
ROČNÍK XVII 

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J
ČÍSLO 4/2019 DUBEN 2019 ZDARMA

Popisy obrázků pod fotky

Ptačina:

sraz u hodin před Domem služeb na ulici Družstevní

Horka:

sraz před kostelem svaté Barbory na ulici U Kostela

Za Adamov

              č
istější

      úterý 16. dubna 2019

                
         od 17:30

Komise podpory komunitního života vás srdečně zve

na tradiční akci pro zlepšení vzhledu města

pytle na odpad obdržíte na místě

doporučujeme si vzít pracovní rukavice
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

28.3.2019 Dogtrekking Za pokladem Voka IV. z Holštejna Akce v okolí

28.3.2019 18:00 KONCERT EVY HENYCHOVÉ MKS Adamov

29.3.2019 19:00 MADAME RUBINSTEIN - „Neexistují ošklivé ženy, pouze líné“ MKS Adamov

30.3.2019 16:00 SALON ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ MKS Adamov

6.4.2019 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC MICROTEX Lomnice AJETO Adamov

7.4.2019 12:00 Zahájení turistické sezóny v Černé Hoře – cyklovýlet S kolem kolem Adamova

10.4.2019 16:00 Turnaj ve stolním tenise Městský klub mládeže

13.4.2019 15:30 MOTÝLI MORAVSKÉHO KRASU MKS Adamov

14.4.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

16.4.2019 17:30 Za Adamov čistější Komise podpory komunitního života

16.4.2019 06:00 Zahájení pstruhové sezóny na Svitavě Akce v okolí

17.4.2019 16:00 Pletení pomlázek Městský klub mládeže

27.4.2019 16:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - HASIČI Malá Roudka AJETO Adamov

29.4.2019 "ROMEO A JULIE" - BALET V JD BRNO MKS Adamov

30.4.2019 Čarodejnice 2019 na Sklaďáku Akce v okolí

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.

Zprávy z radnice
Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události z února 2019 konkrétně:

 ♦ Na  služební telefon strážníků MP Adamov byla doručena 
automatická SMS zpráva rozesílaná systémem IZS, ve  které 
bylo uvedeno, že došlo k pádu osoby ze srázu naproti OD Al-
bert. Strážníci se vydali výše uvedené prověřit, kdy se na místě 
setkali s JSDH Adamov a starostou města Adamova. Při pátrání 
po „zraněné“ osobě byli na lesní cestě vedoucí od zastávky ČD 
na Ptačinu spatřeni dva muži, od kterých bylo zjištěno, že prá-
vě jeden z těchto mužů upadnul ze srázu a druhý toto ozná-
mil na linku 112. Poté se mu podařilo svého kamaráda ze srá-
zu vyprostit a vydali se domů. Na místo se dostavil lékař ZZS, 
který zhodnotil zdravotní stav muže. Jelikož nedošlo k žádné-
mu zranění, muži odešli domů a ostatní složky se vrátily ke své 
běžné činnosti. 

 ♦ Mladík, který dle svých slov nevěděl co se svým životem 
a hodlal spáchat sebevraždu, se obrátil na linku 112. Na mís-
to byli ihned vysláni strážníci MP Adamov, kteří mladíka za-
stihli ještě v průběhu hovoru s operátorkou 112. K mladíkovi 
přivolali lékaře a vyčkali do jeho příjezdu. Na místo se dostavi-
la i hlídka OO PČR Blansko. Lékař provedl vyšetření a rozhodl 
o převozu nejdříve na protialkoholní záchytnou stanici k vy-
střízlivění. Při převozu asistovali strážníci MP Adamov z důvo-
du zajištění bezpečnosti osob.

 ♦ Jak se ukázalo, pořádat dvě oslavy ve  dvou restauracích, 
které se ještě nacházejí jen kousek od sebe, není rozumný ná-
pad. Své o tom vědí hosté obou oslav, ale nakonec i strážníci, 
kteří byli přivoláni na místo, kde se do sebe „pouštěli“ hosté 
rozděleni na  dva tábory podle toho, ke  které oslavě patřili. 
Na  místě nebylo vůbec jednoduché určit příčinu chaosu, je-
likož mnoho lidí bylo pod vlivem alkoholu. Strážníci se tedy 
na místě snažili všechny zúčastněné osoby uklidnit a oddělit 
obě oslavy tak, aby již nemohlo docházet k vzájemným „šar-
vátkám“. Na místo si proto, z důvodu velkého počtu osob, při-
volali i hlídku OO PČR Blansko. Strážníkům se společně s hlíd-
kou OO PČR podařilo situaci na místě uklidnit, avšak bylo nut-
né, aby strážníci na  místě setrvali do  doby, než budou osla-
vy ukončeny z  důvodu bezpečnosti osob. Tak se tedy stalo 
a strážníci situaci monitorovali ještě několik hodin. Nutno do-
dat, že již k žádným konfliktním situacím nedošlo. 

 ♦ Při hlídkové činnosti spatřili strážníci na  chodníku sedět 
ženu, která byla zjevně pod vlivem alkoholu. Ženu strážníci 
dle místní znalosti ztotožnili a pokoušeli se zjistit, zda je sama 
schopná dojít domů nebo se požitím alkoholu dostala do ta-
kového stavu, kdy nekontroluje své chování a  tím sebe bez-
prostředně ohrožuje. Bohužel žena nebyla schopná bez po-
moci strážníků sama vstát a jít. I přesto strážníci ženu dopro-
vodili domů, protože jim sdělila, že bydlí s přítelem, kterému 
strážníci měli v úmyslu ženu předat do péče. Bohužel partner 
se doma nenacházel a nedařilo se jej ani zkontaktovat. Jelikož 
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nebyla k dispozici žádná osoba, která by se o ženu postarala, 
byli strážníci nuceni ženu převézt k vystřízlivění na protialko-
holní záchytnou stanici, s čímž samozřejmě nesouhlasila a svůj 
nesouhlas dávala jasně najevo svým „agresivním“ chováním. 
I přesto se však musela podrobit pobytu na protialkoholní zá-
chytné stanici.
K  výše uvedenému případu bych rád sdělil, že strážníci se snaží 
osobu pod vlivem alkoholu např. dopravit domů a předat rodin-
ným příslušníkům nebo nějaké jiné kompetentní osobě, avšak ne 
vždy je to možné. Když se ani tato možnost nepodaří, musí se oso-
ba podrobit pobytu na protialkoholní záchytné stanici. Myslete 
tedy na to, že když jdete tzv. na pivo, je lepší si dát o pivo méně, 
abyste ještě zvládli cestu domů a nemuseli nedobrovolně noco-
vat „na záchytce“. 

Mgr. Vítězslav Červený 
 vedoucí strážník MP Adamov

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 2. 3.  Ladislav Lidařík, 70 roků, Komenského 17
 8. 3.  Marie Lukášová, 80 roků, Komenského 17
 9. 3.  Vlasta Pechová, 92 roky, Petra Jilemnického 8
 10. 3.  Vlastibor Vošahlík, 96 roků, Opletalova 50
 10. 3.  Zbyněk Hubert, 83 roky, Komenského 3
 13. 3.  Jan Staněk, 70 roků, Družstevní 8
 13. 3.  Janka Benkovičová, 70 roků, Komenského 5
 14. 3.  Jiří Fišer, 70 roků, Petra Jilemnického 11
 20. 3.  Mária Stloukalová, 85 roků, Komenského 1
 22. 3.  Květa Svobodová, 84 roky, Sadová 5
 23. 3.  Robert Mihok, 80 roků, Komenského 13
 23. 3.  Jiří Bulant, 75 roků, Sadová 17

 23. 3.  Anna Nezvalová, 75 roků, Družstevní 6
 25. 3.  Marcela Prajková, 81 rok, Fibichova 51
 28. 3.  Eva Musilová, 70 roků, Petra Jilemnického 27
 29. 3.  Mária Králová, 82 roky, Dvořákova 4

Úmrtí
 2. 3.  Petr Selecký, roč. 1969, Mírová 8
 12. 3.  Anna Šumberová, roč. 1925, Blansko
 13. 3.  Bohuslav Böhm, roč. 1935, Sadová 27

Prázdninový provoz MŠ 
Provoz Uzavření

Komenského 6
1. 7. – 12. 7. 2019

26. 8. – 30. 8. 2019
15. 7. – 23. 8. 2019

Komenského 4 1. 7. – 31. 8. 2019
Jilemnického 1 12. 8. – 30. 8. 2019 1. 7. – 9. 8. 2019

Úřad práce
Ukončení činnosti výjezdního pracoviště 
Úřadu práce ČR, pobočka Blansko 
na Městském úřadě Adamov
Oznamujeme, že ke  dni 31.3.2019 bude ukončena činnost 
výjezdního pracoviště Úřadu práce ČR, pobočka Blansko 
na Městském úřadě Adamov. Občané se nadále mohou se svý-
mi záležitostmi spadajícími do kompetence ÚP obracet přímo 
na jednotlivá pracoviště v Blansku, ul. Vodní č. 9.

Upozornění pro nájemníky 
Komenského 6
Na  webu města Adamova v  sekci formuláře nově naleznete 
Žádost o výměnu, opravu či úpravu v bytových jednotkách. 
Vyplněné a  podepsané formuláře doručte na  odbor správy 
majetku města, pracoviště U Kostela 1.

Oznámení pro členy okrskových 
volebních komisí (OVK)
První zasedání OVK pro volby do Evropského parlamen-
tu 2019 se koná v pondělí dne 29. 4. 2019 ve 14:30 hod. 
v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov, Pod Hor-
kou 101/2, 1. patro.
Poté na  toto zasedání bezprostředně navazuje v  16:00 
hod. školení OVK, které provede zástupce ČSÚ. 
Účast všech členů OVK je nutná, není náhradní termín.

Volby do Evropského 
parlamentu 2019 
Termín: 
1. den voleb: pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22:00 hod.
2. den voleb: sobota 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace 
 
 

 
                                              

 
 

 
 
 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ   
 

   SE KONÁ:   
 
 

2. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Jilemnického 1 
 
2. května 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Komenského 6 
          
Žádosti o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci 
dětí, které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty. Formuláře je možné 
vyzvednout v jednotlivých 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 rodný list dítěte a 
občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. 
 
V den zápisu zákonný zástupce dítěte přinese vyplněnou žádost o přijetí dítěte. 
Žádost musí být potvrzená lékařem.  
 
 
V Adamově 22. 2. 2019     
                                      
 
 
 
 
            Mgr. Jana Burianová 
                                                                     ředitelka školy 
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Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování 
do EP na území ČR
Právo volit při volbách do  Evropského parlamentu (dále jen 
EP) má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb do EP, 
tj. v sobotu 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může 
hlasovat, pouze pokud je zapsán v  seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský 
průkaz (viz níže) a nemá omezenou svobodu z důvodu ochra-
ny zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu voleb-
ního práva.

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu 
na území České republiky 
Podmínkou výkonu volebního práva ve  volbách do  Ev-
ropského parlamentu je zápis voliče, do  seznamu voli-
čů pro volby do  Evropského parlamentu. Tento seznam 
vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magist-
rát statutárního města, které není územně členěno, úřad 
městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní 
úřad“) pro každé volby do  Evropského parlamentu po-
stupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stá-
lého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan 
ČR, který má právo volit ve  volbách do  Evropského 
parlamentu a má na území České republiky trvalý po-
byt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu.
Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém se-
znamu voličů pro všechny druhy voleb na území České repub-
liky nebo později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Ve  věcech chyb a  nedostatků v  seznamu voličů pro volby 
do  Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o  opra-
vu nevyhoví sám obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb 
(do  24.  dubna 2019) domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb., 
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí 
soudu o provedení opravy nebo doplnění seznamu.
 Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 
2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto 
obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
 b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v mís-
tě výkonu trestu odnětí svobody, a  kteří byli obecnímu 
úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušné-
ho zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad 
v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl vo-
lič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny 
voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť 
následné změny spočívající v  dopsání voliče do  se-
znamu voličů pro volby do  Evropského parlamentu 
v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. (Ne-
ní-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporuču-
jeme voliči požádat si o voličský průkaz – viz níže.)

