
ODPOLEDNÍ KONCERT SKUPINY    

   SPIRITUÁL KVINTET
21. června 2014 sál MKS Adamov
od 14:30 hodin Opletalova 22

Záštitu nad akcí převzala firma:

Vstupné:  200 Kč s.r.o. Olomučany 1213

Předprodej a rezervace vstupenek v MKS Adamov od 16. 6. 2014 /č.t. 607518104, e-mail  mks@mks-adamov.cz/.
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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Standa Hložek

Oprava lávky 
Sadová

Bližší informace k opravě a přechod-
nému uzavření celé lávky najdete 
v příštím čísle zpravodaje.



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

17.5. Přebor Jihomoravské oblasti v OB na krátké trati, Olomučany TJ SPARTAK - oddíl OB

17.5. Sokolský country bál TJ Sokol Adamov

18.5. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Knínice (sponzor utkání Restaurace Větrník) FK Adamov

22.5. Sportovní odpoledne při příležitosti Dne bez tabáku na hřišti P. Jilemnického MKM
Komise PZMA a MA21

23.5. - 18:00 Noc kostelů Farnost Adamov

24.5. Turnaj v nohejbale mix TJ Sokol Adamov

29.5. Školní akademie ZŠ Komenského ZŠ a MŠ Adamov

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

31.5. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

31.5. Amatérský turnaj - stolní tenis TJ Sokol Adamov

Červen 1.6. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

1.6. Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“ Komise PZMA a MA21

1.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Vísky (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

2.6. Den dětí, pohádkový les a hřiště ZŠ a MŠ Adamov

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

5.6. Pohádková cesta za pokladem – hřiště u ZŠ Ronovská MKM

7.6. Florbalový turnaj žáci TJ Sokol Adamov

13.6. DEN DĚTÍ (Tenisové hry dětí a mládeže) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

14.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Lažany (sponzor utkání J.Němec,předseda FK) FK Adamov

14.6. Tenisový turnaj jednotlivců - OPEN TJ SPARTAK - tenisový oddíl

19.6. Slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství Město Adamov

20.6. Školní akademie ZŠ Ronovská ZŠ a MŠ Adamov

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

20.6. - 21.6. Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Adamov

21.6. - 10:00 Do Adamova parním vlakem České dráhy, Město Adamov

2 .6. Střípky z historie Adamova - výstava MKS, Město Adamov

21.6. - 14:30 Koncertní vystoupení souboru Spirituál Kvintet MKS

22.6. Sportovní dny FK Adamov, fotbalové utkání Adamov vs. Menšíkova „11“ FK Adamov

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

28.6. Pramen Svitavy TJ SPARTAK - oddíl turistiky

28.6. - 13:00 Uzavřený turnaj v Rapid šachu pro adamovskou veřejnost v restauraci Hradní TJ SPARTAK - šachový oddíl

Soutěže týkající se historie i současnosti města MKS

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 5.7. Rocková letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

10.7. - 13.7. Letní kino bratří Čadíků v Adamově MKS

Vlastivědné výlety pro seniory do okolí Adamova (památníky, přírodní zajíma-
vosti, Alexandrovka) MKS

Poznávací zájezd do družebního města Zwettl v severním Rakousku MKS

Září 5.9. Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

6.9. Festival hudby Open Air v Adamově - Adamovské i mimoadamovské kapely Miloslava Peterková

Atletické odpoledne pro předškolní děti a děti 1. stupně ZŠ TJ Sokol Adamov

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

Tradiční závěrečný turnaj všech členů T.O. TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

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

Říjen 1.10. Dny zdraví 2014 Komise PZMA a MA21
ZŠ a MŠ Adamov

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
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.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

