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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
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15.6. Vycházka K prameni Punkvy (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

16.6. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Svitávka, Cafe&Wine M. Juřena FK Adamov

21.6. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

22.6. Tenisový turnaj jednotlivců TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

28.6. - 15:30 Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

29.6. - 13:00 Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

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

prázdniny
červenec-srpen

Během prázdnin může veřejnost navštívit halu za sportovním vyžitím, dle doho-
dy si mohou u nás bezplatně zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, florbal a ostatní 
míčové hry včetně tenisu.

TJ Sokol Adamov

Červenec 6.7. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

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

Září 2.9. Slavnostní zahájení školního roku ZŠ a MŠ Adamov

8.9. - 17.9. Výstava - Tomáš Vrána – pastely, keramika MKS - společenské centrum

14.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

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

26.9. Evropský den jazyků ZŠ a MŠ Adamov

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

Říjen Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

4.10. Světový den zvířat ZŠ a MŠ Adamov

16.10. Světový den výživy. Světový den chleba. ZŠ a MŠ Adamov

20.10. Den stromu ZŠ a MŠ Adamov

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

Dny zdraví Komise PZMA a MA21

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Adamovská drakiáda III MKM

Listopad 10.11. - 19.11. Výstava - Emanuel Ranný st. – výstava k 100. výročí narození MKS - společenské centrum

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

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

Prosinec Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

III. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2013
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

5.12. Mikulášská nadílka ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční běh do schodů ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční dílny ZŠ a MŠ Adamov

20.12. Vánoční besídky ZŠ a MŠ Adamov

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

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.
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Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 21. zasedání konaném dne 29. 5. 2013 
mimo jiné ZM:

vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru konaného dne 22. 5. 2013,
schválilo přijetí účelové neinvestiční dota-
ce na projekt „Organizace akcí Komise 
PZMA&MA21“,
vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnu-
tí dotace na akci CZ.1.02/1.3.00/11.11007 
„Vybudování varovného protipovodňového 
systému a tvorba digitálního povodňového 
plánu pro město Adamov“,
schválilo Smlouvu č. 11091781 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí v rámci Operačního programu Život-
ní prostředí na akci „Vybudování varovné-
ho protipovodňového systému a tvorba 
digitálního povodňového plánu pro město 
Adamov“,
schválilo přijetí neinvestiční účelové dotace 
z Ministerstva kultury ČR na realizaci pro-
jektu z programu Veřejné informační služby 
knihoven – VISK 3, pro Městské kulturní stře-
disko Adamov, příspěvkovou organizaci,
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013,
souhlasilo s rekonstrukcí objektu provozní 
budovy TJ Spartak Adamov na adrese Sme-
tanovo nám. 3, a to v souladu s celkovou 
koncepcí revitalizace veřejných prostranství 
na Smetanově nám. a nám. Práce.

Na 59. schůzi konané dne 29. 5. 2013 
mimo jiné RM:

vzala na vědomí nabídku společnosti Cart-
4Future, Brno na umístění sběrných boxů na 
použité cartridge a tonery, souhlasila s Pra-
vidly programu pro jejich umístění a s umís-
těním sběrných boxů v prostorách města, 
neschválila záměr odprodeje části pozemku 
parc. č. 458/35, druh pozemku ostatní plo-
cha v k. ú. a obci Adamov,
schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a právu provést stav-
bu č. 1030004424/003 – rozšíření distribuč-
ní soustavy kabelem NN na pozemcích parc. 
č. 104/3, č. 668/2, St. 8/1 v k. ú. a obci Ada-
mov mezi Městem Adamov a E.ON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice, 
doporučila ZM schválit bezúplatný převod 
podílů z pozemků parc. č. 217/6, č.232/5, 
č.234/3, druh pozemků ostatní plocha v k. ú. 
a obci Adamov od podílníků do majetku 
města,
schválila podání žádosti o zápis změny 
v údajích vedených v rejstříku škol a škol-
ských zařízení pro mateřskou školu, jejíž 
činnost vykonává příspěvková organizace 
























Základní škola a mateřská škola Adamov 
příspěvková organizace, která se týká zápi-
su místa, kde se uskutečňuje předškolní 
vzdělávání a zřízení nové třídy MŠ na adrese 
Komenského 4,
pověřila ředitelku příspěvkové organizace 
Základní školy a mateřské školy Adamov, 
příspěvkové organizace k podání výše uve-
dené žádosti Krajskému úřadu Jihomorav-
ského kraje, odbor školství,
schválila znění Dodatku ke smlouvě č. 
2006/5500/00641, přílohy GTS telefonní 
volba a O2 Hlasová služba-specifikace pře-
měny,
dala Městskému kulturnímu středisku Ada-
mov, příspěvkové organizaci pro rok 2013 
generální souhlas zřizovatele k přijímání 
finančních účelově neurčených darů do 
vlastnictví příspěvkové organizace a uložila 
mu povinnost předložit nejpozději do 31. 1. 
2014 přehled všech přijatých darů v r. 2013,
vzala na vědomí Zprávu k vyhodnoce-
ní nabídek ze dne 23. 5. 2013 na opravu 
nášlapných vrstev podlah a schválila nejvý-
hodnější nabídku na jejich opravu v 1. NP 
objektu „Hasičské stanice Adamov“ od spo-
lečnosti ATEMIT, s.r.o. Brno, 
schválila položkové znění Rozpočtového 
opatření č. 2/2013,
schválila program 22. zasedání Zastupitel-
stva města Adamova, které se bude konat 
ve středu 26. června 2013 v 16:30 hodin na 
Městském úřadě v Adamově.

Na základě zápisů ze zastupitelstva a schůzí 
rady města zpracovala tajemnice  

PhDr. Vlasta Kubenová.













Upozornění
Upozorňujeme vlastníky, uživatele nebo 

správce veřejné zeleně, že jsou na základě 
Obecně závazné vyhlášky Města Adamova 
č. 4/2012 O udržování čistoty a pořádku ve 
městě Adamově povinni zeleň udržovat for-
mou pravidelných sečí. Četnost sečí je mini-
málně dvakrát ročně, a to 1. seč v termínu do 
30. 6. a 2. seč v termínu do 30. 9. Po provede-
né seči musí být posekaná hmota odstraněna 
nejpozději do 7 dnů.

Odbor SMM

Úřední hodiny 
Úřadu práce ČR 

v Adamově
V období 1. 7. – 31. 12. 2013 budou úřední 

hodiny Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviš-
tě Blansko, výjezdového pracoviště Adamov, 
realizovány v těchto dnech:

11. července 2013
8. srpna 2013
5. a 19. září 2013 
10. a 24. října 2013 
7. a 21. listopadu 2013
12. prosince 2013 
od 8:00 do 13:00 hodin (11:00 – 11:30 hod. 

přestávka).
JUDr. Jitka Lorková

Ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Uzavření 
pracoviště na 

městském úřadě 
V termínu od 4. 7. do 19. 7. 2013 bude 

zcela uzavřena kancelář Matriky a eviden-
ce obyvatel na Městském úřadě v Adamo-
vě z důvodu čerpání řádné dovolené.

PhDr. Vlasta Kubenová, tajemnice MěÚ

V měsíci červenci a srpnu bude provoz 
Městského klubu mládeže z důvodu čerpání 
ŘD omezen.

PROVOZNÍ DOBA
Červenec
4. 7. 9:00 – 16:30
8. 7. – 12. 7. 11:00 – 19:00
15. 7. – 19. 7. 9:00 – 16:30
22. 7. – 26. 7. 9:00 – 12:00
29. 7. – 2. 8. 15:30 – 19:00

Srpen
12. 8. – 16. 8. 9:00 – 16:30
19. 8. – 23. 8. 11:00 – 19:00
26. 8. – 30. 8. 15:30 – 19:00
Ostatní dny bude klub otevřen v době od 

9:00 do 12:00 a od 13:00 do 19:00. Pondělky 
otevřeno od 13:00 hodin. Případné změny 
budou předem oznámeny na internetových 
stránkách města Adamova.

Přejeme všem krásné prožití letních prázd-
nin plné pohody, sluníčka a nových zážitků.

Zaměstnanci MKM

Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov,  

www.adamov.cz,  
e-mail: mkm@adamov.cz 
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 22. června 2013 proběhlo 
na Městském úřadě vítání občánků.  
Do života byly přivítány tyto děti:

 16. 10. 2012 Robin Procházka, 
Komenského 23

 2. 11. 2012 Matěj Pidra, 
Petra Jilemnického 12

 16. 1. 2013 Denis Kahánek, Plotní 10

 21. 2. 2013 Jiří Čípek, Ronovská 2

 25. 3. 2013 Ivana Schimmerlová, 
Družstevní 3

 27. 3. 2013 Silvie Cinklová,  
Družstevní 7

 28. 3. 2013 Jakub André, Blažkova 7

 30. 3. 2013 Sára Knechtová, Údolní 1

 3. 4. 2013 Štěpán Kubalák,  
Petra Jilemnického 25

 27. 4. 2013 Max Pokorný, Tererova 2

 4. 5. 2013 Martin Kozák,  
Družstevní 7

 6. 5. 2013 Adéla Sotolářová,  
Blažkova 3

 7. 5. 2013 Běla Šamonilová, Sadová 17

Blahopřejeme

 1. 6. 2013 Vladimír Čech, 86 roků, 
Komenského 25

 1. 6. 2013 Jaroslava Sehnalová, 86 roků, 
Osvobození 25

 1. 6. 2013 Veronika Spěváková, 85 roků, 
Komenského 1

 2. 6. 2013 Květoslava Sůvová, 83 roky, 
Osvobození 12

 2. 6. 2013 Jan Stloukal, 80 roků,  
Údolní 2

 8. 6. 2013 Božena Svobodová, 84 roky, 
Tererova 1

 9. 6. 2013 Richard Beránek, 91 rok, 
Komenského 1

 9. 6. 2013 Františka Králíčková, 84 roky,  
Petra Jilemnického 6

 13. 6. 2013 Jiřina Zahradníčková, 85 roků, 
Komenského 23

 14. 6. 2013 Růžena Kmentová, 85 roků,  
Petra Jilemnického 19

 18. 6. 2013 Rostislav Hanzlík, 75 roků, 
Sadová 17

 18. 6. 2013 Milan Täuber, 75 roků, 
Komenského 5

Blahopřání
Dne 15. srpna t. r. náš drahý tatínek, 

dědeček a pradědeček pan Josef Reinisch 
oslaví 89. narozeniny. Hodně lásky, štěstí 
a optimismu do dalších let přejí dcery a syn 
s rodinami.

