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ADAMOVSKÝ 
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31. 5. – ZŠ a MŠ Adamov
Den dětí – pohádkový les a hřiště 

sportovní den
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2. 6. – Rybářský svaz – MO MRS
Soutěž v rybolovu u splavu

Dětský den na Sklaďáku
Více na str. 2

21. 6. – MKS Adamov
„Červen patří dětemí“

Více na str. 10

7. 6. – Šipkový klub Adamov
Šipkový turnaj pro děti

Více na str. 5

8. 6. – MKM Adamov
Sportovní odpoledne, výtvarná dílna

a „pokladovka“ v lese
Více na str. 5

9. 6. – České dráhy a Město Adamov
Parním vlakem na Dětský den  

s liškou Bystrouškou
Více na str. 3

23. 6. – Komise PZMA a MA21
II. ročník Křížem krážem Adamovem

Více na str. 4

23. 6. – Miloslava Peterková
Rock Open Air v Adamově

červnová hudební noc
Více na str. 3

29. 6. – MKM Adamov
Dětský den na hřišti Jilemnického – 

rozloučení se školním rokem
Více na str. 5
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Duben 4.4. Oblastní kolo ve vybíjené – II. kategorie (8.,9.r.) ZŠ a MŠ Adamov

11.4. Oblastní kolo ve vybíjené – I. kategorie (6.,7.r.) ZŠ a MŠ Adamov

19.4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

20.4. Oslavy Dne Země a pálení čarodějnic v Adamově MKM

20.4. Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

24.4. Zápis dětí do MŠ ZŠ a MŠ Adamov

Květen 11.5. Květinový den (charitativní sbírka ve městě) ZŠ a MŠ Adamov

26.5. I. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

Květen 31.5. Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov

31.5. Den dětí  - pohádkový les a hřiště, sportovní den ZŠ a MŠ Adamov

Červen 1.6. VI. ročník turnaje „ O Pohár FK Adamov“ 8. a 9. tříd v malé kopané FK Adamov

1.6. Noc kostelů 2012 Farní úřad

2.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

2.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

4.6. Akce ke Dni dětí MKS

7.6.-8.6. Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

7.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

8.6. Sportovní odpoledne, výtvarná díla a „pokladovka“ v lese MKM

9.6. Parním vlakem na Dětský den s liškou Bystrouškou České dráhy, Město Adamov

Tenisové hry dětí a mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

21.6. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY MKS, TJ Sokol - ženy

23.6. II. ročník Křížem krážem Adamovem Komise PZMA a MA21

23.6. Open Air v Adamově - červnová hudební noc Miloslava Peterková

28.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS ZŠ a MŠ Adamov

29.6. Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

30.6. Memoriál Filipa Dobrovolného TJ SPARTAK - šachový oddíl

Srpen 31.8. Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

Září 8.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

15.9. Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

21.9. Znáte Adamov II. MKM

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen 10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Listopad Halloweenská párty v MKM MKM

Prosinec 1.12. II. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2012
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

celoročně VYCHÁZKY A TURISTICKÉ AKCE v průběhu celého roku; seznam na webu města TJ SPARTAK - turistický oddíl

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.
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.

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012
Datum Název akce či setkání Pořadatel
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Rockování OPEN AIR 

TŘETÍ ZUBY 
MAGIC IN SPACE BAND 

Adamov • 23.6.2012 • od 20 00 hod. 
Ptačina - hřiště Ronovská (nad školou) 

Vstup zdarma 

 
Město ADAMOV 

Šipkový klub 
Adamov 
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Město Adamov a komise Projektu Zdravé město Adamov 

a místní Agendy 21 Vás zve na 

II. ročník sportovně - kulturní akce 

 

TENTOKRÁT NA PTAČINĚ  V ADAMOVĚ III PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE BEZ ÚRAZU 

Start pochodu bude mezi 12.30 až 14.00 h od prostoru hlavního 
vchodu Městského klubu mládeže na ulici Družstevní 1, Adamov.  

Budou připraveny tři trasy lišící se náročností  a účastníci si u startu 
zvolí takovou trasu, která jim bude vyhovovat. Každý obdrží mapku 
a za absolvování okruhu v cíli odměnu.     

Součástí akce bude v době od 13.00 do 15.00 hodin na hřišti Petra 
Jilemnického cyklistická soutěž v jízdě zručnosti pro věkové 
kategorie od nejmenších až pro děti do 14 let.     

V cíli je připraven od 15.00 hodin doprovodný program s hrami a 
soutěžemi na hřišti u školy na ulici Ronovská.        

Občerstvení pro účastníky bude zajištěno.  
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V každé kategorii věcné ceny a poháry do 3.místa. 
 

 
7.6.2012 v Šipkovém klubu 
Od 15h kategorie do 15 let 

Od 16:30 kategorie nad 15 let 

ŠIPKOVÝ TURNAJ 

PRO MLÁDEŽ 

PŘIPRAVUJE AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:
Pátek 8. 6. 2012

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, VÝTVARNÁ DÍLNA A „POKLADOVKA„ V LESE
K oslavám MDD připravil MKM den plný her, soutěží, výtvarného tvoření a dovádění 

v lese. Začátek v 15:30 hod na hřišti za ZŠ Ronovská. 
Občerstvení zajištěno.Více informací k plánované akci se dozvíte z plakátů.

Čtvrtek 14. 6. 2012
TVOŘENÍ A MALOVÁNÍ NA TERASE 

Využijeme terasu před MKM, kde si budeme jen tak tvořit a malovat podle vlastní 
fantazie. Na terase Vás budeme čekat od 16:00 hodin.

Středa 20. 6. 2012
TURNAJ V ELEKTRONICKÝCH ŠIPKÁCH

Soutěžit budeme ve všech věkových kategoriích. Vítěz si i tentokrát odnese sladké 
odměny. Startujeme v 16:30 hodin.

Pátek 29. 6. 2012
DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI JILEMNICKÉHO – ROZLOUČENÍ  

SE ŠKOLNÍM ROKEM
Školní povinnosti už můžeme hodit za hlavu, už se budeme jen bavit, hrát si 

a soutěžit. To vše od 15:30 hod na hřišti Jilemnického. 
Podrobnější informace najdete na plakátovacích plochách ve městě.







Městský klub mládeže 
Adamov 

Družstevní 1, Adamov 
www.adamov.cz, e-mail: mkm@adamov.cz 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA BRIGÁDĚ

 
                      

  
 

V každé kategorii věcné ceny a poháry do 3.místa. 
 

 
7.6.2012 v Šipkovém klubu 
Od 15h kategorie do 15 let 

Od 16:30 kategorie nad 15 let 

ŠIPKOVÝ TURNAJ 

PRO MLÁDEŽ 

Projektový den  
v ZŠ Adamov 

Mami, tati, kdy dostanu kapesné? Tak tuto 
otázku určitě slyší často spousta rodičů. Jak 
utratit peníze jistě každý školák velice dobře ví. 
Ale jak se peníze vydělávají, jak s nimi správně 
hospodařit a proč je třeba myslet „na zadní ko-
lečka?“ V těchto otázkách neměli úplně všich-
ni školou povinní jasno. A protože pro naši 
budoucnost jsou tyto otázky velice důležité, 
zúčastnili se 26. dubna všichni žáci 2. stupně 
projektového dne na téma finanční gramot-
nost. Pomyslnou „základnu“ pro tento projekt 
poskytla naše škola v Adamově, ale přijeli také 
zástupci žáků základních škol z našeho okolí - 
z Blanska, Lipůvky, Velkých Opatovic a Bílovic.