Informace pro občany jiných členských států 
EU o podmínkách hlasování ve volbách do EP 
na území ČR
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve  vol-
bách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, 

že nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, je ke dru-
hému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k  trvalému nebo 
přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 
2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního prá-
va nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany 
zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Seznam voličů pro volby do  Evropského parlamentu vede 
obecní úřad (v územně členěných statutárních městech – úřad 
městské části nebo úřad městského obvodu). Občan jiného 
členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže: 
 • zápis do  seznamu požádal již při minulých volbách 
do  Evropského parlamentu a  od  té doby nepožádal 
o  vyškrtnutí z  tohoto seznamu a  nadále splňuje pod-
mínky pro výkon práva volit. Pokud takový volič nepo-
žádal od  minulých voleb obecní úřad o  vyškrtnutí ze 
seznamu voličů pro volby do  Evropského parlamentu 
a nadále splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden 
automaticky v  seznamu voličů. Takový volič nemusí 
nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi ne-
zbytnými údaji na základě žádosti předložené v minu-
lých volbách. (Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj 
zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.)
 • je veden v  dodatku stálého seznamu voličů pro účely 
voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě 
svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z toho-
to dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu – takový volič je veden u obecního úřadu 
v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá 
o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto 
podá u  obecního úřadu v  místě svého pobytu žádost 
o  přenesení svých údajů z  dodatku stálého seznamu 
voličů do  seznamu voličů pro volby do  Evropského 
parlamentu (v žádosti se zaškrtne druhé okénko). Tuto 
žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16:00 hodin. 
 • o zápis do seznamu požádá – tedy volič, který na území 
ČR ještě nehlasoval ani ve  volbách do  Evropského 
parlamentu, ani ve  volbách do  zastupitelstev obcí 
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na  úze-
mí ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní 
tak, že podá u  obecního úřadu, v  jehož správním ob-
vodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu 
voličů pro volby do Evropského parlamentu (v žádosti 
se zaškrtne první okénko). Tuto žádost je třeba podat 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. 
dubna 2019 do 16:00 hodin.

Jak se žádost podává a co k ní musí být připojeno 
Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič 
prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele 
nejpozději do  9.  května 2019 informuje o  tom, jak byla jeho 
žádost vyřízena.
K  žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve  kterém 
žadatel uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu na území 
ČR, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Ev-
ropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj. kde hla-
soval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a to, že 
bude hlasovat ve  volbách do  Evropského parlamentu pouze 
na území České republiky.
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Voličský průkaz 
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve  svém volebním 
okrsku, může požádat o  voličský průkaz. S  voličským prů-
kazem může volič hlasovat v  jakémkoliv volebním okrsku 
na  území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný 
podle místa pobytu voliče (tj. ten, u  kterého je volič zapsán 
v seznamu). V tomto případě volí volič pouze české kandidáty 
uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v ČR.
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení vo-
leb, a to:
 • osobně nejpozději 22. května 2019 do  16:00 hodin 
nebo
 • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu 
úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Pí-
semná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpi-
sem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 
2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Kde lze hlasovat?
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u její-

hož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více 
volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam 
podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní 
nejpozději do 9. května 2019 způsobem v místě obvyklým 
(většinou na  úřední desce obce), které části obce náležejí 
do  jednotlivých volebních okrsků, a  uvede adresy voleb-
ních místností.

2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou vo-
lební komisi o  to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého voleb-
ního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební ko-
mise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování.

3) Volič může hlasovat v  jakékoli volební místnosti na území 
České republiky, musí však ve  volební místnosti (kromě 
prokázání své totožnosti a  občanství) odevzdat okrskové 
volební komisi voličský průkaz.

Jak volič hlasuje?
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere 
hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který 
chce hlasovat. Na  vybraném hlasovacím lístku může 
volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenč-
ní hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové 
číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, 
nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do  úřední obálky. 
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do  úřední 
obálky dát pozor na  to, aby omylem nevložil do  úřední 
obálky (např. z  důvodu slepení) více hlasovacích lístků. 
V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas vo-
liče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasova-
cím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do  vo-
lební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo 
upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo 
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vlo-
žit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

Informace pro občany České republiky žijící 
v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu
Podrobné informace jsou uvedeny na: https://www.mvcr.cz/
clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-
-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evrop-
skeho-parlamentu.aspx
K dispozici jsou rovněž na Městském úřadě v Adamově.

Město Adamov hledá pracovníka v  sociálních službách, 
který bude součástí týmu Pečovatelské služby města 
Adamova. 
Nabízíme jistou a zajímavou práci v Adamově. 
Podrobná nabídka je zveřejněna na stránkách www.ada-
mov.cz 
Bližší informace Vám podá vedoucí odboru sociálních 
a správních věcí, tel. 516 499 624, 602 788 015.
Hlaste se i  v  případě zájmu o  brigádu v  době zejména 
od 8:00 – 14:00 hodin každý všední den, budeme se těšit 
na vzájemnou spolupráci.

 
  
 

VOLNÝ BYT  
v Domě s pečovatelskou službou 

na ulici Komenského 1 
 

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou 
službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě 
s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil  
dvoupokojový byt č. 48 v 5. nadpodlaží, který není bezbariérový . 
 
Občané, kteří mají zájem o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Adamově a dosud si nepodali žádost, mají možnost tak učinit.  
Žádost o zařazení do evidence žadatelů o byt v DPS Adamov spolu 
s vyplněnou aktualizací, kterou žadatel obdrží současně se žádostí, je nutné 
odevzdat co nejdříve, nejpozději do 12. 4. 2019 na Městský úřad 
v Adamově, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov.   
Žádost je možno získat také z internetových stránek na adrese 
www.adamov.cz, kde jsou uvedena i pravidla pro přidělování bytů. Bližší 
informace obdržíte osobně v úřední dny na odboru sociálních a správních 
věcí MěÚ Adamov nebo na  telefonním čísle 516 499 624 nebo 602 788 015.     
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30. dubna 2019 od 15 hodin 

na Sklaďáku  

Soutěže pro děti,  
  Vyhlášení nejstrašidelnějšího kostýmu  

      Zapálení vatry a pálení čarodějnice  
  Opékání špekáčků 

  Hudební skupina  Blansko 
 

Srdečně Vás zve a občerstvení zajišťuje pořadatel restaurace Hradní  
ve spolupráci města Adamov. 
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Události ve městě
Nový živočich v Adamově

Jedná se o Kachničku mandarinskou. Kachnička mandarínská 
(Aix galericulata) je malý vrubozobý pták z čeledi kachnovití. 
Pochází z Asie, kde v současné době obývá Amur, Sachalin, Ja-
ponsko, Mandžusko, Čínu a Severní a Jižní Koreu.
Do Evropy byl dovezen během 18. století jako ozdobný pták, 
v  současné době zde volně hnízdí mimo Britských ostro-
vů 850–3000 párů, dalších asi 7000 ptáků žije volně na  úze-
mí Velké Británie. V Česku začaly pravidelně hnízdit přibližně 
od roku 2011 v Brně na Svratce, kde nyní žije asi 20 jedinců.
Samec kachničky mandarínské ve svatebním šatu patří mezi 
nejzdobnější a nejkrásnější ptáky světa.
V Adamově jsou 3 samečci a 1 samička.
Děkujeme za zaslání informace a foto panu Knechtovi.
Další zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachnička_manda-
rinská

Den Země u Ptačí svatyně

Spolek pro ochranu přírody v  Moravském krasu a  okolí – 
Okras, z.s. zve všechny zájemce na šestý ročník Dne Země 
u Ptačí svatyně v Adamově, který se bude konat v neděli 14. 
dubna 2019 od  8:00. Hlavním tématem letošního setká-
ní bude „ochutnávání přírody“, takže bude možné poškádlit 
chuťové pohárky jak tím, co v přírodě chutná, tak možná i tím 
méně chutným. Podíváme se i na to, jak chutě vnímají ostatní 
živočichové.
Akce bude zahájena již tradičně v  8:00 u  studánky přibližně 
dvouhodinovou vycházkou zaměřenou na rostliny a ptáky. Vy-
cházka bude součástí celostátního „Vítání ptačího zpěvu“ po-
řádaného Českou společností ornitologickou. Při troše štěstí 

si budeme moci prohlédnout některé z místních druhů ptáků 
také zblízka, a vidět, jak se třeba provádí jejich kroužkování. 
Od 10 do 15 hodin bude probíhat program na několika stano-
vištích v okolí studánky, kde bude moci každý zájemce ochut-
nat nejrůznější přírodní produkty. Můžete se těšit na  chutě 
z oblasti živé i neživé přírody, čaje z bylin, recepty a ochutnáv-
ky jídel z volně rostoucích rostlin, řadu drobných her a hříček, 
budete si moci vyzkoušet, jak se asi tak mohou cítit ptáci při 
krmení. Pokud budete soutěživí, můžete na konci získat i ma-
lou odměnu na památku.
Akce bude zakončena táborákem, který začne v 15 h a kde si 
zájemci budou moci opéct něco k snědku, nebo si podle vlast-
ního gusta pěkně zamuzicírovat. 

Spolek Okras se na Vás těší!

Významná výročí
Ing. Miroslava Kejíková (roz. Vítková) – 90. narozeniny
Narodila se 15. dubna 1929 v  Adamově. Otec byl zedníkem, 
později stavebním dílovedou-
cím, matka, absolventka obchod-
ní školy, byla v  domácnosti. Měla 
mladší sestru Jindřišku Pokornou 
(zemřela v  červenci 2018). Měš-
ťanskou školu vychodila v  roce 
1943. Poté navštěvovala jeden rok 
Ústav moderních řečí v Brně. V le-
tech 1945–47 absolvovala dvou-
letou veřejnou obchodní školu 
v Blansku. Po absolvování nastou-
pila do adamovského závodu, kde 
pracovala v  nářaďovně, na  osob-
ním oddělení a na Závodní radě. V té době pracovala ve sva-
záckých organizacích v místě i v závodě. Členkou KSČ byla od r. 
1946 do r. 1970. V letech 1950–1954 absolvovala Vysokou ško-
lu ekonomickou v Praze a vrátila se zpět do závodu. Pracovala 
v oddělení OZÚ, později přešla do útvaru investic, odkud ode-
šla do důchodu v roce 1984. I v důchodu pracovala na zkráce-
ný úvazek a na brigádách.
V r. 1955 se provdala za Františka Kejíka, narodil se jim syn Vla-
dimír a dcera Taťána. Manžel zemřel v r. 1994. V letech 1970–
1990 pracovala jako jednatelka občanského výboru č. 3 v Ada-
mově. Z  její iniciativy se prosadila řada zlepšení ve  prospěch 
občanů. Po  léta se věnovala psaní o  význačných občanech 
Adamova a  okolí do  závodních novin Směr, okresních novin 
a nyní pro Adamovský zpravodaj. Podílela se na přípravě kul-
turních akcí. Za svou práci obdržela řadu ocenění za práci pro 
město a jeho občany: v r. 1984 od ONV čestné uznání k 55. naro-
zeninám, v r. 2004 k 40. výročí povýšení obce Adamov na měs-
to pamětní list a v r. 2008 k 90. výročí vzniku ČSR obdržela Čest-
né občanství města Adamova za celoživotní práci v oblasti pu-
blikační činnosti a společenského života v Adamově.
Ing. Miroslavě Kejíkové další léta ve zdraví, pohodě a spokoje-
nosti a také elán k přípravě medailonů jubilantů do Adamov-
ského zpravodaje přejí přátelé, známí, bývalí spolupracovníci 
i občané, kteří si s ní připomínají adamovské osobnosti.
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Vzpomínka

Blahopřání
Vážená paní Kejíková, dovolte nám připojit se ke  gratulan-
tům k Vašemu významnému jubileu. Vaše devadesátka si ky-
tičku a upřímný stisk ruky jistě zaslouží. Prožijte si příští roky 
ve zdraví a pohodě. 
Srdečně blahopřejeme. 