Blahopřejeme
	 1.	5.	2014	 Ludmila	Žaludková,	70	roků,	

Opletalova	38	A
	 3.	5.	2014	 Josef	Daněk,	70	roků,		

Družstevní	11
	10.	5.	2014	 Milada	Bendová,	80	roků,		

Údolní	2
	16.	5.	2014	 Jaroslava	Minaříková,	82	roky,	

Zahradní	6
	21.	5.	2014	 František	Drbal,	82	roky,		

Petra	Jilemnického	23
	25.	5.	2014	 Ing.	Josef	Ondráček,	85	roků,	

Komenského	21	
	26.	5.	2014	 Viktor	Šimek,	85	roků,	

Osvobození	23
	30.	5.	2014	 Marie	Zelíková,	85	roků,	

Komenského	25

Blahopřejeme k sňatku
	17.	5.	2014	 Jan	Sotolář	–	Martina	Kalová,	

sňatek	MěÚ	Adamov

Úmrtí
	26.	4.	2014	 Stanislav	Straka,	roč.	1932,	

Dvořákova	1
	 8.	5.	2014	 Zdeňka	Vošahlíková,	roč.	1923,	

Opletalova	50

Oznámení o provozu mateřských škol 
v měsících červenci a srpnu 2014

MŠ PROVOZ UZAVŘeNÍ

Komenského 6 1.	7.	–	4.	7.	2014 7.	7.	–	8.	8.	2014

11.	8.	–	29.	8.	2014

Komenského 4 1.	7.	–	31.	8.	2014

Jilemnického 1 1.	7.	–	18.	7.	2014 21.	7.	–	22.	8.	2014

25.	8.	–	29.	8.	2014

PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR 
noviny,	 časopisy,	 reklamní	 letáky,	 kartony,	 sešity,	
papírové	 obaly,	 krabice	 roztrhané	 na	 menší	 kusy,	
balicí	papír,	lepenka,	kancelářský	papír,	sešity,	obálky

do	 kontejneru	 nepatří	 mokrý,	 mastný	 nebo	 jinak	
znečištěný	 papír,	 uhlový	 a	 voskovaný	 papír,	 použité	
plenky

PLASTY

sešlápnuté	 PET	 lahve,	 plastové	 nádoby	 a	 lahve,	
plastové	 kelímky,	 sáčky	 a	 fólie,	 čisté	 plastové	 obaly	
od	 mléka,	 jogurtů	 a	 ostatních	 mléčných	 výrobků,	
plastové	tašky,	prázdné	plastové	obaly	od	šamponů,	
kosmetiky	a	čistících	prostředků

do	 kontejneru	 nepatří	 bakelit,	 guma,	 PVC,	 linoleum,	
pneumatiky,	 novodurové	 trubky,	 plastové	 obaly	 od	
chemikálií	olejů	a	barev

SKLO bílé	 nebo	 barevné	 sklo,	 vymyté	 skleněné	 láhve,	
zavařovací	sklenice,	tabulové	sklo

do	 kontejneru	 nepatří	 keramika,	 porcelán,	 autosklo,	
drátěné	sklo	a	zrcadla

UPOZORNĚNÍ NA KONEC SPLATNOSTI
Upozorňujeme občany města Adamova, že dne �0. 6. 2014 končí 
splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy. Doporu-
čujeme tyto poplatky uhradit do konce data splatnosti, neboť po 
jeho uplynutí mohou být poplatky navýšeny až na trojnásobek. 

Nová poštovní 
schránka

Informujeme	občany,	že	po	dohodě	s	Čes-
kou	poštou,	s.	p.	byla	na	stěnu	budovy	Měst-
ského	úřadu	Adamov,	na	adrese	U	Kostela	1,	
umístěna	poštovní	schránka	pro	veřejnost.	

Co kam patří a nepatří

UPOZORNĚNÍ
V	 období	 1.	 7.	 2014–31.	 12.	 2014	 budou	 úřední	 hodiny	 Úřadu	
práce	ČR,	kontaktního	pracoviště	Blansko,	výjezdového	pracoviště	
Adamov	realizovány	v	těchto	dnech:

10. července 2014  9. a 23. října 2014
14. srpna 2014   13. a 27. listopadu 2014
11. a 25. září 2014  11. prosince 2014
 od 8.00 hod. do 1�.00 hod. (11.00–11.�0 hod. polední přestávka)

	 	 	 JUDr.	Jitka	Lorková	
	 	 	 ředitelka	kontaktního	pracoviště	Blansko
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Další zbytečně vynaložené prostředky na opravu zastávek MHD

... ročně takto město přijde o přibližně 10.000 Kč.                                                                                      Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

2.4.2014 15.4.2014 5.5.2014

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova

Na	82. schůzi Rady města Adamova	kona-
né	dne	14.	4.	2014	byli	 radní	seznámeni	s	ak-
tuálním	stavem	plnění	úkolů.	Vzali	na	vědomí	
zápis	z	37.	zasedání	Kulturně	informační	komi-
se	a	z	11.	jednání	Komise	sociální	a	výchovně	
vzdělávací.

Radě	 města	 byla	 předložena	 ke	 schvále-
ní	Smlouva	o	uživatelské	podpoře	k	PC	 infor-
mačnímu	systému	„Pečovatelská	služba“,	který	
bude	sloužit	nejenom	k	samotné	evidenci	kli-
entů,	 smluvních	 vztahů	 a	 účtování	 jednotli-
vých	úkonů,	ale	zejména	bude	využíván	statis-
ticky,	 tedy	 ke	 snadnějšímu	 zpracování	 výkaz-
nictví	a	podkladů	pro	získávání	dotací.