Všichni byli předem rozděleni do pětičlen-
ných týmů, které následně plnily společně za-
dané úkoly v připravených pracovních listech. 
Každé družstvo také na začátku obdrželo malý 
„jízdní řád“ - itinerář, dle kterého vyráželi na 
jednotlivá tématická stanoviště, kde se vždy 
dozvěděli nové informace z oblasti hospoda-
ření, majetku, peněz... Následovaly soutěže, 
v nichž mohly děti získat imaginární peníze po-
třebné v závěrečné aukci konané v tělocvičně. 
Dražbou se mnozí nechali opravdu strhnout 
a v naší „aukční síni“ to opravdu vřelo. Žáci se 
předháněli v přihazování peněz a došlo i na 
spojení několika týmů za účelem dosažení co 
nejvyšší částky pro získání vybraného dárku.

Tak už víš, co uděláš, až příště dostaneš ka-
pesné? Koupíš si něco hned nebo budeš šet-
řit? A už víš, že to není tak jednoduché peníze 
vydělat a nemusíš mít všechno, čím Tě láká re-
klama? Tak to byl cíl této akce splněn. Doufám, 
že projekt finanční gramotnosti byl pro děti 
užitečný a v budoucnu využijí znalosti získané 
v tento den. Dnes to byla pouze hra, ve sku-
tečném životě je však důležité, aby si každý 
uvědomil, že peníze nám mohou být dobrým 
sluhou, ale také zlým pánem.

Mgr. M. Nejezchlebová

 
                      

  
 

V každé kategorii věcné ceny a poháry do 3.místa. 
 

 
7.6.2012 v Šipkovém klubu 
Od 15h kategorie do 15 let 

Od 16:30 kategorie nad 15 let 

ŠIPKOVÝ TURNAJ 

PRO MLÁDEŽ 

Děkujeme tímto všem spoluobčanům, 
zejména z řad mládeže a sportovců z tělový-
chovných organizací a klubů, kteří se zúčastni-
li dne 19. 4. 2012 brigády ke zlepšení vzhledu 
města Adamova. Poděkování patří rovněž ná-
vštěvníkům Městského klubu mládeže, kteří 
uklidili v bezprostředním okolí MKM.

Komise PZMA a MA 21 
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 2. 5. Božena Zoulová, 97 roků, Fibichova 10
 9. 5. Jana Páčová, 70 roků, Komenského 11
 10. 5. František Hloušek, 83 roky,  

Opletalova 32
 16. 5. Jaroslava Minaříková, 80 roků,  

Zahradní 6
 18. 5. Anna Hofmannová, 83 roky, 

Neumannova 4
18. 5. Lubomír Benda, 85 roků, Údolní 2
 21. 5. František Drbal, 80 roků, Petra 

Jilemnického 23
 25. 5. Ing. Josef Ondráček, 83 roky, 

Komenského 21
26. 5. Viktor Šimek, 83 roky, Osvobození 23
27. 5. Vladislav Zachoval, 82 roky, 

Komenského 15
29. 5. Vlasta Proksová, 82 roky,  

Komenského 1
30. 5. Marie Zelíková, 83 roky,  

Komenského 25
 31. 5. Olga Krátká, 82 roky, Komenského 1
 31. 5. Marta Palcrová, 81 rok, Petra 

Jilemnického 25

Pronajmu volný byt 3+KK, 85,6m2.
Byt není zařízen nábytkem.
Koupelna, WC a KK jsou nadstandardně vybaveny. 
Vytápění vlastním elektrickým kotlem v samostatné místnosti 
vedle bytu, ohřev vody ohřívačem v koupelně.
Bytový vodoměr, bytový dvousazbový elektoměr.
Ve všech místnostech zásuvky pro příjem TV a internetu. 
Vhodné pro dlouhodobý pronájem. Prohlídka možná.
Pouze v případě vážného zájmu. Tel. �0� 7�� �0�.










Kde a jak se mohou obyvatelé Adamova 
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elek-
trospotřebičů zbavit zdarma na některém 
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu 
byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit 
jednu základní podmínku: spotřebiče musejí 
být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém 
případě hradí další nakládání s nimi výrobci 
a dovozci prostřednictvím kolektivních systé-
mů, které založili. Tato výhoda se ale nevzta-
huje na elektrozařízení, kterému již někdo 
odmontoval důležité části jako např. motor, 
kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. 
Demontáž a zpracování elektrospotřebičů 
je činnost zákonem určená pouze osobám 
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je 
nutné považovat za odpad a náklady spoje-
né s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Pro-
mítají se tedy do poplatků, které platíme my 
všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich 
domácností můžete zdarma 
odevzdávat na těchto místech:

Sběrný dvůr obce: GAMA J+P, Kolonie 302, 
679 04 Adamov, otevírací doba: PO, ST, PÁ 
10:00 – 18:00 hod. mimo státem uznané 
svátky.
Sběrné boxy na drobné elektrozařízení: 
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2 a pro-
dejna potravin v Domě služeb na ul. Druž-
stevní 1.
Příští mobilní svoz nebezpečného odpadu 
proběhne v naší obci na podzim roku 2012.
Více na www.elektrowin.cz nebo  
www.adamov.cz.

Staré spotřebiče žijí díky 
recyklaci dalšími životy

Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát 
kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát 
kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých 







spotřebičů je ale něco jiného: v co největší 
míře znovu využít veškeré materiály, které 
se z nich podaří při zpracování získat. Když 
se tedy na starou pračku podíváme z toho-
to pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů že-
leza, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě 
betonu. Podobně je to u dalšího typického 
velkého spotřebiče, který nechybí prakticky 
v žádné české domácnosti, u chladničky. I její 
recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plas-
tů je průměrně 16 kilogramů. Zájem o takto 
získané materiály jako o druhotné suroviny 
se samozřejmě u různých zpracovatelů liší. 
Zejména pro hutě znamená železo přidané 
do tavby spolu se železnou rudou velmi vý-
znamnou úsporu energie. Když tuto úsporu 
převedeme do srozumitelnější řeči „domácí-
ho šetření“, můžeme si ji představit například 
takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik 
energie, kolik za celý měsíc spotřebuje prů-
měrně velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty 

dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spo-
třebičů tak mohou vzniknout dejme tomu za-
travňovací dlaždice. Dlažba má pevnost tra-
dičních povrchů, jako je beton nebo živičné 
směsi, a zároveň umožňuje zachovat přiroze-
ný travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, chod-
níky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy 
pro koně a další plochy. Zatravňovací dlažba 
se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním 
podílem polyetylenu, který se získává z prů-
myslových i komunálních odpadů a obalů. 
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také 
velmi šetrná – materiál je totiž znovu stopro-
centně recyklovatelný. Ani další výrobce by 
se bez plastového recyklátu ze spotřebičů 
neobešel - lisuje z něj poklice na kola auto-
mobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 
30 % plastů ze starých spotřebičů. Většinu 

recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze 
zemí Evropské unie. Patří mezi ně i čeští zpra-
covatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké 
spotřebiče vysbírané kolektivním systémem 
ELEKTROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři 
i stavbaři

Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytě-
žené ze starých spotřebičů při výrobě poly-
uretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá 
v mnoha odvětvích od stavebnictví přes ná-
bytkářskou výrobu až po automobilový prů-
mysl. Stavbaři znají recyklované polyureta-
ny zejména jako plnivo pro tepelně izolační 
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou 
vhodné nejen jako finální omítky u novosta-
veb, ale i pro dodatečné zateplení a revitaliza-
ci starších rodinných domů. PUR-pěna je dnes 
také základním materiálem při výrobě matra-
cí pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pev-
nou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku 
v domácnostech i sedaček v nově vyráběných 
automobilech. PUR-pěna ale splňuje nejpřís-
nější kritéria i z hlediska zdravotního, proto 
je její tvrdá varianta takřka výhradním tepel-
ným izolantem v potravinářském průmyslu 
– v pivovarech či mlékárnách. Tak co, pořád 
si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče 
nemá cenu odevzdávat na sběrná místa, aby 
se o ně mohli postarat odborníci?
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Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně 
přispěla k ochraně životního prostředí

Spolupráce společenství vlastníků s městem při údržbě zeleně

Občané naší obce již několik let zodpověd-
ně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně 
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primár-
ních surovin či vody jsme díky recyklaci ušet-
řili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o významu 
sběru drobných spotřebičů. 

Studie posoudila systém zpětného odběru 
televizorů, počítačových monitorů a nově také 
drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, 

notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady 
jejich sběru, dopravy a ekologického zpraco-
vání či likvidace. Výsledky studie byly prezen-
továny formou spotřeby energie, surovin, emi-
sí do ovzduší, vody a produkce odpadu. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ži-
votní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. 
stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, 
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za 
více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jed-
noho notebooku dojde ke snížení spotřeby 
ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 lit-
rů pitné vody. Stejné množství je například 

spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. 
Recyklací jednoho televizoru dojde k úspoře 
162,39 kWh elektrické energie, což spotřebuje 
např. 60 W žárovka nepřetržitě svítící 4 měsíce. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili �90 televizí, 118 
monitorů a 7�� kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 79,�� MWh elektřiny, � ���,�1 li-
trů ropy, �87,�� m� vody a �,�9 tun primárních 
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 19,�8 tun CO� ekv., a produkci nebez-
pečných odpadů o 7�,�1 tun. 

Když si uvědomíme, že například osobní 
automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny 
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh 
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a při-
spívají tak k ochraně životního prostředí, za-
slouží obrovský dík.

Před necelým měsícem byl oficiálně za-
hájen projekt spolupráce města Adamova 
se společenstvími vlastníků bytových jedno-
tek (dále jen SVJ) v oblasti údržby trávníků 
a chodníků v bezprostředním okolí domů. 
Smyslem celého projektu místostarosty Jiřího 
Němce, který má v kompetenci veřejnou ze-
leň a starosty Romana Piláta, je podpora vzá-
jemné spolupráce s cílem ještě vylepšit vzhled 
okolí domů. Zcela dobrovolné rozhodnutí pro 
spolupráci zvolila přibližně čtvrtina SVJ v Ada-
mově. Vedení města chce rovněž projektem 
poděkovat některým společenstvím, proto-

že již tuto činnost několik let dobrovolně vy-
konávají. Pracovníky města pak může vedení 
města posílat síct opakovaně na jiná místa, 
kde tráva rychle dorůstá a zavazí. Na to dosud 
kvůli celkové rozlohy zeleně a jiným pracím 
nezbýval čas.

Přinášíme Vám několik fotografií, na kte-
rých je zachyceno upravené okolí domů za-
pojených do projektu v různých částech Ada-
mova. Všem spolupracujícím SVJ tímto děku-
jeme a věříme, že v dalších letech se počet SVJ 
rozšíří.

Odbor správy majetku města
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Pozvánka na výstavu
Jiří Kristen - obrazy

Městské kulturní středisko – Historicko-
vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni 
Společenského centra MKS výstavu obrazů Ji-
řího Kristena. Slavnostní vernisáž se uskuteční 
v neděli 10. června v 15:00 hodin. Výstavu 
uvede PhDr. Jaroslav Budiš, v hudební části 
vystoupí František Kratochvíl – klavír a Franti-
šek Bártl – saxofon, klarinet. Výstavu je možno 
zhlédnout denně od 13:00 do 17:00 hodin až 
do 19. června 2012.

Malíř Jiří Kristen se narodil ve Dvoře Králo-
vé, nyní žije nedaleko v Nemojově. Jeho dílo 
je spjaté především s malebnou Vysočinou. 
Svůj umělecký zájem rozděluje mezi krajinu 

a zátiší, pojednané většinou strukturální mal-
bou. V krajině tak vyjadřuje rozvrásnění země 
rozoranou brázdou v kamenité půdě, někdy 
i s krajkou zbytků sněhu v předjaří, jinde pá-
sem křovin na rozhraní polí. 

Charakteristickou krajinu autor stmelu-
je do větších celků, aby nerozdrobil konečný 
dojem přemírou detailů. Celkový pohled, vy-
jadřující vyrovnání a klid, dosahuje vkompo-
nováním třeba skupiny stromů. Nad krajinou 
střídmé barevnosti se pak vznáší jasná oblo-
ha. Vedle volné přírody nás zavede Jiří Kristen 
na náves nebo za humna vesniček s pevně 
posazenými, jakoby rozkročenými chalupami. 
Nad vsí dominuje věž kostela, charakteristická 
pro jednotlivá místa. Klid krajiny občas přeru-
ší skupina vesničanů, stavěných fortelně jako 
jeho chalupy.

Pocit jakéhosi vnitřního smíření a prostoty 
lze vycítit i ze zátiší. Po malování v plenéru se 
umělec vrací domů naplněný dojmy a zážit-
ky, aby je vyjádřil v obrazové tvorbě. Kouzlo 
domova vytváří třeba hrnek, mísa nebo váza 

s polními květinami. Nejrůznější variace na 
toto téma mají vzájemně mnoho společného. 
„Jsem rád, když dílo v divákovi vyvolá pocit 
pohody, klidu, vlídnosti, když v něm nalezne 
specifickou poetičnost a malebnost. Těší mě, 
že moje obrazy jsou milovníky umění dobře 
přijímány a věřím, že tomu tak bude i na této 
výstavě“ říká Jiří Kristen, který připravil už 50 
autorských výstav a jeho díla jsou zastoupená 
nejen u domácích sběratelů, ale i v zahraničí. 

JB

Sběrný den
Ve středu dne 20. 6. 2012 uskuteční Ob-

lastní charita Blansko v Adamově opět sběrný 
den, kdy bude možné na určená místa a v ur-
čený čas přinést nepotřebné ošacení či obuv, 
které ještě může posloužit někomu jinému. 
Ošacení, prosím, přineste složené, zabalené 
v igelitových pytlích. Auto s vozíkem bude 
přistaveno na parkovišti u kostela v době od 
15:00 – 16:00 hodin a v Adamově III na ulici 
Opletalova u zastávky MHD (ne na konečné) 
v době od 16:10 – 17:00 hodin. Zároveň by-
chom chtěli všem občanům Adamova, kteří 
již v minulosti nějaké ošacení přinesli, podě-
kovat. 

