
PROSINEC 2012

ADAMOVSKÝ 
Z P R AV O D A J

PF 2013
Vážení spoluobčané, dovolte, 

abychom prostřednictvím 
Zpravodaje popřáli Vám a Vašim 

blízkým krásné prožití vánočních svátků,
 hlavně pevné zdraví,

 hodně štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v novém roce 2013.

Představitelé města
Pracovníci městského úřadu
Městské kulturní středisko

Městský klub mládeže
 a Kulturně informační komise



�

sraz v MKM
ve 14.30 hodin

Město Adamov

Vypouštění BALÓNKŮ z terasy 
domu služeb v 15.15 hodin!



�

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2012

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

5.10. Světelský podzim v Adamově - koncert Lenky Filipové MKS, Farní úřad

10.10. Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

12.10. Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

19.10. Koncert Zuzany Stirské & Gostel Time MKS

19.10. Adamovská drakiáda III MKM

30.10. Dvouhodinovka pro zdraví Komise PZMA a MA21
MKS

Listopad 16.-17.11. Turnaj v ultimate frisbee pro začínající a mírně pokročilé týmy Ultimate frisbee Brno o.s.
Sokolovna Adamov

30.11. Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

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

2.12. Charitativní vernisáž fotografií Roberta Vlka z prostředí dětské traumatologie MKS

2., 9., 16., 23. 12. Adventní zastavení MKS

9.12. Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

11.12. Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

14.12. Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

24.12. 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

Ordinační doba 
lékařů

V době vánočních svátků 
budou ordinace lékařů v Adamově 

UZAVŘENY v těchto dnech:
MUDr. Kuchařová,  
čtvrtek 27. 12. 2012
MUDr. Košťálová,  

pátek 28. 12. 2012 a pondělí 31. 12. 2012
MUDr. Bernášková,  

pondělí 10. 12. 2012, čtvrtek 20. 12. 2012, 
pátek 21. 12. 2012, čtvrtek 27.12. 2012, 

pondělí 31. 12. 2012
MUDr. Martincová,  

pátek 14. 12. 2012, pátek 21. 12. 2012,  
čtvrtek 27. 12. 2012, pátek 28. 12. 2012, 

středa 2. 1. 2013
MUDr. Škvařilová, 

pondělí 17. 12. 2012, úterý 18. 12. 2012, 
pátek 28. 12. 2012, pondělí 31. 12. 2012

Slavnostní ohňostroj
Oznamujeme občanům, že slavností oh-

ňostroj k přivítání Nového roku se uskuteční 
v úterý 1. 1. 2013 v 19:00 hod nad Alexandro-
vou rozhlednou. Z důvodu bezpečnosti žádá-
me občany, aby se v době konání ohňostroje 
nepohybovali v blízkosti rozhledny. V případě 
nepříznivého počasí proběhne ohňostroj v ná-
hradním termínu, který bude včas oznámen.

Mimořádné svozy 
odpadu

Oznamujeme občanům, že ve městě Ada-
mově proběhnou mimořádné svozy separo-
vaného odpadu, a to v následujících termí-
nech: plasty	 –	�7.	1�.	�01�

	 papír	 –	�1.	1�.	�01�,	�.	1.	�01�
Žádáme řidiče o ohleduplnost při parko-

vání svých vozidel a umožnění svozu odpadů 
nejen v těchto mimořádných termínech.

Odbor správy majetku města

Příjem příspěvků  
do zpravodaje

Upozorňujeme, že příjem materiálů 
a inzercí do lednového zpravodaje 
bude zkrácen z důvodu vánočních 
svátků. Uzávěrka lednového čísla 
bude do 10. 12. 2012.

Nasvícení 
Alexandrovy 

rozhledny
Na základě dohody vedení města, zástupců 

ŠLP Křtiny a CHKO Moravský kras dojde na pře-
lomu roku k nasvícení Alexandrovy rozhledny. 
S ohledem na dodržení podmínek CHKO bude 
nasvícená pouze v době zimního času. Po zby-
tek roku, kvůli ochraně zvířat, zůstanou světla 
vypnutá. Po kostelu sv. Barbory jde o druhou 
nasvícenou dominantu města Adamova.

Vedení města

Upozornění na změny úředních 
a provozních hodin pro veřejnost  

v měsíci prosinci 2012 a v lednu 2013
Upozorňujeme občany, že v měsíci prosin-

ci 2012 a na počátku měsíce ledna 2013 bude 
mít Městský úřad Adamov omezeny úřední 
a provozní hodiny pro veřejnost, a to násle-
dovně:

Obě budovy úřadu budou zcela uza-
vřeny ve dnech:
Pátek	�1.	1�.	�01�,	 Čtvrtek	�7.	1�.	�01�	
Pátek	�8.	1�.	�01�,	 Pondělí	�1.	1�.	�01�	
Středa	�.	1.	�01�

Dále sdělujeme, že ve	 čtvrtek	 dne		
�.	1.	�01� budou pracovníci úřadu občanům 
k dispozici v režimu úředního dne, a to v do-
bě 8:00	–	1�:00,	1�:�0	–	15:00	hodin.

Děkuji všem občanům za pochopení. 
Bc. Libuše Špačková, tajemnice 



�

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
Na 45. schůzi konané dne 22. 10. 2012 
mimo jiné RM:

Vzala na vědomí zápis z 20. zasedání komi-
se Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21.
Vzala na vědomí výsledky dotazníkového 
šetření uskutečněného v roce 2012 mezi ná-
vštěvníky Městského klubu mládeže a vyjá-
dření pracovníků MKM k těmto výsledkům.
Stanovila prodejní cenu stolního kalendáře 
města Adamova na r. 2013 ve výši 37,14 Kč 
+ aktuální sazba DPH (tj. v roce 2012 45,-Kč) 
a současně schválila vyčlenění 280 kusů ka-
lendářů k propagačním účelům. 
Vzala na vědomí Zápis o vyhodnocení ve-
řejné zakázky ze dne 8. 10. 2012 na realizaci 
stavebních prací s názvem „Lávka přes řeku 
Svitavu v Adamově u obchodního centra 
A-centrum (Albert),“ schválila nejvýhodněj-
ší nabídku na její realizaci od společnosti 
AVUS, s.r.o., Ponětovice 121, 664 51 Šlapa-
nice. Současně schválila Smlouvu o dílo 
č. 56/2012 s touto společností a pověřila 
starostu jejím podpisem. 
Schválila Smlouvu o leasingu č. 9120600057 
se společností VB Leasing CZ, s.r.o., Heršpic-
ká 813/5, Brno na nákup štěpkovače LASKI 
LS100/27 a pověřila starostu jejím podpi-
sem.
Vzala na vědomí přehled připomínek a ná-
mitek včetně návrhu na jejich vyhodnocení 
po veřejném projednání Návrhu Územní-
ho plánu Adamov a uložila místostarostovi 
předložit projednaný materiál na nejbližší 
zasedání Zastupitelstva města Adamova.
Doporučila ZM odprodat pozemek parc. 
č. 252/32 o výměře 32 m2, druh pozemku 
zahrada v k.ú. a obci Adamov panu Kupčí-
kovi, Adamov za celkovou cenu 4380,- Kč; tj. 
136,9 Kč/m2.
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě 
č. 4611043/0028401 o zřízení věcného bře-
mene pro úpravu NN rozvodu na pozem-
cích parc. č. 391, č. 464 v k.ú. a obci Adamov 
mezi Městem Adamov a E.ON Distribuce, 
a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, IČ: 28085400 a pověřila 
starostu podpisem smlouvy.
Schválila smlouvu o provedení stavby elek-
tronických komunikací na pozemku č. 337/3 
v k. ú. a obci Adamov pro dodatečné staveb-
ní povolení mezi Městem Adamov a ABLE 
agency, s.r.o. se sídlem Petra Jilemnického 
č. p. 361, 679 04 Adamov, IČ: 25524402. 
Schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene k umístění stavby 
elektronických komunikací na pozemku 





















č. 337/3 v k.ú. a obci Adamov pro doda-
tečné stavební povolení mezi Městem 
Adamov a ABLE agency, s.r.o. se sídlem Pe-
tra Jilemnického č. p. 361, 679 04 Adamov, 
IČ: 25524402. 
Schválila Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
č. 4/2003 ze dne 28. 7. 2003 s Mendelovou 
univerzitou v Brně, se sídlem Zemědělská 1, 
613 00 Brno a pověřila starostu jeho podpi-
sem. Smlouva se týká pronájmu pozemku 
parc. č. 280/3 a parc. č. 284/4 (Deponie) v k.
ú. Adamov, který je občany města využíván 
jako rekreační plocha (v zimě jako kluziš-
tě). Dodatkem č. 2 se prodlužuje nájemní 
smlouva na dalších 5 let tj. od 1. 1. 2013 do 
31. 12. 2017.
Schválila přidělení nebytových prostor 
v Domě služeb na ul. Družstevní 1 v Adamo-
vě (prostory bývalé provozovny bufetu) Vítu 
Uhlířovi NOVA M spol. V, Opletalova 403/26, 
679 04 Adamov a současně schválila Smlou-
vu o nájmu těchto nebytových prostor. 
Nový nájemce plánuje v těchto prostorách 
zřídit prodejnu čerstvých lahůdek, cukrovi-
nek, zmrzliny, vína, kávy, apod. včetně mož-
nosti posezení. 
Vzala na vědomí žádost od nájemce zahrád-
ky „u tenisových kurtů“ ze dne 24. 9. 2012 
o udělení souhlasu s podnájmem zahrádky 
a schválila podnájem zahrádky ev. č. 32 na 
par. č. 422.
Vzala na vědomí žádost od obyvatele Jose-
fovské ulice, 679 04 Adamov ze dne 9. 10. 
2012 Ing. Kubáně o umístění nádob na tří-
děný odpad, avšak požadované umístění 
těchto nádob z důvodu vysokých finanč-
ních nákladů neschválila.
Schválila poskytnutí dotace ve výši 
36.537,50 Kč společnosti Adavak, s.r.o., 
v souladu s „Pravidly pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Adamova na provoz 
koupaliště v Adamově I – Horka“ za sezonu 
2012.
Vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 7/2012 a schválila změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 8/2012.
V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, vydala s účinností od 1. 11. 
2012 vnitřní předpis č. 6/2012 Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, upravující způ-
sob postupu při zadávání veřejných zakázek 
Městem Adamov, popř. Městským úřadem 
Adamov. 
Vzala na vědomí zápisy z 6. a 7. schůze Ko-
mise MHD.
Schválila Smlouvu o poskytnutí finančního 
daru č. 2/2012 pro sdružení hráčů pétanque 



















FENYX ve výši 2000,- Kč. Tento dar je přímo 
určen na částečné pokrytí finančnívh nákla-
dů na účast jednoho z hráčů na mistrovství 
Evropy v pétanque.
Schválila program 17. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova.

Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova:
Dne 8. 11. 2012 se konalo 17. zasedání 
zastupitelstva, na kterém, mimo jiné, 
členy zastupitelstva:

Byl vzat na vědomí zápis z Finančního výbo-
ru, konaného dne 5. 11. 2012.
Bylo schváleno rozpočtové opatření 
č. 7/2012.
Bylo vzato na vědomí narovnání vkladu ma-
jetku města Adamov do základního kapitá-
lu společnosti ADAVAK, s.r.o. podle notář-
ského zápisu JUDr. Hyprové NZ 410/2003, N 
481/2003 ze dne 7. 7. 2003, a to záznamem 
Souhlasného prohlášení ze dne 8. 11. 2012 
a vkladem Prohlášení o vkladu ze dne 
8. 11. 2012.
Byl schválen prodej pozemku parc. č. 252/32 
o výměře 32m2 druh pozemku zahrada v k.
ú. a obci Adamov panu Kupčíkovi, Adamov 
za celkovou cenu 4380,- Kč  a uloženo Radě 
města Adamova projednat a schválit pří-
slušnou smlouvu.
V rámci vyhodnocení připomínek a námi-
tek po veřejném projednání Návrhu Územ-
ního plánu Adamov byly vzaty na vědomí 
uplatněné připomínky od Povodí Moravy, 
s. p., Brno, od Města Adamov, od Městského 
úřadu Adamov, stavebního úřadu Adamov, 
od Martina Boháčka, Adamov a Ing. Aloi-
se Keprta, Adamov, a byl vysloven souhlas 
s předloženými návrhy vypořádání jednot-
livých připomínek.
V rámci vyhodnocení připomínek a námi-
tek po veřejném projednání Návrhu Územ-
ního plánu Adamov byly vzaty na vědomí 
uplatněné námitky od Salvis Real Estate, 
a.s., Adamov, Pressly s.r.o., Brno a Ing. Mi-
loše Vondála, od EXPONO Steelforce, a.s.,  
Ostrava, od Základního článku Hnutí Bron-
tosaurus Modrý kámen, v zastoupení Ing. R. 
Kubáněm, Adamov, od Petra Buriana, Brno 
a Mgr. Richarda Langa, Brno, od Martina 
Boháčka, Adamov a byl vysloven souhlas 
s předloženým návrhem rozhodnutí o jed-
notlivých námitkách.
Byl vzat na vědomí zápis z Kontrolního vý-
boru, konaného dne 24. 10. 2012.

Na základě zápisů ze schůzí rady města 
a zastupitelstva města zpracovala tajemnice  

Bc. Libuše Špačková.
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Výsledky anket 

„Adamovský strašák 2012“
Hlasování proběhlo od 5. 8. do 20. 9. 2012. Celkem bylo udě-

leno 222 hlasů.
1. místo 75 hlasů okolí	budovy	bývalého	ředitelství		
	 	 Adamovských	strojíren
2. místo 39 hlasů okolí	zastávky	a	nádraží	ČD
3. místo 36 hlasů ulice	Krátká-bývalý	areál	mateřské	školky
4. místo 34 hlasů ulice	Nádražní-okolí	„Skalního	sklepa“
5.-6.místo 19 hlasů ulice	Pod	Horkou	–	horní	řada
 19 hlasů ulice	Osvobození-manipulační	plocha

Všem vlastníkům neudržovaných pozemků byla odeslána 
výzva k odstranění nepořádku a následně byli upozorněni na 
text nové vyhlášky o udržování pořádku a čistoty ve městě.

„Pyšníme se svým okolím“
Hlasování proběhlo od 25. 9. do 25. 10. 2012. Celkem bylo uděleno 

145 hlasů.
1. místo 85 hlasů gal. 1 okolí	bytového	domu	Družstevní	6,	7
2. místo 18 hlasů gal. 4 okolí	bytového	domu	P.	Jilemnického	6,	8
3. místo 12 hlasů gal. 3 okolí	bytového	domu	P.	Jilemnického	11,	1�
4. místo 11 hlasů gal. 2 okolí	bytového	domu	Družstevní	10,	11
5.místo 10 hlasů gal. 6 okolí	bytového	domu	Komenského,	blok	B
6. místo   9 hlasů gal. 5 okolí	bytového	domu	Komenského,	blok	C

Všem společenstvím, které se o okolí svých bytových domů 
řádně starají a pečují o jeho vzhled, touto cestou mnohokráte 
děkujeme a vzájemné spolupráce si velmi vážíme.

Vedení města, komise PZMA & MA 21

Okolí bytového domu Družstevní 6, 7

Okolí budovy bývalého ředitelství Adamovských strojíren

Okolí bytového domu P. Jilemnického 6, 8
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POZOR NA PODOMNÍ PRODEJ
Vzhledem k množícím se problémům vzni-

kajícím ve spojitosti s podomními prodejci 
a také s lidmi, kteří se za prodejce pouze vydá-
vají, aby se mohli vetřít do domácností obča-
nů a poté je okrást, vydalo Sdružení ochrany 
spotřebitelů Jihomoravského kraje na svých 
internetových stránkách  článek, ve kterém 
se snaží občany varovat. Pro informaci našich 
občanů předkládáme následující výtah z to-
hoto článku:

Téměř každá domácnost se již někdy setka-
la s tím, že jí u dveří zazvonil solidně vyhlíže-
jící muž či žena s nějakou úžasnou nabídkou. 
Bývají vkusně oblečení, usměvaví a nezřídka 
mívají doprovod stejně solidně vyhlížejícího 
kolegy. A jejich nabídka se tváří stejně - nej-
kvalitnější, nejvýhodnější, nejlevnější a přesně 
to pravé pro vás…

Nepochybně existují poctiví prodejci, kte-
ří takto prodávají kvalitní zboží a služby. Bo-
hužel tato forma prodeje je velmi oblíbená 
i u těch méně spolehlivých prodejců, kteří se 
solidně skutečně jen tváří. Vždy je proto na 
místě obezřetnost!

Na co si dát pozor?
V první řadě je třeba dbát na svoji osobní 

bezpečnost. 
Pokud se rozhodnete vpustit prodejce do 

svého domova, nikdy nenechávejte návštěv-
níka bez dozoru! Zkušení podvodníci mají 
připravenou celou zásobu triků, jak zabavit 
hostitele, aby si mohli nerušeně prohlédnout 
jejich cennosti. Pokud vám bude chování do-
tyčného podezřelé, ihned ho požádejte, aby 
opustil váš byt, a případně se neváhejte obrá-
tit pro pomoc na policii!

Dotyčný nemusí být hned zloděj či násilník, 
aby pro vás představoval nebezpečí. I skuteč-
ní prodejci dovedou znepříjemnit život. Mezi 
nejčastější triky patří odvádění pozornosti od 
obsahu listiny, kterou vám předloží k podpisu. 
Vždy si všechno pečlivě pročtěte. Nic bez řád-
ného přečtení nepodepisujte. Pokud něčemu 
nerozumíte, nechte si vše vysvětlit a poraďte 
se s rodinou, přáteli nebo navštivte některou 
z našich osobních poraden. Pokud Vám to 
prodejce nechce dovolit, pak mu neváhejte  
říct, že nemáte zájem. Nikdy se nenechte do 
ničeho nutit!

Pamatujte!
§ 57 odst. 1 občanského zákoníku umožňu-

je spotřebiteli odstoupit od smlouvy uzavřené 
mimo provozovnu (tedy i při podomním pro-
deji) bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce 
- je třeba odstoupit od smlouvy písemně a ve 
lhůtě 14 dní od jejího uzavření odstoupení do-
ručit druhé straně! Proto vždy odstupujte for-
mou doporučeného dopisu, od kterého si ne-
cháte kopii a který pošlete spolu s dodejkou 
(potvrzení, že bylo doručeno včas!).

POZOR!
Odstoupit od takové smlouvy nemůže-

te, pokud jste si prodejce za účelem objed-
návky domů pozvali! Buďte proto opatrní 
a nikdy nepodepisujte smlouvu či „potvr-
zení“, které obsahuje toto ujednání, pokud 
se to nezakládá na pravdě!

Celý článek najdete na internetových strán-
kách Sdružení spotřebitelů  Jihomoravského 
kraje na adrese http://www.asociace-sos.cz/
newspost/pozor-na-podomni-prodej/

ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
 1. 11. Marie Poková, 83 roky, Komenského 1
 3. 11. Josef Lachman, 89 roků, 

Komenského 11
 5. 11. Jiří Ambrož, 83 roky, Opletalova 38 B
 5. 11. Stanislav Raušer, 75 roků, Bezručova 8
 9. 11. Miroslav Novotný, 75 roků, 

Bezručova 5
10. 11. Vlasta Doláková, 94 roky,  

Petra Jilemnického 10
13. 11. Ludmila Neckařová, 75 roků, 

Pod Horkou 3
 15.11. Josef Krejčiřík, 75 roků,  

Komenského 15
 17.11. Jiřina Beranová, 87 roků, Fibichova 6
 21.11. Zdeněk Ondra, 70 roků, Sadová 19

 23.11. Emilie Procházková, 90 roků,  
Petra Jilemnického 4

 23.11. Libuše Trávníčková, 82 roky, 
Komenského 1

 23.11. Jiří Burget, 70 roků,  
Petra Jilemnického 29

 26.11. Jindřiška Pokorná, 82 roky, 
Dvořákova 6

 26.11. Oluška Hloušová, 80 roků,  
Petra Jilemnického 14

 29.11. Zdeňka Doležalová, 82 roky, 
Fibichova 8

Úmrtí
 17.10. Jindřich Stupka, roč. 1940, 

Komenského 25
 17.11. Ladislav Linhart, roč. 1941, Sadová 

Vzpomínka
17. listopadu 2012 uplynul rok, co nás na-

vždy opustila naše drahá, milovaná, veselá, 
statečná … manželka, maminka a babička 
paní Věra Vojtová. 