V	 dalším	 bodě	 jednání	 byly	 předloženy	
a	doporučeny	zastupitelstvu	ke	schválení	ma-
teriály	týkající	se	změny	Ad.	1	Územního	plánu	
Adamov	 v	 lokalitě	 u	 tunýlku	 (bývalé	 házen-
kářské	 hřiště).	 Záměrem	 navrhovatele	 změny	
je	 realizace	 autoservisu	 a	 prodeje	 osobních	
vozidel.

Projednány	 byly	 dále	 kupní	 smlouvy	
o	 prodeji	 pozemku	 v	 části	 Kolonie	 a	 zřízení	
služebnosti	 inženýrské	 sítě	 pro	 vedení	 veřej-
ného	 osvětlení	 mezi	 Městem	 Adamov,	 Jarmi-
lou	 a	 Pavlem	 Augustovými,	 Hanou	 Filipovou	
a	manželi	Miroslavem	a	Alenou	Bláhovými.

V	 souvislosti	 s	 dokončenou	 rekonstrukcí	
plynového	 potrubí	 v	 lokalitě	 Horka	 –	 I.	 etapa	
byla	schválena	smlouva	o	zřízení	práva	odpo-
vídajícího	věcnému	břemenu	od	fy	RWE	Gas-
Net,	s.r.o.	na	dotčených	pozemcích	města.	Stej-
ně	jako	smlouva	o	zřízení	práva	odpovídajícího	
věcnému	břemenu	od	fy	E.ON	Distribuce,	a.s.,	
kde	se	jednalo	o	uložení	NN	kabelu	na	pozem-
cích	města	(Smetanovo	náměstí).

Radě	města	Adamova	byl	předložen	kroni-
kářkou	 města	 Adamova	 paní	 Budišovou	 kon-
cept	 zpracování	 zápisu	 do	 kroniky	 města	 za	
rok	 2013	 ke	 schválení.	 Paní	 Jitka	 Králíčková	
předložila	 ke	 schválení	 Výroční	 zprávu	 o	 čin-
nosti	za	rok	2013,	včetně	přílohy	–	fotokroniky	

za	rok	2013.	Ředitelce	2014	příspěvkové	orga-
nizace	 ZŠ	 a	 MŠ	 Adamov	 Mgr.	 Janě	 Burianové	
byla	 schválena	 žádost	 o	 vyhlášení	 volných	
dnů	–	 ředitelského	volna	ve	dnech	2.	5.	2014	
a	9.	5.	2014	a	rovněž	i	záměr	zřídit	ve	školním	
roce	2014/2015	přípravnou	třídu	pro	děti	s	od-
kladem	školní	docházky	jako	podklad	pro	pří-
pravu	žádosti	o	povolení	na	Krajský	úřad	Jiho-
moravského	kraje.

Panu	 Kamilu	 Vašíčkovi	 byl	 vydán	 souhlas	
s	umístěním	znaku	Města	Adamova	na	cyklod-
res,	se	kterým	prezentuje	město	jízdami	na	ne-
tradičním	kole	na	různých	místech	v	ČR.

Projednána	byla	paní	tajemnicí	předložená	
Smlouva	o	dílo	na	zpracování	kompletní	doku-
mentace	k	dotační	výzvě	č.	22	Konsolidace	IT	
a	nové	služby	TC	obcí,	jejímž	výsledkem	bude	
zhotovení	žádosti	o	dotaci	–	z	dotačního	titulu	
Integrovaný	operační	program	na	projekt	s	ná-
zvem	„ICT	Adamov“.

Schválena	 byla	 Výzva	 k	 podání	 nabídky	
na	 podlimitní	 veřejnou	 zakázku	 pod	 ozna-
čením	 K	 00080	 –	„vybavení	 učeben“	 a	 Výzva	
k	 podání	 nabídky	 na	 podlimitní	 veřejnou	 za-
kázku	 pod	 označením	 K	 00081	 –	 „Dodávka	
hracích	 prvků“	 zadávané	 ve	 zjednodušeném	
podlimitním	 řízení	 v	 souvislosti	 s	 projektem	
č.	 CZ.1.11/3.3.00/36.01498	„Komplexní	 rozvoj	
školství	v	Adamově“.

Proběhla	diskuze	o	navržených	osobách	na	
udělení	 čestného	 občanství	 města	 Adamova	
dle	zápisu	komise	a	návrhy	byly	dále	postou-
peny	k	projednání	na	zastupitelstvu.	Doporu-
čení	 pro	 udělení	 byli	 pan	 doc.	 MgA.	 Jaroslav	
Štastný,	 Ph.d.	 a	 pan	 Jindřich	 Svoboda.	 Dále	
komise	 na	 svém	 jednání	 projednala	 návrhy	
na	udělení	pamětních	 listů.	Slavnostní	udělo-
vání	 čestného	 občanství	 a	 předávání	 pamět-
ních	listů	proběhne	ve	čtvrtek	19.	června	2014	
v	Městském	kulturním	středisku.