 18. 6. 2013 Jiří Doskočil, 70 roků,  
Sadová 19

 20. 6. 2013 Ludmila Nejezchlebová,  
70 roků, Komenského 12

 21. 6. 2013 Marie Kostelecká, 82 roky,  
Komenského 19

 28. 6. 2013 Ing. Miloš Hladký, 83 roky, 
Údolní 1

Blahopřejeme k sňatku

 22. 6. 2013 Jakub Vítek – Šárka Krapková,  
sňatek „Stará huť u Adamova“

Úmrtí

 23. 5. 2013 Miroslav Kristek, roč. 1967,  
Pod Horkou 2

 25. 5. 2013 Emilie Sedláková, roč. 1927, 
Sadová 27

 31. 5. 2013 Jaroslava Musilová, roč. 1950, 
Ráječko

 15. 6. 2013 Františka Kyzlinková, roč. 1919, 
Pod Horkou 15

Rozpis dovolené lékařů v Adamově
MUDr. Petra Vodáková – interní ambulance 8. – 19. 7. 2013 a 19. – 23. 8. 2013 
MUDr. Zuzana Kuchařová – praktická lékařka 8. – 20. 7. 2013 a 5. – 17. 8. 2013
MUDr. Alena Bernášková – praktická lékařka 1. – 4. 7. 2013 a 5. – 16. 8. 2013
MUDr. Alžběta Martincová – praktická lékařka 15. – 26. 7. 2013 a 19. – 23. 8. 2013 
MUDr. Zdeňka Škvařilová – praktická lékařka 22. 7. – 2. 8. 2013 a 26. – 30. 8. 2013
Lékárna Lada Adamov bude v období prázdnin otevřena do 15:00 hodin, od 22. července 
t. r. v pondělí a středu do 16:00 hodin.

Otevření koupaliště v roce 2013
Provozovatel koupaliště: ADAVAK, s.r.o., Adamov 
Odpovědná vedoucí: Marta Vrchovská
Zahájení provozní sezóny 2013:  pátek 28. 6. 2013
Ukončení provozní sezóny 2013:   neděle    1. 9. 2013
Otevírací doba: – v případě příznivých klimatických podmínek je otevřeno každý den 

 pondělí až neděle od 9:00 hodin – do 21:00 hodin
 – v případě nepříznivých klimatických podmínek, havárie či technické 

 poruchy je areál uzavřen.   
 Každý den, kdy je otevřeno, probíhá kondiční plavání.

Cena vstupného: 
Celodenní vstupné  – dospělí    50 Kč
Celodenní vstupné  – mládež do 18 let a důchodci  
    matka s kočárkem a s dětmi do 6 let  �0 Kč
Jednotné odpolední vstupné od 15:00 do 19:00 hodin  �0 Kč
K době kondičního plavání od 19:�0 hodin do �1:00 hodin    vstup zdarma
Ostatní povinnosti si lze přečíst v Návštěvním řádu koupaliště Adamov, který je vyvěšen v areálu 
koupaliště.

Bc. Jiří Charvát, MBA 
Jednatel společnosti
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Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

Vybrané události z května 2013 
konkrétně:

Během noční hlídkové činnosti zastavili stráž-
níci vozidlo, jehož řidič byl požádán o předložení 
dokladů potřebných k řízení. Při kontrole se uká-
zalo, že vozidlo má již přes rok propadlou STK 
a řidič si toho byl plně vědom. Strážníci celou 
věc zadokumentovali a oznámili k projednání 
příslušnému správnímu orgánu. 

Šokující nález oznámil strážníkům muž, kte-
rý si všimnul bezvládného těla ležícího v řece 
poblíž lesní cesty Svitavské. Strážník se ihned 
dostavil na místo, kde skutečně spatřil tělo uto-
nulé ženy zaklíněné v blízkosti vodní elektrárny. 
Bylo zřejmé, že již není v silách strážníka ženě 
pomoci, a proto byli na místo přivoláni členo-
vé HZS a Policie ČR, kteří si celou situaci převzali 
k dalšímu šetření. 

Na linku 112 oznámila mladá dívka, že je 
doma fyzicky týrána rodiči a žádala pomoc. 
Strážníkům byla informace předána a tito se ih-
ned dostavili k bytovému domu, kde se zkontak-
tovali s dívkou a dohlédli na to, aby se na místo 
dostavil orgán péče o dítě a celou záležitost peč-
livě prošetřil. Dívka byla předběžně umístěna do 
specializovaného zařízení pro děti a mládež.

Nemilé překvapení čekalo na sportovce, kte-
rý se vydal na místní tenisové kurty za účelem 
zvýšení své fyzické kondice. Při vstupu do budo-
vy u kurtů zjistil, že zde došlo k násilnému vnik-
nutí a na místě se nachází cizí muž. Tuto skuteč-









nost oznámil strážníkovi MP Adamov, který se 
dostavil na místo. Muže omezil na osobní svobo-
dě a jako osobu podezřelou ze spáchání trestné-
ho činu předal přivolané hlídce OO PČR Blansko. 

Strážníkům bylo oznámeno pracovnicí 
pečovatelské služby MěÚ Adamov, že z jedno-
ho z bytů na ulici Opletalova se ozývá volání 
o pomoc. Strážníci si na místo, z důvodu otevře-
ní dveří do bytu, vyžádali příjezd JSDH Adamov 
a HZS Blansko. V bytě byl nalezen starší muž, 
který upadl a bez cizí pomoci se nemohl zved-
nout zpět na nohy. K prověření zdravotního sta-
vu muže byla na místo přivolána ZZS Blansko 
a poté muže převezla na komplexní vyšetření.

V nočních hodinách spatřili strážníci vozidlo, 
jehož jízda byla poněkud nejistá. Strážníci se roz-
hodli vozidlo zastavit a řidiče požádali o před-
ložení patřičných dokladů a dále k provedení 
dechové zkoušky. Bylo zjištěno, že řidič si před 
jízdou dopřál alkoholický nápoj, který mu zved-
nul hladinu alkoholu v dechu na 0,37 promile. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Blansko, 
které byla celá věc předána k dalšímu opatření.  

V měsíci květnu byli strážníci nuceni provést 
odchyt čtyř volně se pohybujících psů, z nichž 
tři se vrátili zpět majiteli (po uhrazení pokuty za 
porušení vyhlášky města Adamova) a jeden byl 
převezen do útulku pro opuštěná a toulavá zví-
řata v Blansku. 

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov







Kampaň za zvýšení 
podílu tříděného odpadu

Recyklací k ochraně 
životního prostředí 

Environmentální 
vyúčtování za rok 2012

Občané naší obce již několik let zodpo-
vědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přes-
ně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik 
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze 
studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro 
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení. Opět jsme letos 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 drobných 
spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky 
nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologického zpracování či likvida-
ce. Výsledky studie byly prezentovány formou 
spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. 

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace 
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik 
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná led-
nice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyk-
laci jednoho notebooku dojde ke snížení spo-
třeby ropy, na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů 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 117 televizí, 287 
PC monitorů a 1 379 kg ostatních drobných 
elektrozařízení. Tím jsme uspořili 94,67 MWh 
elektřiny, 3561,68 litrů ropy, 444,15 m3 vody 
a 4,65 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili 
emise skleníkových plynů o 22,55 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů o 86,40 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 elek-
trické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si 
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak 
k ochraně životního prostředí, zaslouží obrov-
ský dík.

V měsíci červnu jsme se zaměřili na úspo-
ru objemu kontejneru na plasty a nápojové 
kartony. Všechny žluté (dříve zelené) kon-
tejnery, které slouží k odkládání použitých 
plastů a nápojových kartonů, jsou označeny 
nálepkami, které vyzývají k řádnému sešla-
pávání PET lahví a stlačení nápojových kar-
tonů. Tyto nálepky nám říkají, jak šetřit objem 
v kontejneru, aby nebyl vyvážen vzduch v lah-
vích a objem kontejnerů byl co nejvíce využit. 
Opět jsme provedli praktický pokus přímo na 
ulici. Vytipovali jsme plný kontejner na plas-
ty na ulici Neumannova. Záměrem této akce 
bylo ukázat, kolik místa se ušetří sešlápnutím 
všech PET lahví a nápojových kartonů, které 
se do kontejneru dostanou nedeformované. 
Jak je zřejmé z fotografií na webu, objem plas-
tů se v kontejneru zmenšil o cca 15 %. Kdyby 
byly všechny PET lahve sešlápnuté a nápojo-

vé kartony stlače-
né, nedocházelo by 
k přeplňování kon-
tejnerů, které jsou 
nejen nevzhledné, 
ale znemožňuje to 
také možnost další-
ho odkládání odpa-
dů. Od poctivého tří-
dění se rovněž odvíjí finanční odměny od spol. 
EKO-KOM, které se nemalou měrou podílí na 
tvorbě rozpočtu města. Čím více bude využit 
objem přistavených žlutých kontejnerů, tím 
vyšší bude výtěžnost a také finanční příspě-
vek, který bude dále využit ve prospěch odpa-
dového hospodářství města. 

Více na internetové adrese www.adamov.
cz/informace/zdrave-mesto/kampan_za_tri-
deni_odpadu/.
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Ochrana životního 
prostředí recyklací 

nefunkčních zářivek
Lidé dnes stále častěji odevzdávají 

vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyk-
laci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další 
osud? 

Zpětným odběrem a recyklací osvětlova-
cích zařízení se od roku 2005 zabývá nezis-
kový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace 
nefunkčních zářivek má dva velmi rozum-
né důvody. Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před nebezpečnou rtutí, kte-
rá je v těchto výrobcích v malém množství 
obsažena. Při vyšších koncentracích může 
tato jedovatá látka poškodit nejen životní 
prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvo-
dem je opětovné materiálové využití, jenž 
u zářivek v současnosti dosahuje 95 %. Využi-
tím recyklovaných materiálů při další výrobě 
se šetří přírodní zdroje surovin. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkč-
ní zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře firmy GAMA J+P, Kolonie 302 v provoz-
ní hodiny: PO, ST, PÁ od 10:00 do 18:00 hod 
mimo státem uznané svátky, nebo v obcho-
dě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných 
míst je EKOLAMP sváží do specializovaných 
recyklačních firem, v nichž jsou pro opětov-
né použití ze zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další 
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, 
např. pro součástky jízdních kol. Recyklova-
né plasty jsou dobrou surovinou pro zatrav-
ňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná 
rtuť je znovu využívána v průmyslové výro-
bě. Sklo se používá jako technický materi-
ál nebo v některých případech i pro výrobu 
nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMP se ročně recyk-
lují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete 
pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Recyklace tonerů a cartridgí
Ochrana životního prostředí a recyklace se 

stává součástí našeho každodenního života. 
Každoročně skončí na skládkách s nebezpeč-
ným odpadem, bez možnosti další recyklace, 
zhruba 500 milionů cartridgí a tonerů. Zprávy 
o globálních katastrofách jakými jsou úniky 
ropy se šíří rychlostí blesku, málokdo ale ví, 
že během výrobního procesu tonerové kazety 
se spotřebuje přibližně 3,5 litru ropy. Navzdo-
ry tomu většina cartridgí a tonerů končí na 
skládkách a jejich možná recyklace se potýká 
s nezájmem veřejnosti. 

Naše obec se 
nyní zapojila do 
nového ekologic-
kého programu 
spol. Cart4Future 
na sběr použitých 
cartridgí a tonerů. 
Cart4Future se na 
území celé České 
republiky zabývá 
sběrem, výkupem 

a ekologickou recyklací použitých inkousto-
vých cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. 
Pomocí sběrných boxů se tak snaží zjednodu-
šit podmínky recyklace nových materiálů. 