Oblastní charita Blansko

Vzpomínka
Dne 1. 6. 2012 uplyne 25 let od úmrtí pana 

Antonína Drexlera. Všem, kteří mu věnují ti-
chou vzpomínku, děkuje manželka a dcera 
s rodinou.

Dne 18. 6. 2012 uplyne 1 rok od úmrtí paní 
Miluše Noskové. Děkujeme všem, kteří vzpo-
menou. Manžel, syn a dcera.

Dne 28. 6. 2012 uplyne 10 let od úmrtí 
pana Rudolfa Procházky. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou.  
Manželka a dcera.

Noc kostelů 2012
V roce 2012 se koná mezinárodní ‚‘NOC koste-
lů‘‘ v pátek 1. června. Zapojuje se do ní již tra-
dičně kostel svaté Barbory v Adamově.
V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na 
večer plný hudby, pohádek a poezie.

OKOLOKOSTELA
16:00 – 18:00 Adamovská olympiáda – spor-

tovní předprogram pro děti

NOC KOSTELŮ 
19:00 – 19:05 Zvony s sebou
19:05 – 19:50 Z lesů luk a strání – Interaktivní 

loutkové představení blanen-
ského kollárkového divadla 
z kufru. Po představení si děti 
mohou vyrobit vlastní loutky 
a odnést si je domů.

19:50 – 20:30 Co se jest přihodilo svaté Bar-
boře – zpívání a povídání 

20:30 – 21:00 Výklad o Světelském oltáři 
21:00 – 22:00 Reynkarnace – Zhudebněná 

poezie Bohuslava Reynka 
22:00 – 23:00 Church art – Jarek Šťastný, Ivan 

Palacký, Marta Svobodová a To-
máš Doležal – tradičně netra-
diční audiovizuální kunst
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Sociální práce na obci od 1. 1. 2012
Sociální  práce  podporuje  sociální  změnu, 

řešení problémů v mezilidských vztazích a posí-
lení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich 
osobního blaha. Užívaje teorií lidského chování 
a  sociálních  systémů,  sociální  práce  zasahuje 
tam, kde se  lidé dostávají do kontaktu se svým 
prostředím.  Pro  sociální  práci  jsou  klíčové  prin-
cipy lidských práv a společenské spravedlnosti.“ 
(Matoušek, 2007)

Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální refor-
my převedeny agendy dávek pomoci v hmot-
né nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdra-
votně postižené, které až dosud vyplácely 
pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností na Úřady práce Čes-
ké republiky. 

Realizaci činnosti sociální práce na obci 
však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpi-
sů a základním cílem metod sociální práce na 
obci tak zůstala zejména podpora „sociálního 
fungování“ klienta. 

Z tohoto důvodu je vedoucí odboru soci-
álních a správních věcí Městského úřadu Ada-
mov pověřena vykonáváním sociální práce, 
která spočívá zejména v těchto činnostech:

poskytuje bezplatně základní sociální pora-
denství, na které má každá osoba nárok 
spolupracuje s orgány sociálně právní ochra-
ny dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanove-
ných povinností výkon této práce na obci 
vykonává sociální práci v rámci sociálních 
služeb jako jeden z možných nástrojů reali-
zace pomoci 
provádí depistáže jako základní nástroj pro 
vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, 
kteří by mohli být ohroženi sociálním vylou-
čením
spolupracuje zejména s úřadem práce při 
řešení situace hmotné nouze osob a použí-
vá metody a postupy, které daná osoba po-
třebuje
navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení 
východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit 
svoji situaci i s jinými organizacemi
provádí tedy přímou sociální práci s klientem 
zaměřenou na jeho změnu 
vede u klienta Standardizovaný záznam soci-
álního pracovníka v Jednotném informačním 
systému 
provádí sociální šetření v rámci výkonu agen-
dy sociální práce na obci  
spolupracuje s dalšími státními, samospráv-
nými či neziskovými institucemi





















Kontakt na vedoucí odboru sociálních 
a správních věcí: Bc. Dobra Moserová, tel. 
516 499 624, mobil 602 788 015, e-mail: so-
cial@adamov.cz, úřední hodiny: Po, St: 8:00 
– 12:00 hodin, od 12:30 – 17:00 hodin. 

Podrobné informace k sociální problemati-
ce a sociálním službám jsou k dispozici na we-
bových stránkách www.adamov.cz . 

Bc. Dobra Moserová

v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblas-
ti sociální práce na obci a vnitřními předpisy 
úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pra-
covníka a zachovává o všech osobních úda-
jích mlčenlivost.



Významné 
výročí

Richard Beránek – 90 let
Richard Beránek se narodil 9. června 1922 

v Adamově, zde vychodil i školu a v Brně se 
vyučil obchodním příručím u firmy Tyl. Za vál-
ky byl totálně nasazen v Německu do r. 1943 
a pak byl nasazen do adamovského závodu. 
Po válce se uplatnil ve Včelařském družstvu 
v Brně a v roce 1961 nastoupil do Adamov-
ských strojíren, kde pracoval až do odchodu 
do důchodu. Z manželství má jednoho syna.

Jeho život je úzce spjat s kulturním děním 
v Adamově i v okrese Blansko. V šedesátých le-
tech se jako technik aktivně podílel na činnos-
ti adamovského ochotnického divadla, jako 
violista hrával v symfonickém orchestru města 
Blanska a byl členem adamovského kvarteta. 
Je dlouholetým a zakládajícím členem Histo-
ricko-vlastivědného kroužku v Adamově. Po-

dílel se na jeho badatelské činnosti a zejména 
na přípravách oblíbených výstav. Vedl pečlivě 
archiv tohoto kroužku i bývalého divadelního 
souboru, o čemž svědčí tři části výstavy „80 
let adamovského divadla,“ která se uskuteč-
nila v MKS za značného zájmu adamovských 
občanů.

Za jeho dlouholetou práci v oblasti kultury 
v Adamově mu patří poděkování. K jeho vý-
znamnému životnímu jubileu mu přejí členo-
vé Historicko-vlastivědného kroužku, přátelé 
a známí všechno nejlepší, pevné zdraví a po-
hodu do dalších let. 

Exkurze 
Praha

Dne 9. 5. 2012 jsme se vydali s žáky 5. tříd 
v rámci výuky vlastivědy na výlet do Prahy. 

Překvapila nás už velikost hlavního nádra-
ží. Odtud jsme pokračovali chůzí na Václavské 
náměstí a odtud na Staroměstské, kde jsme 
deset minut čekali na hru orloje. Žáci koukali 
s údivem a moc se jim to líbilo. Poté jsme se 
postavili na kříže 27 popravených pánů, aby-
chom měli pěknou památeční fotografii. Ná-
sledoval pochod na Karlův most a přes něj na 
Pražský hrad. Zde nás čekala krásná výměna 
stráží, která se dětem moc líbila, snad nejvíce 
z celé exkurze. 

Díky speciální akci hradu jsme si mohli 
projít velký okruh jen za 10 Kč na žáka. Zatajili 
jsme dech nad krásou chrámu sv. Víta, prohlí-
želi jsme si žezlo a korunu, pohřební šaty čes-
kých králů a biskupů, chtěli jsme si zatančit 
ve Vladislavském sále, nevěřili vlastním očím 
při pohledu na mučící nástroje a vše zakončili 
procházkou Zlaté uličky. 