Na	 základě	 vyvěšeného	 záměru	 na	 proná-
jem	a	výpůjčku	části	budovy	MKS	byly	prostory	
přiděleny	společnosti	Pivovary	Lobkowicz,	a.s.	
a	Městskému	kulturnímu	středisku	Adamov.

Vzhledem	k	neuhrazení	kupní	ceny	navrh-
la	 Rada	 města	 zastupitelstvu	 revokaci	 usne-
sení	 o	 prodeji	 budovy	 č.	 p.	 99	 na	 Smetanově	
náměstí	a	nabídnutí	nemovitostí	jiným	zájem-
cům	při	splnění	dříve	stanovených	podmínek,	
tj.	za	cenu	min.	850.000,-	Kč.

Schválen	byl	návrh	Smlouvy	o	dílo	na	rea-
lizaci	stavebních	prací	s	vítězným	uchazečem,	
společností	 EKOTERM	 CZ	 s.r.o.,	 v	 rámci	 pro-
jektu	 č.	 CZ.1.11/2.1.00/28.01413	„Revitalizace	
prostranství	kolem	kostela	sv.	Barbory	v	Ada-
mově“	 na	 základě	 zprávy	 o	 posouzení	 nabí-
dek	 k	 uskutečněnému	 výběrovému	 řízení	 dle	
schválené	zadávací	dokumentace.

Vzato	na	vědomí	bylo	rozhodnutí	o	poskyt-
nutí	dotace	ze	SFŽP	ČR	v	rámci	OPŽP,	Prioritní	
osa	2	–	Zlepšování	kvality	ovzduší	a	omezová-
ní	emisí,	oblast	podpory	2.1	–	Zlepšení	kvality	
ovzduší	 žádost	 na	 projekt	„Pořízení	 kropícího	
a	 samosběrného	 vozu	 pro	 město	 Adamov“	
a	 bylo	 doporučeno	 zastupitelstvu	 schválení	
smlouvy	o	poskytnutí	podpory.	Stejně	tak	bylo	
doporučeno	ke	schválení	zastupitelstvu	přijetí	
dotace	 na	 realizaci	 projektu	„Jarní	 zvířecí	 po-
hrávání	ve	zdravém	duchu	aneb	jíme	i	očima“	
předložené	ředitelkou	Mgr.	Janou	Burianovou	
pro	ZŠ	a	MŠ	Adamov,	příspěvkovou	organiza-
ci	a	přijetí	účelové	neinvestiční	dotace	z	MPSV	
ve	výši	295.000,-	Kč,	na	poskytování	sociálních	
služeb	předložené	Mgr.	Dobrou	Moserovou.	

Sjednocené	 organizaci	 nevidomých	 a	 sla-
bozrakých	 ČR	 byl	 odsouhlasen	 finanční	 pří-
spěvek	na	její	činnost	v	r.	2014	ve	výši	3.000,-	
Kč.	V	případě	Svazu	tělesně	postižených	v	ČR,	
místní	 organizace	 Adamov	 byl	 poskytnut	 fi-
nanční	 příspěvek	 na	 činnost	 v	 roce	 2014	 ve	
výši	7.000,-	Kč.

Základní	 škola	 a	 mateřská	 škola	 Adamov	
obdržela	 souhlas	 s	 pořízením	 dlouhodobého	
hmotného	majetku	-	konvektomatu	do	školní	
jídelny	v	budově	ZŠ	Komenského	4	a	zadáním	
veřejné	zakázky	na	pořízení.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova
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Blokové čištění komunikací z pohledu některých neukázněných a neohleduplných řidičů

... prosíme za zodpovědné pracovníky úklidu o více ohleduplnosti.                                                Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova

5.5.2014 5.5.2014 5.5.2014

Zahájení revitalizace a nutné uzavírky
Město	Adamov	oznamuje	svým	občanům,	

že	 na	 počátku	 měsíce	 června	 tohoto	 roku	
dojde	 k	 zahájení	 stavebních	 prací	 spojených	
s	realizací	stavby	„Revitalizace	přístupové	ko-
munikace	ke	kulturní	památce	–	kostel	sv.	Bar-
bory	 v	 Adamově“.	 Z	 důvodu	 provádění	 ploš-
ně	 rozsáhlých	 zemních	 prací	 na	 pozemcích	
v	okolí	kostela	bude	z	bezpečnostních	důvo-
dů	 přistoupeno	 k	 úplné	 uzavírce	 staveniště	
pro	vjezd	vozidel	od	1.	6.	2014.	Od	1.	7.	2014	
nebude	možno	volně	procházet	přes	stavbou	
dotčenou	část	veřejného	prostranství.	Zůsta-
ne	 zachován	 pouze	 velmi	 omezený	 přístup	
pro	návštěvníky	kostela,	a	to	prostřednictvím	
vyznačeného	koridoru.	Dokončení	stavebních	
prací	je	předpokládáno	v	průběhu	měsíce	září.	
Průchod	 daného	 území	 pro	 obyvatele	 a	 ná-
vštěvníky	 města	 bude	 zajištěn	 prostřednic-
tvím	chodníku	ze	Smetanova	náměstí	na	ulici	
Pod	Horkou.	Děkujeme	všem	za	pochopení.