Sběrný box pro recyklaci je umístěn ve 
vestibulu Městského úřadu Adamov, Pod 
Horkou � a v Městském klubu mládeže, 
Družstevní 1.

Myslete ekologicky a odevzdávejte bez-
platně použité cartridge a tonery na vyhraze-
ných místech. Nevhazujte je do komunálního 
odpadu. 

Fakta: 
celková hmotnost vyhozených cartridgí 
a tonerů je stejná jako hmotnost 112 463 
osobních automobilů
plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery 
vyrobeny se rozkládají 450-1000 let
pokud všechny vyhozené cartridge a tonery 
poskládáte vedle sebe, obepnou 3x rovník
cartridge a tonery můžou být znovu použi-
ty až 4x
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•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, 6�9 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. 516 ��6 590 záznamník, 60� 518 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. 516 ��6 81�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA MKS:
Také během letošních prázdnin se můžete 
zúčastnit několika akcí, které pro vás připravu-
je MKS Adamov. V nabídce najdete také infor-
mace týkající se akcí poprázdninových, u kte-
rých je však krátká doba rezervace (vstupenky, 
termín apod).

1. července 2013  
Biskupský dvůr Brno  
začátek ve 20:30 hodin
Zájezd na muzikál  
„BARON TRENCK”
Původní historické drama vzniklé pří-
mo pro jedinečný prostor Biskupského 
dvora hodlá nejen využít jeho unikát-



27. července 2013

 PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
První prázdninový výlet nás zavede na zámek Linhartovy, jehož správcem je náš dlouholetý kamarád – Jaroslav Hrubý, učitel 
ZUŠ v Albrechticích, který spolu s dětmi v Adamově vystavoval svoje práce.

Kromě prohlídky tohoto zámku nás čeká návštěva soukromého muzea panenek a kočárků v Albrechticích, projížďka historickým 
vlakem z Třemešné do Osoblahy a návštěva Eldoráda v Hynčicích. 

ELDORÁDO V HYNČICÍCH: Zahradní galérie betonových skulptur pravěkých ještěrů v životní velikosti, pohádkových postavi-
ček a zvířat. Uvidíte zde unikátní ukázku lidového umění a tvořivosti. Vrátíte se zde do doby pravěké mezi různé druhy dinosau-
rů, brontosaurů a dalších ještěrů žijících v době dávno minulé. A vězte, že jejich obří rozměry Vás očarují. Mimo těchto obyvatel 
Eldoráda tu najdete pohádkové postavičky (Sněhurka, červená Karkulka ..) současná zvířata, pravěká jeskyně aj..
ZÁMEK LINHARTOVY: Linhartovský zámek byl vybudován ve druhé polovině 16. století přestavbou linhartovské tvrze na rene-
sanční sídlo a za dobu svojí existence několikrát zchátral, aby byl v současnosti postupně rekonstruován. 
SLEZSKÁ ÚZKOKOLEJKA: Malebnou krajinou osoblažského výběžku se klikatí dvacet kilometrů dlouhá úzkokolejka. Jízda po 
trati z Třemešné do Osoblahy je zážitkem hlavně o prázdninových víkendech. 
SOUKROMÉ MUZEUM PANENEK A KOČÁRKŮ: V Albrechticích si manželé Břicháčkovi zřídIli minimuzeum panenek a kočárků. 
K prohlídce, které za to určitě stojí, stačí 20 minut.

Bližší informace při přihlášení: termín: do 10. 7. 2013 na tel. č. 607 518 104 nebo prostřednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.
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ních dispozic a magické atmosféry 
– přichází i s látkou, která se právě do 
jeho prostor nanejvýš hodí. Tělo hrdiny 
naší inscenace, legendárního vojevůd-
ce rakouské armády Františka Trencka, 
totiž odpočívá jen několik desítek met-
rů od Biskupského dvora, v kapucínské 
kryptě kostela Nalezení svatého Kříže. 
V hlavní roli se představí Petr Štěpán.

12. července 2013 
v 17:00 hodin
V. ROČNÍK ADAMOVSKÉHO 
MEDOBRANÍ S RUDOLFEM 
A ZDENOU RYBÁŘOVÝMI 
A ALENOU A LUBOŠEM 
BUCHTOVÝMI
Už popáté vás zveme na medobraní, 
kde vás manželé Rybářovi zasvětí do 
tajů výroby medu a včelaření, které je 
navíc spojeno s ochutnávkou medu 
a medoviny a letos poprvé i zdobením 
perníčků pod vedením majitelů firmy 



Luna Adamov – Alenou a Lubošem 
Buchtovými. Přihlášky a bližší informa-
ce na tel. č. 607 518 104 nebo prostřed-
nictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz 
do 8. července t. r.

21. července 2013  
sál MKS Adamov  
od 18:00 do 20:00 hodin
PRÁZDNINOVÁ 
DVOUHODINOVKA S HELENOU ...
Pro všechny ženy a slečny, kterým 
o prázdninách chybí pravidelné cvičení 
s Helenou, je připraveno nedělní pod-
večerní cvičení. Nezapomeňte se včas 
přihlásit, jen tak si zajistíte, že se akce 
uskuteční.
Vstupné: 70 Kč. Termín pro přihlášení 
je do 15. července t. r. prostřednictvím 
e-mailu mks@mks-adamov.cz.

2. srpna 2013 
Divadlo Radost Brno 
začátek ve 20:30 hodin
ZÁJEZD DO DIVADLA RADOST 
V BRNĚ NA PŘEDSTAVENÍ 
„LUMPACIVAGABUNDUS – 
ANEB ROZVERNÝ TROJLÍSTEK“
Představení je hráno na venkovní scéně 
a je určeno větším dětem i dospělým 
všeho věku. Přihlášky do 10. 7. 2013 na 
tel. č. 607 518 104 nebo prostřednic-
tvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.

červenec, srpen 2013
NÁVŠTĚVA LETNÍHO KINA 
V LYSICÍCH NEBO BOSKOVICÍCH







10. srpna 2013

DRUHÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRO MALÉ I VELKÉ CESTOVATELE
... nás zavede do Valtic, kde byla v květnu t. r. otevřena nevšední turistická atrakce - Stezka bosou 
nohou. V ČR je to rarita, v Německu a Rakousku jsou takové stezky (Barfußweg) oblíbené. Trasa o dél-
ce necelých 5 km povede ze sousední rakouské obce Schrattenberg k Valticím - k romantické stavbě 
Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko - valtického areálu. Po cestě nás čeká celkem 9 zastávek, na 
kterých se návštěvníci mohou projít bosi po kůře, šiškách, písku, kamenech. Balancovat na vratkém 
mostě z dřevěných trámů, odpočinout si na dřevěných lehátkách a kochat se pohledem do široké-
ho okolí z nejvyššího místa - kopce Homole. Děti se mohou sklouznout na přírodní skluzavce. Chůzí 
bosou nohou po různých přírodních materiálech mají být zprostředkovány zvláštní smyslové vjemy. 
Kdo bude chtít, může si na přírodním grilu připravit něco z přinesených zásob.
Kromě bosé stezky navštívíme Národní zemědělské muzeum ve Valticích, kde v době našeho výletu probíhá hned trojice výstav - výstava 
o kráse japonských zahrad a umění origami, unikátní výstava o světě, o kterém jste si možná mysleli, že už neexistuje (tropický prales, nej-
větší sklípkani, nejjedovatější hadi, stromová chýše, rituální tote-
my) a výstava o fauně a flóře tropického pásu. A nedaleko Valtic 
najdeme i skvělou bobovou dráhu, která měla u účastníků loňské-
ho výletu velký úspěch. 
I tentokrát je však nutné se přihlásit nejpozději do �0. července �01�. 

25. července 2013 
Městské kulturní středisko Adamov  
v 17:30 hodin

„JÓ TŘEŠNĚ ZRÁLY – ANEB 
VZPOMÍNKY NA KOVBOJE ...“
Přijměte pozvání na vzpomínkový pořad 
věnovaný charismatickému Waldemaru 
Matuškovi, rodákovi z Košic, který vám 
nabídne si při povídání o práci i soukro-
mí a písničkách W. M. zavzpomínat na 
tuto pěveckou legendu.

Rezervace vstupenek na tel. č. 
607 518 104 nebo prostřednictvím e-
mailu mks@mks-adamov.cz do 20. čer-
vence t. r. Vstupné: 50 Kč
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Z důvodu, kdy v době uzávěrky Zpra-
vodaje nebyly známy plány filmových 
představení v letních kinech našeho 
regionu, budete o slíbených návště-
vách letních scén informováni pro-
střednictvím plakátů a městského 
rozhlasu. 

LÁKÁ VÁS NÁVŠTĚVA „STUDIA YPSI-
LON V PRAZE?“
Pro zájemce o návštěvu „Ypsilonky“ 
máme nabídku účasti na připravova-
ném zájezdu do Prahy v neděli 29. září 
t. r. Po individuální prohlídce Prahy nav-
štívíme od 19:30 hodin představení
„Prodaná nevěsta – aneb pojď 
domů, ona brečí“. 
Autoři: Bedřich Smetana, Jan Schmid, 
Miroslav Kořínek
Režie: Jan Schmid
Hrají: Marek Eben, Jaroslava Kret-
schmerová, Jiří Lábus, Jana Synková, 
Petr Vršek, Zuzana Měsíčková, Renata 
Rychlá, Jiřina Vacková, Martin Janouš, 
Jan Jiráň, Miroslav Kořínek, Daniel Šváb, 
Roman Mrázik a Petr Vacek
Kultovné ypsilonská inscenace                                               
Kultovní ypsilonkovská inscenace 
- Jeníkův dobrý původ jako kapitál 
čili jak výhodně a včas prodat nevěs-
tu a ještě se stát správcem. Všechno 
se sice trochu poplete, jelikož se hraje 
s Antonínem Dvořákem v patách, ale 
nakonec to dopadne, jak má v Prodan-
ce být.
Přihlášky: do 10. července t. r.  
Cena zájezdu: 750 Kč



vází pověst hry, „po níž šílí celá Paříž“, 
abych přesně ocitoval francouzské 
zdroje. Když jsme se na představení při-
jeli podívat do Théâtre des Variétés, na 
vlastní oči jsme se přesvědčili, že tento 
slogan není ani trochu nadnesený, 
říká producent a majitel Divadla Kalich 
Michal Kocourek. Cena zájezdu: 410 Kč, 
přihlášky jen do 10. července t. r.

Zájezd do Prahy na muzikál BÍDNÍCI,
uváděný v GoJa Music Hall Praha 5. 10. 
2013 ve 14:00 hod. Pokud vás neláká 
muzikál Bídníci, můžete ve stejném 
termínu navštívit muzikál M. Davida 
MATA HARI, který bude mít premiéru 
v září t. r. v divadle Broadway v Praze.

Koncert Lucie Bílé – ČERNOBÍLÉ 
TURNÉ,
a to 27. října 2013 v Kajot aréně Brno 
v 19:00 hod.