Lenka Vrožinová, Jaromír Kachlík a Marie Kocmanová

Poděkování
Ráda bych poděkovala panu Duc San Nguyenovi, vedoucímu 
v potravinách na ulici Sadová, za navrácení peněženky s vět-
ším obnosem peněz, kterou jsem v obchodě zapomněla.
Finanční i  věcnou odměnu naprosto odmítl. Dále bych ráda 
poděkovala za jeho vstřícný přístup k zákazníkům.

Děkuje Jitka Weiserová, Komenského 9

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Králíčkové, která 
nám v salonu MKS poskytla zázemí pro naši rodinnou oslavu. 
I díky její vstřícnosti a ochotě proběhlo vše k všeobecné spo-
kojenosti.

Pekárkovi s rodinou

Dne 22. března uplynulo páté 
smutné výročí od úmrtí naší dra-
hé maminky, paní Jarmily Pokor-
né.
Kdo jste ji znali a  měli rádi, vě-
nujte jí spolu s námi tichou vzpo-
mínku.

Dcery Marcela a Ivana 
s rodinami.

Dne 1. dubna uplynou 2 roky 
od  úmrtí pana Miroslava Hedla. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu spo-
lu s námi tichou vzpomínku.

Za vzpomínku děkují syn 
a dcera s rodinami.

Dne 7. dubna uplyne rok od úmrtí pana Jaroslava Páče.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají manželka, dcery 
Zdeňka a Jana s rodinami.

Dne 16. dubna vzpomeneme 15. 
smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše maminka, babička 
a  prababička paní Marie Pitorová, 
která by se letos dožila 88 roků.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcera Alena s manželem, syn 

Miloslav a vnučky Verunka 
a Alenka s rodinami.

Dne 18. dubna by se dožil 60 let můj 
manžel Stanislav Trnčák.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a synové.

Dne 19. dubna uplyne rok, co nás 
navždy opustil náš tatínek, dědeček 
a pradědeček pan František Pisk.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Syn s rodinami

Dne 20. dubna vzpomeneme 25. 
výročí, co nás navždy opustil náš 
tatínek a  dědeček pan Josef Ku-
líšek.
Děkujeme všem, kdo mu spolu 
s námi věnují tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají 
děti a celá rodina.

Odešel jsi, jak si osud přál, ale bo-
lest trvá stále dál.
Dne 21. dubna uplynou 4 roky, co 
nás opustil manžel, tatínek, děde-
ček a  pradědeček pan Karel Petý-
rek.

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka, syn a dcera s rodinou.

Dne 26. 4. by paní Jaroslava Ko-
courková oslavila 75. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Dne 27. dubna 2019 uplyne rok, co 
nás navždy opustila paní Jaroslava 
Burešová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte 
jí spolu s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomíná celá rodina.
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz

AKCE na DUBEN:
Středa 10. 4. 2019
Turnaj ve stolním tenise
Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné odměny. Začátek v 16:00 hodin.

Středa 17. 4. 2019
Pletení pomlázek
Naučíme vás různé techniky pletení velikonočních pomlázek. 
Proutky na  jejich výrobu budou v  klubu připraveny. Začátek 
v 16:00 hodin.

Pátek 26. 4. 2019
Pálení čarodějnic 
NA hřišti za ZŠ Ronovská. Program: soutěže pro děti, tvořivá 
dílna, opékání „hadů“ z kynutého těsta, soutěž o nej čaroděj-
nický převlek. Od 15:30 hodin. 

Informace z farnosti Adamov
Velikonoce jsou demonstrací, která Krista tak zmučeného, 
vykrváceného, probodeného, kamenem v hrobě zavaleného 
a vojáky hlídaného, vzkřísila k novému věčnému životu. Vyšel 
oslavený, jeho zacelené rány zářily.
Tak mě napadlo, kdyby vojáci Ježíšovi přeráželi ruce a  nohy 
a  chtěli to udělat, jistě by ho Bůh vzkřísil a  vyšel by z  hrobu 

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 2019
4. – 6. 4. Jak se zbavit stresu, obavy neúspěchu
 - přijímací zkouška
 - maturita

 8. 4. – 12. 4. Vztahy 
 - co pro nás znamenají 
 - jaký mají vliv na lidi
 - co od nich očekáváme

15. 4. – 18. 4. Velikonoční zvyky 
 - zkus vyrobit pomlázku
 - výroba kraslic
 - beseda o velikonočních svátcích

22. 4. – 26. 4. Výroba čarodějnice
 - proč se pálily čarodějnice 
 - co je to za zvyk 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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neporušený, ale to už by bylo přes příliš, aby takovou potupu 
Synu Božímu udělali.
Jakmile řekl „Dokonáno je.“ – už se ho nesměla dotýkat jaká-
koliv zlovůle nepřátel, už jenom jeho přátelé a  matka se ho 
směli dotýkat. Probodli ještě srdce, aby zjistili dokonalou smrt 
– smrt Boha důstojná. Ježíšovo probodené srdce poslední 
kapku krve vylévá za nás. V pravdě smrt Boha důstojná, nechá 
si probodnout srdce, srdce plné lásky k nám.
To jeho vzkříšení působí i ten velký zázrak v přírodě – všechno 
ožívá, co bylo jak mrtvé, vstává, probouzí se k životu. Je všech-
no to dílo Boží dokonalé – jeho vzkříšení je i náš svátek, máme 
zaručeno i naše vzkříšení. Je to kosmický dopad pro celý svět, 
který očekává jednou svůj konec, podle slov samého Spasitele 
světa: „Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.“ Těm 
můžeme věřit.
„Když Nejvyšší Velekněz a  náboženští představitelé za  spo-
luviny Římanů uvěřili, že mohou vykalkulovat všechno, když 
uvěřili, že padlo poslední slovo a že oni jsou těmi, kdo jej vy-
slovili, znenadání vstoupil Bůh, aby převrátil všechna kritéria, 
a nabídnul novou možnost. Bůh nám znovu vychází vstříc, aby 
ustanovil a upevnil novou dobu, čas milosrdenství. Toto je pří-

slib vyhrazený navždy, takto Bůh překvapil svůj věřící lid: raduj 
se, protože tvůj život má v sobě zárodek zmrtvýchvstání.
Vyprošuji onu neuvěřitelnou radost, kterou vlévá poznání 
vzkříšeného Pána.

Pavel Lazárek

Velikonoce 2019
Bohoslužby v kostele sv. Barbory
Květná neděle 14. 4. – 8:30
Zelený čtvrtek 18. 4. – 17:00
Velký pátek 19. 4. – 17:00
Bílá sobota 20. 4. – Velikonoční vigilie 18:30
Neděle 21. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30
Velikonoční pondělí 22. 4. – 8:30
Na Květnou neděli a o Velkém pátku zazní během bohosluž-
by slova tzv. Pašije – zpívaný biblický příběh o utrpení a smrti 
Ježíše Krista.
Na Velký pátek bude od 10:00 křížová cesta pro rodiny s dětmi. 
Sraz je na Ptačině u domu Neumannova 6 a půjde se směrem 
na nový hřbitov.

Kultura
Pozvánka na výstavu 
Pavlína Kuchařová – ŽIVOT 
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek vás zve do  Společen-
ského centra MKS v  Adamově na  výstavu prací blanenské 
výtvarnice Pavlíny Kuchařové. Výstavu uvede autorka a Jaro-
slav Budiš, v  hudebním programu vernisáže zahraje a  zazpí-
vá Ella Hakobova. Výstava bude slavnostně zahájena v neděli  
7. dubna v  15:00 hodin a  můžete ji zhlédnout od  7. 4. do   
16. 4. 2019, a to v pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hod, v ne-
děli 14:30 – 17:00 hod, v sobotu je zavřeno.
Pavlína Kuchařová se narodila v roce 1974 v Brně. Vystudovala 
Střední průmyslovou školu textilní v  Brně, obor modelářství 
a  návrhářství oděvů. Profesionálně se nyní zabývá realizací 
návrhů netkaných tapisérií ART Protis. Také se věnuje malbě 
akvarelů, malbě na hedvábí a návrhářství originálních mode-
lů.
Příroda a  krajina je nevyčerpatelným zdrojem inspirace Pav-
líny Kuchařové. Snaží se potlačit realitu a přitom zachovat ur-
čité prvky a barvy, které divákovi onu skrytou krajinu přiblíží 

a  navodí pocit pohody a  harmonie. Barvy proto působí živě 
a  vyváženě. Některá její díla vyzařují pohyb a  energii a  jiná 
zase klid a  vyrovnanost. Stejně tak, jako když lidé potřebují 
někdy povzbudit a jindy uklidnit. Inspirace je všude okolo, jde 
jen o umění se dívat. Malířskou techniku akvarelu si pro svůj 
výtvarný projev oblíbila pro lehkost a svěžest lazurních tónů.
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DUBEN 2019 v MKS ADAMOV 
 Î 30. 3. – 6. 4. 2019

VÝSTAVA: SALON ADAMOVSKÝCH FOTOGRAFŮ
V malé výstavní síni MKS Adamov na Ptačině můžete navštívit 
výstavu fotografií zhotovených adamovskými fotografy. Bližší 
informace na plakátech.

 Î 1. dubna 2019
„TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…“
Salonek MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:00 
hodin
Výjimečně v  pondělí 
vás zveme na setkání 
s  trojicí zajímavých 
hostů, na  vám dobře 
známé setkání s  tro-
jicí lidí se zajímavým 
koníčkem nebo po-
voláním nazvané „Ten 
dělá to a  ten zas to-
hle“.
Vstupné: 30 Kč

 Î 4. dubna 2019
Přednáška: EXPEDICE ISLAND 
Salonek MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:30 
hodin 
Jan Klimeš, 
kterého mů-
žete znát 
jako autora 
mnoha zají-
mavých foto-
grafií a  vítěze 
řady soutěží 
s  fotografováním spojených, vám přijde povídat o  jeho ná-
vštěvě Islandu. Svoje zážitky doplní o fotografie a videa z ces-
ty.
Vstup volný.

 Î 7. – 16. dubna 2019
Výstava: PAVLÍNA KUCHAŘOVÁ – „ŽIVOT“
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 /
Horka/ 

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 vernisáž výstavy prací Pavlíny Kuchařové nazvané „Život“ 
vás zveme v  neděli 7. dubna v  15:00 hodin do  výstavní síně 
na Komenského ul. 6.
Výstava je otevřena v  pracovních dnech v  době od  14:00 
do 17:00 hodin, v neděli od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 11. dubna 2019
Zájezd: HORSKÁ DRÁHA 
Divadlo Bolka Polívky 
Brno, začátek v 19:00 
hodin 
Přijměte pozvání na komor-
ní komedii s Milanem Kňaž-
kem a Jitkou Ježkovou. 
Když si starší, ale zkušený 
lev salónů přivede do  svého 
luxusního pařížského bytu 
mladší atraktivní dámu, kte-
rou před chvílí potkal v  baru, je jasné, že nikoho nečeká nudný 
večer. Naopak oba hráči rozjíždějí přehlídku šarmu a  osobního 
kouzla, které se přelévá z jedné strany na druhou, až si připadá-
me doslova jako na horské dráze. A stejně, jako musí po každém 
stoupání přijít prudký sešup, tak se díky nečekaným zvratům ná-
hle proměňuje také situace mezi hostitelem a jeho hostem. Jízda 
na horské dráze je zkrátka nevyzpytatelným, ale silným zážitkem 
pro všechny zúčastněné.
Cena zájezdu: 510/480 Kč /kategorie A, B/