Bc. Roman Pilát, MBA
Starosta

staveniště	–	zákaz	vstupu

přístup	pro	pěší

Změna svozu 
odpadů

Sdělujeme	občanům,	že	od	měsíce	května	
2014	zajišťuje	svoz	odpadů	v	Adamově	nová	
společnost	van	Gansewinkel,	a.s.,	a	to	v	násle-
dující	dny:

směsný	komunální	odpad	–	každý	čtvrtek	
(týdenní	svoz)
plast	–	každé	úterý	(týdenní	svoz)
papír	–	lichý	týden	v	pondělí		
(čtrnáctidenní	svoz)
sklo	–	12.	6.	a	dále	každý	druhý	čtvrtek	
v	měsíci	(měsíční	svoz)

Žádáme	 občany,	 aby	 přistavili	 své	 popel-
nice	nejpozději	v	den	svozu	komunálního	od-
padu	(čtvrtek)	ke	komunikaci	a	řidiče	žádáme	
o	ohleduplnost	při	parkování	svých	vozidel.	

Děkujeme	za	spolupráci.
Odbor správy majetku města
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Zahájení kampaně „Cesty k adamovským 
studánkám“

„Žízeň je nejjistější důkaz, že musí existo-
vat voda.“ Franz Werfel

Když	 se	 vypravíme	 do	 přírody,	 může	 se	
nám	 mnohdy	 utrmáceným	 poutníkům	 stát,	
že	narazíme	na	pramínek	vody,	který	nás	pří-
jemně	osvěží.	

Už	nás	nepřekvapí,	že	v	adamovském	okolí	
je	 takových	studánek	velké	množství	a	 jejich	
nápisy	 nás	 mnohdy	 uchvátí	 svojí	 jednodu-
chostí	i	nadčasovostí.	

Komise	PZMA	a	MA	21	se	rozhodla,	že	od	
druhé	poloviny	roku	2014	začne	pro	adamov-
ské	občany	hledat	cesty	k	těm	nejznámějším	
z	 nich,	 které	 se	 zde	 nacházejí,	 ať	 už	 na	 pole-
sí	Vranov,	 Habrůvka	 nebo	 Bílovice	 nad	 Svita-
vou	Školního	 lesního	podniku	Masarykův	 les	
Křtiny.	 Údržba	 studánek	 a	 jejich	 budování	 je	
důležitým	 úkolem	 právě	 pracovníků	 toho-
to	 podniku,	 neboť	 se	 jedná	 o	 část	 souboru	
památníků	Lesnického	Slavína,	který	je	oprav-
dovým	světovým	unikátem.		

Rádi	 bychom	 popsali	 vždy	 nejenom	 sa-
motnou	studánku	v	okolí,	ale	v	mapce	zazna-
menali	 i	 způsob,	 jakým	 se	 k	 ní	 přesně	 dojde	
a	 kampaň	 bychom	 chtěli	 propojit	 různými	
drobnými	soutěžemi.			

Chceme	 vyvolat	 zájem	 občanů	 nejenom	
o	to,	aby	svými	pěšími	výlety	do	okolí	podpo-
rovali	 myšlenku	 zdravého	 způsobu	 života	 ve	
Zdravém	městě	Adamov,	ale	hlavně	tím	posi-
lovali	svůj	vztah	k	přírodě	a	její	ochraně	a	zpří-
jemnili	 si	 tak	 vycházky	 do	 okolí	 právě	 místy,	
která	až	dosud	neznali.

Okolí	 Adamova	 a	 adamovské	 studánky	 si	
tuto	pozornost	právem	zasluhují.	