Zpět na nádraží jsme jeli již metrem, pro-
tože všem již bolely nohy a byli jsme unave-
ní. Měli jsme čas, a tak jsme si na chvilku sedli 
pod sochu sv. Václava a nakonec plni dojmů 
jsme sedli do vlaku a ujížděli směr domov.

Aby si děti co nejvíce zapamatovaly, měly 
sebou i pracovní listy, které během výkladu 
vyplňovaly. Všichni to zvládli a tak skončili 
s jedničkami v žákovské knížce.

M. Klepárníková, J. Kratochvíl.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, �79 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� �90 záznamník, �07 �18 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� 817, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

V měsíci červnu Vás zveme:
1. 6. 2012 
na zájezd do Městského divadla Brno 
– na veřejnou generálku představení 
POKREVNÍ BRATŘI

Příběh anglického dramatika a písničkáře 
Willyho Russella o rozdělených dvojčatech 
okouzluje diváky po celém světě především 
svou čistotou, jednoduchostí a průzračnou 
křehkostí. Ačkoliv se jedná o sociálně kritické 
téma, jsou Pokrevní bratři zároveň i úsměv-
nou historkou o dospívání, prvních láskách, 
problémech s rodiči a dětských hrách ...
Začátek představení je ve 14:00 hodin, 
cena zájezdu 270 Kč. 

4. 6. 2012 v 9:45 hodin 
POHÁDKOVÝ DÁREK DĚTEM K SVÁTKU 
MDD

Děti z adamovských mateřských škol i děti 
spolu s rodiči zveme v rámci Pohádkového 
dopoledne pro nejmenší na setkání s he-
reckými Kamarády – Vojtou, Jirkou a Dá-
šou. Pro děti je připraveno představení 
KAMARÁDI VE ŠKOLCE, ANEB HRAJEME 
SI S KAMARÁDY.
Děti mají vstup zdarma – dárek k MDD, 
dospělí 30 Kč.

4. 6. 2012  
autobusový zájezd do Janáčkova 
divadla v Brně na představení baletu 
GISELLE.
V roce 1841 se konala v Paříži premiéra 
nového baletu Giselle a měla tak obrov-
ský úspěch, že se během jednoho desetiletí 
objevila na všech velkých baletních jeviš-
tích světa. 
Začátek představení je v 19:00 hodin. 
Odjezd z Adamova v 18:00 a 18:10 hodin. 
Cena zájezdu: pro dospělé 430 Kč, pro se-
niory 320 Kč a pro děti a studenty 240 Kč.







10. 6. 2012  
Vernisáž výstavy: Jiří Kristen OBRAZY 
Z VYSOČINY.
Výstava se koná ve Společenském cent-
ru MKS na Komenského ulici a potrvá do 
19. 6. 2012 včetně. Vernisáž 10. 6. 2012 
v 15:00 hodin.

14. 6. 2012 
autobusový zájezd do brněnského 
planetária – akce nazvaná „MLÁDEŽI 
DO ŠEDESÁTI LET NEPŘÍSTUPNO“
Hvězdárna a planetárium Brno přichá-
zí s novým formátem pořadů pro menší 
skupinky zájemců, během kterého se 
seznámí s nejrůznějšími zákoutími nové 
budovy hvězdárny a planetária, včetně 
míst, kam noha běžného návštěvníka jen 
tak nevkročí. 
Autorkou koncepce pořadu Mládeži do 
šedesáti let nepřístupno je Jana Britzman-
nová. Návštěvníci během komentované 
prohlídky nahlédnou do sálu velkého 
i malého planetária, interaktivního ex-
ploratoria, astronomické pozorovatelny, 
přednáškového sálu, pozorovací terasy 
a technického zázemí. Dozví se, jak je 
technicky vybavena funkcionalistická bu-
dova Hvězdárny a planetária Brno. 
Prohlídka začíná ve 13:00 hodin a trvá 
přibližně 60 minut. Cena zájezdu je 80 Kč. 
Přihlášky do 5. 6. 2012.





17. 6. 2012 
zájezd do Prahy na muzikál  
OSMÝ SVĚTADÍL
O příběhu:
Nejslavnější písničky skupiny Elán dopro-
vázejí příběh ze současnosti. Mladá dívka 
se zřekne rodiči podporovaného vztahu 
s mužem z lepších kruhů a s novým přítelem 
se poddává upřímné touze bez ohledu na 
společenské předsudky, zdraví či důsledky. 
Jejich milenecká idyla sice dosáhne napl-
nění, ovšem štěstí může být pomíjivé… Děj 
muzikálu je volně inspirovaný románem 
francouzského dramatika Alexandra Duma-
se ml. Vznešenost odvrácené tváře osudu 



16. června 2012 
zveme rodiče s dětmi (od 4 roků) na 
návštěvu Planetária Brno – předsta-
vení pro děti nazvané  
„KOUZELNÝ OHŇOSTROJ“
Dokážete si představit noční oblohu 
bez hvězd? Lidé o tuto krásu málem při-
šli. Přestali se na ni dívat, a proto se Pán 
hvězd rozhodl, že hvězdy schová. Když 
už si na ně nikdo ani nevzpomněl, na-
šel malý Toník na půdě poklad, mapu 
noční oblohy. Ta ho zavedla až do po-
divného světa, kde měl možnost splnit 
úkol a prokázat tak, že si lidé přece jen 
zaslouží vrátit hvězdy zpět na noční ob-
lohu. Bude si Toník s úkolem vědět rady? 
A jak se hvězdy dostanou zpět na svá 
místa na obloze? 
Začátek představení je v 1�:00 hodin. 
Přihlášky do �. �. �01�.

KONCERT PÍSNIČKÁŘE JAROSLAVA HUTKY

20. června 2012 v 17:30 hodin 
v sále MKS Adamov
Vstupné 80 Kč
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povyšuje příběh o dámě s kaméliemi na 
nadčasový příběh lásky. 
Představení je uváděno v divadle Kalich 
od 14:30 hodin, jeho délka je 180 min. 
Cena zájezdu 1100 Kč.

21. 6. 2012 
zábavné odpoledne pro děti a školní 
družiny „ČERVEN PATŘÍ DĚTEM“ 
– odpoledne her a soutěží, začátek ve 
13:30 hodin u MKS. Vstup volný. Spolupo-
řadatelem akce je TJ Sokol Adamov.

26. 6. 2012 
předprázdninové setkání s obyvateli 
DPS Adamov i ostatními zájemci při 
akci nazvané „TATO BY SE VÁM MOHLA 
LÍBIT“
Začátek akce ve 14:00 hodin ve společen-
ské místnosti DPS.

30. 6. 2012 
zájezd na představení MDB KOLOČAVA 
uváděné na Biskupském dvoře v Brně.
Začátek představení je ve 20:30 hodin. 
Cena zájezdu 430 Kč (dospělá osoba), 
310 Kč (studenti a senioři).

Kam vás pozveme letos 
o prázdninách?

Na letní scénu divadla 
Radost na představení 
Vl. Pešky HNÍZDEČKO 
A ŠUNKOFLEKY. 
Předpokládaný termín 3. 8. 2012.

Na zájezd pro rodiče s dětmi i ostatní 
zájemce, kdy jeho cílem tentokrát bude 
ZOO ve Dvoře Králové a relax park 
v Peci pod Sněžkou /bobová dráha/.
Předpokládaný termín 21. 7. 2012.