S láskou vzpomíná celá rodina. 

Dne 30. listopadu t. r. by oslavil pan Josef 
Drbal nedožitých 75 roků. Děkujeme všem, 
kdo na něho vzpomenou společně s námi.

S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Jak letí ten čas, co ztichl Váš hlas, vzpomín-
ky zůstaly jen a ty se vracejí den co den. S od-
chodem Vašim pohasl sluneční svit, bez Vás je 
smutno a velmi těžké žít. 

Za tichou vzpomínku všem, kdo jste je zna-
li a měli rádi děkuje manželka Miluška Nejez-
chlebová, Pavel a Miluška s rodinami, Gabka 
a Nikolka s rodinami.

5. 12. 2002 zemřel Miloš Nejezchleb

22. 12. 1998 zemřela Olinka Nejezchlebová
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Městský klub mládeže Adamov
Družstevní	1,	Adamov	

www.adamov.cz,	e-mail:	mkm@adamov.cz 

Kytice k pomníku
Dne 26. října 2012 byla vedením města 

Adamova slavnostně položena kytice k bustě 
T. G. Masaryka u příležitosti Dne vzniku samo-
statného československého státu.

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC:
Středa 5. 12. 2012
MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ
Zveme všechny andílky i čertíky na pod-
večer plný her, dovádění a tvoření.  
Mikulášská nadílka čeká i na ty trochu zlobi-
vé ... 
Začátek v 16:30 hod.

Čtvrtek 13. 12. 2012
VÁNOČNÍ JARMARK  
A PRODEJNÍ VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ 
Z VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ ADAMOV
Na našem klubovém vánočním jarmarku 
můžete nabízet svoje výrobky, a to:

pletené a háčkované zboží
šité ubrusy a prostírání
vánoční i jiné dekorace
vánoční ozdoby
kosmetiku a jiné zboží

Prohlédnout i zakoupit si budete moci 
i výrobky dětí z výtvarného oboru ZUŠ 
v Adamově. Od 16:15 hod.







Pátek 14. 12. 2012
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKU  
S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
MKM se společně s Vámi zapojí do celore-
publikového projektu a pokusí se o nový re-
kord v počtu vypuštěných balónků.
Přijďte se svými dětmi napsat a nakreslit svo-
je tajná přání na kartičky, které budou sou-
částí balónků a společně s ostatními je vy-
pustit z terasy nad MKM.
Sraz v MKM ve 14:30 hod., balónky 
vypouštíme v 15:15 hod.

Středa 19. 12. 2012
PEČENÍ MEDOVÝCH PERNÍČKŮ
Upečeme, nazdobíme sníme ...
Od 16:00 hod.

Omezení provozu MKM v prosinci
14. 12. 2012 otevřeno 9:00 - 12:00 hod
21. 12. 2012 otevřeno 15:30 -19:00 hod
27. 12. 2012  ZAVŘENO
28. 12. 2012  ZAVŘENO
31. 12. 2012  ZAVŘENO

Dne 30. 10. 2012 uskutečnila v Městském 
kulturním středisku v Adamově v rámci kam-
paně Dny zdraví akce pro adamovské občany 
s názvem „Dvouhodinovka pro zdraví,“ kterou 
připravila Komise projektu Zdravé město Ada-
mov a místní Agendy 21 za finanční podpory 
Jihomoravského kraje a ve spolupráci s ředi-
telkou MKS Adamov paní Jitkou Králíčkovou.  

Hned při příchodu obdržel každý návštěv-
ník malou pozornost v podobě müsli tyčinky, 
aby si tak mohl ověřit složení „zdravých“ vý-
robků a způsob, jakým je toto značení v praxi 
prováděno. Součástí připraveného programu 
totiž byla velmi zajímavá  přednáška Životní 
styl pod lupou pracovnice Státního zdravot-
ního ústavu z Prahy, dislokovaného pracoviš-
tě Brno Mgr. Štajnochrové, která poslucha-
če seznámila s nebezpečím obezity a příjmu 

poruch potravin, o tom, jak je léčit a jak jim 
předcházet. Rovněž byli všichni přítomní se-
známeni  s významem správné výživy, vhod-
ných a nevhodných potravinách, o možnosti 
a významu sportovních aktivit. Přednáška se 
věnovala i omylům a mýtům, které jsou pre-
zentovány v reklamách, na internetu a obcho-
dech, což bylo spojeno i s praktickými ukázka-
mi značení výrobků na našem trhu.

V průběhu přednášky si každý mohl ne-
chat od dalších pracovnic Státního zdravotní-
ho ústavu z Brna provést komplexní vyšetření 
hladiny celkového cholesterolu v krvi, cukru 
v krvi a krevního tlaku, které bylo pro každého 
zdarma spojeno s radou, jak by měl v případě 
zvýšených hladin postupovat a co by měl pro 
své zdraví udělat. 

Dne 12. prosince 2012 si připomeneme 
první smutné výročí úmrtí manžela, tatínka 
a dědečka Miroslava Nezvala. 

S láskou vzpomínají a za vzpomínku děkují 
manželka a synové Miloš a Luboš s rodinami.

Každý návštěvník byl seznámen s mož-
ností, jak lze orientačně změřit Index tělesné 
hmotnosti – tzv. BMI index a rovněž byly všem 
předány informace o cvičení k uvolnění páte-
ře. Prakticky si mohli přítomní protahovací cvi-
čení ve stoje nebo na židli vyzkoušet pod ve-
dením zkušené cvičitelky jógy paní Rejdové.

Prostor ve Dvouhodinovce pro zdraví měly  
i pracovnice Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
pobočky Blansko, které předávaly svým po-
jištěncům informace o Klubu pevného zdraví 
a jeho výhodách včetně přihlášek do tohoto 
klubu a další propagační materiály.

Dvouhodinovka byla opravdu příjemným 
setkáním. Všem pořadatelům a hostům děku-
jeme touto formou za spolupráci a těšíme se 
na další setkání.

Komise PZMA a MA 21

 
 

Vyhodnocení akce 
Dvouhodinovka pro zdraví 

    „Pokud máme být v něčem úspěšní, není to práce, je to životní styl.“
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Vyhodnocení dotazníku Městského klubu mládeže
V roce 2012 byl předložen dotazník mezi návštěvníky Městského 

klubu mládeže v Adamově se žádostí o jeho anonymní vyplnění.
Kladené otázky:
1. Jak často navštěvujete MKM?
2. Ve kterých hodinách klub navštěvujete?
3. Jak pravidelně klub navštěvujete?
4. Za jakým účelem klub navštěvujete?
5. Jste spokojeni s vybavením klubu?
6. Jste spokojeni s činnostmi a aktivitami MKM?
7. Jak jste spokojeni s frekvencí pořádaných akcí?
8. Přivítali byste v MKM jiné aktivity, než které jsou pořádané?
9. Vadí nebo chybí vám v klubu nebo jeho okolí něco natolik, že našich 

služeb nevyužíváte?
Na dotazy odpovědělo 58 návštěvníků klubu, odpovědi byly zpra-

covány a budou sloužit jako podklad pro další rozvoj klubu. Pochvaly, 
které při vyplňování dotazníků zazněly, jsou motivací pro další činnost 
tohoto zařízení. 

Všem tímto děkujeme za spolupráci.     
Bc. Dobra Moserová, Vedoucí odboru sociálních a správních věcí



�

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politi-

ků a nadnárodních korporací bezmocní? Máte 
chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politi-
ka a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? 

Takové pocity máme občas asi všichni, jen-
že ve skutečnosti se tímto přístupem vzdává-
me možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, 
a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vy-
hláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Mís-
to aktivního a zodpovědného občana se pak 
stáváme poslušnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.

Toho si všímá evropský projekt „Podpora, 
stimulace a propagace dalšího vzdělávání jed-

notlivců v oblasti odborných a obecných kompe-
tencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný 
Evropskou unií a státním rozpočtem České re-
publiky, který s ústředním motem „Nebuď ov-
čan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ 
přináší návod, jak se do občanského života 
účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělá-
vání dostupné pro všechny. Realizovány proto 
budou zdarma a srozumitelnou formou pre-
zenční kurzy ve větších krajských městech, ale 
také online semináře a e-learningové kurzy 
dostupné na internetu. Pro odbornou veřej-

nost z oboru dalšího vzdělávání pak chystáme 
brunche a konference. Tematicky se vzděláva-
cí kurzy dotýkají Aktivního občanství a partici-
pace občanů na veřejném dění, Dobrovolnic-
tví, Multikulturalismu a prevence extremismu, 
Odpovědného přístupu k životnímu prostředí 
a udržitelnému rozvoji a Odpovědného přístu-
pu k financím.

Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, 
na spuštění aktivit se můžete těšit od ledna 
2013. Těšíme se na setkání s Vámi, občany!  
www.nebudovcan.cz

Ing. Gabriela Vlčková, Společnost Aletheia, s. r. o.

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 

ZLATÁ ZASTÁVKA 
Smetanovo 
náměstí 99 
Adamov   

Máme za sebou 
první podzimní 
akci Zlaté zastávky 
„DEN ZÁBAVY,“ které se zúčastnilo cca 30 dětí, 
z toho 20 nových. Soutěžilo se na xBOXU, jed-
nokolkách a v žonglování. 

Ceny si odneslo zhruba 20 dětí. „Je vidět, 
že soutěže a nové věci děti baví“ řekl vedoucí 
Zlaté zastávky Daniel Dvořák.

V úterý 30. 10. t. r. proběhla na Zlaté za-
stávce Halloween párty.  Vyřezávalo se z dý-
ní a malovalo na obličej. Sešlo se 14 umělců, 
z kterých porota vybrala tři nejlepší. Po vyhlá-
šení a předání cen, následoval horor, při kte-
rém mládež strachy posrkávala drink a užila si 
zbytek akce.