Hnízdil, J.: Bolesti zad
McGee, P.: Jak si nedělat starosti
Šťovíček, J.: Afrikou od severu k jihu I. a II.
Knihy českých autorů:
Pawlowská, H.: Strašná nádhera 
Váňová, M.. Náhoda nebo osud
Křesťan, R.: Co mají Skotové pod sukní
Katalpa, J.: Němci
Holcová, M.: Přezrálé broskve
Mlynářová, M.: Asi nejsem ženská
Hakl, E.: Skutečná událost

Světoví autoři:
Ebertová, S.: Tajemství porodní báby I. až V. díl
Hofmannová, C.: Afrika, má láska
Mitchell, D.: Atlas mraků
Rowlingová, J. K.: Prázdné místo 
Gideon, M.: Manželka 22
Deaver, J.: Tvůj stín
Kepler, L.. Svědkyně ohně
Frenchová, T.: Ztracený přístav
Dirie, W.: Svítání na poušti

Slova pro 
povzbuzení

Nejsem asi sám, kdo už něco slyšel o Adop-
ci na dálku a možná se najde i dost těch, kteří 
tuto charitativní akci podporují. Charita Pra-
ha díky svým kontaktům ve světové síti Cha-
ritas internationalis už před lety vynalezla 
možnost vytipovat v některých zemích, jako 
Indie a Uganda děti – školáky, které by někdo 
od nás chtěl podporovat v jejich studiu. Už 
na základní škole totiž tyto děti nemají často 
šanci zvládnout docházku jen proto, že jejich 
rodiče nemají dost prostředků na zaplacení 
školních výdajů a nebo proto, že jsou sirotky. 

Na podobnou situaci jsme narazili i v rela-
tivně nedaleké Albánii, kde na jedné ze 
základních škol v chudém podhůří dělá ředi-
telku mladá řeholní sestra z brněnska. Ode-
šla tam před lety, aby pomáhala zajišťovat 
základní vzdělání i důležitou výchovu pro 
děti z chudých rodin. V Albánii totiž po pádu 
komunistického režimu zkolaboval i státní 
školský systém. Proto situaci mnohdy zachra-
ňují církevní školy, které, i když žijí „z ruky do 
huby,“ dělají pro děti, co je v jejich silách. Loni 
i letos jsme jí tam poslali nemalou částku, do 
které přispěli i mladí. 

Albánie, Indie i Uganda mají v tomto duchu 
společného jednoho jmenovatele: děti, které 
touží po vzdělání, aby mohly pracovat a živit 
jednou svou rodinu. Je to samozřejmost?

„Nevím, asi bychom jim měli takové děti 
závidět,“ povzdechl si mně jeden tatínek poté, 
co se ho jeho malý syn zeptal: „Tati, jak se dají 
sehnat peníze na mobil?“ … „V jeho věku jsem 
věděl, že jedině brigádou.“ Pokýval jsem na 
souhlas a cestou domů jsem u nádraží zahlédl 
skupinku školáků, jak si vesele připalují.

Jiří Kaňa 

Po prázdninách se můžete těšit 
na ...

Návštěvu KAVÁRNY POTMĚ 
– připravujeme na 4. září t. r., kdy bude 
kavárně v Brně, u galarie Vaňkovka. Pro 
naši skupinu je rezervováno posezení 
od 17:00 hodin.

Návštěvu divadla Bolka Polívky 
v Brně, představení Sbohem, zůstá-
vám ... (19. října 2013)
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel 
Zedníček, Jaromír Dulava aj. 
K představení: Komediální hit součas-
né Paříže z pera populární francouzské 
herečky, scénáristky a režisérky Isabelly 
Mergaultové má v Divadle Kalich čes-
kou premiéru. Sbohem, zůstávám! pro-





Pozdrav a přání 
brzkého uzdravení

Pro všechny, kdo jste se těšili na další 
vlastivědný výlet s našim věrným a dlou-
holetým průvdocem Ing. Jiřím Truhlářem, 
mám špatnou zprávu. Z důvodu proděla-
né operace a v současné době probíha-
jící rekonvalescence si musíme na výlet 
počkat až do září t. r.

Přeji proto touto cestou Ing. Truhlářo-
vi brzké uzdravení a těšíme se na setkání 
i na další výlety na podzim tohoto roku.

Jitka Králíčková MKS Adamov  
+ všichni věrní výletníci

UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
V DOBĚ PRÁZDNIN

Knihovna MKS bude uzavřena v době od 
22. 07. do 18. 08 2013.

Z nabídky nových knih:
Naučná literatura:
Cibulka, A.: Černobílé idoly I. a II.
Kovařík, P.: Putování s knihou
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Významná výročí 
Mgr. Alena Ambrožová - 80. narozeniny

Narodila se 13. července 1933 v Rájci nad 
Svitavou. Po středoškolských studiích na 
gymnáziu v Brně a Blansku nastoupila v roce 
1952 v Mikulovicích u Jeseníku jako učitel-
ka. V roce 1954 přestoupila na základní školu 
v Adamově, kde učila do roku 1962. Dálkově 
vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze a dosáhla titulu Mgr. V letech 
1962 - 1977 učila na Střední pedagogické ško-
le v Boskovicích, kam denně dojížděla. V roce 
1977 nastoupila na Střední odborné učiliště 
v Adamově, učila na Horce v Adamově I. Učila 
zde až do odchodu do důchodu v roce 1991. 
Na všech školách mimo hlavní předměty ruš-
tinu a češtinu učila i další předměty.

V mládí byla velká sportovkyně – provozo-
vala téměř všechny sporty jako lehkou atleti-
ku, plavání, gymnastiku apod. Také na Střední 
pedagogické škole v Boskovicích a na Střed-
ním odborném učilišti v Adamově učila tělo-
cvik. V roce 1991 odešla do důchodu. Ve svých 
67 letech, již jako důchodkyně, se ještě na čas 
vrátila učit na své bývalé pracoviště – Střední 
pedagogickou školu v Boskovicích.

V roce 1958 se provdala za učitele Jiřího 
Ambrože, který byl v tom roce jmenován ředi-
telem na prvním stupni základní školy v Ada-
mově III. Na tomto místě setrval až do odcho-
du do důchodu v roce 1991. V manželství se 
jim narodily dvě děti – dcera Hana v r. 1959 

a syn Jiří v r. 1965. Obě děti mají vysokoškol-
ské vzdělání. Dcera je zemědělskou inženýr-
kou a bydlí v Blansku, syn je pedagog a bydlí 
v Adamově. V důchodě žijí manželé Ambrožo-
vi převážně na chalupě ve Světlé u Boskovic, 
odkud pochází manžel paní Aleny.

Mgr. Aleně Ambrožové k jejímu význam-
nému jubileu přejí všechno nejlepší, hodně 
zdraví a spokojenosti do dalších let bývalí žáci 
a studenti, bývalé kolegyně a kolegové, přá-
telé a známí.

MK

Marie Čapková – 100. výročí narození

Marie Čapková se narodila 12. červen-
ce 1913 v Olomučanech. Po narození se 
s maminkou vrátila k otci do Vídně, kde tehdy 
rodina žila. Marie měla ještě o dva roky mladší 
sestru. Po vychození školy se učila v hotelu ve 
Vídni kuchařskému umění. V 17 letech se vrá-
tila na rodnou Moravu ke své tetě paní Anně 
Štěpánkové do Josefova. Štěpánkovi tehdy 
provozovali pohostinství ve Švýcarně. Marie 

zde zůstala natrvalo. Seznámila se s Vladimí-
rem Čapkou a založili rodinu. Narodily se jim 
tři děti (Jana – nar. 1931, Vladimír – nar. 1933, 
Eliška – nar. 1940). 

V roce 1951 nastoupila Marie do adamov-
ského závodu. Pracovala v odd. ZS a později 
v řezárně až do odchodu do důchodu. Byla 
veřejně činná, pracovala v odborech, byla 
členkou divadelního kroužku při závodním 
klubu, pracovala v ženském hnutí apod. Ved-
la bufet v Josefově, který byl ve správě závod-
ního klubu Adamovských strojíren. Dovedla 
vytvořit příjemnou atmosféru, a tak posezení 
u ní v bufetu bylo hojně navštěvováno přáte-
li, adamovskými občany i turisty. Někdy pro-
vázela i návštěvy v technickém (Železářském) 
muzeu v „Kameňáku“ v Josefově. 

Marie Čapková byla veselá, společenská, 
milá, příjemná, kamarádská a obětavá. Zemře-
la náhle 15. února 1990 v Josefově. Vzpomínají 
na ni mimo rodinu i přátelé a známí. Čest její 
památce.

MK

Vzpomínka
Nikdy už maminko, nikdy nám neporadíš,
nikdy se neusměješ, vnoučata nepohladíš.
V tichosti hřbitova stromy lkají,
na tebe děti i vnoučata vzpomínají.
Dne 16. srpna t. r. uplyne 30 let od chvíle, 
co nás navždy opustila naše drahá mamin-
ka a babička paní Bohumila Reinischová. 
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Dne 21. července t. r. uplynulo 10 let od 
úmrtí pana Josefa Drbala, dlouholetého 
velitele Sboru dobrovolných hasičů Ada-
mova. Praci v požární ochraně se věno-
val celý život na místní, okresní a krajské 
úrovni. Obdržel všechna svazová vyzna-
menání a jako jeden z prvních i řád sv. 
Floriána, nejvyšší hasičské vyznamenání. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi milou 
vzpomínku. 
Manželka a děti s rodinami.
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Dva dny na 
Švýcárně

V pondělí 10. června t. r. se ve školních 
šatnách začaly scházet děti z přípravné, 
z první, z druhé, z třetí i čtvrté třídy. Na 
tom by nebylo nic zas až tak podivného, 
kdyby na zádech měly aktovky. Tentokrát 
měly děti na zádech batůžky s velkou sva-
činou, pyžamkem, náhradním oblečením, 
kartáčkem na zuby a samozřejmě taky 
s plyšákem, aby v noci nebylo smutno. 
Vyrazili jsme totiž na dvoudenní pobyt na 
Švýcárnu – ti větší pěšky, ti menší auto-
busem. A protože někteří měli zavazadla 
pomalu větší, než oni sami, nabídli nám 
ochotní rodiče, že nám naše zavazadla 
odvezou autem, takže se všem cestovalo 
nadmíru pohodlně. 

Po příchodu na Švýcárnu jsme se nej-
dříve ubytovali. Na ty menší děti čekaly 
krásné malé pokojíčky s postýlkou, ti vět-
ší přespávali ve společenské místnosti ve 
svých spacácích. Jakmile jsme se ubytova-
li, mohli jsme začít s programem – „Cesta 
za keramikou“ – kterou pro nás na Švý-
cárně připravili. Děti si během dvou dnů 
vyzkoušely, jak se pracuje s hlínou. Zkusily 
si vyrobit pravěkou hračku – zvířátko, mis-
ku na jídlo nebo pití, točit na hrnčířském 
kruhu …. meze se nekladly ani vlastní fan-
tazii, takže vznikaly zajímavé výtvory. 

