-
ným kádrem na 5. místě, ale měly jen o bod více než tým na 8. 
příčce tabulky. Dorostenky po dlouhé době neuspěly v okres-
ním přeboru, ve kterém se umístily na posledním místě.
Také v  roce 1973 obsadilo družstvo žen, v  němž již nehrála 
Hrozová/Věžníková, 5. místo.
Ze zbývajících hráček jich pět ukončilo aktivní činnost a tímto 
odchodem skončilo také účinkování adamovských žen v pra-
videlných soutěžích. Stalo se tak době, kdy bylo dobudováno 
hřiště na  Kolonce i  se zázemím šaten a  sociálního vybavení. 
Dorostenky adamovského oddílu se pod vedením Z. Hendri-
chové staly v konkurenci dalších 5 družstev vítězkami okres-
ního přeboru a zajistily si tím postup do krajského přeboru II. 
třídy. Družstvo tvořily hráčky Ondráčková, H. a M. Novákovy, 
Paliánová, Kratěnová, Jarošová, Pisková, Štoudková a Rybářo-
vá. Na  jaře roku 1974 odehrály mimo soutěž okresní přebor 
a prohrály v něm jen jednou, a to kontumačně s Boskovicemi.
O dění v ženském adamovském volejbalu jsem pro rok 1975 
nic nedohledal. Až koncem léta roku 1976 byla zveřejněna 
zpráva, že se bývalé dorostenky daly dohromady a přihlásily 
se do soutěže, v níž před třemi roky skončily jejich předchůd-
kyně. Družstvo tvořily hráčky Kratěnová, Paliánová, Pisková, 
Jarošová, Trokanová, Krabičková, Boháčková, Ondráčková 
a Štrichová, věkový průměr činil 19 let. V této soutěži však ne-
uspěly a v následném roce 1977 byly uváděny jako účastnice 
okresního přeboru.
V roce 1979 bylo zveřejněno v okresních novinách, že v býva-
lých centrech ženského volejbalu v Adamově a Metře Blansko 
se již delší dobu nehraje. V  osmdesátých letech se adamov-
ské ženy zúčastňovaly již jen veteránských turnajů a odborář-
ských soutěží.
První zmínka o  mužském volejbalovém družstvu ZSJ Ško-
da Adamov je z  května roku 1952 ve  spojení s  jeho výhrou 
na okresním turnaji, který se konal na přelomu měsíců dubna 
a května v Jestřebí a Doubravici. V roce 1953 byli muži schop-
ni postavit dvě družstva, která se v okresním přeboru umísti-
la na prvních dvou místech. V srpnovém kvalifikačním turnaji 
v Brně však neuspěli. Ve čtvrtek 2. července tohoto roku sehrá-
lo v Adamově exhibiční utkání kompletní mistrovské družstvo 
Spartaku Zbrojovky Brno v čele s reprezentanty Ruskem, Láz-
ničkou a Turkem. První adamovské družstvo v tomto roce tvo-
řili Vaculka, Musil, Kvapilík, Havránek, Kalvoda, Fiala a Věžník.
Titul okresního přeborníka odbíjenkáři obhájili na  turnaji 6 
družstev v Doubravici i v roce 1954. Složení družstva bylo Král, 
Věžník, Valenta, Havránek, Musil a ing. Václavek. V zářijovém 
kvalifikačním turnaji o postup do krajského přeboru sice ob-
sadili po prohře se Spartakem Poštorná 0:2 druhé místo, které 
ale rovněž bylo místem postupovým.
Po  pěti zápasech v  krajském přeboru roku 1955 měli muži 
na  svém kontě jedno vítězství. Koncem tohoto roku bylo 
uvedeno, že družstvo bylo zařazeno spolu s  dalšími třinácti 
do  krajské soutěže. Stále fungovalo i  B družstvo, do  výkon-
nostně vyššího náleželi ing. Václavek, Král, Musil, Hudec, Va-
lenta, Boháček a Rozehnal.
Krajskou soutěž hrál Adamov ve  skupině B, v  níž soutěžilo 8 
družstev. Po 6. kole se nacházel na 6. místě. V březnu roku 1957 
se ale tým rozpadl. Bylo však založeno družstvo mladších do-
rostenců Praisler, Augusta, Ludl, Pačovský, Ruta, Straka, Tráv-
níček a Maňoušek, které hned na svém prvním turnaji v Brně 
obsadilo v konkurenci 12 družstev třetí místo. Na podzim roku 
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je uváděn Spartak Adamov jako účastník městské soutěže, 
z hráčů je zmíněn pouze smečař Dobeš.
V roce 1958 jsem nedohledal žádnou zprávu k činnosti muž-
stva. Avšak již v příštím roce byla zveřejněna závěrečná tabul-
ka krajského přeboru (I. A třídy), kde je Adamov uveden na 6. 
místě z 10 oddílů. V roce 1960 byl účastníkem okresního pře-
boru, v němž mezi 17 celky obsadil 4. místo. Okresní přebor I. 
třídy hrál Adamov spolu s dalšími 6 družstvy i v roce 1961, pře-
borníkem se stal Spartak Metra Blansko. V téže soutěži skončil 
adamovský tým v následném roce šestý.