Komise PZMA a MA21  

Oblastní Charita blanskO a střediskO vzájemné 
humanitární pOmOCi pOřádá

KDY: 11. 6. 2014 (STŘEDA)
KDe: ADAMOV
	 OD	15:00	DO	15:30	HOD.	–	PŘED	DOMEM	S	PEČOVATELSKOU	

	 SLUŽBOU	(HORKA)
	 OD	15:35	DO	16:05	HOD.	–	NA	PARKOVIŠTI	U	KOSTELA	(OÚ)
	 OD	16:10	DO	17:00	HOD.	–	NA	AUTOBUSOVÉ	ZASTÁVCE	NA	

	 PTAČINĚ
CO: UVÍTÁME	OŠACENÍ,	OBUV,	HRAČKY,	KUCHYŇSKÉ	NÁDOBÍ		

A	VŠECHNO,	CO	JE	MOŽNÉ	JEŠTĚ	POUŽÍT
JAK: VĚCI	PROSÍM	NOSTE	ČISTÉ,	NEPOŠKOZENÉ,	V	PYTLÍCH	NEBO	

KRABICÍCH.	NA	MÍSTĚ	BUDE	PŘISTAVENÉ	AUTO	S	VOZÍKEM
DAROVANÉ	VĚCI	BUDOU	POUŽITY	PRO	UŽIVATELE		
SLUŽEB	OBLASTNÍ	CHARITY	BLANSKO	A	SOCIÁLNĚ		
POTŘEBNÝM		
OBČANŮM	BLANSKA	A	OKOLÍ.	

INFORMACE: MGR.	JIŘÍ	PAPIŽ	
MOBIL:   739	389	107

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Program na měsíc červen 2014
pondělí 2. 6.  Hřiště
úterý �. 6.  Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek �. 6.  Pohádkový les
pátek 6. 6.  Den her pořádaná ke Dni dětí
pondělí 9. 6.  Hřiště
úterý 10. 6.  Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 12. 6.  Promítání filmu Rivalové
pondělí 16. 6.  Hřiště
úterý 17. 6.  Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 19. 6.  Promítání filmu Za borovicovým hájem
pátek 20. 6.  Přespání pro uživatelky do 1�-ti let  
 (otevírací doba prodloužena do 19:00 h)
pondělí 2�. 6.  Hřiště
úterý 24. 6.  Posilovna zdarma od 1�:00 h
čtvrtek 26. 6.  Promítání filmu Gran Torino

Sociální	služba	je	realizována	v	rámci	projektu	„Zajištění	vybraných	služeb	sociální	prevence	v	Jihomo-
ravském	kraji“,	registrační	číslo	CZ.1.04/3.1.00/05.00056,	který	je	financován	z	Evropského	sociálního	
fondu	a	státního	rozpočtu	ČR	prostřednictvím	Operačního	programu	Lidské	zdroje	a	zaměstnanost.
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Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz,  
e-mail:  

mkm@adamov.cz 

Nadaní žáci
Možná	nevíte,	že	ve	škole	v	Adamově	je	na	

prvním	 stupni	 několik	 mimořádně	 nadaných	
žáků,	 kteří	 se	 vzdělávají	 dle	 individuálních	
vzdělávacích	 plánů	 a	 v	 přespočetných	 hodi-
nách	se	jim	učitelé	individuálně	věnují.

Právě	pro	tyto	děti	 je	určen	projekt	Masa-
rykovy	univerzity	¨C	NADANÍ	ŽÁCI	–	na	tento	
školní	 rok.	Tohoto	projektu	se	účastní	asi	 jen	
dvacet	základních	škol	Jihomoravského	kraje	
a	mezi	nimi	i	ta	naše.

Děti	 pracují	 ve	 stimulačně	 ¨C	 obohacují-
cím	 programu	 a	 v	 intenzivním	 vzdělávacím	
programu	 s	 využitím	 názorných	 pomůcek	
a	modelů,	které	vznikly	na	katedře	matemati-
ky	Pedagogické	fakulty	MU.

Na	 tomto	 programu	 je	 zajímavé,	 že	 se	 jej	
mohou	 zúčastnit	 nejen	 děti,	 které	 jsou	 psy-
chology	 označeny	 jako	 mimořádně	 nadané,	
ale	 i	 děti,	 které	 jsou	 ve	 třídách	 velmi	 bystré	
a	 šikovné.	Ve	 škole	 vznikly	 tedy	 dvě	 skupiny	
dětí	dle	věku	a	jedenkrát	týdně	pracují	na	spe-
ciálně	vytvořených	testech.
Více	informací	lze	najít	na	www.nadanizaci.cz.

Mgr. Soňa Karásková

Ochrana životního 
prostředí recyklací 

nefunkčních zářivek
Lidé	 dnes	 stále	 častěji	 odevzdávají	 vy-

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

Zpětným	 odběrem	 a	 recyklací	 osvětlo-
vacích	zařízení	se	od	roku	2005	zabývá	ne-
ziskový	kolektivní	systém	EKOLAMP.	Recyk-
lace	nefunkčních	zářivek	má	dva	velmi	ro-
zumné	důvody.	Tím	prvním	je	ochrana	ži-
votního	prostředí	před	nebezpečnou	rtutí,	
která	je	v	těchto	výrobcích	v	malém	množ-
ství	 obsažena.	 Při	 vyšších	 koncentracích	
může	 tato	 jedovatá	 látka	 poškodit	 nejen	
životní	prostředí,	alei	i	naše	zdraví.	Druhým	
důvodem	je	opětovné	materiálové	využití,	
jenž	u	zářivek	v	současnosti	dosahuje	95	%.	
Využitím	recyklovaných	materiálů	při	další	
výrobě	se	šetří	přírodní	zdroje	surovin.	