 Î 13. dubna 2019
Přednáška: MOTÝLI MORAVSKÉHO KRASU 
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 15:30 hodin
Leoš Řičánek a  Radomír Pu-
lec ze spolku OKRAS vás 
spolu s  MKS Adamov zvou 
na přednášku nazvanou: Mo-
týli Moravského krasu.
Létající květiny, tak bývají mo-
týli někdy nazýváni. Kdo by 
nebyl okouzlen jejich krásou. 
Ve  vyspělé průmyslové části 
Evropy motýlů výrazně ubývá. Moravský kras, se svými strmými 
roklinovými lesy a suchými trávníky na kamenitém podkladu, ci-
vilizačním zásahům zatím odolává. Zůstává bezpečným domo-
vem motýlů, kteří jsou na jiných místech velmi vzácní nebo do-
konce vyhynuli.
O nich, ale také o motýlech, které důvěrně znáte ze svého okolí, 
bude jejich přednáška.
LŘ: Před šestnácti lety – v roce 2003 – jsem vyfotil svoje první 
motýly. Za tu dobu jsem nashromáždil více než devět tisíc fo-
tek motýlů z třicetiosmi čeledí. Spočítat všechny druhy by mi 
zabralo tolik práce, že se do ní ani nepouštím a i kdybych na-
počítal jakékoliv množství, smysl této činnosti nevidím v počí-
tání. Smysl má poznávání přírody.
Od roku 2004, dnes už tedy patnáct let, spolupracuji na „Ma-
pování výskytu motýlů v  ČR“. Na  našich výpravách zaměře-
ných na poznání přírody a jejích krás jsem objevil a zazname-
nal spoustu zajímavých prvků v chování drobných živočichů, 
spoustu zajímavých forem, barev a tvarů. Malou část svých fo-
tek, a to nejzajímavější ze života tak krásné a rozmanité sku-
piny hmyzu jako jsou motýli, jsem vybral do  své přednášky 
„ZAJÍMAVOSTI ZE  SVĚTA MOTÝLŮ“. Zaměřil jsem se hlavně 
na běžné druhy žijící v naší blízkosti, na motýly, z nichž můžete 
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většinu pozorovat ve svém nejbližším okolí. Sami můžete po-
soudit, jestli se to alespoň trochu podařilo.
RP: Když mi bylo 10 let, chytali jsme s mým bratrem bělásky 
do igelitové tašky. Táta nás uviděl a vyrobil nám oběma mo-
týlářské síťky. Byly jednoduché, z drátu a staré záclony. Jejich 
průměr byl tak malý, že nám hodně motýlů uletělo. Ale pár 
jsme jich přesto ulovili. Táta nám je pak napnul na smrkovou 
destičku s  ručně vyrytou křivolakou drážkou, do  níž ukládal 
motýlí tělíčka a křídla přiklápěl průhlednou páskou. Naučil nás 
základy. Od té doby mne zájem o motýly neopustil.
V té době ještě existovaly obecní pastviny. Postupně, každým 
rokem, však mizely pod náporem náletových dřevin. Až z nich 
motýli úplně zmizeli. To byla moje první zkušenost s ekologií. 
Byl jsem z toho smutný.
S tátou jsme každé léto jezdili na dvou až třítýdenní přechody 
hor. Neměli jsme peníze na lanovku, a tak jsme chodili všech-
ny túry pěšky. Všímal jsem si, že barevnost a velikost motýlů se 
s narůstající výškou mění. Bylo mi tenkrát 14 až 18 let a nebýt 
těchto pobytů v přírodě, neměl bych odvahu o motýlech před 
lidmi mluvit. Mé vzdělání a  práce jsou  od  biologie  na  hony 
vzdáleny.
Vstupné: 40 Kč

 Î 15. dubna 2019
Projekt: SENIOR BEZ NEHOD 
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 14:30 hodin

Kampaň Senior bez nehod realizuje společnost ECHOPIX, je fi-
nancována z Fondu zábrany škod. Jejím hlavním cílem je se-
známit naše starší spoluobčany s tím, jak se bezpečně pohy-
bovat po silnicích. Cílit ovšem budeme nejen na ně, ale také 
na mladší ročníky. I je budeme pravidelně informovat o tom, 
jak se ke starším osobám v silničním provozu správně chovat. 

A půjde nejen o bezpečné jednání, ale také o vstřícnost a vzá-
jemnou slušnost. Přece jen silnice jsou společenské prostředí, 
kde by měla být zachovávána alespoň základní pravidla etiky 
i etikety.
A  jak bude vlastní kampaň probíhat? Po  celé České republi-
ce se uskuteční na 300 edukativních přednášek, a to formou 
divadelních scének spojených s odborným výkladem a audio-
vizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlaso-
vací zařízení v publiku, díky kterému se budou moci senioři in-
teraktivně rozhodovat o vývoji sledovaného děje. To nespor-
ně přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Do měst 
a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou dis-
tribuovány vzdělávací balíčky, které poslouží k edukaci senio-
rů v režii místních samospráv či klubů seniorů. Součástí pro-
jektu bude ovšem i mediální kampaň. Široká veřejnost se s ní 
bude moci setkat na různých televizních i rozhlasových stani-
cích, v tisku i na internetu.
Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Ober-
maierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

 Î 16. dubna 2019
Dopoledne s pohádkou: 
PRASÁTKA A VLK
MKS Adamov, Opletalova 22 /
Ptačina/ v 9:00 hodin
Společenské centrum MKS, 
Komenského 6 /Horka/ v 11:00 
hodin
Pohádka o  tom, jak bráškové 
čuníci přelstili vlka darebu. Dle 
dramatizace Akrama Staňka 
upravilo Malé-velké divadlo. Hrají: Radka Blatná, Jarka Vykou-
pilová Vstupné: 45 Kč

 Î 17. dubna 2019
FILMOVÉ STŘÍPKY s Janem Rosákem 
a Šimonem Pečenkou.
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:30 hodin
Bližší informace na samostatném plakátě.

Duben – 6

17. dubna 2019
Sál MKS Adamov, Opletalova 22 /Ptačina/ v 17:30 hodin
FILMOVÉ STŘÍPKY s Janem Rosákem a Šimonem Pečenkou.
Bližší informace na samostatném plakátě.

Duben – 7

25. dubna 2019
Zájezd: VÝSTAVA FLORA OLOMOUC
Také v letošním roce připravuje MKS Adamov zájezd na jarní etapu výstavy Flora Olomouc. 
Pojďme se zasnít. Sněme o zahradě, která září, která svítí a leskne se. Zahrada zázraků, skla a květin! Čtyřicátý 
ročník mezinárodní květinové výstavy Flora Olomouc, nese název Strom života. Hlavní květinová expozice v pavilonu 
A zavede návštěvníky do říše snů a fantazie, ve které se prolne krása květin se sklářským uměním. Třpyt a lesk dodá 
celé expozici křišťálové sklo z firmy Preciosa. To vše z návrhu přední české floristky Kláry Franc Vavříkové.
Přihlášky a bližší informace na č.t. 607 518 104 do 8. dubna t.r.

Duben – 8

29. dubna 2019
Zájezd: ROMEO A JULIE
Zájezd na baletní představení Romeo a Julie bude naší první společnou návštěvou budovy Janáčkova 
divadla po její rekonstrukci. 
Prokofjevovo baletní drama Romeo a Julie mělo světovou premiéru v Národním divadle Brno v roce 1938 v 
choreografi i legendy brněnského baletu Iva Váni Psoty. Málokterý baletní soubor se může pochlubit 
skutečností, že uvedl ve své historii ve světové premiéře dílo, které se stalo jedním z nejhranějších baletů 
na světě. Balet NdB takovýto titul má a právem i povinností patří k nejuváděnějším v jeho repertoáru, vždyť 
aktuální uvedení bude již sedmou premiérovou inscenací od roku 1938. Taneční zpracování 
Shakespearova dramatu je velmi oblíbené a mnozí proslulí choreografové vytvořili během 20. století 
legendární inscenace hrané po celém světě dodnes.

Duben - 9

Městské kulturní středisko Adamov slaví…
Pojďte slavit spolu s ním…

Městské kulturní středisko Adamov má v letošním roce hned 
několik důvodů k oslavám. 
20. dubna 1974
- v tento den před 45 lety bylo slavnostně otevřeno Kulturní 
středisko Adamov
24. dubna 1979
- v tento den se před 40 lety konala ustavující schůze Klubu 
důchodců
1. ledna 1999
- byla před 20 lety rozhodnutím Zastupitelstva města Adamova 
zřízena příspěvková organizace města Adamova Městské 
kulturní středisko Adamov.

Proto pro vás na 23. a 24. dubna 2019 připravíme několik zajímavých akcí a setkání. Jejich rozpis najdete na 
samostatných plakátech, webových stránkách organizace a městském infokanále.

Těšit se můžete například na koncert Jožky Šmukaře, besedu se spisovatelkou Naďou Horákovou, setkání 
v rámci Historicko-vlastivědného kroužku – při ohlédnutí za rokem 2018. Překvapení je připraveno i pro Kroužek 
zpívání pro radost při MKS. 

Do Adamova zavítá Slovácké divadlo Uherské Hradiště
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 Î 25. dubna 2019
Zájezd: VÝSTAVA 
FLORA OLOMOUC
Také v letošním roce připra-
vuje MKS Adamov zájezd 
na jarní etapu výstavy Flora 
Olomouc. 
Pojďme se zasnít. Sněme o zahradě, která září, která svítí a leskne 
se. Zahrada zázraků, skla a květin! Čtyřicátý ročník mezinárodní 
květinové výstavy Flora Olomouc nese název Strom života. Hlav-
ní květinová expozice v  pavilonu A  zavede návštěvníky do  říše 
snů a fantazie, ve které se prolne krása květin se sklářským umě-
ním. Třpyt a lesk dodá celé expozici křišťálové sklo z firmy Preci-
osa. To vše z návrhu přední české floristky Kláry Franc Vavříkové.
Přihlášky a bližší informace na č.t. 607 518 104 do 8. dubna t.r.

 Î 29. dubna 2019
Zájezd: ROMEO A JULIE
Zájezd na baletní představení Ro-
meo a  Julie bude naší první spo-
lečnou návštěvou budovy Janáč-
kova divadla po její rekonstrukci. 
Prokofjevovo baletní drama Ro-
meo a  Julie mělo světovou premié-
ru v  Národním divadle Brno v  roce 
1938 v  choreografii legendy brněn-
ského baletu Iva Váni Psoty. Málo-
který baletní soubor se může po-
chlubit skutečností, že uvedl ve  své historii ve  světové premiéře 
dílo, které se stalo jedním z nejhranějších baletů na světě. Balet 
NdB takovýto titul má a právem i povinností patří k nejuváděněj-
ším v  jeho repertoáru, vždyť aktuální uvedení bude již sedmou 
premiérovou inscenací od roku 1938. Taneční zpracování Shake-
spearova dramatu je velmi oblíbené a  mnozí proslulí choreo-

grafové vytvořili během 20. století legendární inscenace hrané 
po celém světě dodnes. 

Slovácké divadlo v Adamově
Několikrát jsme vás pozvali k návštěvě Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti, v květnu zavítá část uměleckého sou-
boru do Adamova. 

ÚČA MUSÍ PRYČ!
Pětice rodičů vyzve třídní učitelku svých dětí, aby se třídnictví 
vzdala. Výuce prý chybí koncept, atmosféra v 5. B je špatná, 
žáci mají z učitelky strach. A to se má navíc brzy rozhodovat 
o přestupu dětí na víceletá gymnázia. Paní učitelka Müllerová 
však nechce na návrh rodičů jen tak přistoupit – a velmi vyos-
třená třídní schůzka začíná. 
Režie: Zetel 
Stejně jako je představení uváděno v Uherském Hradišti v tří-
dě zdejší ZŠ, bude představení v Adamově uvedeno 29. května 
v třídě Základní a mateřské školy Adamov, na Komenského ul.