Po večeři, kterou jsme si společně 
všichni nachystali, nás čekalo ještě několik 
her venku a potom už ukládání do postý-
lek. Všichni byli znaveni spoustou zážitků, 
takže většina usnula, jako by je do vody 
hodili. Ráno jsme si uvařili čaj a nasnídali 
se. Po dokončení rozdělané práce jsme se 
vydali na oběd zpět do školy.

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem rodičům, kteří se podíleli svojí 
pomocí na této vydařené akci. 

Mgr. Helena Ličková

Pasování na čtenáře v 1.B

Ze školních tříd

„ Abeceda to je věda, bez ní se žít pro-
stě nedá.“ ... zaznělo 6. 6. 2013 odpoled-
ne ze třídy 1. B. Tato písnička s básničkami 
odstartovala krásné odpoledne, kdy prv-
ňáčci na ZŠ na Komenského ulici v Ada-
mově ukazovali rodičům, hostům i kama-
rádům, jak během deseti měsíců školní 
docházky zvládli čtení.

Na slavnost přišla prvňáčky pozdravit 
i paní zástupkyně ředitele J. Šmerdová 
a zástupkyně 9.A jako patronátní třídy.

Školní rok utekl jako voda a z vykule-
ných dětí, které v září zahajovaly školní 
docházku, jsou již zdatní čtenáři. Čtenář-
ské dovednosti a vztah k psanému textu 
jim mimo jiné pomáhali utvářet i žáci devá-
tého ročníku, kteří v rámci projektu Čteme 
spolu, chodili během roku do 1. třídy před-
čítat pohádky a prvňáčci naopak četli zase 
jim. Za tuto spolupráci si deváťáci i jejich 
učitelé zaslouží velké poděkování. 

Na slavnost pasování si děti pak pro 
posluchače připravily čtení dvou pohá-
dek. První byla pohádka O slepičce, druhá 
O Budulínkovi. 

 Všechny děti zvládly svůj úkol bez-
chybně a za to je čekalo velké překvapení. 
Po slavnostních fanfárách přišla do třídy 
rytířka Simona, která každého prvňáč-
ka pasovala do řádu čtenářů. Děti také 
obdržely šerpu a diplom na památku, prů-
kazku do školní knihovny a spoustu krás-
ných dárečků.

Po slavnostním ceremoniálu jsme pak 
společně všichni odešli do školní druži-
ny, kde si pro nás maminky nachystaly 
výborné pohoštění. Pochutnávali jsme si 
na vynikajících větrníčcích, chlebíčcích, 
pernících, slaných pochutinkách, ovoci 
a nechybělo ani šampaňské na přípitek.

Bylo to krásné odpoledne, které se 
velmi vydařilo a doufám, že pro všech-
ny zúčastněné bylo velmi přijemným 
a nezapomenutelným zážitkem. V závěru 
chci ještě poděkovat všem rodičům, kte-
ří se podíleli občerstvením i dárečky. Díky 
tomu byl tento den pro děti ještě slav-
nostnějším.

Mgr. Ilona Martochová
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Westernové městečko Šiklův Mlýn
Ve středu ráno 12. 6. 2013 nastoupili 

žáci čtyř tříd prvního stupně základní školy 
z ulice Komenského do autobusu a vyda-
li se na Českomoravskou vysočinu. Cílem 
jejich cesty bylo Westernové městečko Šik-
lův Mlýn. To se nachází u Zvole nad Pern-
štejnem a je největším stylovým wester-
novým areálem v České republice vybudo-
vaným v malebném údolí říčky Bobrůvky, 
který poskytuje pro své dětské návštěvníky 
spoustu zábavně vzdělávacích programů 
zaměřených na rozvoj přirozené aktivity 
i kreativity. 

Cesta probíhala celkem hladce, zdržela 
nás pouze nepatrná objížďka a než jsme 
se nadáli, objevila se před námi velká brá-
na upozorňující nás na westernový are-
ál. Hned u vstupu dostala každá třída za 
úkol zodpovědět několik otázek, které byly 
ukryty v areálu. To se nám společnými sila-
mi i podařilo, a tak jsme se mohli vydat na 
obhlídku indiánské vesnice. Po prohlídce 
a společném fotu u totemu, jsme zamíři-
li na náměstí plném stylových obchůdků, 
kaváren i barů Amerického západu 19. sto-
letí. Měli jsme namířeno i na vláček Union 

Pacifik, ale ten měl poruchu, a tak byl mimo 
provoz. Následovalo ještě představení 
v přírodním amfiteátru s názornou ukáz-
kou práce s lasem a kolty. Hned po před-
stavení nastal všemi žáky toužebně oče-
kávaný rozchod, hodina volné zábavy, kdy 
si mohli vyzkoušet jízdu na koni, elektric-

kém býku, zaskákat si na skákacím hradu či 
shlédnout ZOO Divokého západu.  

Program byl tak nabitý, že jsme si ani 
nevšimli, jak ten čas rychle ubíhá. Byl tu 
odjezd a my se museli rozloučit, ale již nyní 
se těšíme na návštěvu příští.

Sportovní den
V pátek 31. května 2013 proběhl na naší 

škole sportovní den. Tento den se konal 
u příležitosti Dne bez tabáku. Počasí nám 

nepřálo, proto se akce konala na chodbách 
školy a v tělocvičně. Letos se ho zúčastni-
li žáci všech tříd. Přišla i mateřská škola. 

Organizace soutěží pro děti a mladší žáky 
se ujali členové Komise Projektu Zdravé 
město Adamov a místní Agendy 21.

Děti z I. stupně soutěžily v šesti disci-
plínách – hod míčkem na láhve, obíhání 
kuželek s floorbalovou hokejkou a míč-
kem, stavění kelímků – na čas, přetahování 
lanem, hod míčku do krbu a do sítě. Nej-
více se dětem líbila disciplína ve stavění 
kelímků do pyramidy a přetahování lanem. 
Děti za každou splněnou disciplínu dostaly 
sladkou odměnu.

Žáci II. stupně byli rozděleni do tří sku-
pin. Jedna se zabývala míčovými hrami, 
druhá měla turnaj ve stolním tenise a žá-
ci třetí skupiny jeli do Blanska trénovat na 
bowling. Ti nejlepší z nich se 5. června t. r. 
zúčastnili okresní soutěže.

Sportovní den proběhl ke spokojenosti 
všech zúčastněných a bez žádných kom-
plikací a problémů. Moc děkujeme všem 
organizátorům.

Mgr. Martina Belžíková
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Kam se dostali deváťáci
V letošním školním roce 2012/2013 splnilo 

povinnou školní docházku dvacet čtyři žáků 
9.A a jedna žákyně 8.A. Všichni po prázdni-
nách nastoupí na zvolenou střední školu, což 
je skvělá zpráva. V lednu se tři deváťáci (1 dív-
ka a dva chlapci) úspěšně podrobili talento-
vým zkouškám a byli přijati na školy s umě-
leckým zaměřením. Další žáci uspěli v prvním 
dubnovém kole přijímacího řízení na střední 
školy a byli přijati na zvolený studijní nebo 
učební obor. Dvě žákyně byly přijaty v květ-
nu po druhém kole přijímacího řízení. Většina 
žáků má před sebou čtyři roky studia na matu-
ritním oboru, pět žáků se rozhodlo pro učební 

obory. Konkrétní přehled zvolených středních 
škol uvádí následující tabulka. Nejžádanějším 
studijním oborem jsou u našich žáků tradičně 
informační technologie.

Také z pátého ročníku vycházejí dva žáci, 
kteří budou pokračovat ve studiu na osmile-
tém gymnáziu. Každoroční úspěšnost našich 
žáků v přijímacím řízení na střední školy je 
také důkazem toho, že je naši učitelé dokázali 
dobře připravit na jejich první a důležitý krok 
za dalším vzděláváním. Teď už je to na budou-
cích studentech, jak na své cestě za vzděláním 
uspějí. Přejme jim proto hodně štěstí!

PaedDr. D. Hodaňová, výchovná poradkyně

Název střední školy Počet přijatých žáků

gymnázia čtyřletá 0

gymnázia osmiletá (z 5.ročníku) 1

obchodní akademie 2

střední zdravotnické školy 3

střední průmyslové školy 3

střední školy s uměleckým zaměřením (talentové zkoušky) 3

střední odborná učiliště (maturitní obor) 5

střední odborná učiliště (výuční list) 5

odborná učiliště 2

Mateřská škola P. Jilemnického, Adamov 
Třídění odpadu v MŠ

V minulém Zpravodaji jsme si přečetli, 
jak důležité je třídit komunální odpad nejen 
z ekologického hlediska, ale i ekonomického. 
V mateřské škole máme menší barevné kontej-
nery a tašky, které nám usnadní třídit odpad. 
Této činnosti se v naší MŠ věnujeme již něko-
lik let. Když modrou tašku naplníme papírem 

a žlutou plastem, jdeme vyhledat patřičné 
kontejnery v ulicích města a do nich vysypeme 
„náš“ tříděný odpad. V rámci enviromentální 
výchovy chceme tak i malé děti vést k ochraně 
životního prostředí. Věříme, že si návyky získa-
né v MŠ přenesou i do svých domovů. 

Kolektiv dětí a učitelek MŠ Ptačina

Život v rybníce
Dne 6. 6. 2013 jsme se školou jeli do brněn-

ského vzdělávacího střediska Lipka, které se 
nachází na ulici Lipová. Jeli jsme na výukový 
program „Život v rybníce,“ kterým nás prováze-
la dvojice učitelů Jirka a Blanka. 

Na úvod nám pouštěli nahrávky vody a my 
jsme se zavřenýma očima měli hádat, kde byl 
tento zvuk nahrán a za jakých okolností. O těch-
to zvucích jsme krátce debatovali a říkali své 
názory. Poté jsme se pomocí modrých a bílých 
kuliček, které jsme losovali z pytlíku, rozdělili na 
dvě skupiny. První skupina šla ven k rybníčku, 
kde lovila živočichy, které později pozorovala. 
Podle určovacích klíčů se snažili zjistit jakého 
živočicha chytli. Jakmile zjistili u všech živoči-
chů, které našli jejich totožnost, dali je zpět do 
kbelíku. Poté všichni všechny vrátili do vody. 
Nesměli jsme je tam lít z příliš velké výšky, aby-
chom jim neublížili.

Mezitím co první skupina byla venku, my 
jsme uvnitř rozeznávali živočichy a rostliny 
pocházející od rybníka. Byli namalovaní na 
plátně a my jsme k nim přiřazovali žluté kar-
tičky s názvem určité rostliny či tvora. Vysvětlili 
jsme si, proč tam žijí a co potřebují. 

Potom jsme se dostali k pokusům s tep-
lou a horkou vodou. Do lahviček jsme nabra-
li studenu a teplou vodu. Do lahvičky s teplou 
vodou jsme nalili červenou a do lahvičky se 
studenou jsme nalili modrou barvu. Když jsme 
lahvičku se studenou vodou pustili do skleni-
ce s teplou vodou, studená se držela u spodu 
sklenice a teplá voda se rozptýlila po sklenici. 
Hned na to jsme šli zkoušet „pevnost“ vody, a to 
tak, že jsme na ni opatrně položili kancelářskou 
sponku a nebo nějaké haléře.