Obyvatelé	 našeho	 města	 mohou	 ne-
funkční	 zářivky	 zdarma	 odevzdávat	 ve	
sběrném	dvoře	firmy	GAMA	J+P,	společnost	
s	 ručením	 omezeným,	 Kolonie	 302	 v	 pro-
vozní	hodiny:	PO,	ST,	PÁ	od	10:00	do	18:00	
hod	 mimo	 státem	 uznané	 svátky,	 nebo	
v	obchodě	při	nákupu	nových	výrobků.	Ze	
sběrných	míst	je	EKOLAMP	sváží	do	specia-
lizovaných	recyklačních	firem,	v	nichž	jsou	
pro	opětovné	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.	Recyklované	plasty	jsou	dobrou	suro-
vinou	pro	zatravňovací	dlaždice	či	plotové	
dílce	a	přečištěná	rtuť	 je	znovu	využívána	
v	průmyslové	výrobě.	Sklo	se	používá	jako	
technický	materiál	nebo	v	některých	přípa-
dech	i	pro	výrobu	nových	zářivek.	

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

Více	 se	 o	 problematice	 nakládá-
ní	 s	 nefunkčními	 zářivkami	 dočtete	 na		
www.ekolamp.cz.

AKCe ČeRVeN:

Čtvrtek 5. 6. 2014
POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM
Od	15:30	hodin	na	hřišti	za	ZŠ	Ronovská	

bude	pro	děti	připravené	odpoledne	plné	
her,	soutěží,	hádanek	a	pohádkových	postav.	

Možnost	opékání	s	sebou	přinesených	
špekáčků.

Zajištěn	stánek	s	občerstvením.

Středa 11. 6. 2014
DEN KRÁSY S MARY KAY

Kosmetické	poradenství,	analýza	
a	diagnostika	pleti,	ošetření	pleti	přípravky	
Mary	Kay,	individuální		konzultace,	výuka	

líčení	–	to	vše		ZDARMA.		V	prostorách	MKM.
Přijít	a	odejít	můžete	kdykoliv	mezi		

15:00	–	19:00	hodinou.	

Pátek 27. 6. 2014
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Od	16:00	hodin	se	na	hřišti	P.	Jilemnického	
společně	rozloučíme	se	školními	

povinnostmi	a	budeme	si	už	jen	hrát,	
dovádět	a	soutěžit.	Pro	všechny	děti	(i	ty	

školou	zatím	nepovinné)	bude	připravena	
malá	odměna.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �16 446 �90 záznamník, 607 �18 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �16 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

ČERVEN 2014
4. června 2014 
salonek MKS v 17:30 hodin
Přednáška: „Brány do Ztraceného světa“
Přednáší: Marek Audy
Marek	Audy	se	významně	podílel	na	organizaci	již	8	speleologic-
kých	expedic	do	této	oblasti.	Výsledkem	jsou	objevy	největších	
křemencových	jeskyní	světa.	Sistema	Muchimuk	na	Churí	tepui	
(17	km)	a	Systém	Krystalové	oči	na	Roraima	Tepui	(8	km).	V	jesky-
ních	byla	nalezena	řada	neprobádaných	živých	organizmů!	Výzkum		
podzemních	opálových	stromatolitů,	by	mohl	vnést	další	světlo	do	
poznání	vývoje	života	na	Zemi.
Ostatní	informace	na	plakátech.	Vstupné:	40	Kč



10. června 2014 
zájezd do divadla Radost v Brně
Festival	„Divadelní	svět	Brno	2014“	představení	Studia	Ypsilon	Praha	
„Hlava Medůzy“
Že	impotence	není	vhodné	téma	do	divadla?	Ale	je!	Hlava	Medúzy	
zobrazuje	příběh	spisovatele,	který	netradičním	způsobem	hledá	
inspiraci	pro	nový	erotický	román.	Celá	věc	se	samozřejmě	zvrtne	
a	tak	vzniká	prostor	pro	spoustu	groteskních	situací.	Milostné	„více-
úhelníky	„	a	mnoho	dalšího	Vás	čeká	v	podání	Studia	Ypsilon!	
Hrají:	Jiří	Lábus,	Jaroslava	Kretschmerová,	Petr	Vacek,	Martin	Janouš	
a	Miroslav	Kořínek.	

Začátek představení je v 19 hodin. 
Cena zájezdu: 400 Kč zahrnuje	vstupné	a	přísp.	na	dopravu.