AKCE NA PROSINEC

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte se k nám odpoledne pobavit na 

den her (Dostihy a sázky, Aktivity, Soudruhu 
nezlob se …).
Kdy: 4. 12. 2012
Kde: Nízkoprahový klub Zlatá zastávka 
V kolik: 15:00 – 18:00 hodin

Vzpomínka 
pamětníka

V roce 1939 před vypuknutím dru-
hé světové války byl v Adamově ve strá-
ni naproti nádražní budově vybudován 
protiletecký kryt. Mimo účel, proč byl 
zbudován, sloužil jako zásobárna ledu 
pro nádražní restauraci. Led byl využíván 
k chlazení sudů s pivem. Ledové kry byly 
naváženy koňskými potahy po chodníku, 
který vede k mostu přes kolejiště. 

Ve stráni je vidět bílá větrací šachta, ke 
které bylo přistaveno od chodníku dřevě-
né koryto, a led byl spouštěn do místnos-
ti krytu. Vychlazené pivo (za války třístup-
ňové) bylo nabízeno nejen v restauraci, 
ale i v kelímcích roznášeno v drátěných 
košíčcích na nástupiště cestujícím přímo 
do vlaku.

Eduard Boháček

SLOVA PRO 
POVZBUZENÍ

S úsměvem pozoruji a nejen já, že zájem 
supermarketů o vánoce se rok od roku posu-
nuje směrem k létu. S přáteli se sázíme, koli-
kátého září (nebo už srpna?) zazní poprvé 
v e-shopu rolničky a nebo se v nabídkových 
letácích objeví vedle zasněženého stromeč-
ku výzva „nestresujte se těsně před vánocemi 
a pořiďte si u nás dárky výhodně, včas a v kli-
du“. Vánoční klid a pohoda se tak staly téměř 
zaklínadlem a bičem na každého, kdo chce 
nakupovat na poslední chvíli. Vzpomínám si 
na jednu osamělou babičku, za kterou jsem 
kdysi v mých kněžských začátcích v Brně cho-
díval na návštěvy. Neměla žádné bohatství, 
žila si skromně ve svém nic plus nic ve staré 
zaprášené dělnické čtvrti. Nabídla  mi vždyc-
ky pohoštění, které se skládalo z máslem na-
mazaného chleba a pokaždé jiné pomazánky 
nebo marmelády nebo medu … Jednou mně 
prozradila, že takto hostí všechny své návště-
vy. Na to, že rodinu už neměla, k ní totiž chodí-
valo dost známých. Vyzařoval z ní klid a život-
ní moudrost. Také já jsem rád poslouchal její 
vyprávění, i když se už často opakovala. Přesto 
si jednu z jejích životních zkušeností pamatu-
ju dodnes: „Jestli mě ti lidé mají opravdu rádi, 
budou mě navštěvovat, i když jim nenabídnu 
nic jiného, než ten namazaný krajíc…“. Nevím 
proč, ale vzpomněl jsem si na její slova, právě 
když jsem nedávno listoval bohatým katalo-
gem dárků a vánočních dobrot … 

Klidné Vánoce všem přeje Jiří Kaňa 
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova	��,	67�	0�	Adamov	

–	kulturní	středisko:	tel.	516	��6	5�0	záznamník,	607	518	10�,	e-mail:	mks@mks-adamov.cz	
–	knihovna:	tel.	516	��6	817,	e-mail:	knihovna@mks-adamov.cz 

NA MĚSÍC PROSINEC JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI...

7. prosince 2012  
BIBLICKÁ HODINA  
S JIŘÍM KAŇOU...
Setkání se koná ve Společenském cent-

ru MKS na Komenského ul. č. 6 (internát) od 
19:00 hodin. K dopravě na akci i zpět můžete 
využít spojů MHD.



ČTYŘI ADVENTNÍ A JEDNO SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ
Také	v	letošním	roce	bychom	Vás	rádi	pozvali	na	čtyři	adventní	zastavení	spojená	s	roz-
svěcováním	 svící	 na	 adventním	 věnci,	 které	 budou	 probíhat	 v	 obdobném	 duchu	 jako	
v	letech	předešlých.	Na	setkání	s	Vámi	se	těší:

2. prosince patron akce Jaroslav	Hnátovič,	člen	Zastupitelstva	města	Adamova		
a	děti	ze	ZŠ	a	MŠ	Adamov,	třídy	Mgr.	Soni	Karáskové

9. prosince patron akce O.	Jiří	Kaňa,	adamovský	farář  
a	děti	ze	ZŠ	a	MŠ	Adamov,	třídy	Mgr.	Ilony	Martochové

16. prosince patron akce Jiří	Němec,	místostarosta	města	Adamova		
a	sdružení	MÁTA	Brno	

23. prosince patron akce Bc.	Roman	Pilát,	
starosta	města	Adamova	
a	Adéla	Grimová.   

Akce se koná vždy v 17:30 hodin před Měst-
ským kulturním střediskem v Adamově III.

SVÁTEČNÍ ZASTAVENÍ
Vám zprostředkuje setkání nejen s brněn-
skými trubači, ale také s vedením města 
Adamova – Bc. Romanem Pilátem a Jiřím 
Němcem. Začátek  akce je 24. prosince 

2012 ve 14 hodin před MKS Adamov 

V kulturním programu vystoupí sólistky p veckého odd lení ZUŠ Jedovnice, t ídy u . Hany Kor ákové, 
Ludmila Dohnálková a Karolína Svobodová a Michaela Chasáková.

Záštitu nad výstavou p evzala:  Firma  s.r.o. ,  Adamov

fotogra í Roberta Vlka z prost edí d tské traumatologie 
a obraz  pacient  d tské nemocnice.

2.-11. prosince 2012
sál MKS Adamov, Opletalova 22

Vernisáž 2. 12. v 16 hodin.

 M stské kulturní st edisko Adamov a Nada ní fond Modrý hroch po ádají

CHARITATIVNÍ  VERNISÁŽ 

8. prosince 2012 
PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA 
GYÖRU
K návštěvě svátečně vyzdobeného městeč-

ka a koupání v termálních lázních vás zveme 
v letošním roce naposledy. Bližší informace 
a přihlášky do 2. 12. 2012.



10. prosince 2012 
„KÁVA O PÁTÉ S BOŽENOU 
VOLAVOU – DAVIDOVOU“
Na setkání s autorkou knihy Barevná typo-

logie a líčení podle FENG-ŠUEJ Boženou Vola-



9. prosince 2012
SALON ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ

Přijměte pozvání na vernisáž výstavy, 
která představuje umělce nyní, nebo 

dříve žijící v Adamově.
I tentokrát se vernisáž koná od 14:30 ho-
din ve Společenském centru MKS na Ko-
menského ulici (internát). Výstava potrvá 

do 18. 12. 2012 včetně a je přístupna 
denně v době od 13 do 17 hodin.

8. prosince 2012 
PŘEDVÁNOČNÍ CVIČENÍ 
S HELENOU
Cvičení bude probíhat v sobotu v době od 

14 do 16 hodin. Cena je 90 Kč, přihlášky jen do 
2. 12. 2012 na adrese mks@mks-adamov.cz.
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vou – Davidovou zveme ženy v rámci nepra-
videlných setkání u kávy a čaje. Začátek akce 
je v 17 hodin.

Vstup volný.

14. prosince 2012
DOPOLEDNE S POHÁDKAMI 
– tentokrát na téma 
Z I M A  A  VÁ N O C E
Poslední letošní setkání s pohádkami si 

připravily pro adamovské děti Písničkové te-
tiny Matylda a Klotylda. Začátek pořadu je 
v 9:45 hod. Vstupné: 35 Kč

14. prosince  2012
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  
– adamovským dětem čte  
IRENA BUDWEISEROVÁ
Dalším ochotným člověkem, který podpoří 

projekt Celé Česko čte dětem, bude zpěvačka 
Irena Budweiserová, která bude od 16 hodin 
číst na faře v Adamově dětem ze své oblíbené 
knížky z dětství. Možná děti čeká i překvape-
ní... Vstup volný.





16. prosince 2012
BAVÍME SE SE ŠÁŠULOU 
VIKTOREM
Tradiční setkání s pohádkou v prosinci 

vyměníme za odpoledne soutěží, tancování 
a zábavy pro děti s Viktorem Jančem, taneč-
ním mistrem z Brna. Začátek akce je v 15 ho-
din, vstupné 35 Kč.

18. prosince 2012 
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT“
 - beseda o knihách + společenské okén-

ko pro klienty adamovského DPS a ostatní zá-
jemce.  Začátek ve 14:00 hodin ve společenské 
místnosti DPS, Komenského 1.

19. prosince 2012 
HODNOTÍCÍ SCHŮZE MKS – KD 
Na ohlédnutí za rokem 2012 zveme členy 

MKS – KD I a III od 14:30 hodin do sálu MKS 
Adamov.







ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ 
DIVADLA...

13. prosince Janáčkovo divadlo Brno
balet LUCIDOR A ARABELLA
Akce je realizována v rámci projektu „Pod-

pora dostupnosti Národního divadla Brno 
v Jihomoravském kraji“. Pro účastníky zájez-
du to znamená, že doprava je  do divadla za-
jištěna bezplatně právě z prostředků na uve-
dený projekt. Cena zájezdu: dospělí 430 Kč, 
senioři 300 Kč a studenti a děti 215 Kč.   
Přihlášky: ihned 

K představení. Základem příběhu je dra-
matický osud dívky Lucie, již matka kvůli 
zvláštním způsobem formulované podmín-
ce získání dědictví přinutí, aby se vydávala 
za chlapce. Pokus zakrýt svou pravou identi-
tu, obětovat a popřít své ženství ztroskotá-
vá v situaci, kdy se dívka setkává se svou 
životní láskou. Samotné jméno hlavní po-
stavy lze považovat za poněkud hořkou 
glosu. Ve srovnání s tradičně romantickými 
jmény ženských hrdinek zní Lucidor odvo-
zený z ženského jména tak bizardně, jako-
by se jednalo o krutý žert. Ve skutečnosti 
spisovatel líčí osudové drama ženy, nucené 
okolnostmi k nesnesitelnému sebezapírá-
ní a schopnosti vymknout se takovému ne-
smyslnému údělu. 