Výtvarný kurz s Martinou 
Grešákovou…
Ve spolupráci s Martinou Grešákovou připravuje MKS Adamov 
další výtvarný kurz pro dospělé. V případě dostatečného po-
čtu zájemců bude zahájen 3. dubna t.r. Bližští informace vám 
podáme na č.t. 607 518 104.
Program výtvarného kurzu:
1. Pózujem si navzájem - kresba postavy v různých pozicích 
2. Oko do duše okno - perokresba
3. Trocha poezie nikoho nezabije - abstraktní ilustrace k básni 
(akvarel)
4. Věci a lidé neobvykle - koláž, fotomontáž
5. Vyrazíme ven - malování v přírodě
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Ze školních tříd
Deset, dvacet…

Deset, dvacet, jaro za  dveřmi. Tak jsme ho konečně zapika-
li, konečně jsme ho našli! Jarní rovnodenností odstartovala, 
alespoň pro většinu dětí a  učitelek, ta příjemnějsí část roku. 
Část roku, která je hravá, barevná, plná fantazie a svěžích ná-
padů. Postupně ubývají vrstvy oblečení, přímou úměrností se 
zkracuje čas strávený v šatně při převlékání. Eliminují se ztrá-
ty drobných kousků oděvů, či jejich záměna. Nicméně, nic se 
nesmí uspěchat, takže než budeme moct ven vyrazit hned 
po svačince, přece jen trávíme ještě dost času ve třídě. Ale jak 

zařídit, aby se děti zabavily a přitom si nehrály pořád stejně? 
Dát prostor improvizaci, nechat to celé čas od času výhradně 
v jejich režii. A na to jsou naše děti opravdoví odborníci. Kromě 
toho mají velkou fantazii a tato kombinace zaručuje vynikají-
cí výsledek. Je úžasné sledovat, jak pracuje jejich obrazotvor-
nost a jak jsou kreativní.
Jak si umí vymyslet plán a  zrealizovat ho. Poslední dobou si 
oblíbily Polikarpovu stavebnici. Sestavují z  ní různé stavby, 
opičí dráhy, ale nejčastěji rozličné dopravní prostředky. V tom-
to případě si kluci sestrojili policejní auto. Je proto zcela jasné, 
že případní zloději, či jiné kriminální živly v naší školce nemají 
šanci. Mladí pánové měli vše promyšlené a co praví muži zá-
kona věděli dobře, co se sluší a  patří. Nabídli posléze sveze-
ní kolemjdoucím slečnám, aby je náhodou chůze příliš nevy-
čerpala. Nesmíme totiž podceňovat jarní únavu. Bacily číhají 
všude a proto, podle hesla: pomáhat a chránit, je třeba myslet 
i na případné oslabení organismu! A tak my si tady žijeme. Po-
hodově, vesele, lehce. Občas, pravda, projede policejní hlíd-
ka, ale to je tak pro pořádek, preventivně. Nějaká ta pokuta 
sice padne, ovšem to k životu patří. A potom, když se pročistí 
vzduch, je zase všechno v nejlepš ím pořádku.

MŠ Jilemnického 
Mgr. Ivana Drlíková

Předjaří v MŠ Komenského 6
Čekání na  jaro zpříjemnilo dětem v  MŠ několik zajímavých 
akcí. Nejprve nás přijel potěšit svým vystoupením „Kouzelník 
Michal“.
Následovalo karnevalové veselí s mnoha krásnými a nápadi-
tými maskami, tancem a soutěžemi s panem Petrem Bendou. 
Měsíc knihy si připomněli předškoláci návštěvou knihovny 
v Adamově. 
Pak nás čekalo netradiční hudební představení v divadle Ra-
dost v Brně s názvem „Budulínek z hudebky“. 
V projektu „Malé technické univerzity“ se ze všech našich dětí 
stali stavbaři mostů.
A teď – ať už je tu jaro! 

Dagmar Kalová
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Na lyžích v Hodoníně
V pondělí 28. ledna se na autobusové zastávce před školou se-
šlo opět velké množství lyžařských nadšenců složených z žáků 
prvního stupně. Všichni se moc těšili, ale počasí se rozhodlo 
nám to zkomplikovat. Sněhová vánice a velké množství čers-
tvě napadaného sněhu mohly za to, že autobus uvíznul před 
dopravní nehodou a my tak byli nuceni lyžování odložit. Lyže 
jsme si nechali ve škole a vyrazili alespoň ven na procházku. 
Na „Sklaďáku“ jsme si postavili sněhuláky, svedli velkou sně-
hovou bitvu a  povozili se na  odpadkových pytlích. Unavení 
a promočení jsme se vrátili zpět do školy.
Druhý a třetí den se počasí umoudřilo a tyto dny už proběh-
ly, jak měly. V  Hodoníně na  nás čekal krásně upravený svah 
a na obloze svítilo sluníčko, jako by se nám omlouvalo za to 
„pokažené“ pondělí. I  když jsme měli o  jeden den lyžování 
méně, i  tak nakonec „velký“ svah všichni pokořili a  já mohu 
s hrdostí napsat, že jsme si všichni krásně zalyžovali. 

Mgr. Helena Ličková

Lyžařský výcvik Čenkovice
Již podruhé jsme mohli společně s  žáky 5. – 9. třídy vyrazit 
na  lyžařský kurz do  Čenkovic. Abychom si lyžování pořádně 
užili, vypravili jsme se už v neděli 24. února. Odjezd od školy 
nebyl díky odjezdu v neděli tolik hektický, ale příjezd do Čen-
kovic byl o to napínavější, protože jsme dorazili až v podvečer. 
Všude byla tma a hromady sněhu. Autobus se nemohl dostat 
až k hotelu a nám hrozilo, že ty obrovské kufry budeme muset 
nosit z parkoviště až nahoru k hotelu. Naštěstí jsou v horách 
na  takové situace připraveni a  s  přepravou kufrů a  lyží nám 
přispěchal na pomoc správce hotelu. Ubytování už proběhlo 
hladce a my se všichni těšili, až se postavíme na lyže.
V pondělí po snídani proběhlo rozřazování do družstev a sa-
motný výcvik. Celý týden nám nádherně svítilo sluníčko, že byl 
i krásný výhled na Alpy. Družstva se každý den zdokonalovala 
ve svých lyžařských dovednostech, večery jsme si zpříjemňo-
vali diskotékami a koukáním na filmy a než jsme se stačili na-
dát, byl tu pátek. Ten se s námi rozloučil deštěm. Lyžovat už 

jsme sice nevyrazili, ale alespoň jsme si v klidu sbalili všechny 
věci a po obědě na nás už čekal autobus. Cesta domů rychle 
utekla.
Děkuji svým kolegům i  paní zdravotnici. A  doufám, že se 
ve stejně hojném počtu uvidíme na svahu i za rok. 

Mgr. Helena Ličková

Dukovany, Dalešice
Ve čtvrtek 28. 2. se 8. a 9. třída vypravily na exkurzi do elek-
tráren v Dukovanech a Dalešicích. Nejdříve jsme byli v jader-
né elektrárně Dukovany, kde jsme shlédli krátké filmy o tom, 
jak elektrárna funguje a co by se stalo, kdyby nastal blackout. 
Potom jsme s průvodkyní chodili po informačním centru, kde 
jsme se dozvěděli, jak to v  elektrárně funguje. Po  prohlídce 
Dukovan jsme se přemístili do druhé elektrárny. Ve vodní elek-
trárně v Dalešicích jsme opět sledovali krátké filmy, ve kterých 
jsme se dozvěděli, jak probíhá provoz elektrárny a které části 
jsou třeba, aby vše fungovalo, jak má. Poté nám průvodkyně 
odpovídala na různé dotazy.
Exkurze nám připadala dlouhá, z  bezpečnostních důvodů 
jsme se nemohli podívat nikam dovnitř a vše nám bylo zná-
zorněno na modelech. Dozvěděli jsme se ale několik zajíma-
vých informací. 

XX. školní ples
Letošní školní ples byl v pořadí jubilejním XX. plesem ZŠ a MŠ 
Adamov.
Předtančení jsme si vzali na  starosti my, žáci IX. A, doplněni 
o žáky z VIII. A pod vedením paní učitelky Klepárníkové. Před-
tančení se neslo ve stylu polonézy, kterou jsme nacvičili bě-
hem tří měsíců, kdy jsme se scházeli po vyučování. Během pří-
prav panovala velmi dobrá nálada, ale čím více se blížil ples, 
tím více tato nálada přecházela v nervozitu. V pátek, den před 
plesem, byla na programu generální příprava za přítomnosti 
veřejnosti.
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Na všech z nás se začala projevovat nervozita. V sobotu, v den 
plesu, bylo vidět ve  tvářích vystupujících, že mají přirozený 
strach, ale ten po vstoupení do sálu, kde panovala úžasná at-
mosféra, ze všech spadl. Po naší polonéze přišly na řadu s mo-
derním tancem mladší dívky z  naší školy. O  choreografii se 
postarala opět paní učitelka Klepárníková. Tato žena má ob-
rovský podíl na našem plese. Potom jsme dostali opět chvilku 
prostoru, abychom přednesli náš projev. Program plesu obo-
hatily o svá vystoupení mladší a starší mažoretky z klubu Tro-
pic Adamov.
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 při-
šli a  dobře se bavili a  těšíme se v  příštím roce nashledanou 
na dvacátém prvním plese naší školy.

Vojtěch Kubín

ZUŠ Adamov 
Vážení spoluobčané,
školní rok se přehoupl do druhé poloviny a já bych se s Vámi 
za ZUŠ Adamov rád podělil o to, co se na naší škole od předání 
pololetních vysvědčení stalo.
Začátek 2. pololetí odstartoval taneční obor pod vedením 
slečny učitelky Kristýny Jelínkové vystoupením v  MKS Ada-
mov, které se konalo 30. ledna 2019 a  tanečním pásmem 
v rámci společenského plesu v Habrůvce.
Pro hudební obor se druhé pololetí nese v duchu soutěží. Dne 
19. února 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku pěvecké sou-
těže s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně re-
prezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana 
učitele Víta Marečka, které vybojovaly 2. místo v kategorii A2. 
Ve středu 27. února 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní 
kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši 
školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blan-
ky Sobotkové, který v  5. kategorii získal 1. cenu s  postupem 
do krajského kola. V úterý 5. března 2019 dostali příležitost vy-
stoupit i ti nejmladší žáci na interním koncertě, který se konal 
v prostorách ZŠ Ronovská.

Rovněž výtvarný obor prokázal skvělé vedení pedagogů a píli 
žáků. Obrázkem toho je úspěch Magdaleny Konečné ze třídy 
paní učitelky Aleny Baisové, která byla přijata na Vysokou ško-
lu umělecko-průmyslovou v  Praze na  obor grafika. Ode dne 
22. března 2019 do  29. března 2019 proběhl v  MKS Adamov 
Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou 
přehlídku a soutěž, do níž jsou zapojeni žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ. Le-
tošní téma bylo barevný svět kolem nás.
Všem žákům upřímně gratuluji k  úspěchům a  v  neposlední 
řadě děkuji jejich pedagogům za výborné vedení a přípravu.
V posledním čtvrtletí školního roku se v Adamově můžete tě-
šit na absolventský koncert našich žáků, dále na koncert hu-
debního oboru v  MKS Adamov či na  vystoupení tanečního 
oddělení. Výtvarný obor zakončí školní rok výstavou výrob-
ků žáků, která proběhne v prostorách ZUŠ ve dnech 29. květ-
na až 3. června 2019. Koncerty a vystoupení se budou konat 
i na ostatních místech poskytovaného vzdělávání, tedy v okol-
ních obcích. O přesných termínech konání budete informová-
ni na webu školy a na plakátovacích plochách v našem městě.
Závěrem bych Vám rád za  naši školu popřál krásné a  klidné 
prožití jara, veselé Velikonoce a bohatou pomlázku. 