-dtk-

Z vycházek turistického 
oddílu
Dne 24. března jsme se vydali na akci První jarní výšlap KČT – 
JMO, kterou pořádal KČT a město Hustopeče.
Zvolili jsme trasu dlouhou 12 km, která vedla kolem rybníků 
po Mandloňové naučné stezce na Kamenný vrch a dále k roz-
hledně.
Na náměstí i u  rozhledny se konal MandloJarmark, kde jsme 
ochutnali speciality, které měly společného jmenovatele - 
mandli.
Vycházka se všem líbila, i když mandloně ještě nekvetly. Zú-
častnilo se 11 turistů a dva hosté. 
Ušli jsme 12 kilometrů.

Mandlové speciality

Na Velikonoční pondělí jsme si naplánovali vycházku do pří-
rodní rezervace na Kamenném vrchu v Brně.
Na této lokalitě se vyskytuje především koniklec velkokvětý, 
který zde tvoří největší populaci na světě (celkem 55 tisíc trsů). 
Koniklec je zde přísně chráněný a letos se nám jej podařilo za-
stihnout v  plném květu. Další naše cesta vedla k  rozhledně 
na Kamenném vrchu přes Červený kopec k hlavnímu nádraží. 
Počasí nám přálo, ušli jsme 10 kilometrů, všichni byli spokoje-
ní. Zúčastnilo se 33 turistů, z toho 12 hostů.



22

Blahopřání 
Spartak Adamov, z. s., turistický 
oddíl - blahopřání paní Heleně 
Kokrdové

Helena se narodila 27. 4. 1948 v Brně, le-
tos oslaví významné životní výročí.
Po  přestěhování do  Adamova v  roce 
1971 se s  manželem zúčastňovala vy-
cházek s adamovskými turisty. V té době 
byl vedoucím turistiky v Adamově Jiří Janás a on zlákal manže-
le Kokrdovy k značkářské činnosti.
Paní Helena je značkařka 1. třídy a  tuto činnost vykonává 
s manželem doposud. Také zaškolují nové značkaře.
Helena má kvalifikaci Vedoucí pěší turistiky, každý rok připra-
vuje a vede vycházky, hlavně v okolí Brna. 
Společně s manželem pomáhají při značení i v jiných částech 
republiky, např. vyvěšovali v okresech Nymburk a Mladá Bole-
slav tabulky - LOGO sponzora Lesy ČR a směrovkami označili 
všechny trasy určené k mezinárodnímu pochodu v Brně.
Od mládí je členkou Sokola, vedla cvičení žákyň, v současnosti 
je cvičitelkou žen.
Nacvičuje na všechny slety a různá vystoupení Sokola po celé 
republice.
Paní Heleně přejeme do dalších let hodně zdraví, sil a elánu.