22. prosince Městské divadlo Brno
koncert  
HANY A PETRA ULRYCHOVÝCH





Vstupné: 150 K

pátek 14. prosince 2012
Kostel sv. Barbory v Adamov
za átek v 17 hodin

M stské kulturní st edisko Adamov, Opletalova 22, I  68684100

íslo vstupenky:

ada:

Irena 
 Budweiserová

tel.: 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz, web: mks-adamov.cz

ADVENTNÍ KONCERT

12. - 20. prosince 2012
VÝSTAVA PRACÍ  

ALENY POZORSKÉ  
nazvaná „KOUZLO NITÍ“

V salonku MKS (Opletalova 22) můžete 
v polovině prosince navštívit výstavu, 
která je přehlídkou prací výtvarnice 
Aleny Pozorské z Kanic. Výstava je 

otevřena denně v době od 13:30 do 
17:30 hodin. Část výstavy je prodejná.
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30. prosince 2012 Městské divadlo Brno
„Divadlo pro celou rodinu“ 
MARY POPPINS

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN...
19. ledna 2013
Divadlo Bolka Polívky Brno
komedie 1 + 1 = 3 
Hrají: Petr Štěpán / Jiří Ressler, Erika Kubál-

ková, Sandra Riedlová, Karel Mišurec / Ladislav 
Kolář, Viktor Skála / Bedřich Výtisk, Robert Mu-
sialek, Milan Němec / Jan Adámek Cena zájez-
du: 340 Kč

Komedie o tom, jak jeden nedodržený har-
monogram změní nejeden lidský život. John 
Brown je taxikář, který léta utajuje skutečnost, 
že má dvě manželky. Vše klape kvůli přísně 
dodržovanému harmonogramu. Jednoho 
dne se však kvůli okolnostem dostane do ne-
mocnice a na policii. Nepodaří se mu tak do-
držet svůj časový harmonogram a rozjíždí se 
velký kolotoč lží, do kterých se stále více za-
motává. Zajímavé to začne být, když se ke 
všemu přiznává a poprvé říká pravdu, nikdo 
mu však nevěří. Vstupenky lze zajistit jako dá-
rek pod stromeček – tzn. do Vánoc 2012. 

24. ledna 2013 Městské divadlo Brno
komedie SLUHA DVOU PÁNŮ
s Martinem Havelkou v hlavní roli. Začátek 

představení je v 18 hodin. Cena zájezdu: plno-
plátci 390 Kč, děti, studenti a senioři 280 Kč.

Dnes již klasická komedie Carla Goldoni-
ho Sluha dvou pánů, v níž její autor završil 
principy commedie dell´arte, patří ke kle-
notům světového repertoáru. Veselý příběh 
s milostnou zápletkou ironicky vyvrací rčení, 
že „nelze sloužit dvěma pánům najednou“. 
Režisér a zároveň autor úpravy Zdeněk Čer-
nín, společně se scénografem Janem Duš-
kem, posunuli Goldoniho dílo směrem k sou-
časnosti. Celá inscenace je však především 
hereckým koncertem sluhy Truffaldina Mar-







tina Havelky, který na scéně nejen rozpoutá 
uragán svého umění hereckého, ale předve-
de i své umění žonglérské a cirkusácké. Však 
byl za svůj mimořádný výkon nominován na 
prestižní Cenu Thálie v oblasti činohry. Vstu-
penky lze zajistit jako dárek pod stromeček - 
tzn. do Vánoc 2012.

NOVÉ KNIHY, KTERÉ NAJDETE 
V KNIHOVNĚ MKS ADAMOV
Pro ženy:

Fielding, J.: Až ji uvidíš
Gabaldon, D.:  Cizinka
Westin, J.: Dcery panenské královny
Drummond, E.: Z lodiček do traktoru
Urbaníková, E.: Suši v duši
Matragi, B.: Jedu dál
Mlynářová, M.: Kdo nehřeší, nežije
Pawlowská, H.: Až se mě dcera zeptá

Pro chvíle napětí:
Preston, A.: Dny, kdy se hroutil svět 
Mercier, P.: Noční vlak do Lisabonu
Marini, A.: Zatímco spíš
Connelly, M.: Zrušený rozsudek
Clements, R.: Mstitel

Nesbo, J.: Nemesis
Fielding, J.: Nebezpečná zóna
Riggs, R.: Sirotčinec slečny Peregrinové

Knihy pro děti:
Šimková, A.: Anče a Kuba mají Kubíčka
Březinová, I.: Blbnutí s Oscarem
Steklač, V.: Pekelná třída řádí 
Malované bajky
Neposlušná kůzlátka

FARNÍ ÚŘAD 
V ADAMOVĚ 
OZNAMUJE

Termíny bohoslužeb:
2. prosince 2012 v 10:45 hodin Mše	 svatá	
k	uctění	památky	patronky	kostela	sv.	Bar-
bory spojená s poděkováním za letošní úro-
du. Zpívá chrámový sbor Adamov.
24. prosince 2012    v 21:00 hodin „Půlnoční	
mše	svatá“ Zpívá chrámový sbor Adamov.

Doprava na mši svatou a zpět je zajištěna 
zdarma firmou ČAD Blansko. Odjezd z Ada-
mova III ve 20:30 hodin, zpět 10 minut po 
skončení mše svaté.

25. prosince 2012 v 10:45 hodin Mše	svatá, 
opět zpívá chrámový sbor Adamov.
26. prosince 2012 v 10:45 hodin Bohosluž-
ba	slova.

Betlémské světlo
Také letos přivezou z Vídně Betlémské 

světlo skauti z Brna. V Adamově si je může-
te do svých domovů odnést v neděli 23. 12. 
z kostela a o Štědrém dnu v pondělí 24. 12. ze 
Svátečního setkání s brněnskými trubači od 
MKS na Ptačině. 

Motto	 letošního	Betlémského	světla	zní:	
„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dob-
ré…“ (Gen 1, 31) 
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V Á N O Č N Í  D Á R E K . . . 
Také	letos	připravujeme

na	leden	příštího	roku	(�7.	ledna	�01�)
akci	nazvanou

„DEN PRO SEBE  
V LÁZNÍCH LEDNICE“

Čeká vás příjemný a pohodový 
den v oblíbených lázních vyplněný 

odpočinkem, relaxací a aquaerobikem.
Protože se může jednat o pěkný vánoční 

dárek, přicházíme s informací o akci 
s dostatečným předstihem proto, abychom 

vám včas připravili dárkové poukázky.

Významné výročí
Eduard Boháček 

80 let
Můj dědeček, adamovský rodák Eduard 

Boháček, se narodil za první republiky 
26. 12. 1932 jako syn Jarmily a Eduarda. 
Do tehdejší obecné školy a měšťanky 
chodil v Adamově. Od páté třídy se 
s adamovskými žáky vzdělávali také žáci 
nejen z Babic, Vranova, Útěchova, ale 
dokonce i ze Šebrova. Bývalí spolužáci 
se dodnes každoročně scházejí, letos 

v květnu měli setkání po 65 letech. Poté 
vystudoval průmyslovku v Brně.

Povolávací rozkaz dědu zavedl do Che-
bu, kde byl u protitankových dělostřelců. 
Během vojny poznal babičku Jaroslavu, 
kterou si také dovezl do Adamova a spo-
lu žijí už celých 57 let. Receptem na takhle 
dlouhodobý vztah je podle dědy toleran-
ce, společné zájmy a umění kompromisů. 
S babičkou mají dvě děti – dceru Taťánu 
a syna Martina. Díky svým dětem se do-
čkali i tří vnuček – Evy, Kristiny a Veroniky. 
Mimo to děda stále doufá, že se od někte-
ré vnučky dočká vytouženého pravnuka 
nebo pravnučky. 

Po službě vlasti nastoupil do Adamov-
ských strojíren jako konstruktér, pracoval 
zde až do roku 1992, kdy si začal užívat 
zasloužený důchod. Mimo práce byl  také 
nadšený a aktivní sportovec. Věnoval se 25 
let volejbalu, hrál za Spartak Adamov a byl 
trenér ženského družstva, které hrálo do-
konce krajský přebor I. třídy. Střídavě s J. 
Ambrožem a S. Hudcem trénoval i mužské 
družstvo, které hrálo krajský přebor. Ve 43 
letech musel aktivní sportovní činnosti za-
nechat kvůli ruptuře Achillovy šlachy. 

V kulturní komisi v Adastu organizo-
val zájezdy spojené s exkurzemi, navštívi-
li např. pivovar v Litomyšli, výrobu malých 
motocyklů v Povážské Bystrici a spoustu ji-

ných zajímavých míst. Kultuře se věnoval 
i po Sametové revoluci, kdy byl zvolen na 
jedno volební období do Městského za-
stupitelstva, jako člen kulturní komise. 

Ve volném čase se  rád věnoval a věnuje 
plavání, lyžování, turistice, fotografování, 
houbaření … S babičkou mají několik spo-
lečných zájmů, ve kterých mají rozdělené 
činnosti. Dělají spolu keramiku – babička ji 
tvoří a děda na ni maluje, mj. se svými vý-
tvory pochlubili i na salonu adamovských 
amatérských výtvarníků a fotografů. Spo-
juje je také zahrada, práci na ní mají rovněž 
rozdělenou – babička se stará o zeleninu 
a květiny a dědeček o ovoce, proto se mu 
ne nadarmo říká „Jablíčkový dědeček“.

Za celou rodinu dědečkovi přeji všech-
no nejlepší, hlavně hodně zdraví, smys-
lu pro humor, štěstí, spokojenosti, lásky 
a mnohé další, a to nejen k letošním naro-
zeninám, ale i do dalších let! Mám Tě moc 
ráda, dědečku!

O jubilantovi nám napsala jeho vnučka 
Veronika Boháčková

S poděkováním za práci v kultuře, 
sportu a zastupitelstvu města a s přáním 
pevného zdraví, spokojenosti a pohody 
do dalších let se připojuje (věříme, že i za 
mnoho dalších občanů města) i Kulturně 
informační komise. 