Na zájezd, kdy jeho cílem bude 
Lednicko-valtický areál /Minaret, Janův 
hrad, plavba lodí, návštěva vinného 
sklípku/. 
Předpokládaný termín 18. 8. 2012.
Bližší informace na tel. č. 607 518 104 a ve 
Zpravodaji č. 7-8/2012.

 TJ Spartak Adamov 
– oddíl turistiky 

informuje:
1. 6. – 30. 6. 2012 – OBNOVA ZNAČENÍ 
TZT a údržba informačních objektů

16. 06. 2012 (sobota) – PUTOVÁNÍ ZA 
ŠAMOTOVÝM PLÁTKEM 13 km (J)
(Adamov zasávka 6:24 h – Skalice 
6:50/7:23 h – Velké Opatovice 7:57 h)

















Filip Chládek s dárky z Adamova       Foto: jk

SLOVA PRO 
POVZBUZENÍ

Ve sloupku Lidových novin v rubrice „Ze-
ptejte se vědců“ vysvětluje profesor Vyskočil 
z Přírodovědecké fakulty UK (jeho slova para-
frázuji), že v přírodě to nefunguje tak, aby si 
organismus živočichů při kruté a dlouhé zimě 
řekl, že by do genů příštích generací měl ve-
psat třeba hustší kožich. Každý živočich už má 
prý tento kožich již v sobě ušitý (a nebo „ro-
zešitý“), takže adaptace na změny prostředí 
znamená spíš „výběr ze zásob“ než „vymýšlení 
nového řešení“. 

Napadlo mě, jestliže je to tak, potom kaž-
dý živočich, aniž by to ale tušil, v sobě nosí 
tisíce ba možná miliardy možností, jak žít, 
jak vypadat a jak se přizpůsobit okolí. Jiný-
mi slovy: „má na to“, aby zvládl každou situ-
aci svého životního prostředí a přizpůsobil se 
přírodním změnám. Jen ho k tomu musí něco 
(nebo někdo) vyprovokovat. Pokud se nepři-
způsobí a třeba vyhyne, tak bude problém asi 
někde jinde.

Nevím, jestli to platí i pro nás lidi. Možná, 
že každý z nás je už dopředu, kdesi hluboko 
uvnitř, vybavený k tomu, aby vydržel každou 
situaci, aby se přizpůsobil všem novým neče-
kaným životním podmínkám.

Pokud ano, pak ale nezbytně potřebuje-
me, aby nám někdo druhý řekl, že to dokáže-
me, že na to máme, že nejsme ještě na dně. 
Sami sebe totiž přesvědčit a vyburcovat ne-
dokážeme. Tady nám musí pomoct naše pro-
středí, naše okolí…

Jiří Kaňa

Děkujeme, že 
pomáháte...

Stálé hosty našich besed a přednášek vy-
střídal v květnu pracovník záchranné služby 
v Boskovicích Filip Chládek, který na začátku 
letošního roku pomáhal v rámci aktivit společ-
nosti Adra v Keni, nemocnici Itibo. 

Stejně jako většině ostatních besed i této 
předcházelo kontaktování Filipa s dotazem, 
zda by byl ochotný zavítat do Adamova a po-
povídat zájemcům o svém pobytu v Keni. Ob-
ratem jsme dostali vstřícnou odpověď a zača-
la příprava tohoto setkání. Na otázku kolem fi-
nančního vyrovnání za přednášku navrhl Filip, 
abychom vybrané dobrovolné vstupné věno-
vali na rozvoj nemocnice Itibo. Rádi jsme sou-
hlasili a právě v tuto chvíli mě napadlo pomo-
ci ještě jinak. A tak vznikla myšlenka připravit 
na besedu zubní kartáčky, které bychom ná-
sledně poslali hlavně dětem do Itiba. O tom-
to našem plánu jsem informovala maminky 
a babičky při oslavě Svátku matek a současně 
jsem i je pozvala na besedu s Filipem, která se 
konala o den později. Ještě týž den a po celé 
úterý přicházeli do MKS všichni ti, kdo chtěli 
myšlenku podpořit. Krabice se zubními kar-
táčky se začala rychle plnit. 

V úterý 15. 5. 2012 se salonek zaplnil téměř 
do posledního místečka. Filipovo povídání 
bylo velice zajímavé. Dozvěděli jsme se o Keni 
spoustu informací ze všech oblastí, ale nejvíce 
prostoru bylo věnováno práci dobrovolníků 
v nemocnici Itibo. Povídání bylo samozřejmě 
doplněno promítáním fotografií. Běžně be-
sedy trvají maximálně dvě hodiny. Tentokrát 
setkání opravdu nebralo konce a po třech ho-
dinách besedování jsme setkání zakončili pře-
dáním našich „darů.“ Prvním bylo dobrovolné 
vstupné, které v několika případech doplnil 
dárek obyvatel města, kteří na akci nemohli 
přijít, ale přispět chtěli. Celkem jsme předali 
víc než 1200 Kč. Druhým dárkem byla krabice 
zmiňovaných zubních kartáčků, o které do po-
slední chvíli nevěděl ani host akce – Filip Chlá-
dek. Ubezpečil nás, že obojí skončí tam, kde 
má – v africké Keni, v nemocnici Itibo. 

A protože i během akce přineslo ještě ně-
kolik „dárců“ svůj kartáček pro děti do Keni, 
budeme ve sbírání kartáčků a navíc i zubních 
past pokračovat až do 15. 6. Poté předáme 
druhou část našeho pozdravu do Keni opět 
Filipu Chládkovi.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kdo akci podpořili, a to ať zubním kartáčkem 
nebo dobrovolným příspěvkem. S Filipem 
Chládkem zůstaneme ve spojení i nadále 
a uvítáme další zprávy o tom, co nového je 
v nemocnici Itibo.
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8. ročník okresní vybíjené dívky
Ve dnech 4. a 11. 4. 2012 se konal již 8. roč-

ník okresního turnaje ve vybíjené dívek, který 
pořádá naše škola. Dne 4. 4. mezi sebou změ-
řily síly dívky 8. a 9. ročníku a 11. 4. dívky 6. 
a 7. ročníku. 

V první kategorii soutěžilo 9 družstev, hrá-
lo se na dvě tabulky a potom vítězové tabulek 
o 1. a 2. místo a stříbrní z tabulek o 3. a 4. mís-
to. Vítězem se staly dívky ze školy ze Svitávky, 
na druhém místě byly Letovice a 3. místo zís-
kaly naše žákyně. Z našeho družstva byla jed-
noznačně nejlepší Simona Rytířová z 9. A.

Ve druhé kategorii si zahrálo 7 družstev. 
Zvítězily žákyně Základní školy Velké Opatovi-

ce, na druhém místě byla škola T.G.M. Blansko 
a na třetím místě Lysice. Naše žákyně se bohu-
žel neumístily, ale věříme, že příští rok budou 
úspěšnější.

Během turnaje jsme se setkali i s jedním 
vážnějším zraněním, kdy dívka z Velkých Opa-
tovic při vybíjení dopadla na loket. V nemoc-
nici ale zjistili, že není zlomený.

Všem zúčastněným patří velký dík za jejich 
nasazení při turnaji a věříme, že se setkáme 
opět za rok.