Uteklo to velice rychle a měli jsme měli pře-
stávku, po které jsme se vyměnili - to zname-
nalo, že jsme šli konečně ven a dělali jsme to 
stejné co první skupina. Na závěr výukového 
programu jsme si všichni společně pouštěli film 
o malých organismech v přírodě. Celkově se mi 
program líbil, ale nejvíce mne zaujalo, když 
jsme pomocí klíče zjišťovali totožnost organis-
mů. Například my jsme našli larvu motýlice.

Jakub Malák, 7.A
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Profesní rozvoj pedagogických pracovníků ZŠ A MŠ Adamov
ZŠ a MŠ Adamov během uplynulého 

školního roku 2012/13 realizovala projekt 
s názvem „Profesní rozvoj pedagogických 
pracovníků ZŠ a MŠ Adamov“, na který získala 
dotaci v rámci operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost, jenž je finan-
cován z fondů ESF a státního rozpočtu ČR. 
Díky tomuto projektu získala adamovská ško-
la dotaci přesahující 1,3 mil.Kč.

Projekt, který byl realizován od 1.7.2012 do 
30.6.2013, měl za cíl podpořit profesní rozvoj 
a zvýšit odborné kompetence všech 24 peda-
gogických pracovníků školy v problematikách 
kurikulární reformy, využívání ICT ve výuce 
a v cizích jazycích. 

Část finančních prostředků cca ve výši 370 
tis. Kč byla využita na pořízení hardwarového 
a softwarového vybavení (včetně e-learningo-
vého prostředí) pro potřeby pedagogů. Byla 
zakoupena interaktivní tabule, 4 notebooky, 
fotoaparát a tiskárna. Též bylo pořízeno něko-
lik licencí na zajímavé programy, např. Adobe 
Photoshop nebo CorelDRAW. Snahou vedení 
školy i všech pedagogů bylo a stále je zefek-
tivnit výuku využíváním ICT a počítačových 
programů k tvorbě výukových materiálů. 
Pedagogové mohou využívat ve výuce vlast-
ní prezentace a podklady, schémata, nákresy, 
testové a cvičební materiály vytvořené pomo-
cí PC. Zároveň je cílem naučit pedagogy začle-
nit interaktivní tabuli do výuky, umět ji samo-

statně ovládat, kreativně s ní pracovat a aktiv-
ně zapojit do činnosti i žáky.

Jedním z vrcholů celého projektu pak bylo 
vytvoření e-learningového kurzu „Úspěš-
ným hodnocením k efektivní koncepci školy“ 
a následná žádost na MŠMT o jeho akreditaci 
pro další vzdělávání pedagogických pracov-
níků. Po skončení projektu bude e-learnin-
gové prostředí sloužit všem pedagogům jako 
významný podpůrný prostředek jejich práce 
(pozn. - E-learning je vzdělávací proces využí-
vající informační a komunikační technologie 
k tvorbě kurzů, ke sdílení výukových materiá-
lů, komunikaci mezi žáky a pedagogy apod).

K dosažení cíle projektu, tzn. k podpoře 
profesního rozvoje a odborných kompetencí, 
bylo realizováno 15 prezenčních kurzů. V prv-
ní řadě se jednalo o kurzy z oblasti IT, kde se 
pedagogové zdokonalovali v práci s inter-
aktivní tabulí, ve využívání výše zmíněných 
programů a také programů balíčku MS Office 
(Excel, PowerPoint). Druhou skupinou kurzů 
pak byly kurzy věnované rozvoji a zdokona-
lení v dalších oblastech ovlivňujících kvali-
tu a efektivitu vzdělávání. Pedagogové byli 
seznámeni s novými metodami a formami 
práce, byla podpořena jejich kreativita, uči-
li se zvládat a využívat při své práci emoce, 
jednat asertivně, eliminovat nadměrný stres, 
předcházet syndromu vyhoření a účinně řešit 
obtížné situace a konflikty. Jednalo se tedy 

o činnosti, se kterými se každý pedagog setká-
vá takřka denně.

Další klíčovou aktivitou projektu bylo pro-
hloubení jazykových znalostí pedagogů. Pří-
mo ve škole probíhaly dlouhodobé jazykové 
kurzy anglického, ruského a německého jazy-
ka úrovni B1 (středně pokročilí) pod vede-
ním odborných jazykových lektorů. Zámě-
rem bylo, aby pedagogové mohli vyhledávat 
odborné informace v cizojazyčných zdrojích 
a komunikovat se zahraničními kolegy.

Během školního roku 2012/13 věnovali 
tedy pedagogové ZŠ a MŠ Adamov nad rámec 
svých běžných povinností skoro 2 000 hodin 
svému sebevzdělávání. Průměrně jeden peda-
gog absolvoval cca 80 hod., o další práci koor-
dinátora projektu, finančního manažera pro-
jektu a metodika e-learningu ani nemluvě.

Vedení i zaměstnanci Základní školy 
a mateřské školy Adamov, příspěvkové orga-
nizace, si uvědomují nutnost modernizace 
výukových postupů a potřebu stálého zdo-
konalování a sebevzdělávání, jejichž výsled-
kem pak je kvalitnější a kreativnější výuka. 
Stejně tak si vedení školy uvědomuje neustálý 
pokrok v oblasti ICT a nutnost držet krok s no-
vými technologiemi. Díky několika projektům 
financovaným z fondů ESF i vstřícnosti Měs-
ta Adamov patří základní škola v Adamově 
v oblasti ICT k nadstandardně vybaveným. 

Mgr. Stanislav Tůma, koordinátor projektu

Základní škola Ronovká 12, Adamov 
Pohár krále Jiřího z Kunštátu

Ve středu 5. června t. r. se 22 dětí prvního 
stupně zúčastnilo atletického víceboje základ-
ních škol okresu Blansko o pohár krále Jiřího 
z Kunštátu. Soutěž byla určena pro žáky druhé-
ho až pátého ročníku a závodilo se v běhu na 50 
m, skoku dalekém, vytrvalostním běhu na 400 
m (mladší žáci) nebo 600 m (starší žáci), hodu 
kriketovým míčkem a běžecké štafetě smíše-
ných družstev na 4 x 200 m. I když nám poča-
sí dlouhodobě příliš nepřálo a tréninky na toto 
klání probíhaly za dosti omezených podmínek, 
přesto se vybraní závodníci velmi těšili a své 
nadšení v den závodů patřičně zúročili i když 
konkurence byla silná ... Pohár krále Jiřího jsme 
sice nezískali, ale na stupeň vítězů vystoupali 
naši borci celkem dvakrát. Vojta Konečný svým 

skokem do dálky 3,55 m 
přeskočil i většinu mno-
hem starších hochů a za 
tento výkon si odvezl 
zlatou medaili v katego-
rii mladších žáků. Katka 
Peterková získala stříbr-
nou medaili za hod kri-
ketovým míčkem v kate-
gorii starších žákyň. Také 
Luboš Bavlnka se svým 
hodem 40,90 m umístil 
mezi staršími žáky na 
krásném čtvrtém místě. Do bronzu mu chybělo 
pouhých 10 cm a ke zlatu jen 3,10 m. Školní atleti 
si zaslouží velké ocenění, protože ze sebe vydali 

to nejlepší a někteří si sáhli až na dno svých sil. 
Všem sportovcům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.

Světlana Baborská
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Pražský maraton 
21,097 km, super, jsme v půlce, i když zasvěcení 
tvrdí, že půlmaraton, je pouze třetina maratonu. 
Průběžný čas podle plánu.

Na Smíchově voní pivovar svým nezaměni-
telným aroma a kolem stojící fandové – recesis-
ti, nabízí běžcům pivo v plechovkách. Nebylo 
by špatné, jazyk se už podezřele lepí na patro 
a i když se na každé stanici řádně občerstvím 
vodou i iontovým nápojem a zátylek chladím 
houbičkou, vedro již začíná být znát. Slunce pálí, 
pot se z nás jen řine. V cíli kdosi vtipně pozna-
menal, že teplo bylo i černochům …

Úsek po Strakonické jakoby neměl konce 
a davy běžců v protisměru, ti šťastnější, co už 
jsou za obrátkou, působí mírně depresivně, při 
zjištění co jich je přede mnou… Hlídám si vodi-
če s cílovým časem 3:45, který je i mým cílem, 
snem. Zjišťuji, že mám asi 4 minuty zpoždě-
ní, což vzhledem k mé maratonské premiéře 
a nezkušenosti, považuji za solidní. S dosažením 
tohoto cílového času se loučím a říkám si, aspoň 
to dát pod 4 hodiny, znamená to držení kon-
stantního tempa, nemuset se více honit a risko-
vat jakýkoliv kolaps. 

30. km, mnozí říkají, že teprve zde začíná 
maraton. V přípravě jsem přečetl spoustu člán-
ků Běžecké školy na toto téma, a tak jsem s ner-
vozitou očekával onu obávanou „Maratonskou 
zeď,“ do které narazit není radno. Nenechala na 
sebe dlouho čekat, od 32. km se začaly ozývat 
křeče. Zprvu jen sem tam, náznaky, zatím nic 
moc, ale rozhodně varování. Něco není v pořád-
ku. Rychlý nástup tepla v kombinaci s rostoucí 
únavou udělali své. S přibývajícími kilometry 
se bolesti dostavují v kratších intervalech, za to 
se vzrůstající intenzitou. Beru Anticramp, který 
jsem si zřejmě měl vzít mnohem dřív, pořádně 
zapít a krok přizpůsobit nově vzniklé situaci. 
S křečemi nemám v podstatě žádné zkušenos-
ti, nikdy jsem jimi netrpěl. Mám obavu, abych 
nebyl nucen odstoupit – nedoběhnout! Tato 
představa mě přímo děsí, ostuda. Při problé-
mech zvolňuji do kroku a ulehčím namáhaným 
lýtkům. Je to na úkor času, ale co se dá dělat? 

I situace v pelotonu kolem mě se změnila. 
Kdepak je ten počáteční elán a nadšení? Dokon-
ce ani Italy už není tolik slyšet a celá masa lidí se 
monotónně sune dopředu. Problém s křečemi 
neřeším sám, mnozí kolem mě zažívají stejné 
trauma a stále více, je mezi běžci slyšet poptáv-
ka po soli. Skličující je pro nás pohled na ty, kteří 
své počáteční tempo buď nepřepálili, nebo lépe 
rozvrhli síly, či více natrénovali a teď, na pohled 
v pohodě, nám ukazují záda. Utěšuji se pomyš-
lením, že to jsou určitě štafety, které běží úsek 
po deseti kilometrech, a proto tady, v poslední 
čtvrtině závodu, jsou mnohem čerstvější, ale 
jestli to je pravda …?