Do Prahy 
za Michalem, Igorem, Ondrou a Geňou 

– za PARTIČKOU!
MKS Adamov Vás zve k výletu do Prahy spojeného s návštěvou 
představení PARTIČKA SHOW. Nejedná se o natáčení, ale 
divadelní představení plné improvizace a dobré nálady. 
Zájezd připravujeme na 20. ledna 2013 (neděle).
Doprava:  vlakem (příjezd do Prahy cca v 11 hod.),  

zpět ve 20 hod. v Adamově.
Představení se koná v Divadle Broadway Praha od 15:00 hodin
Cena zájezdu: 800 Kč (zahrnuje dopravu a vstupné).
Mezi účinkující zařadil režisér Igora Chmelu, Ondřeje Sokola 
a známou dvojici Richarda Genzera a Michala Suchánka, 
neboli Geňu a Suchoše. 
Představení nebude přenášet žádná televizní stanice, jde 
o divadelní verzi!
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PROJEKT NAPŘÍČ TŘÍDAMI

1. listopad 2012 byl pro žáčky 1.B den plný 
překvapení. Nejprve Slavnost Slabikáře a po-
tom po odchodu rodičů zabydlování ve třídě 
na spinkání. Večer byl ale teprve na začátku 
a nás čekaly soutěže připravené deváťáky. Při-
šla také Sluníčka, žáci přípravné třídy. Na ně-
kolika stanovištích všechny malé děti soutě-
žily v házení míčkem na cíl, ve stolních hrách, 
v kreslení i v šikovnosti prstíků. Odměnou pro 
nás byly výborné dobrůtky připravené od ma-
minek a bonbony. Po návratu ze soutěží jsme 
si všichni vyčistili zoubky, umyli se a převlékli 
do spacích pyžamek. Pohádka na dobrou noc 
všechny ukolébala. V noci se ozvalo  hartusení, 
světlo a buzení. Čekala nás stezka odvahy ško-
lou. Svítili jsme si baterkami a potichu našlapo-
vali, aby nás školní skřítci neslyšeli. Po zvlád-
nutí stezky jsme spokojení a plní zážitků se 

uvelebili zpět do spacáků a spinkali dál. Ráno 
nás probudilo světlo a my vstávali. Po snída-
ni společné se Sluníčky a deváťáky nás čekal 
úklid třídy a hodina tělesné výchovy. I deváťáci 
se zapojili do našich her. Společně jsme potom 
oslavili Halloween. Dlabali jsme dýně, háda-
li hádanky, skládali skládačku, hledali rozdíly 
a volili nejhezčí masku. Tou byl podle deváťác-
ké poroty Ferda Mravenec – Martin Lička.

Projekt napříč třídami se vydařil. Všichni 
spokojení jsme po půl dvanácté odcházeli na 
oběd a domů. Spěchali jsme. Vždyť svoje zážit-
ky musíme rychle říct rodičům.

Málem bychom zapomněli. Moc děkujeme 
nejen deváťákům, ale také panu učiteli Spur-
nému, paní vychovatelce Kuběnové a našim 
paním učitelkám z 1.B a Sluníček. Bylo to fajn.

Žáci z 1.B a ze Sluníček 

Opuštěný ostrov
Je ráno, všude kolem je ticho, slyšíte jen 

zpěv ptáků, šumění moře, nikde nikdo… 
Do kůry stromu rostoucího vedle vašeho 

obydlí vryjete čáru – začíná další den na tomto 
kusu Země omývaném ze všech stran mořem. 
Kolikátý už? 

Úvodní zamyšlení vás jistě navedlo na 
správnou cestu – ano, řeč je o Robinsonovi – 
muži, který podle románu Daniela Defoa strá-
vil na ostrově dlouhých dvacet osm let.  Dnes 
asi žádné z dětí netouží strávit na takovém os-
trově ani den – bez mobilu, počítače a dalších 
vymožeností moderní doby. 

I přesto jsme cítili, že je třeba přiblížit dneš-
nímu „teenagerovi“ příběh starý téměř tři sta 
let. Do karet nám nahrála nabídka představe-
ní divadla Polárka, kam velice rádi několikrát 
ročně zavítáme. V listopadu mělo premiéru 
představení s názvem „Robinson Crusoe“. Je-
deme si tedy prožít „Robinsonův“ příběh na 
„vlastní kůži“. 

Ani tentokrát nás představení nezklamalo 
– s nadsázkou a humorem nás provedlo celým 
Robinsonovým životem, naučili jsme se něco 
z řeči kanibalů a dozvěděli se, proč Robinson 
pojmenoval svého druha právě Pátek. 

Kromě pobavení nás však také příběh dove-
dl k zamyšlení nad tím, co člověk dokáže v situ-
aci, která se na první pohled může zdát bez-
východnou. Po návratu do školních lavic jsme 
se pokusili vžít do role takového „robinsona,“ 
který zachránil pouze tři věci ze ztroskotané 
lodi. Každý si mohl zvolit podle svého uvážení 
věci, které by mu nejvíce pomohly zvládnout 
tuto nelehkou životní situaci. Alespoň na chvíli 
jsme se tak přiblížili prožitkům člověka, který 
ve skutečnosti na opuštěném ostrově musel 
čtyři roky pobývat, a jehož příběh se stal před-
lohou slavného románu D. Defoa.

Doufám, že nahlédnutí do divadelního pro-
středí prostřednictvím tohoto článku pro vás 
bude inspirací k návštěvě tohoto nebo doce-
la jiného představení, ať už v divadle Polárka 
nebo v některém z mnoha dalších výborných 
brněnských divadel. 

Mgr. M. Nejezchlebová

SLAVNOST SLABIKÁŘE
„Za devatero horami a za devatero řekami 

na jednom velikém kopci stál červenožlutý 
hrad .....“. Tak začínala pohádka, která odstar-
tovala 1. 11. 2012 na naší škole nový projekt 
spolupráce 1.B a 9.A – Slavnost 
Slabikáře.

Společně s rodiči si děti vy-
slechly příběh, ve kterém zlý kou-
zelník začaroval moudrému králi 
jeho nejmilejší knihu - Slabikář. 
Jen ti odvážní, kteří prokáží na 
strastiplné cestě dostatek od-
vahy a znalostí písmenek a sla-
bik, mohou získat klíče - zlatý, 
stříbrný a dřevěný, které ode-
mknou zakletou komnatu, 
a tím kouzlo zruší … 

Mohu konstatovat, že v 1.B máme samé od-
vážné děti. Všechny se rozhodly úkoly splnit 
a začarovaný slabikář vysvobodit. Tajuplnou 
atmosféru na chodbách doplňovaly svíčky 

a tma za oknem. Bílé šlápo-
ty nás naváděly správným 
směrem. Asi po hodině se 
všem dětem podařilo  klíče 
získat a odevzdat je panu 
králi ...

Za výborné znalosti 
a odvahu je pan král s pa-
ní ředitelkou ocenil. Všich-
ni darem získali knihu nej-
vzácnější - svůj vlastní sla-
bikář. Nechyběl pamětní list 
a královská hostina - dort, 

šampaňské a další dobrůtky a dárečky, o které 
se postarali rodiče dětí z 1.B.

Vše se podařilo, děti byly nadšené a já bych 
chtěla moc poděkovat všem, kteří se podíleli 
na tom, aby vše dopadlo na jedničku. Žákům 
z 9.A, panu školníkovi, paní ředitelce, panu uči-
teli Spurnému, paní učitelce Šturchové a v ne-
poslední řadě rodičům žáků 1.B. 

 Mgr. Ilona Martochová, třídní učitelka 1.B
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Anthropos
Ve středu 7. 11. t. r.  jsme jeli my, žáci 6.A tří-

dy ZŠ Komenského, do muzea Anthropos v Br-
ně. Do našeho cíle jsme jeli vlakem a pak tram-
vají číslo 1. 

V muzeu se nacházela tři patra, kde bylo 
vše o pravěku. V prvním patře sídlily exponá-
ty o prvních předchůdcích člověka. Ve druhém 
patře jistě všichni upřeli své oči na mamuta ve 
skutečné životní velikosti. A konečně ve tře-
tím patře bylo mnoho archeologických nále-
zů a modelů. Venku před muzeem byly samo-
zřejmě také exponáty o dávných dinosaurech, 
na které svět zapomněl. Byly to vlastně takové 
průlezky.

Mě osobně nejvíc zaujal mamut. Zjistili jsme 
zde nové velice zajímavé věci, ale některé in-
formace jsme už znali z hodin dějepisu.  Nebyli 
jsme jediní, komu se exkurze líbila: zaujala taky 
pana učitele Cupáka a paní učitelku Hodaňo-
vou, kteří tam byli s námi. 

Ráda bych se tam jela podívat znovu, ale až 
v jiné třídě, jelikož by mi teď exponáty připada-
ly stejné. Po celé prohlídce jsme si skoro všichni 
hodili korunu do malého jezírka pro štěstí. A po 
obědě v Brně nás čekala cesta domů. Exkurze 
byla parádní, exponáty zajímavé, tak doufám, 
že to, co jsem se naučila nového, si zapamatuji.

Eliška Smolíková, 6.A

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany 
a do vodní elektrárny Dalešice

Fyzika v 9.A je určitě  zajímavá a bohatá, ale 
ještě zajímavější je se v rámci fyziky podívat 
do jedné ze dvou jaderných elektráren v ČR. 
Jeli jsme proto do Dukovan a  jela s námi ješ-
tě třída 8.A.

Nejeli jsme se samozřejmě podívat přímo 
k jaderným reaktorům, ale do informačního 
centra, kde jsme se měli seznámit s chodem 
elektrárny. Program zahájily dva krátké filmeč-
ky. Jeden byl o přírodních zdrojích obecně 
a druhý byl o jaderné elektrárně Dukovany. 
Po projekci jsme se rozdělili do tří skupin a šli 
jsme na okruh v informačním centru, kde nás 
seznámili s tím, jak taková elektrárna funguje. 
Všem žákům se určitě líbila simulace jaderné-
ho reaktoru ve skutečné velikosti. Mohli také 
vidět na obrovské mapě funkční a nefunkční 
jaderné elektrárny na světě. Zajímavé bylo si 
poslechnout, jak zde likvidují jaderný odpad 
a kam ho ukrývají. Věděli jste třeba, že jaderný 

odpad je nebezpečný ještě po několika stech 
letech? Všem se určitě tato část exkurze líbila.

A pak už  byl čas  vydat se na vodní přečer-
pávací  elektrárnu Dalešice. V této elektrárně 
jsme se už mohli podívat jak funguje,  a dokon-
ce jsme byli i u spuštění jedné z turbín elekt-
rárny. Úvodního filmečku jsme se tentokrát 
nedočkali, protože zrovna v elektrárně pro-
bíhaly testy. Ale díky tomu jsme mohli vidět 
spuštění elektrárny.Vnitřek elektrárny byl zají-
mavý. Elektrárna má celkem 4 turbíny,  z toho 
denně pracují maximálně dvě až tři. Elektrárna 
se spouští dálkově, a to z Prahy. V elektrárně 
pracuje maximálně 30 lidí, víc není potřeba. 
Všechny tyto informace byly zajímavé. 