M. Klepárníková a E. Kuběnová

Okresní vybíjená Blansko

Měla jsem štěstí
Toho hnědookého děvčátka jsem si všimla 

už v šesté třídě. Sedávala v první lavici u okna 
- snad aby jí nic neuniklo. Bystrá, spolupracují-
cí, výborné znalosti, bezchybný pravopis. Pro-
stě češtinářův sen, který se mi začal plnit. Jak 
plynul čas, pomalu a opatrně mi dala nahléd-
nout i do své duše. Byla můj „lakmusový papí-
rek,“ který dává učiteli najevo, jestli mu věří. 
Její otázky mě vždycky příjemně překvapily, 
dokázala přesně odhadnout jádro problému. 
Když už si myslela, že ví vše podstatné, často 
si vytáhla z lavice knížku a pustila se do čtení. 
Nechala jsem ji v klidu číst, ve svých slohov-
kách pak totiž zúročila všechnu krásu jazyka 
a bohatství slovní zásoby, které najdeme jen 
v knihách. O příspěvky do školního časopisu 
se hlásila sama a vždycky přinesla i vlastní ná-
pad, o čem článek bude.

Z děvčátka se stala slečna, pořád seděla 
v první lavici a její čokoládové oči se na mě 
stále tak přemýšlivě dívaly. Přišel čas důleži-
tých rozhodnutí, poslední školní rok na zá-
kladní škole. Čas přijímacích zkoušek, prově-
řovacích testů a olympiády z českého jazyka. 
Věděla jsem, že bude dobrá, vysoký počet 
bodů rozhodl o jejím vítězství ve školním 
kole. Navíc zvítězila i ve školním kole olym-
piády z dějepisu. Okresní kolo soutěže v čes-
kém jazyce ji přesvědčilo o tom, že štěstí přeje 
připraveným - vyhrála i tentokrát. V krajském 
kole v Brně se 10. května 2012 sešli nakonec ti 
nejlepší, už účast zde znamená velký úspěch. 
Viděla jsem, jak moc touží nezklamat sebe, 
mě - jak moc chce obstát i v tak silné kon-
kurenci. Úžasná vůle, dvě hodiny maximální 
koncentrace a potom nekonečné čekání. Vy-
hlašování výsledků jsme obě prožívaly s na-
pětím. Nebyla poslední, ani dvacátá. Neby-
la ani jedenáctá, takže bude v první desítce! 
Kolik že jich postupuje do celostátního kola? 
Čtyři nejlepší? Bingo, je čtvrtá!

Ta štíhlá slečna si jde hrdě pro diplom a už 
se těší, jaké to republikové kolo v Telči bude.

Přemýšlím, co vlastně tito mladí lidé do-
kázali. Jejich výkony se nedají změřit jako ve 
sportu, ani vystavit jako umělecká díla někde 
v galerii. A přesto je důležité vědět, že máme 
generaci, v níž se ještě stále najdou „mistři“ 
českého jazyka, nositelé toho nejlepšího, co 
naše mateřština chrání jako poklad.

Ta hnědooká slečna se jmenuje Hana Mo-
serová. Ještě chvíli bude žákyní 9.A v Adamo-
vě a já jsem měla štěstí, že jsem ji na cestě za 
poklady českého jazyka mohla chvíli prová-
zet.

Dalimila Hodaňová,  
učitelka Českého jazyka

Exkurze Brno

Dne 25. 4. 2012 jsme se zúčastnili turnaje 
okresní vybíjené pro žáky 5. tříd smíšených 
družstev, pořádaného školou T.G.M Blan-
sko. Naši školu jelo reprezentovat 6 dívek a 4 
chlapci – Andrea Schimmerlová, Marika a Sa-
bina Hájosovy, Nikola Hrachovinová, Diana 
Fišerová a Petra Masáková, David Kopřiva, 
Lukáš Pernica, Milan Cinkl, Filip Prokop. Bojo-
vali tvrdě a neústupně. Podařilo se jim získat 
druhé místo v jejich tabulce a tím pádem boj 
o 3. místo v turnaji. Přes všechnu snahu nám 
ale síly na školu z Lipůvky už nestačily a do-
mů jsme si odvezli 4. místo. Ale i přesto jsme 
spokojeni a všem žákům patří velká pochvala 
a dík.

Za nejlepšího hráče našeho týmu byl zvo-
len David Kopřiva, nejproduktivnějšími hrá-
či byli zvoleni Andrea Schimmerlová a Lukáš 
Pernica.

Marie Klepárníková

Ve čtvrtek 26. 6. 2012 vyrazily obě páté tří-
dy na již druhou exkurzi po Brně. 

Nejprve jsme se podívali na mumie v Ka-
pucinské hrobce. Pak jsme si prohlédli kostel 
Jana Ámose Komenského, Ústavní soud, Kraj-
ský úřad, kostel sv. Tomáše a nakonec náměs-
tí Svobody. Zde si žáci poprvé všimli, že je na 
náměstí obrys kostela, který zde kdysi stával. 

Konečně se i dozvěděli, co vlastně znamená 
brněnský orloj a jak zní správný název domu 
u mamlasů. Kromě prohlídky museli vypraco-
vat i pracovní listy, které jim přinesly jedničky 
do hodin vlastivědy. Z Brna odjížděli unavení, 
ale s dalšími znalostmi, které by při běžných 
návštěvách Brna nezískali.

Marie Klepárníková, Jiří Kratochvíl
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Ve středověké Anglii …
„Co  nedokážu  přivolat  ve  snu,  to  vidím  v  plamenech,  v  rudém  srd-

ci  ohně  nebo  v  nespočetných  zrcadlech  křišťálové  jeskyně.  A  tak  si  mys-
lím, že je správné začít tím, kdo tu byl přede mnou a kdo zase bude, až já 
odejdu. Viděl jsem to, je to pravdivý příběh.“      
        … jsme se na chvíli v dubnu ocitli. Kolem kulatého kamenného 
stolu sedí rytíři, mezi nimi král Artuš. Že si na tento příběh vzpomíná-
te? Artuš byl mladý chlapec, který vytáhl meč Excalibur z kamene a byl 
tak vyvolen stát se králem celé Británie. A vzpomínáte si také na jeho 
učitele, kouzelníka Merlina? Právě jeho jméno a příběh ze středověké 
Británie přivedl „osmáky“ do divadla Polárka v Brně na stejnojmenné 
divadelní představení. Příběh Merlina, prince z krve královské, proro-
ka, ale snad i intrikána, člověka, který dokázal pod vládou krále Artuše 
sjednotit Británii, zaujal všechny nejenom svým obsahem, ale přede-
vším originálním zpracováním blízkým mladým lidem. V poměrně váž-
ném ději se často objevila vtipná scéna či postava posla používajícího 
ke sdělení určitých skutečností, vysvětlení děje nebo sdělení zprávy 
brněnského nářečí, což přimělo diváky propuknout ve smích a vedlo 
k osvěžení celého příběhu. Celkově bylo představení velice zdařilé a ta-
ké bezprostřední reakce dětí po představení bylo nadšení, spokojenost 
a radost z příjemně stráveného dopoledne. Všichni ocenili především 

vtipnost a způsob zpracování příběhu a společně se shodli, že „Merlin“ 
bylo nejlepší divadelní představní z doposud námi zhlédnutých v diva-
dle Polárka. A protože máme divadlo moc rádi, slíbili jsme si, že se zase 
brzy na nějaké další představení vypravíme.