Za ZUŠ Adamov 
BcA. Jan Jiráček, DiS, ředitel

Ze sportu
Večeřa a Komárková zvítězili 
v Běhu na Nový hrad počtvrté
Ve  třetí březnové neděli uspořádal oddíl orientačního běhu 
Spartaku Adamov, z. s. běžecký závod s  obrátkou u  Nového 
hradu. Stalo se tak podvanácté v obnovené éře závodu. Na trať 
dlouhou 8,3 km s převýšením 165 m se vydalo celkem 58 běž-
ců a běžkyň, což ve srovnání s předchozími ročníky představu-
je průměr. Pořadatelé bohužel nemohli vyjít vstříc žádostem 
některých tradičních účastníků, aby byl termín posunut o 14 

dnů později, protože koncem letošního března se rozeběhne 
závodní sezóna orientačního běhu, do které se většina aktiv-
ních členů adamovského oddílu zapojí hned od začátku.
Nejvydařenější počasí letošního března, které se téměř vyrov-
nalo podmínkám, za  nichž proběhl závod před 7 roky, pod-
statně urychlilo časy u většiny běžců, kteří na téže trati starto-
vali loni. Letošní nejrychlejší muž Tomáš Večeřa z Blanska opět 
ukrojil ze svých vítězných časů, kterých dosáhnul v letech 2014 
až 2016, a svůj osobní rekord posunul ve svých třiceti letech 
na hodnotu 31:14 min. To olešnická závodnice Zdeňka Komár-
ková dokázala ovládnout závod žen absolutně nejkratším ča-
sem 39:28 min, i když věkem nad 40 let patří mezi „veteránky“. 
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Při svých předchozích startech v Adamově zvítězila už v letech 
2011 a pak 2014 a 2015. Také mladší mužští veteráni se letos 
prosadili, neboť rychlejší než jejich vítěz a druhý v kategorii byl 
pouze T. Večeřa.
Z  adamovských běžců se nebál poprat s  výběhem na  blízký 
hrad pouze jediný Ivo Jüthner. Na start běhů na kratších tra-
tích se postavily za Adamov jen děti orienťáků. Celkem na 2 
a 4,4 km dlouhých dětských tratích startovalo 14 školáků.
Na  ceny pro nejlepší závodníky v  celkem 10 odstartovaných 
kategoriích přispělo město Adamov a firma ADAVAK.

Z výsledků:
Dívky do 13 let: 1. Tomanová Stela, Orel Vyškov, 7:58 min, 3. 
Strýčková Barbora, Adamov 10:21 min
Dívky do  15 let: 1. Široká Eliška, ASK Blansko Dvorská, 21:32 
min
Chlapci do  13 let: 1. Tomáš Vojtěch, Řícmanice, 8:36 min, 4. 
Procházka Ferdinand, Adamov, 10:56 min
Chlapci do 13 let: 1. Odehnal Tomáš, Adamov, 21:06 min
Muži: 1. Večeřa Tomáš, AK Blansko Dvorská, 31:14 min, 2. Kou-
delka Lukáš, AK Drnovice, 32:13 min, 3. Kolář Petr, Run Kanice, 
34:18 min
Muži nad 39 let: 1. Široký Stanislav, AK Blansko Dvorská, 31:40 
min, 2. Vintrlík Martin, Triatlon Křepice, 31:55 min, 3. Toman 
Igor, Vyškov, 34:06 min
Muži nad 49 let: 1. Dvořáček Jiří, Elite Sport Max Team Blan-
sko, 34:52 min
Muži nad 59 let: 1. Zouhar Libor, Brno-Líšeň, 38:04 min
Ženy: 1. Draková Mája, Blansko, 43:43 min, 2. Nežádalová Va-
lerie, Kanice, 47:21 min, 3. Slámová Barbora, Brno, 47:31 min
Ženy nad 39 let: 1. Komárková Zdeňka, KOMETKY Olešnice, 
39:28 min, 2. Slabáková Lenka, MS Brno, 44:10 min, 3. Kuchařo-
vá Táňa, Blansko, 45:18 min

Pétanque na olympiádě 
nebude!
I přesto, že na fóru zástupců pétanquových klubů 16. 2. 2019 
vládlo nadšení, že bude pétanque na 99 % zařazen mezi olym-
pijské disciplíny v roce 2024 v Paříži, skutečnost je jiná. Kon-

cem února 2019 přišlo stanovisko prezidenta CMSB (světová 
konfederace míčových sportů) a FIPJP (mezinárodní federace 
pétanque) Clauda Azemy k neúspěšné kandidatuře koulových 
sportů na OH 2024 v Paříži! 
Adamovští hráči FENYX pétanque nepředpokládali, že budou 
nominováni na tak významnou sportovní akci, přesto ale vě-
řili, že tam budou mít kamarády z úspěšnějších spolků v ČR, 
kterým budou moci při olympiádě držet palce. Zvláště, když 
nedávno přišlo kladné uznání české federace koulových spor-
tů Českým olympijským výborem. 
FFPJP (francouzská federace) a turnaj Marseillaise ve spoluprá-
ci s FIPJP se už před několika lety rozhodly oceňovat regiony, 

                     POZVÁNKA 
      
                  Tělocvičná jednota Sokol Adamov Vás srdečně zve na 
 

          7. Sokolskou akademii 
                            27. dubna 2019     13:00 hod. 
  
                 sportovní hala   TJ Sokol  Adamov – Osvobození 9  
 
           Jako hosté vystoupí country skupina SVIŽNÍCI 
 
         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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města nebo národní federace, které se zasadily o  propagaci 
a rozvoj pétanque nejen u sebe doma, ale i mimo své hranice.
V  rámci slavnostního zahájení 57. ročníku „Mondial de Pé-
tanque La Marseillaise“ byla České republice (ano, České re-
publice, ale vnímejme spíše České asociaci pétanque) udělena 
mezinárodní cena Marcela Pagnola (Trophée Marcel Pagnol).
Marcel Pagnol (1895–1974) byl francouzský režisér, prozaik, 
scénárista a dramatik, člen Francouzské akademie, provensál-
ský patriot, významný obdivovatel, propagátor a podporova-
tel pétanque. 
S jeho jménem je spjata historie právě turnaje „Marseillaise“, 
kde se v r. 2018 zúčastnilo 4,5 tis. týmů (trojic) a cca 160 tis. di-
váků. Jedná se o největší pétanque turnaj na světě! Patronem 
ceny je vnuk Marcela Pagnola, Nicolas.
I přes tyto skutečnosti se nebudeme moci podívat na přímé 
přenosy soubojů v pétanque právě z olympijských her. Zvláště 
mezi Francií a Thajskem každoročně zuří velice napínavé boje, 
od kterých se nedá odejít. Navíc je každý hod na obrazovce zo-
pakován z různých úhlů, což je dokonale přehledná podívaná. 
Tyto zápasy také hodně vypovídají o taktice jednotlivých svě-
tových turnajů. Zatímco my, spíše rekreační hráči, sázíme více 
na placování, což je hod co nejblíže k dřevěné kuličce - košon-
ku, světoví hráči převážně střílí soupeřovy koule. A to je to pra-
vé vzrušení pro hráče i diváky. 
Ve vedení ČFKS (Česká federace koulových sportů) se hovoří 
o  výstavbě národního boulodromu v  Brně. Takže o  budouc-
nost této hry i vzhledem ke globálnímu oteplování nejsou žád-
né obavy. Také hráčů u nás stále přibývá, takže je skoro pro-
blém se přihlásit na jednotlivé turnaje v rámci České republiky.
Nyní je u nás v České asociaci pétanque registrováno celkem 
61 klubů, v nichž je jen 86 chlapců a 28 dívek. V Brně jsou od-
borně školení trenéři mládeže, kteří pořádají každoroční letní 
tábory zaměřené na tuto hru. Junioři tak snadno získají skvělé 
návyky a mohou pak v případě svého dostatečného úsilí rych-
le postupovat v celostátním žebříčku. Následně pak ti nejlepší 
jezdí na mistrovství Evropy a mistrovství světa juniorů, které 
bylo v minulém roce ve Španělsku. Tam naši junioři překvapivě 
porazili i domácí hráče. 
V České republice si v příštím roce 2020, připomeneme čtvrt-
století soutěžního pétanque v Česku. 

Více než dvacet příznivců relaxační jógy se každé úterý schází v tělocvičně ZŠ na Horce. 
Pod vedením Miloslavy Rejdové cvičí pro zdraví a udržení dobré kondice.

Spolek FENYX v Adamově vznikl původně jako sdružení dne 
15. 2. 2001 na ustavující valné hromadě a poprvé byl zaregis-
trován 28. 2. 2001 na Ministerstvu vnitra. Letos tedy slavíme 
osmnácté výročí od založení.
Díky velkému pochopení vedení města, máme v Adamově pro 
tuto hru skvělé podmínky i v městském klubu mládeže, takže 
se tento sport dá provozovat bez omezení po celý rok. Tato hra 
ale není jen pro juniory, celkem snadno ji zvládají i lidé v dů-
chodovém věku, kteří mají soutěžního ducha a dostatek chuti 
a energie. Na závodech, na venkovních hřištích, se setkáváme 
i s lidmi na vozíčku, kterým spoluhráči pomáhají dostat se přes 
případné ohrazení hřiště. 
Velkou výhodou této hry je možnost trénovat si každý sám 
na jakémkoliv vhodném prostoru v okolí domů nebo si může 
hrát jen jeden hráč proti druhému, případně dva proti dvěma, 
či tři proti třem. Na hřišti ale může být při hře max. 12 koulí. 
U nás v Adamově, nám naše hřiště u řeky velikostí stále stačí, 
takže případné zájemce o tento sport pro všechny generace 
tam rádi uvidíme. 
Jen v druhém pololetí roku 2018 se u řeky Svitavy našich OPEN 
turnajů zúčastnilo 13 hostů. Myslím, že se dobře pobavili a po-
chopili i  pravidla této zajímavé hry, která se dá provozovat 
dvěma různými způsoby. Pohodově nebo na  vysoké střelec-
ké úrovni. Záleží na každé osobě, jaké má ambice a do čeho 
má chuť. 
Pro příchozí návštěvníky turnajů máme i  koule na  půjčení. 
V  případě opravdu nepříznivého počasí se turnaj odkládá 
na další neděli. Aktuální informace najdete vždy u preziden-
ta FENYX nebo na našich webových stránkách www.fenyx-pe-
tanque.cz. 
Poznačte si do kalendáře termíny OPEN turnajů u řeky Svita-
vy pro rok 2019, na které zveme i veřejnost a zájemce o tento 
sport. Jedná se vždy o nedělní odpoledne se začátkem ve 14 
hodin. 
První turnaj zahájíme 14. 4. 2019, další pak 19. 5., 9. 6., 23. 6., 
7. 7., 21. 7., 11. 8., 25. 8., 15. 9. a poslední turnaj v tomto roce je 
naplánován na 20. 10. 2019. 
Srdečně vás zvou hráči a  prezident spolku FENYX pétanque 
Adamov Jiří Hromek, tel. 732986408
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Stolní tenis 
Rádi bychom se s vámi podělili o zhodnocení uplynulé sezó-
ny klubu Spartak Adamov. V této sezóně měl klub zastoupení 
ve  dvou okresních soutěžích, a  to v  Regionálním přeboru II. 
třídy a IV. třídy. Oproti minulé sezóně jsme tedy již neměli za-
stoupení v krajských soutěžích, neb jsme z důvodu ukončení 
aktivní kariéry některých hráčů museli náš nejvýše postave-
ný tým rozpustit. Po celou sezónu pak probíhali 2x týdně tré-
ninky mládeže, které budou pokračovat až do začátku letních 
prázdnin. Nyní následuje krátké shrnutí výsledků jednotlivých 
týmů.

A-tým 
A-tým hrál letos poprvé Regionální přebor II. třídy, do kterého 
postoupil minulý rok z nižší soutěže. Předsezonním cílem bylo 
vyhnout se bojům o  záchranu a  pokusit se hrát klidný střed 
tabulky. To se od  začátku sezóny dařilo a  tým se tak nikdy 
nedostal do pásma ohrožení sestupem. Celkové 7. místo z 12 
týmů s bilancí 7 výher, 3 remízy a 6 proher tak lze považovat 
za úspěch. Každopádně v příští sezóně bychom rádi zatápěli 
i těm nejlepší mančaftům soutěže, neb letošní bilance s první-
mi pěti týmy soutěže byla velmi nelichotivá a plně domácím 
hráčům ukázala, že se stále mají v čem zlepšovat. 