35. km vnímání a činnost omezuji pouze na 
to, jak daleko je občerstvení … Naštěstí stanice 
jsou zhruba po 2,5 km, tak voda a tolik potřebné 

chlazení houbičkou je neustále k dispozici. Jak 
to, proboha, dělali v tom Mexiku, v těch ved-
rech a tam to zázemí zřejmě nebylo takové jaké 
je tady dnes? Jsou dobří. Nicméně, už pro ten 
pocit, že se kamarádům svým výkonem aspoň 
přiblížím, dělám další a další kroky … Těšnov-
ský tunel se zdá být mnohem delší, než byl při 
proběhu v prvním kole, ale za ním už je vidět 
tabule s číslem km 41 a odbočka do Francouz-
ské ulice. Ačkoliv chvilkami musím téměř zasta-
vit, abych se zbavil těch protivných křečí, vím, že 
už to dám, „že se tam dostanu“. Opět vnímám tu 
skvělou atmosféru kolem trati, davy lidí, muziku, 
mávání a povzbuzování všech okolo. Připomí-
nám si heslo transparentu o pomíjivosti boles-
ti a únavy a naopak o trvalé slávě a s pokusem 
o vítězné gesto a úsměv, probíhám po modrém 
koberci do cílové brány… 

Zažívám pocit, který jistě zná každý, kdo 
jednou překonal sám sebe. Snažím se nezasta-
vovat, jdu směrem k Václavskému náměstí do 
zázemí závodníků, hned za cílem se ke mně při-
dávají moji nejbližší s upřímnou gratulací i úle-
vou, že jsem relativně v pořádku zpět…. Náh-
lý pokles tepové frekvence a krevního tlaku je 
znát, tělo se bouří, je mi jak ráno po probdělé 
noci plné alkoholu. Motá se mi hlava a musím 
si sednout, pít, je mi celkem blbě … Jen ta hoř-
ká pachuť v ústech se nedostavila, naopak je 
nahrazena směsicí příjemné únavy a nefalšo-
vané radosti. Vyplavené endorfiny navozují stav 
blaženosti a skvělého pocitu, který umocňuje 
památeční medaile na krku, s vyrytým jménem 
a časem 4:02,13

Děkuji všem, kteří mě v mém úsilí podpo-
rovali, ať již otevřeně, či nezištně, i těm kteří 
pochybovali, protože tihle všichni pro mě byli 
motivací a motorem to dokázat.

Miroslav Dittrych

Uběhnout maraton je výzva, kterou jsem 
přijal shodou nešťastných okolností v nemoc-
nici, kde jsem prodělal operaci menisku a pou-
ze bezmocně ležel. Obavy z možného vyřazení 
ze sportovního dění jsem tak vytěsnil smělou 
myšlenkou a plánem dokázat to. Velkou moti-
vací mi byl výkon kamarádů na Cooper Canyon 
Ultramaratonu na 50 mil v Mexiku. Také dobro-
družství hrdinů knihy Born to run, která mi byla 
v nemocnici společníkem a kterou jsem doslova 
hltal. A v neposlední řadě po té, co jsem ukončil 
svoji aktivní účast v místním hokejovém týmu, 
jsem si chtěl dokázat, že ještě nejsem do „staré-
ho železa“.  

Trénink a přípravu na zdolání mé první mara-
tonské mety ze začátku komplikovala rekonva-
lescence po operaci a doporučený spíše klid, 
než vysoké běžecké dávky, ale v půli ledna už 
se koleno zdálo být dostatečně zahojené i zota-
vené. Dle vystavených tréninkových plánů, kte-
ré jsem spolu s radami získával na serverech 
o běhání, jsem tedy nabíhal kilometry v různém 
stupni rychlosti, sklonu terénu i tepové frekven-
ce. V den D Staroměstské náměstí a Celetná uli-
ce zaplnila stejně odhodlanými běžci pokusit 
se vyhrát Volkswagena. Sešlo se nás 9500 a cítil 
jsem se přiměřeně jistý svou věcí a připrave-
ností.

Startuji z koridoru G a uplynou téměř 4 minu-
ty, než za zvuku Smetanovy Vltavy překonávám 
startovní bránu. Ta hudba a masa lidí v pohybu 
nenechává nikoho chladným, je to zážitek.

Úvodní kilometry jsou fajn, zdravíme fandící 
davy okolo, živé kapely a krásy Prahy, za kterými 
sem přijel nejeden běžec ze zahraničí. Běh přes 
Karlův most si opravdu užíváme, zmizely stánky 
prodavačů nejrůznějších cetek i stoličky malířů. 
Díky skutečnosti, že tudy běžíme hned v úvo-
du celého maratonu, jsem ještě dostatečně 
při smyslech a schopen vnímat tu jedinečnou 
atmosféru. Nálada v pelotonu je vynikající, všu-
de kolem štěbetají běžci, nejhlasitější jsou Italo-
vé, kteří na sebe neustále povykují a povzbuzují 
sebe i ostatní. 

Trasa závodu nás vede střídavě po obou ná-
břežích a je lemována dalšími hudebníky a divá-
ky. Občerstvení na 10 km a povzbuzování mými 
nejbližšími mi dodává tolik potřebnou důvěru 
v sebe sama a zatím zcela v pohodě vbíhám na 
modrý koberec cílové brány, zatím však jde jen 
o průběh Staroměstským náměstím na 12 km. 
Jaképak to bude za další 3 hodiny, až se tudy 
budu blížit do cíle? 

Trasa závodu pokračuje směrem na Podo-
lí, odbočujeme od řeky a podbíháme Nusel-
ský most, abychom se zase vrátili na nábřeží. 
Všímám si fanynky s transparentem „Bolest je 
dočasná, sláva je věčná,“ vyloudí mi úsměv na 
tváři a oplácím jí pozdrav. To ještě netuším, 
kolikrát si dnes na to heslo ještě vzpomenu 
... Podolské koupaliště a meta půlmaratonu, 



16

Sokolové pod Řípem 
Ve dnech 

25. a 26. květ-
na t. r. se konal 
v Roudnici nad 
Labem sraz 
Sokolů všech 

žup v republice. Cvičily se tam téměř všechny 
skladby 15. sletu loni v Praze. Z naší jednoty 
se zúčastnily ženy ve složení Lenka Wello-
vá, Helena Kokrdová, Marta Opatřilová, Ire-
na Antoszewská a Eliška Nováková. Bohužel 
s námi nebyla Liba Straková, která koncem 
března zemřela. Cvičily jsme skladbu Walde-
mariána autorky Jariny Žitné. Skladba se cvičí 
na 3 písně W. Matušky s jednou trekingovou 
holí. Nacvičily jsme ji pod vedením L. Wellové. 

Do Roudnice jsme odjely v pátek 24. 5. 
navečer z Brna autobusem. Ubytování bylo 
opravdu sparťanské – ve třídách ZŠ Straškov-
Vodochody, na zemi, na karimatkách a v spa-
cácích. 

V sobotu jsme 
měly zkoušku až 
večer. V odpoledních 
hodinách jsme vyjely 
autobusem pod úpa-
tí Řípu a vystoupaly 
nahoru. Bylo pěkně, 
z Řípu byl krásný roz-
hled po celém kraji. 
V neděli nás probu-
dil déšť, vítr a zima. 
Celý den jsme strávily 
na zimním stadionu 
v Roudnici, vedle cvi-
čební plochy. V poled-
ne byla druhá zkouška 
a ve 14 hod. začalo vystoupení. My jsme cviči-
ly jako poslední. Po celou dobu pršelo, foukal 
dost nepříjemný vítr a byla zima. I přes nepří-
zeň počasí proběhlo vystoupení podle plánu 
i s průvodem. 

Domů jsme se vracely zmoklé a promrz-
lé, ale s pocitem, že jsme strávily 2 dny spo-
lu s ostatními Sokoly a ukázaly tak, že nás ani 
špatné počasí nezastaví. 

E. Nováková

Mistrovství ČR družstev v šipkách Valdice 2013

Dne 15. a 16. června t. r. se konalo MČR 
družstev v šipkách, kam se nominoval i tým 
DC HORNETS ADAMOV. Zúčastnilo se ho cel-
kem 32 týmů z celé ČR z toho tři týmy z jižní 
Moravy. Začínalo se hrát v osmi skupinách 
po čtyřech, z kterých postupovali první dva 
týmy do play off. Naši hráči ve skupině porazi-
li všechny své soupeře – Vsetínské štiky, Laser 
České Budějovice a Dobré bobry Olomouc, 
poměrem 7:3 a postupovali z 1. místa. V play 
off narazili v prvním kole na Pepik´s band Pra-
ha, se kterým se vypořádali poměrem 10:0. Ve 

čtvrtfinále překonali Racek B52 Karlovy Vary 
10:4. V semifinále nás čekal soupeř na kterého 
míváme smůlu – Mexiko Chomutov. Po vel-
kém boji se nám podařilo zvítězit 10:8. 

Finále bylo jihomoravské, protože stej-
ně jako my postupoval nekompromisně 
i Mustang Brno. Náš tradiční rival z jihomorav-
ské extraligy, kterého se nám podařilo v lize 
porazit a získat tak mistrovský titul. Tentokrát 

měl ve finále MČR větší štěstí Mustang Brno 
a zvítězil 10:7. Adamovští hráči tak opět zazá-
řili na republikové úrovni a získali titul I. VICE-
MISTR ČR. Hráli pod vedením kapitána Zdenky 
Dudíkové ve složení Aleš Mrva, Martin Réda, 
Tomáš Antl, Jaromír Bednařík a Lukáš Daněk. 

Ing. Milan Dudík 
předseda Šipkového klubu Adamov
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DĚTSKÝ DEN NA ŠIPKÁRNĚ
Šipkový klub uspořádal ve středu 5. 6. 2013 

turnaj pro mládež v rámci oslav MEZINÁROD-
NÍHO DNE DĚTÍ, a to ve dvou kategoriích – do 
15 let a nad 15 let. V obou kategoriích se udě-
lovaly poháry a věcné ceny a na závěr se pro 
všechny zúčastněné losovala tombola. A zde 
jsou výsledky:

Úspěšná sezóna 
Šipkového 

klubu Adamov 
2012/2013

Mladší celkem 9 hráčů
1. Prudík Adam
2. Žitník David
3. Flachsová Žaneta
4. Pilař Matěj
5. Pilátová Stefka
6. Poláček Tomáš
7. Unzeitigová Beáta
8. Sereda Vít
9. Pilař Jakub

Starší celkem � hráčů
1. Kos Ondra
2. Petrová Lucka
3. Peterek Marek
4. Hloušek Martin
5. Pilátová Stefka
6. Unzeitigová Beáta
7. Vintr Libor

Ing. Milan Dudík
předseda Šipkového klubu

V květnu skončila ligová sezóna 
2012/13, kterou zakončili oba naše týmy 
vítězstvím v EXTRALIZE a 1. LIZE Jižní 
Moravy. DC HORNETS se stal mistrem EXT-
RALIGY po pěti letech, kdy se pravidelně 
umisťoval na 2. místě. DC HURRICANE sla-
ví po postupu z druhé ligy, vítězství v lize 
první, a tím i postup do EXTRALIGY. Takže 
od příští sezóny budou oba Adamov-
ské týmy v nejvyšší soutěži. Díky tomuto 
úspěchu jedou oba týmy v červnu na Mis-
trovství ČR do Valdic u Jičína.