Mgr. M. Nejezchlebová

Sladká florbalová sezóna s hořkým koncem
Když na konci loňské sezóny 2010/2011 

florbalový tým TJ Sokol Adamov sestupoval 
z Jihomoravské ligy zpět do Jihomoravského 
přeboru, každý ve skrytu duše doufal v brzký 
návrat zpět o patro výš.

Velké očekávání bylo lehce zchlazeno 
hned prvním zápasem právě uplynulé sezó-
ny 2011/2012, ve kterém se adamovští Sokoli 
utkali s týmem MAC Eagles Brno, tedy týmem 
ze špičky ligy a jedním z adeptů na postup. Vý-
sledek 3:8 z pohledu Adamova nebyl zrovna 
ideální start do sezóny. Nicméně potom násle-
dovalo období, které adamovský tým ve své 
nepříliš dlouhé historii nepamatuje. Během 
podzimní části ligy bylo odehráno 10 zápasů. 
Adamov prohrál pouhopouhé dva z nich a na 
vítězné vlně se vezl i na začátku roku 2012. 
Bohužel na jaře se stroj na vítězství začal zadr-
hávat, paní štěstěna si také několikrát vybrala 
slabší chvilku, výsledkem čehož jsou čtyři ví-
tězství, jedna remíza a tři porážky v celkových 
osmi zápasech. Suma sumárum je zúčtování 
za celou sezónu následující – 18 odehraných 
zápasů, 12 výher, 1 remíza a 5 porážek, 37 
bodů, celkové druhé místo v Jihomoravském 
přeboru. 

Až do posledního ligového kola adamov-
ští hráči bojovali o postup. Bohužel i poslední 
turnaj přinesl zbytečnou bodovou ztrátu díky 
těsné porážce o jediný gól. Právě tento jeden 
gól definitivně rozhodl o tom, že do vyšších 
pater florbalového aparátu ČFbU vystoupají 
Bulldogs Brno C a Adamov tak i další sezónu 
stráví v Jihomoravském přeboru.

Uplynulou sezónu ale v celkovém pohledu 
nelze hodnotit negativně. Před jejím začát-
kem proběhly uvnitř týmu změny na vedou-
cích postech, mnozí mladému týmu nevěřili, 
že by mohl hrát důstojnou roli v soutěži, natož 
bojovat o postup. Hráči však těmto malověr-
ným ukázali, že dokážou za svůj tým bojovat 
a pořádně zatápět všem soupeřům. Násle-
dující fakta nepotřebují žádný další komen-
tář. Tým TJ Sokol Adamov měl nejlepší útok 
– žádný jiný tým nenastřílel více gólů; s 67 
obdrženými góly měl druhou nejlepší obranu, 
brankář Martin Vaněk je podle průměru obdr-
žených branek nejlepším brankářem uplynulé 
sezóny, Adamov zaznamenal nejvíce vstřele-
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1. Bulldogs Brno C 18 12 2 4 38 85 57

2. TJ Sokol Adamov 18 12 1 5 37 111 67

3. Psycho Brno- FbC ZŠ Horní B 18 11 3 4 36 105 75

4. MAC Eagles Brno 18 11 2 5 35 102 74

5. FBO Orel Boskovice B 18 9 2 7 29 103 77

6. Gullivers Sokol Brno I C 18 9 2 7 29 109 75

7. VSK MZLU Brno 18 9 1 8 28 92 89

8. Sokol Brno III - Falcons 18 7 2 9 23 105 127

9. FBC Sokol Ivanovice na Hané B 18 1 2 15 5 63 125

10. VSK Univerzita Brno Wolves 18 0 1 17 1 45 154

ných branek v jednom zápase – vítězství nad 
Sokolem Brno III Falcons v poměru 18:7.

Mladí adamovští sokolíci pomalu vyspíva-
jí v nebezpečné dravce. Věřme, že nastavený 
směr bude i nadále pokračovat, i když násle-
dující období nebude pro florbalisty jednodu-
ché. Do sestavy stále více zasahují mimoflor-
balové povinnosti hráčů, někteří dali přednost 
novému působišti blíže svému domovu. Ač-
koliv tým doplňují nově příchozí hráči budou 
tyto změny cítit. Ale věřme, že i tak hráči uká-
žou, zač je toho v Adamově florbal. 

Na závěr chci poděkovat všem, kteří nás 
v sezóně podporovali. Ať už svojí přítomností 
na utkáních nebo finančně.

Jak blízko byl postup o ligu výš, můžete vidět v následující tabulce:

Dominik Leplt – nový sekretář oddílu
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P O D L A H Á Ř S T V Í
S l e z á k

Montáž a broušení parket, 
plovoucích podlah, PVC, koberců, 

včetně dodávky materiálu.

 

Tel. 7�� 7�8 9��
www.podlahyslezak.cz

INZERCE
HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy 
a revize hromosvodů. www.elektrosova.cz, 
tel. č. 777 171 926.
Garantované hubnutí: www.zdravehubnout.cz 
Využijte internet: www.vydelekzdomu.cz 
Prodám ledničku s mrazákem 50 l, 
cena 1500,- Kč. Tel. č. 728 265 181.
Prodám byt 2+1 na ulici Komenského v Ada-
mově. Tel. č. 723 305 505.
Prodám byt 1+1 na ulici Sadová v Adamově. 
Tel. č. 606 544 531.











Pronajmu větší byt 1+1 na ulici P. Jilemnické-
ho v Adamově. Ihned k nastěhování.   
Tel. č. 774 958 960.
Prodám větší garáž na ulici Lesní v Adamo-
vě (nad ulicí Sadovou), rozměr 3,15 x 6,5 m 
+ sklep za garáží. Elektrika 220/380V.   
Cena 150.000 Kč, tel. č. 604 871 567.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepení ko-
berců a PVC, montáž plovoucích podlah dře-
věných, korkových a laminátových aj. Nabízí-
me kvalitní podlahové krytiny.   
Tel. č. 728 470 320,   
email zdenekcrom@seznam.cz
Hledám garáž v Adamově.   
Tel. č. 773 453 628.









M A L B Y – N Á T Ě R Y
Tomáš Fabičovic

Výmalba bytů, schodišť, sklepů 
Nátěry dveří, zárubní, oken, fasád
Včetně dodávky materiálu 
a zakrytí podlah

Tel. �07 7�� 1�8
tomasfabicovic@seznam.cz







Den vítězství – kytice představitelů města
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

ADA-NET internet - z ízení  + 6 a  12m. /m s.

ADA-NET telefon - z ízení  

ADA-NET pro d chodce  10 Mbit/s za /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2012 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . .

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  9 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

download i upload, ádné limity, ádná FUP

ZA ÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NE  OSTATNÍ !
REÁLNÉ RYCHLOSTI !

Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se

stanou cenami platnými po �AKCI� !

 U nás se Vám nem e stát, e platíte

danou rychlost a ve skute nosti je

rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.
ADA-NET START

10/10 Mb
450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb
500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb
600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 K

1,00 K
�pi ka (bez/v .DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 K

0,50 K
mimo �pi ku (bez/v .DPH)

Bc. Roman Pilát   608887840
  www.ada-net.cz

       Ivo Lošťák
       Adamov
       P. Jilemnického 9
       tel: 776 368 484
       mail: lopask@seznam.cz

       www.lopask.cz

– Kuchyně včetně 
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– Vestavěné skříně

– Postele z masivu i 
lamina

– Dětské pokoje

– Kancelářský nábytek
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