Michal Kučera, 9.A
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ŠACHY
„Poslední Páteček“ vyhrál Filip Nezval

Seriál turnajů mladších žáků adamovského 
oddílu byl z technických důvodů v měsíci říj-
nu odehrán o týden dříve. Zdraví ani jiné okol-
nosti nezasáhly, a tak se šachového zápolení 
zúčastnilo všech sedm aktuálních členů ša-
chového kroužku. S organizací turnaje pomá-
hali a první zkušenosti v roli rozhodčích sbírali 
starší žáci Filip Klimeš a Lukáš Vysloužil.

Výsledkově se prosadili zkušenější členo-
vé kroužku. Ale nováčci Martin Hloušek a Filip 
Volgemut ve svých partiích ukázali, že tomu 
tak příště nemusí být.

Filip Nezval vyhrál všechny svoje partie 
a se čtyřmi body se stal vítězem turnaje. Olin-
ka Dvořáková a Vojta Schubert na 2. a 3. místě 
prohráli jen s vítězem. Oba tak získali 3 body 
a o lepším umístění Olinky rozhodlo pomocné 
hodnocení. Poslední ze zkušenějších Jan Kra-
tochvíl se dvěma body obsadil čtvrté místo.

Pomocné hodnocení rozhodovalo i me-
zi jednobodovým zbytkem startovního pole. 
Pátý skončil Martin Hloušek, šestý Filip Volge-
mut a sedmý Martin Dolníček.

2. liga E  
Kuřim – Adamov 3:5   
KPIIA Adamov – Rudice 3:5 

První listopadovou neděli měli adamovští 
šachisté padesátiprocentní úspěšnost. Áčko 
ve druhé lize podruhé vyhrálo. Béčko se opro-
ti minulému zápasu zlepšilo, ale k bodovému 
zisku to nestačilo. 

Průběh zápasu v Kuřimi komentuje jeho 
účastník Pavel Loubal: 

2. kolo, druhá výhra a druhé místo v tabul-
ce! Kuřim je nováček soutěže, v kádru má ale 
několik kvalitních hráčů. A právě ten nejlep-
ší, dle našeho očekávání, nenastoupil. A naše 
šance bodovat narostla. Začátek zápolení se 

nám podařil. Do vedení se dostáváme záslu-
hou Jana Píšeho, který svého soupeře velmi 
svižně přejel. Další bod na naše konto připsal 
Martin Handl. Dokázal využít zaváhání soupe-
ře a jeho jezdec naprosto opanoval šachovni-
ci. No a nyní stačí „maličkost“. Jen a pouze udr-
žet několik ohrožených pozic. Kuřimští trošku 
postrádají důraz a tah na branku. A tak se nám 
daří podepisovat jednu zlatou půlečku za dru-
hou. Zápas končí naší výhrou 5-3. A je třeba 
ocenit bojovnost a houževnatost našeho 
družstva. 2. kolo, druhá výhra a druhé místo 
v tabulce, ale k záchraně je stále daleko. 

Další neděli 11. 11. 2012 zahájilo soutěž 
třetí družstvo oddílu. Sestavu Céčka v letošní 
sezóně tvoří převážně starší žáci oddílu do-
plňování několika zkušenějšími hráči. Prohra 
s ostříleným mužstvem Rudice se čekala, ale 
její výše neodpovídá průběhu některých par-
tií. 

Přehled výsledků: 
II. liga E: 
�.	11.	�01�	
ŠK	KME-DDM	Kuřim	-	TJ	Spartak	Adamov	�:5	
1 Martin Handl, Jan Píše; 0,5 Jiří Sekanina, Ka-
rel Švehla, Pavel Masák, Pavel Loubal, Ján Mi-
žák, Nataša Richterová. 

Krajský přebor II A: 
�.	11.	�01�	
TJ	Spartak	Adamov	„B“	-	Sokol	Rudice	�:5	
1 Antonín Koukolík; 0,5 Jaroslav Šmehlík, Ra-
dek Trmač, Jiří Wiezner, Petr Bednář.

Okresní přebor:
11.11.�01�	
TJ	Spartak	Adamov	„C“	-	Sokol	Rudice	„B“	�:6
0,5 Petra Masáková, Pavol Mikuš, Tereza Kocí, 
Lukáš Vysloužil.

ŠO TJ Spartak Adamov

ZŠ a MŠ 
Komenského, 

Adamov 

Kinder Team 
Adamov 

Dne 13. 11. 2012 se konal pro okres Blan-
sko první ročník soutěže - Pohár ČFbÚ pro 1. 
stupeň ve florbalu. Do tohoto celorepubli-
kového projektu, který je poměrně ojedině-
lý právě svou věkovou kategorií, se zapojilo 
celkem 686 týmů! Soutěže, ve které změří se 
svými vrstevníky síly malí florbalisté a florba-
listky, se účastní 561 chlapeckých a 125 dív-
čích týmů napříč republikou.

Naše škola soupeřila s dalšími v okresním 
kole, které se pořádalo v místní sportovní hale 
Sokola. Žáci hráli systémem - Každý s každým 
v počtu  3 + 1, každý zápas 2 x 6 minut. Naši 
školu reprezentovali žáci od první do páté 
třídy. Bavlnka, Doha, Kos, Křenek, Poláček, 
Polzer (gólman), Prudík, Sereda, Štefan, Žlů-
va. Naše družstvo sice nastřílelo nejvíce gólů 
v turnaji a to 27, ale na výhru to nestačilo, pro-
tože rozhodoval počet bodů. Obsadili jsme 
tedy v okresním kole třetí místo.  Výhra patří 
ZŠ Blansko Dvorská a na druhém místě je ZŠ 
Lipůvka. Nejlepším střelcem našeho týmu se 
stal Bavlnka, který nastřílel 15 gólů. Hráčům 
patří velká gratulace a děkuji i trenérovi flor-
balu – Bohumilu Žlůvovi za pomoc a organi-
zaci, dále rozhodčímu - Lubomíru Lukášovi 
a zapisovatelce Anně Kobylkové. 

Mgr. Lenka Dohová, učitelka

Hráči: Bavlnka, Doha, Kos, Křenek, Poláček, 
Polzer, Prudík, Sereda, Štefan, Žlůva

PLÁN VYCHÁZEK 
Oddíl turistky TJ Spartak Adamov
Prosincová vycházka je 

pojata jako mikulášská, da-
tum konání v sobotu 8. 12. 
2012, odjezd vlakem z Ada-
mova 8:22 hod do Blanska 
města, odtud pěšky po tra-
se Palava-Obůrka-Veselice 
(Podvrší rozhledna)-Petrovi-
ce. Zpět busem z Veselice do 
Blanska. Délka trasy 12 km.
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JUDO mláďat
V sobotu 17. 11. 2012 se v Uherském Hra-

dišti konal Šampionát Moravy v JUDO mláďat 
(tj. dětí od 5 do 10 let), kterého se zúčastnilo 
celkem 291 dětí. S ohledem na skutečnost, že 
se jednalo o Šampionát Moravy (což je taková 
malá „republika“ pro mláďata) a s ohledem na 
počet účastníků turnaje, je každé medailové 
umístění v tomto turnaji velice cenné. 

Velkým úspěchem proto bylo umístění 
dvou Adamováků Filipa Nezvala a Víta Dou-
povce, kteří se umístili na prvním místě. Oba 
tak získali pohár pro Šampiona Moravy, každý 
ve své váhové kategorii. 

Blahopřejeme oběma Šampionům Moravy 
a přejeme klukům spoustu dalších úspěchů.

Zleva: kamarád z týmu SKKP Brno, Filip Nezval, Vít Doupovec

Podzimní florbalová deprese ... 
lékem můžete být právě vy

Po slibném rozjezdu do sezóny v Jihomo-
ravské lize mužů ČFbU se adamovský tým po-
sledními turnaji spíše protrápil. Útok se stal 
téměř neškodným, obrana více než průchozí. 
Z poháru hořkosti dostali adamovští hráči po-
řádně napít především na turnaji ve Valticích 
(27. 10.), který měl být bodově plodný. Na-
konec byl především gólově plodný, bohužel 
ale na špatné straně. Oba své zápasy, s Kuřimí 
a Ivanovicemi na Hané, Adamov prohrál shod-
ně 2:8.

Proto měl být následující turnaj (11. 11. 
v Křenovicích) reparátem, byť papírově k to-
mu nebyli zrovna nejvhodnější soupeři. Nej-
dříve se adamovští sokoli utkali s týmem 
Gullivers Sokol Brno I B. Začátek by nadějný, 
Adamov se dostal do vedení. Jenže potom po 
zbytek zápasu tahal za kratší konec provazu. 
Skóre se nakonec zastavilo na stavu 1:5.

Následný zápas proti týmu FBO Orel Bos-
kovice neměl být o nic lehčí, než ten s Gullive-
ry. A také, že nebyl. I když se Adamov dlouho 
držel na dostřel a soupeři nechtěli dát nic za-
darmo, tak přesto musel skousnout další po-
rážku, tentokrát 0:4.

Z posledních čtyř zápasů má tedy Sokol 
Adamov na svém kontě 0 bodů a strašidelné 
skóre 5:25. Doufejme, že jsme si slabší chvilky 
vybrali a že opět budeme vozit body z turnajů. 
Takovým utěšením pro nás může být udržení 

7. pozice v tabulce z celkových 13 týmů, a to 
hlavně díky tomu, že i naši soupeři prožívají 
výkonově nevyrovnané období. 

Na posledních turnajích nás mimo jiné 
trápil i nedostatečný počet hráčů a tedy níz-
ká konkurence v týmu. Na konci sezóny při-
šel tým o tři opory a podařilo se nám sehnat 
jen jednoho kvalitního hráče. Situaci budeme 
řešit náborem nových hráčů, který by nám 
mohl doplnit naše prořídlé řady. 

Nábor se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. 2012 
od 18:30 hod v adamovské sportovní hale na 
ulici Osvobození. Stačí zvládat základní herní 
dovednosti a v lepším případě mít ještě ně-
jakou tu zkušenost s regionální florbalovou 
ligou. Pokud máte zájem vy sami nebo o ně-
kom vhodném víte, neváhejte a přijďte. Těší-
me se na setkání.