B-tým 
B-tým hrál Regionální přebor IV. třídy, do  které vstoupil po-
někud vlažněji, když hned v 2. kole prohrál na půdě Rohozce. 
Od té doby nicméně tým nabral formu a již od 5. kola atako-
val první pozici, kterou držel skoro po celou sezónu suverén-
ní tým Velenova. Rozhodující utkání celé sezóny pak proběh-
lo na domácí půdě 15. února proti do té doby neporaženému 
Velenovu. Naši hráči v něm vyhráli suverénně 14:4 a dostali se 
tak 3 kola před koncem na 1. místo, které pak již nepustili. Ví-
tězstvím v soutěži si domácí zajistili postup do vyšší soutěže 
pro příští rok.

Mládež 
V průběhu sezóny také probíhaly tréninky a turnaje mládeže. 
Zde dosáhli naši mladší a starší žáci dobrých výsledků ve svých 
kategoriích a podařil se jim postup do vyšších divizí v  rámci 
blanenského okresu. Tréninky mládeže pak dále pokračují až 
do začátku letních prázdnin. V průběhu sezóny se pak naši tre-
néři spolu s dětmi pravidelně účastní akcí za Adamov čistější. 
Na  závěr bychom chtěli poděkovat všem našim fanouškům 
a  sponzorům za  jejich podporu a  těšíme se na  další sezónu, 
která začíná v září.

Turistika
Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice

Dne 16. února 2019 již tradičně uspořádal Spartak Adamov, 
z.s., turistický oddíl KČT vycházku do arboreta v Řícmanicích.
Na dnu otevřených dveří proběhlo oficiální zahájení oslav 100. 
výročí založení  Lesnické a  dřevařské fakulty  a  dále se slavilo 
50. výročí založení arboreta. Základem se stala zrušená les-
ní školka a velký lesní palouk, který byl ve 30. letech minulé-
ho století osázen cizokrajnými dřevinami. Nachází se jich zde 
více než 100 druhů, stále jsou vysazovány nové. U vchodu stojí 
6 m vysoký památník Stromy, který byl vybudován před dru-
hou světovou válkou. Památník Stromy vzdává hold stromům 
a lesu, jsou na něm vypsaná rčení a lidové moudrosti o lese 20 
národů světa v originálním jazyce i českém překladu. Stavbu 
navrhl profesor Josef Opletal. Mezi jehličnany z celého světa 
nás provedli odborní pracovníci Mendelovy univerzity v Brně, 
kterým arboretum slouží jako výzkumná stanice.
Někteří naši turisté využili nabídky polní kuchyně, jiní si po-
slechli vystoupení trubačů.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo velké množství zájemců, 
přilákalo je jistě i předjarní počasí.
Z Adamova nás bylo 19, z toho 4 hosté.
Ušli jsme 5 nebo 10 km, vedla Marie Tejkalová.

Za poznáním Brna
Dne 23. února 2019 uspořádal Spartak Adamov, z.s., turistický 
oddíl KČT další vycházku za poznáním Brna.
Vycházku jsme zahájili na  zastávce Jírovcova a  po  Brněnské 
lesnické NS jsme došli k  hotelu Myslivna, který je zasazen 
do krásného přírodního prostředí městského lesoparku a na-
bízí nezapomenutelný výhled na celé Brno. Pokračovali jsme 
k  budově měšťanské střelnice v  Pisárkách. Byla postavena 
v  roce 1847 a postupně byla rozšířena o  restauraci s velkým 
sálem, kde probíhaly slavnosti. V roce 1892 se zde konaly IV. 
rakouské spolkové střelby, kterých se účastnil i císař František 
Josef I. Bohužel dnes je zde chátrající objekt.
Střelnice stojí vedle pavilonu Anthropos. Byl dokončen v roce 
1962 a jsou zde vystaveny nálezy z nejstaršího období vývoje 
člověka, které soustředil prof. Karel Absolon. Nejvíce láká mo-
del mamuta v životní velikosti. Trasa vedla nad Riviérou, což je 
největší brněnské koupaliště, původně říční lázně.
V roce 2018 byl tento rekreační areál opět otevřen po celkové 
rekonstrukci. 



20

NS končí pod Kamennou kolonií, která vznikala ve 20. a 30. le-
tech dvacátého století, kdy si chudí dělníci stavěli malé domky 
v prostoru opuštěného lomu. Dnes je jich zde asi 130 a obývají 
je umělci a bohémové.
Vycházka byla pohodlná, měřila 7 nebo 9 km, zúčastnilo se 18 
členů, 1 host a vedla ji Irča Antoszewska.

Moravský kras
Za  pošmourného počasí se v  sobotu 9. března adamovští 
turisté vypravili za poznáním Moravského krasu. 
Z Ostrova jsme se vydali po červené značce Ostrovským žle-
bem k propadání Nové a Staré Rasovny.
Jeskyně Stará Rasovna je stejně jako Nová Rasovna propadá-
ním potoka Bílá voda. Do systému Stará Rasovna se dnes Bílá 
voda vlévá jen při povodních, kdy Nová Rasovna nestačí po-
brat všechnu vodu. Tato jeskyně je součástí největšího jeskyn-
ního systému v Česku – Amatérské jeskyně.
Po zdolání několika vysokých schodů jsme vystoupali ke zříce-
nině hradu Holštejna. Byl postaven ve 13. století a je kulturní 
památkou. Pokračovali jsme kolem jeskyně Lidomorna, chyb-
ně nazývané Hladomorna. Nachází se ve  skále pod hradem, 
v  době fungování hradu sloužila jako vězení. Nad vchodem 
do jeskyně je několik horolezeckých cest. 
Přes Šošůvku jsme pokračovali do Sloupu, kde jsme vycházku 
zakončili.
Byla dlouhá 8 km, zúčastnilo se 21 turistů, z toho 3 hosté a ved-
la Irča Antoszewska.

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

Rakovecké údolí
Vycházka se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019.
Délka vycházky 12 km.
Trasa: Bukovinka – NS Rakovecké údolí – Račice.
Odjezd: Adamov žel. st. Bus č. 157 v 8:29 hod.
Zpět: Račice Bus č. 157 v 14:56 hod.
Jízdenky IDS JMK: 2 + 4 zóny
Vycházku vede: Antonín Procházka

Velikonoční vycházka
Vycházka se uskuteční v pondělí 22. dubna 2019.
Délka vycházky 7 km.
Trasa: Bukovinka - Lhotky – Křtiny.

Odjezd: Adamov žel. st. Bus č. 157 v 8:29 hod.
Zpět: Křtiny Bus č. 201 v 12:15 hod., Brno Žid. Os v 13:05 hod.,
dále po hodině.
Jízdenky: IDS JMK 2 zóny a 6 zón
Vycházku vede: Draha Nesnídalová

Zápas o konečné 5. - 6. místo 
lépe odstartoval soupeř
TJ Tatran Hrušky - Spartak Adamov 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Gól a asistence za Adamov: Klíma Pavel (Kolenáč)
Adamov nastoupil vinou zranění pouze s dvanácti hráči. I tak si 
dokázal v úvodní třetině vytvořit řadu příležitostí a v této části 
zápasu byl lepším týmem.
V druhé části byla hra vyrovnaná. Do vedení šli domácí po chy-
bě v obraně, když nikým nehlídaný hráč stál u branky a poho-
dlně skóroval. Zanedlouho uplatnil svůj důraz před brankou 
Kolenáč a vybojoval puk pro Pavla Klímu, který vyrovnal. V zá-
věru třetiny jsme hráli v  oslabení a  4 vteřiny před návratem 
na led jsme inkasovali. 
Poslední část se hrála opatrně z  obou stran, nikdo nechtěl 
udělat chybu. Adamov víc bojoval, ale z  přemíry snahy ply-
nula řada faulů. 5 minut v oslabení a z toho 1 minutu 5 na 3 
vyčerpalo klíčové hráče. V našem tlaku soupeř využil skulinku 
v obraně a zvýšil na 3:1. Soupeř se zatáhl do obrany a umně 
dohrál zápas. 

Spartak Adamov - TJ Tatran Hrušky 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)

Gól a asistence za Adamov: 3x Klíma Pavel (2x Kilián, Toufar), 
2x Vorel (2x Kolenáč)
Poslední zápas sezóny. Pouze vítězství nám zaručovalo samo-
statné nájezdy v boji o 5. místo. Hosté sice začali tlakem, ale 
po  pár střídáních se hra srovnala. Adamov převzal iniciativu 
a šel za vítězstvím. Nejdříve nás poslal do vedení Pavel Klíma 
a na rozdíl dvou gólů zvýšil kdo jiný než Vorel. Soupeř snížil ne-
vinným nahozením od modré. Před odchodem do šaten zvy-
šoval na rozdíl dvou gólů znovu Pavel Klíma. 
V úvodu druhé části soupeř snížil a snažil se vyrovnat. Z toho 
pramenily chyby v  obraně a  toho využili střelci Pavel Klíma 
a Vorel.
Hosté v  poslední části snížili slabou střelou z  poza obránce. 
Dobeš kotouč viděl na poslední chvilku a  inkasoval. Ale i tak 
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jsme dohrávali s přehledem a soupeře jsme do šancí nepouš-
těli. Sice v závěru hosté v našem oslabení snížili na rozdíl jed-
noho gólu, ale čas na vyrovnání již nebyl. Tento výsledek určil, 
že o 5. místě rozhodnou tři samostatné nájezdy.
Nájezdy jsou vždy vabank. Za Adamov byl určen Vorel – ne-
dal, Kunc – dal, Milfait – nedal. Hráči Hrušek si počínali stejně 
a po třech nájezdech na každé straně byl stav nerozhodný. Ná-
sledně se jel pouze jeden nájezd na každé straně. Rozhodl až 
čtvrtý nájezd. Za hosty se trefil jejich nejlepší hráč Maša a bylo 
rozhodnuto. 

ŠACHY
Krajský přebor I.třídy
Spartak Adamov - ŠK Agrotec Hustopeče 5,5:2,5
1 Karel Švehla, Pavel Masák, Leoš Ševčík, Jan Píše; 0,5 Jiří Seka-
nina, Lubomír Riška, Ján Mižák.
MKS Vyškov - Spartak Adamov 3:5
1 Lubomír Riška, Jan Píše; 0,5 Karel Kredl, Jiří Sekanina, Martin 
Handl, Karel Švehla, Pavel Masák, Leoš Ševčík. 

Krajský přebor II.třídy „A“
Spartak Adamov “B” - Slavia Boskovice “B” 5:3
1 Jan Píše, David Tichý, Jaroslav Šmehlík; 0,5 Martin Handl, 
Petr Bednář, Zdenek Dvořák, Pavol Mikuš.