DC HORNETS hráli pod vedením Zdeň-
ky Dudíkové ve složení: Martin Réda, Aleš 
Mrva, Tomáš Antl, Jaromír Bednařík, Jiří 
Časta, Jan Kleveta. DC HURRICANE hrá-
li pod vedením Ing. Milana Dudíka st., ve 
složení: Martin Šeba, Antonín Kišner, Milan 
Dudík ml., Lukáš Zbojek, Jaromír Pořízek, 
Miroslav Dobrovolný, Roman Mikeš. Na 
závěr bych chtěl poděkovat všem hráčům 
za vzornou reprezentaci města a klubu.

Ing. Milan Dudík 
předseda Šipkového klubu Adamov

Poř. Družstvo Kol V VP R PP P K Skóre Legy Body
1. Hornets Adamov 26 25 0 0 0 1 0 354:114 769:352 75
2. DC Mustang Bar 26 24 1 0 0 1 0 332:137 732:398 74
3. DC Knajp Riders Letovice 26 18 2 0 2 4 0 292:180 663:484 60
4. DC Bystřice nad Pernštejnem 26 18 0 0 0 8 0 263:205 622:507 54
5. STS Bulldogs Hodonín 26 17 0 0 2 7 0 276:194 620:504 53
6. Šenkýři Brno 26 11 2 0 2 11 0 248:224 601:557 39
7. DC Aligátoři Benešov 26 10 2 0 1 13 0 210:261 539:618 35
8. Frčáci Avion Ivančice 26 10 1 0 2 13 0 224:247 556:582 34
9. SPIDI Team Tišnov 26 9 1 0 2 14 0 224:247 566:580 31

10. DC Burýšci Dolní Kounice 26 8 2 0 2 14 0 210:262 534:624 30
11. DC Bráši B 26 6 3 0 1 16 0 193:279 496:640 25
12. DC Kolečko Brno 26 5 1 0 0 20 0 171:298 431:680 17
13. Dc Balaton Sokolnice 26 3 1 0 0 22 0 151:318 427:708 11
14. DC Sport Barbarians Třebíč 26 2 0 0 2 22 0 144:326 399:721 8

Poř. Družstvo Kol V VP R PP P K Skóre Legy Body
1. DC Hurricane Adamov 26 21 3 0 1 1 0 304:168 700:456 70
2. ŠK Blansko 26 21 0 0 1 4 0 297:172 676:460 64
3. Strmeň Kohoutovice 26 17 1 0 2 6 0 262:209 625:525 55
4. DC Blind Dogs Budišov 26 15 2 0 0 9 0 266:204 614:522 49
5. Titáni Hodonín 26 15 1 0 1 9 0 261:209 618:520 48
6. Bulldog Kolečko Brno 26 14 0 0 2 10 0 237:233 588:572 44
7. Šipky Střelice 26 10 1 0 5 10 0 234:240 553:579 37
8. Siga Brno 26 10 1 0 1 14 0 232:238 572:600 33
9. Dragon Darts Kolečko Brno 26 8 3 0 1 14 0 198:274 491:638 31

10. ŠK South Stars Opatovice A 26 7 1 0 5 13 0 217:257 549:614 28
11. DC El Rancho Třebíč 26 8 0 0 1 17 0 192:277 513:653 25
12. DC Bulldog Šlapanice 26 7 2 0 0 17 0 196:274 509:627 25
13. PPaO Tuřany 26 5 3 0 1 17 0 208:264 530:621 22
14. Komedianti z Ivančic 26 2 4 0 1 19 0 194:279 499:650 15

1. LIGA JIŽNÍ MORAVA

EXTRALIGA JIŽNÍ MORAVA
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JUDO Samuraj Adamov

TJ Spartak Adamov
TENISOVÝ ODDÍL – 2. ročník turnaje seniorů

Dne 29. 5. 2013 proběhl na tenisových kur-
tech v Adamově druhý ročník turnaje seniorů.

Zúčastnila se téměř dvacítka hráčů z Ada-
mova, z okresu Blansko a z Brna. Dokonce hrála 
i jedna žena, která úspěšně vzdorovala mužům 
a připsala si i několik vítězství. O urputnosti 
soubojů svědčí i to, že všechna semifinálová 
i finálová utkání se rozhodovala v tie-breaku, 

což ještě nikdy nebylo. V kategorii nad 70 roků 
zvítězil František Hromádka z Brna nad ada-
movským Mirkem Konečným po hodinu trva-
jícím souboji. Ke cti Mirkovi je třeba říci, že je 
o 19 roků starší než jeho přemožitel!!! Ve finále 
dvouher došlo k překvapení, když zvítězil Jin-
dra Rybár nad domácím Přemkem Vespalcem. 
Třetí skončil Zdeněk Buřík. Ve finále čtyřher zví-

Dne 18. května t. 
r. jsme se zúčastni-
li posledního turnaje 
v tomto školním roce. 
Byl to turnaj přípravek 
v Brně. Na tomto turnaji 

se podařilo Janičce Trejtnarové vybojovat velmi 
pěkné třetí místo. Honzík Trejtnar takové štěstí 
neměl. I přes velkou snahu a bojovnost zůstal 
těsně pod stupni vítězů na místě čtvrtém.

Zbytek tréninků do konce školního roku 
jsme věnovali přípravě na vykonání zkoušek na 
vyšší Kyu, což je v judu označení technických 
stupňů judistických dovedností.

Poslední květnový víkend 24. a 25. května t. 
r. jsme věnovali propagaci juda, společně s Bla-
nenským oddílem Judo Bej Home Blansko, když 
jsme se zúčastnili celostátní akce nazvané Bam-
biriáda. Adamovští i blanenští judisté tam na 
pódiu předváděli svoje umění a snažili se tímto 

získat do svých řad nové kamarády. Věříme, že 
tato akce se líbila a nové zájemce o tento sport 
do našich řad přivede.

Zakončením tohoto sportovního roku bylo 
sportovně soutěžní odpoledne pro děti a rodi-
če. Soutěžilo se v pěti disciplínách, a to sedy 
lehy v časovém limitu 1 minuta, šplhu na laně, 
člunkovém běhu dlouhém, přeskocích přes švi-
hadlo za 1 minutu a pohybový test zvaný Yaciky, 
taktéž za 1 minutu.

Vzhledem k tomu, že děti jsou různého věku, 
výsledky jsou rozděleny do tří kategorií. Čtvrtou 
kategorií jsou rodiče, jež měli možnost si naše 
soutěže také vyzkoušet. Na všechny děti potom 
při vyhlašování výsledků čekala sladká odměna 
a závěrečná disciplína, jíž byl lov bonbónů.

Přeji tímto všem krásné a veselé prázdniny 
a na všechny se těším v příštím školním roce.

Jiří Tyl, trenér

9 až 10roků sedy-lehy šplh švihadlo člunkový běh yaciky
Kolářová Iva �� 1�,1 85 1:00,5 ��
Zoulová Eva 29 – 111 1:05,6 37
7 až 8 roků
Pilitowská Lea �5 – 43 1:14,3 44
Kopecký David �5 �0,6 29 1:14,2 46
Halata Filip 30 46,3 17 1:07,8 �9
Jakusidisová Veronika 32 12,7 85 1:06,1 40
Do 6 ti roků
Kolář Jaromír 23 – �� 1:27,3 33
Wutková Linda 24 ��,9 16 1:20,6 ��
Jakusidisová Denisa �8 – 15 1:31,5 ��
Pilitovská Ema 15 – 23 1:39,0 34
Šmíd Tobiáš 22 – 14 1:1�,� 36
Tylová Hana 12 – – – –
Dospělí
Šmídová �9 14,2 1�� 0:56,2 35
Pilitovská 36 – 100 0:54,4 30
Jakusidisová 34 – 74 0:54,4 26
Poslušná 35 17,8 119 1:02,1 34
Wutková 29 – 50 1:03,6 26
Kopecký 48 �,� – 0:51,6 5�
Tyl 40 8,4 115 0:54,5 44

INZERCE
HAIR STUDIO IVETA – první salon podle vašich 
finančních možností. Nabídněte – vytvoříme. 
Tento salon je propagován pro své výjimeč-
né vlastnosti, a to změny image a relaxačního 
prostředí. Kontakt 603 220 583, facebook hair 
studio Iveta. Najdete nás nedaleko ZŠ Pastvi-
ny, Brno – Komín. Těšíme se na Vás!
MALBY 1�,- Kč/m�, nátěry dveří 350,- Kč/ks, 
radiátorů, oken, fasád aj. Tel. č. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Ada-
mov a okolí, platba hotově = SLEVA �50,- Kč!
Rekonstrukce bytových jader. Provádíme 
– obkladačské, podlahářské, zednické práce. 
Tel. č. 603 752 493, více informací najdete na 
www.ADAMOstav.cz . 
Pronajmu byt 3+1 v Adamově na Ptačině, 
volný od 1. 8. 2013, cena 8600,- Kč/měs. 
vč. inkasa. Tel. č. 739 073 682.
Prodám byt 3+1 v Adamově (ul. Ronovská), 
7.posch. (z 8), 84 m2, balkon, kompletně zaří-
zený, cena 1 550.000,- Kč. Tel. č. 602 734 052.
Pronajmu byt 2+1 na Kolonce, volný od 
1. 9. 2013, nájem 4500,- Kč + inkaso.   
Telefon 731 483 323.
Pronajmu garáž na ulici Osvobození napro-
ti „Bílé Labuti“, cena 500,- Kč/měsíc. Telefon 
605 470 243.















TURISTICKÝ ODDÍL
PLÁN VYCHÁZEK
20. 7. 2013 sobota – KROMĚŘÍŽ 
Odjezd: Adamov nádr. Sp 6:57 - Brno 7:12/Sp 
8:02 - Kroměříž 9:19 hod.
Trasa: Kroměříž-Květná a Podzámecká zahra-
da-Mincovna, délka trasy 10 km.

10. 8. 2013 sobota – MIKULČICE
Odjezd: Adamov nádr. 6:39 – Brno 6:58/7:10 
Břeclav 8:21/8:35 Lužice 8:50 hod.
Trasa: Mikulčice-Slovanské osídlení-Moravská 
Nová Ves, délka trasy 12 km.  

tězila dvojice Buřík - Drong nad dvojicí Rybár 
- Bartošík jak jinak než v tie-breaku. Třetí skon-
čila dvojice Vespalec - Bednář.

Závěrem patří poděkování vedení tenisové-
ho oddílu a zvláště Milanu Bohatcovi za přípra-
vu kurtů, dodání míčů a zajištění občerstvení.

Jan Bartošík
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

O ÁVKY

 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA

ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.8 .2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

Rychlosti stejné pro 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

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

JI  BRZY MO NOST
ÚHRADY

VYÚ TOVÁNÍ SLU EB
 PLATEBNÍMI KARTAMI

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