Kontakty a více informací o nás naleznete 
na http://www.florbaladamov.cz/.

A co adamovský florbalový potěr? Žáci za-
hájili své účinkování v Orelské lize. Její úvod-
ní kolo se odehrálo druhou říjnovou neděli 
ve Sportovní hale v Adamově, tedy pro naše 
mladé hráče rovnou na domácí palubovce. 
Hala chvilkami praskala ve švech nejen díky 
zúčastněným hráčům, ale i fanouškům z řad 
rodičů a kamarádů, kterým patří za podporu 
velký dík. 

Adamovské naděje nastoupili hned k prv-
nímu utkání. V cestě stál tým nedalekého 
Blanska. Po skvělé hře na začátku zápasu se 
rychle zhostili vedení 1:0, ale potom se už hra 
vyrovnala a začala se přelévat z jedné strany 
na druhou. Postupně zápas dospěl k  remíze 
3:3, což se zdá být vzhledem k vývoji výsledek 
vcelku spravedlivý. 

Dalšími zúčastněnými tohoto klání byli ješ-
tě hráči z Nového Města na Moravě, Boskovic, 
Kunštátu a Olešnice. A právě Olešnice byla ten 
den druhým soupeřem Adamova. Zápas byl 
v podstatě celou dobu pod kontrolou domá-
cích hráčů. Na brankáře hostí se valila šance 
za šancí a velké množství z nich bylo úspěš-
ně zakončeno. Vzhledem k příznivému skó-
re se v tomto zápase mohli častěji zapojit i ti 
opravdu nejmladší hráči přípravky. A i těm se 
podařilo svoje úsilí završit několika góly, tak-
že si svoji premiéru před domácím publikem 
opravdu užili. Celkové skóre zápasu 16:1 ho-
voří za vše.

Všichni hráči si zaslouží pochvalu za plnění 
instrukcí trenéra, celkovou snahu a bojovnost 
a samozřejmě také za týmového ducha, pro-
tože bez toho by to opravdu nešlo. 

Další zápasy Orelské ligy mladé adamov-
ské hráče čeká 16. 12. 2012 v Bystřici nad 
Pernštejnem, kde se utkají s favorizovaným 
Novým Městem na Moravě nebo i velmi kva-
litním Kunštátem. 

Hráči, kteří si nezahráli v Orelské lize, si 
s podporou dvou zkušených hráčů zkusili za-
hrát přátelské utkání v Křenovicích proti do-
mácím. Oba zápasy vyhráli. Zde si odbyl křest 
ohněm hlavně náš nejmladší brankář Matyáš 
Polzer (r. 2005), který tým velmi podržel. Tito 
hráči se budou moci také ukázat v Sokolské 
soutěži, kde úspěšně působili i loni. Letos jsou 
ovšem cíle skromnější vzhledem k většímu 
počtu florbalových nováčků v týmu. 
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Mistrovství České republiky 
jednotlivců, dvojic a mixů v šipkách

HOKEJ TJ SPARTAK ADAMOV
TJ Sokol Březina - TJ Spartak Adamov 6:4 
(1:1, 3:0, 2:3)

Branky	a	asistence	za	Adamov: Milfait 2x 
(Toufar, Šťastný), Novotný (Toufar), Kolenáč 
(Kilián).

Zápas se hrál od začátku v dobrém tempu. 
Adamov měl více ze hry, stačilo pouze promě-
ňovat vyložené šance. První třetina skončila 
nakonec smírně 1:1.

Druhá třetina byla pro Adamov jako z ho-
roru. Soupeř hrál neustále to své, jako v prv-
ní třetině. A hráči Adamova tak, jako by nikdo 
nebyl ani na ledě. Soupeř se zaslouženě dostal 
do vedení a vsítil tři branky.

Do třetí třetiny nastoupil Adamov ve zre-
dukované sestavě na dvě pětky. Březina vedla 
již 5:1 a začaly se dít věci. Adamov šel do ve-
likého tlaku, nepustil soupeře ze třetiny a na-
jednou bylo skóre 5:4. 

Soupeř se bál o výsledek, vybral si odde-
chový čas, ale nepomohlo mu to. Adamov byl 
neustále v tlaku, vyrovnání viselo na vlásku. 
Ale vyloučení obránce Kunce za zkrat a ne-
smyslné, nic neřešící oplácení znamenalo ko-
nec nadějím na vyrovnání. 

Nejlepší a bezchybný výkon podal obrán-
ce Dvořák.

TJ Spartak Adamov - TJ Rájec-Jestřebí 2:6 
(0:0, 0:5, 2:1)

Branky	a	asistence	za	Adamov: Juřena (Ki-
lián), Novotný (Kilián).

Zápas začal ve svižném tempu. Obě muž-
stva měli několik příležitostí na vstřelení bran-
ky, ale gólmani měli jiný názor. Třetina skon-
čila smírně.

Druhá třetina se Adamovu nevyvedla 
a hráči Rájce-Jestřebí si vypracovali řadu pří-

ležitostí, které i proměnili. To se také projevilo 
na skóre. 

Hokejisté Adamova šli do poslední části 
s cílem, korigovat nepříznivý stav. Částečně se 
jim to podařilo, ale na v pohodě hrajícího loň-
ského mistra OP to nestačilo. 

Velice dobrý a bojovný výkon podali Ko-
lenáč, Kilián, který asistoval u obou branek 
a v brance Dobeš. 

Dynamiters Blansko HK - TJ Spartak 
Adamov 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Branky	 a	 asistence	 za	 Adamov: Kilián 
(Toufar), Kolenáč (Rychtecký), Bartoš (Juřena), 
Thoř (Milfait).

Adamov nastoupil do zápasu s jasnou 
taktikou, a to bodovat. Proti mladíkům těžký 
úkol, ale splnitelný při dodržování taktických 
pokynů. Zápas se hrál ve svižném tempu. Hra 
byla vyrovnaná, šance proměnil pouze Ada-
mov a zaslouženě vyhrál třetinu 0:2. 

Druhá třetina pokračovala ve vyrovnané 
hře. Soupeř se snažil o vstřelení gólu. A to 
se mu i podařilo. Hráči Adamova kontrovali 
a Bartoš zvýšil na 1:3. 

Ve třetí třetině chtěl Adamov udržet vede-
ní a získat body. Nepřesné výroky rozhodčích 
zaplňovali trestnou lavici. Dynamiters hrál 
přesilovky, dokonce i 5 na 3. Ale zde se uká-
zal bojovný duch a touha po vítězství hráčů 
Adamova. 

Zde musím vyzvednout hru obránců a brá-
nících hráčů Thoře, Kolenáče a Kiliána. 

Thoř v závěru pečetil výsledek do prázdné 
branky při hře bez brankáře. 

Ve dnech 16. až 18. 11. t. r. se konalo MČR 
v Děčíně. Hráči Adamova se opět mezi repub-
likovou špičkou neztratili. Do turnaje jednot-
livců nastoupilo 258 hráčů. Z našich se nejlé-
pe umístil Jaromír Bednařík na 5. místě, Mar-
tin Réda na 17. místě a na 49. místě Aleš Mrva, 
Tomáš Antl a Martin Šeba.

Turnaje dvojic se účastnilo 89 párů. Zde 
Aleš Mrva s Martinem Rédou dosáhli na 9. 
místo, Martin Šeba s Jaromírem Bednaříkem 
na 17. místo a Tomáš Antl s Miroslavem Dob-
rovolným na 33. místo.

Největšího úspěchu dosáhli Martin Šeba 
s Lenkou Horskou v turnaji mixů když obsadili 
3. místo mezi 72 mixy. Na 13. příčku dosáhli 
Tomáš Antl s Vlastou Časnochovou, 33. místo 
obsadil Aleš Mrva s Martinou Čapkovou a 49. 
místo Martin Réda se Zdeňkou Dudíkovou.

Závěrem chci všem hráčům poděkovat za 
úspěšnou reprezentaci klubu a města v rám-
ci republiky a popřát mnoho úspěchů do dal-
ších bojů.

Ing. Milan Dudík, předseda ŠK Adamov

INZERCE
PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ KOTLE. Provádíme 
servis a dodávku kotlů a průtokových ohří-
vačů www.serviskotlubrno.cz   
Tel. č. 777 171 926.
Podlahářství Gregor –  pokládka a lepení 
koberců a PVC, montáž plovoucích podlah 
dřevěných, korkových a laminátových aj. 
Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, email zdenekcrom@seznam.cz.
Prodám osobní automobil Felicia obsah 1,3; 
barva červená, rok výroby 1997, technická 
do 08/2014. Značka: spěchá.   
Tel. č. 723 743 122.
Koupím garáž v Adamově, nejlépe na Ptači-
ně, tel. č. 604 465 465.
Pronajmu garáž na ulici Opletalova, dlouho-
době, 900,- Kč/měsíčně. Tel. č. 731 967 376.
Provedu úklid v domácnosti i po malování, 
také mytí oken apod., bude-li třeba provedu 
i nákup. Poctivost zaručena.   
Tel. č. 739 023 259.
Koupím pěkný byt s balkonem v osobním 
vlastnictví v Adamově. Tel. č. 604 522 898.
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Adamovský	zpravodaj	– vydává Město Adamov, Městský úřad Adamov. Vychází měsíčně, bezplatně je dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační 
komise rady města Adamova ve složení PhDr. J. Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, R. Kolář, Bc. L. Špačková, Mgr. K. Urbani, J. Králíčková, L. Vrožinová, S. Můčková. Odpovědný 

pracovník V. Dudíková, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel.: 516 499 630, mobil: 773 990 476, e-mail: veronika.dudikova@adamov.cz. Uzávěrka čísla 
15. dne v měsíci. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.

Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: MIKADAPRESS s.r.o., Kolonie 448, 679 04 Adamov.

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 31.12.2012 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

Zdeněk Kufa
Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
Poradenství v oblasti IT
Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032























 























Rychlost, zkušenost, 

kvalita.

Restaurace Větrník Adamov, Opletalova 22

ZABÍJAČKOVÉ HODY na Větrníku
14. - 16. prosince 2012

Pochutnáte si na:
tlačence,	jitrnicích,		
jelitech,	prejtu,		
ovaru,	škvarcích		
apod.	

Objednávky a ostatní informace:  
na tel. č. 515 531 175, 777 969 718