-pb-

Střípky z historie 
adamovského sportu, 26. díl
Významného úspěchu dosáhlo v této době žákovské družstvo, 
které zvítězilo ve  lIl. ročníku pohárového turnaje neregistro-
vané mládeže v ledním hokeji hraném pod patronací deníku 
Rovnost. Celkem v  něm počátkem roku 1960 bojovalo 126 
družstev z Jihomoravského kraje. Finálové utkání s Bílovicemi, 
v němž naši žáci zvítězili 3:1, bylo sehráno v Brně jako předzá-
pas střetnutí ČSR s anglickým týmem Brighton Tigers. Kapitán 
družstva Rumpík byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Žáci 
nastupovali v sestavě: Pechr – J. Nosek, Švarc, O. Němec, Šťoví-
ček – Hodaň, Rumpík, Volf – Volavý, Vodička, Loubal – Pačov-
ský, Tasch, Hradecký. V neděli 28. února se toto družstvo utka-
lo na ledě brněnského zimního stadionu s Bratislavou, vítězem 
obdobného krajského turnaje.
V  sezóně 1960/61 soutěžil Adamov ve  skupině B  krajského 
přeboru s týmy Gottwaldova B (vítěz), RH Brno B (postupující 
do  kvalifikace o  II. ligu), Dukly Hodonín, Jiskry Starého Měs-
ta, Jiskry Chropyně, Tatranu Uherského Ostrohu, Agrostroje 

Prostějova a Sokola Šlapanic. Byla to většinou družstva, která 
pravidelně hrávala vyšší soutěže, takže po  deseti kolech ne-
měl Adamov spolu se Šlapanicemi žádný bod a oba celky měly 
výrazně záporný rozdíl vstřelených a  obdržených branek. 
Z nových hráčů je uváděn Rohovský. Dorost měl hrát soutěž 
na úrovni okresu v jedné ze tří skupin spolu se Sp. ČKD Blan-
sko, Sokolem Dolní Lhota, Sokolem Spešov, Sokolem Lysice 
a Sokolem Kotvrdovice. Do tří skupin byla na okrese rozdělena 
i  žákovská družstva, ke  Spartaku Adamov byly přiřazeny Sp. 
ČKD Blansko, Sokol Dolní Lhota, Sp. Metra Blansko a Sokol Čer-
ná Hora. Kromě zveřejněného nasazení do skupin nebyl nale-
zen výsledek žádného utkání uvedených družstev.
V ročníku 1961/62 se adamovský Spartak sešel v jedné ze čtyř 
skupin krajské I. třídy s dalšími třemi družstvy z blanenského 
okresu – Spartakem Boskovice, Sokolem Sloup a Sokolem Lysi-
ce. Tyto týmy doplněné o Sokol Rudku, Duklu Vyškov a Husovi-
ce bojovaly o postup do hokejové divize. Adamovští hokejisté 
skončili uprostřed tabulky na čtvrtém místě, o což se zasloužili 
zejména brankář Křípač, Blatný, Hloušek, Hnátovič, Kočiš, Ku-
čera, Nehyba, Polák, Rejda a Zachrdla. Dorost se utkal s druž-
stvy Troubska, Veverské Bítýšky, Boskovic, Tišnova a  Sloupu. 
Jako nováček soutěže se umístil se ziskem 3 bodů na předpo-
sledním místě. Za dorostence v té době hráli Rumpík, Stošek, 
Formánek, Hodaň, K. Němec a Nosek, což jsou střelci branek 
uvedení ve zprávách o zápasech.
V  sezóně 1962/63 pokračovala adamovská družstva mužů 
a dorostu v krajské I. třídě. Ve svých skupinách měla tyto sou-
peře: muži Spartak Metru Blansko, Sokol Přísnotice, Sokol Ly-
sice, Baník Tišnov a Slavoj Vyškov, dorostenci pak Metru Blan-
sko, Sokol Drnovice u Vyškova, Sokol Troubsko a Spartak Bos-
kovice, jeden celek měl být dodatečně doplněn. Muži skončili 
se třemi body předposlední, jejich branky stříleli Rejda, Rum-
pík (stále ještě dorostenec), Zachrdla, Hroza, Polák, Skoták 
a Hloušek. U dorostu jsem umístění nezjistil, z hráčů byli jme-
nování již uvedený Rumpík a Konečný.
V okresním přeboru mužů ročníku 1963/64 byly utvořeny dvě 
skupiny po 6 oddílech, Spartak Adamov měl v té své jako sou-
peře Křtiny, Vilémovice, Rájec B, Rudice a Ostrov. Výkonnostní 
pokles týmu se nepodařilo zastavit, takže z toho bylo poslední 
místo za získaných 5 bodů při pasivním skóre 33:66. Dorosten-
ci měli v okrese dvě tříčlenné skupiny. Adamov v jedné z nich 
skončil poslední, protože uhrál jen jediný bod se Křtinami, zví-
tězily Vilémovice. Nejlépe si v této zimě vedlo žákovské druž-
stvo, které skončilo druhé o bod za Březinou a se čtyřbodo-
vým náskokem na Metru Blansko. Žáci měli okresní přebor roz-
dělený do tří tříčlenných skupin.
Dvouletý výkonnostní propad vyvrcholil v zimě 1964/65, kdy 
o adamovském hokeji nebyla zveřejněna žádná zpráva. Pou-
ze byl publikován obsáhlejší článek o problémech s kluzištěm, 
které nebylo na tradičním místě postaveno z důvodu provádě-
ných výkopových prací pro vodovodní potrubí.
Koncem prosince roku 1965 bylo kluziště u nádraží opět uve-
deno do provozu. Do soutěží se však zapojil jen dorost a žáci.
Dorostenci se doloženě utkali se Křtinami a  Olomučanami, 
na třech bodech získaných v těchto zápasech se střelecky po-
díleli tři bratři Hédlovi, Kuja, J. Fojt a Z. Buřík. Se Křtinami se 
střetli ještě v boji o postup do vyšší třídy. Žáci skončili ve sku-
pině A okresního přeboru v konkurenci Sloupu, ČKD a Metry 
Blansko poslední. Jako střelec branky byl u nich uveden Jindra 
Svoboda.
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Přípravu na sezónu 1966/67 zahájilo po kratší přestávce druž-
stvo dospělých, a to i tréninky na ledě v Prostějově a v Brně. 
Kluziště v Adamově bylo postaveno tentokrát na fotbalovém 
hřišti. Muži byli zařazeni do jedné ze dvou skupin okresní sou-
těže, spolu s nimi v ní byly Sokol Letovice, MKZ Rájec-Jestře-
bí B a Sokol Rudice. Ve své skupině skončili se 7 body na tře-
tím místě, zvítězila a do okresního přeboru postoupila Rudice 
s devíti body. Za Adamov v té době hráli brankáři Sychra a Fia-
la, J. Fojt, F. a M. Hédlovi, J. a M. Hruškovi, J. Kočiš, Macháček, K. 
Rejda, L. Rumpík a Štrajt. V dorosteneckém okresním přeboru 
hrál Spartak Adamov s celky odborného učiliště Adamov, So-
kola Olomučany a Sokola Křtiny a skončil se 3 body poslední. 
V družstvu nastupovali mimo jiné J. Hédl, J. Tuček, V. Vodvářka 
a J. Kuchař. V žákovském okresním přeboru byly v tomto roční-
ku sestaveny tři skupiny, Adamov hrál se Sp. ČKD Blansko a So-
kolem Křtiny. V referátech o utkáních žáků byla uvedena jmé-
na Z. Čípek, J. Svoboda, Čák, L. Dáňa a L. Dudík.
V  sezóně 1967/68 měl Spartak Adamov v  soutěžích tři druž-
stva, která všechna hrála okresní přebor. Muži soupeřili se 
Sokolem Ostrov, Sokolem Rudice, Minervou Boskovice a  So-
kolem Křtiny, dorost se Sokolem Křtiny, Sokolem Březina a se 
družstvy odborných učilišť továren ČKD Blansko a Adast Ada-
mov, žáci měli ve skupině A Sokol Sloup, MKZ Rájec-Jestřebí 

a Spartak ČKD Blansko. Všechna adamovská družstva se bo-
hužel umístila na posledních či předposledních místech. Tento 
neúspěch spolu s pracným budováním a likvidováním kluziště 
na fotbalovém hřišti, což pochopitelně fotbalistům omezovalo 
jarní přípravu, vedly k tomu, že v dalším roce již kluziště v Ada-
mově postaveno nebylo a  oddíl ledního hokeje byl uveden 
do stavu klidu. Někteří hráči se přidali k těm, co odešli do okol-
ních oddílů již dříve jako např. Křípač, jenž chytal v  Blansku. 
Podobný osud jako Adamov však do tří let postihl i další okol-
ní kluby, jmenujme např. Olomučany, Křtiny, Sp. ČKD Blansko 
nebo Ostrov u Macochy.
O  dobrou úroveň adamovského ledního hokeje na  přelomu 
50. a 60. let se zasloužil především Josef Kočiš, který pocházel 
ze Slovácka a do zaměstnání v místním závodu nastoupil jako 
24letý v roce 1954. Byl členem trenérské rady krajského svazu, 
k čemuž ho mimo jiné opravňovala I.  trenérská třída, kterou 
získal studiem na Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze. 
Od  pozdního léta roku 1965 působil jako sportovní referent 
Spartaku do doby, než v září roku 1968 emigroval. Do podpory 
hokeje ve městě se zapojoval také pan František Tejkal, který 
hrával v období 2. světové války za svoji rodnou Černou Horu, 
což byl tehdy přední hokejový tým západomoravské župy.

-dtk-

INZERCE
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, 

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, 
TAPETOVÁNÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLEVA 
250,- Kč!

 ♦ Koupíme chalupu nebo chatu k  odpočinku tak do  50 km 
od Brna. Tel: 602102038

 ♦ Koupím menší byt 1+kk až 2+1. Máme hotovost. Telefon: 
604508585 

 ♦ Koupíme RD nebo byt 3+1 a větší v Adamově a okolí. Byd-
líme v  Adamově a  rádi bychom větší nemovitost. Prosím, 
kdo uvažoval o prodeji rodinného domu nebo většího bytu 
aby nám dal vědět. O  nabídky realitní kanceláře nemáme 
zájem, všechno jsme ochotní obstarat.

 ♦ Pronajmu garáž na ulici Plotní za 700 Kč, tel. 604 465 465.

 ♦ Prodám sedací soupravu: pohovka rozkládací, 2 křes-
la, 2 taburety. Zachovalá, nutno vidět. ZN. Levně. Mobil: 
602 517 001

 ♦ 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.

 ♦ Prodej bytu OV 2+1, panel, 5. patro, výtah, nové jádro, bal-
kon, sklep. Ul. P. Jilemnického, Adamov. Volejte: 603 515 761, 
nebo pište: info@bonjour.cz
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U POUTNIKA – Jana Voškerušová 
Nádražní 107, železniční stanici Adamov (vchod z čekárny) 

tel.: 774 342 291, e-mail: u.poutnika.cz, www.sitiupoutnika.cz 
OTEVŘENO: 

ST 7.00 – 12.00, 14.00 – 18.30 
ČT                       12.00 – 18.30 

                                            PÁ 7.00 – 12.00
ŠITÍ A OPRAVY 
oděvů a tex. výrobků 
např. 
zkrácení kalhot, sukní, šatů, triček  
                                     od 70,- Kč 
výměna zipu (kalhoty) ...100,- Kč + zip 
výměna zipu 60cm (bunda)  
                                        190,- Kč + zip 
látání děr ….…………… od 30,- Kč 
termín, dle dané situace 
 

ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY 
 
Opravy šicích strojů 
od 500,- Kč 
termín cca 3 týdny 
 
Opravy obuvi, tašek 
např. 
dám. patníky …..…od 140,- Kč 
taška, batoh zip …od 280,- Kč 
termín 2 týdny 
 
Broušení nožů a nůžek 
od 50,- Kč 
termín 2 týdny 
 
Ceny za zprostředkování: 
1 kus/pár       10,- Kč 
2-5 kusů/párů (stejného druhu v jedné 
zakázce)        20,- Kč 

TEX. GALANTERIE, BIŽU, 
LÁTKY, SVÍČKY 
nitě, jehly, špendlíky, gumy, stuhy, 
příze, jehlice, zažehlovací záplaty, 
zipy, bavlnky, nůžky, náušnice, 
náramky, sponky, prstýnky, korálky, 
bižuterní komponenty, svíčky-
dekorativní, s vůní, hřbitovní … 
 

PAPÍRNICTVÍ 
sešity, bločky, papíry, výkresy, 
lepidla, tužky, propisky, pera, 
zvýrazňovače, popisovače, pastelky, 
progresa, voskovky, křídy, tempery, 
plastelíny, pravítka, gumy, 
ořezávátka, obaly, slohy, obálky 
(papírové, plastové), sáčky 
(celofánové, uzavíratelné, papírové, 
mikrotenové, do koše), alobaly, pečící 
papíry, potravinářské fólie, ubrousky, 
papírové kapesníky, špejle, párátka, 
rýsováčky, kancelářské spony, 
kalendáře, balicí papíry … 
 

ODĚVY 
-převážně české značky EVONA 
dětské, dámské, pánské 
ponožky, punčocháče, spodní prádlo, 
trička, kalhoty, pyžama, šaty … 
 

POUŽITÝ TEXTIL
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Lorem Ipsum

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 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 30.4.2019 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 služeb internetu !!!

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. Rozšiřuje-
me 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.  NOVĚ SMART TELEVIZE HISENSE 2016+.