adamovští turisté

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

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

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Vycházka se uskuteční v sobotu 26. května 2018.
Délka vycházky 10 km.
Trasa: Ladná – Janův hrad – Minaret – zámek – skleníky – Led-
nice.
Odjezd: ČD Adamov Os 6:39 hod. – Brno Os 7:10 hod.
Zpět: Lednice Bus 14:25 hod. nebo 16:25 hod., Podivín R 14:53 
hod. nebo 16:53 hod.
Jízdenka: jednodenní pro dvě osoby za 190,- Kč. 
Vycházku vede: Draha Nesnídalová

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!

 ♦ Manželé koupí byt 2+1/3+1. Ptačina. Tel. č. 735 137 107.

 ♦ Koupím byt v Adamově. Tel. č. 605 365 032.

 ♦ Česká pošta hledá brigádníky na roznos letáků v obci Ada-
mov. Pro bližší informace volejte 734 876 557 nebo na po-
bočce České pošty.

 ♦ Koupím garáž na Ptačině, tel. č. 607 685 706.

 ♦ Sečení a mulčování trávy, tel. č.: 608 065 337.

 ♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.

 ♦ Pronajmu částečně vybavený byt 2+1 na ulici Sadová v Ada-
mově. Bližší informace na tel. č. 773 908 079 po 13 hod.

 ♦ Zámek Křtiny nabízí pracovní příležitost, hledá do restau-
race na  pozici servírka/číšník a  pomocnou sílu do  kuchy-
ně. Brigádou nebo na hlavní pracovní poměr. Nástup mož-
ný ihned. Pracovní doba dle dohody. Podrobné informace 
na tel. 731 690 578.

 ♦ VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE VČETNĚ LIKVIDACE - LEVNĚ!! 
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU + VEŠKERÝ KOVOMATERIÁL - OD-
VOZ ZDARMA!! Tel. č.: 776 339 166.

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

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

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Jsem tu pro Vás

Uvažujete o prodeji nemovitosti? 
Ráda Vám pomohu. Spojte se s realitním 
specialistou pro tuto oblast 
(12 let praxe).
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HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com  
nebo volejte na tel.: 604 582 184.

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevírá nový výrobní 
provoz v Kuřimi.

   Chcete pracovat v menší firmě  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
   Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
   Tak se přidejte k našemu novému týmu!

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )

SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27 tis Kč )

RK Gruber
Od roku 1996 jsme tu pro Vás

www.rkgruber.cz
Tel: 608 770 967, 606 185 325

e-mail: info@rkgruber.cz

Potřebujete prodat byt či dům v Adamo-
vě? Máme na Vaši nemovitost kupce. S ho-
tovostí nebo předschválenou hypotékou.

Naléhavě poptáváme:
Byt 2+1 (na  tento typ bytu v  Adamově 
máme 4 vážné zájemce).
Byt 1+1 v Adamově
RD v Adamově 3+1 a větší. Máme 3 kupu-
jící.

www.rkgruber.cz
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Nádražní 374, 679 04 Adamov 
tel: 516 446 112
info@autoservisadamov.cz
www.autoservisadamov.cz

Autoservis Adamov

Prodej PIVNICE 

U BAŤÁKA

• Nabízím Vám k 

prodeji objekt o 

zastavěné ploše 322 

m2, který je v současné 

době využívaný jako 

pivnice. 

• Hlavní objekt lze po 

změně účelu využít 

jako obchodní, 

ubytovací nebo 

stravovací zařízení, 

případně jako zařízení 

nevýrobních služeb, 

stavby pro vzdělávání a 

výchovu, sociální 

služby a péči o rodinu, 

zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou 

správu a ochranu 

obyvatelstva.

Váš realitní makléř pro tuto oblast 

Ing. Bc. Lucie Hladká 

mobil: +420 739 300 431 

lucie.hladka@re-max.cz 

www.lucie-hladka.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 31.5.2018 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.