16. června 2014 
zájezd do Městského divadla Brno
představení:	„Don Juan“
Příběh,	který	známe	z	mnoha	verzí	literárních,	filmových	i	hudeb-
ních	svou	romanticko-historickou	tématikou	k	muzikálovému	
zpracování	přímo	vybízí.	Don	Juan	je	totiž	dramatickou	posta-
vou,	která	v	sobě	zahrnuje	vše,	co	od	hrdiny	na	jevišti	očekáváme	
–	láskou	zklamaný	a	trýzněný	se	rozhodne	na	veškeré	další	vztahy	
a	city	zanevřít	a	všem	ženám	se	pouze	vysmívá,	zneužívá	je	a	poni-
žuje	až	do	okamžiku,	kdy	mu	osud	(nebo	Bůh)	pošle	do	cesty	ženu,	
kvůli	které	je	odhodlán	se	změnit.	Stejná	vyšší	síla	mu	ji	však	opět	
vezme,	a	tak	Juan	rukou	další	půvabné	dámy	umírá,	rozzlobený	na	
sebe,	na	všechny,	na	celý	svět.
Začátek představení je v 18 hodin. 
Cena zájezdu: 610 Kč dospělí, 4�0 Kč děti, studenti, senioři.

16. června 2014 ve 13:30 hodin u budovy MKS
akce pro děti a školní družinu 
MALUJeMe NA CHODNÍK 
na	téma	„Co bych chtěl/a mít v Adamově“.	
Pro	děti	je	připraveno	drobné	občerstvení	a	pro	výherce	odměny.

20. června 2014 
Společenské centrum MKS v 17:00 hodin
Vernisáž výstavy: 
STŘÍPKY Z HISTORIe ADAMOVA
Bližší	informace	najdete	na	plakátovacích	plochách	a	webu	MKS	
www.mks-adamov.cz.









5. června 2014 
zájezd do divadla Radost v Brně
Veřejná	generálka	představení:	
„Jak se ti líbí? aneb Mocná Afrodité“ 
Zveme	vás	opět	jako	
první	diváky	na	skvě-
lou	komedií	světově	
proslulého	režiséra,	
herce,	hudebníka	
a	v	neposlední	řadě	
i	dramatika	Woody-
ho	Allena,	kterému	
je	věnován	letoš-
ní	ročník	festivalu	
divadelní	svět	Brno	2014.	Allenovu	komedie	JAK	SE	TI	LÍBÍ?	budou	
v	obdivuhodné	soudržnosti	a	jednotě	brněnských	divadel	hrát,	
pod	režií	Vlastimila	Pešky,	herci	všech	brněnských	divadel,	které	se	
podílejí	na	pořádání	festivalu.	Diváci	se	tedy	mohou	těšit	na	Micha-
la	Isteníka,	Viktórii	Matušovovou	a	Mílu	Čížka	z	Městského	divadla,	
na	Milana	Holendu	z	Husy	na	provázku,	Marii	Durnovou	a	Roberta	
Musialka	z	Národního	divadla,	Kamilu	a	Jirku	Valůškovy	z	HaDi-
vadla,	na	Evu	Lesákovou,	Helenu	Peškovou,	Viléma	Čapka	a	Pavla	
Nováka	z	Divadla	Radost.	Celou	plejádu	špičkových	herců	podpoří	
dva	skvělí	hudebníci,	Vratislav	Lukáš	a	Matěj	Štrunc.
Začátek představení je v 16 hodin. 
Představení	není	vhodné	pro	děti	do	15ti	let.	
Cena zájezdu: 100 Kč zahrnuje	vstupné	a	přísp.	na	dopravu.
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KROUŽEK ZPÍVÁNÍ PRO 
RADOST

při MKS AdAMov

zpívá MěStu A jeho obyvAtelůM 
u příležitoSti 

50. výročí povýšení AdAMovA nA MěSto pro rAdoSt A potěšení

18. červnA 2014 v 17:45 hodin před budovou MKS nA ptAčině

19. června 2014 
sál MKS v 9:30 a 10:45 hodin
Dopoledne	s	pohádkou	„Krakonošovy třešně“
Pohádkový	příběh	v	podání	herců	Divadla	Úsměv	Praha.	
Vstupné �� Kč.



23. června 2014 
salonek MKS ve 14:30 hod.
Soutěžní	odpoledne	pro	seniory
„Kdo si hraje – nezlobí...“
V	letošním	školním	roce	posled-
ní	setkání	vyplněné	hrami,	sou-
těžemi	a	trénováním	paměti.
Vstup volný.



25. června 2014 
DPS Adamov v 9:00 hodin 
„Tato by se vám mohla líbit...“
Společenské	okénko	a	především	nabídka	knih	ke	čtení	o	prázdni-
nách,	kdy	se	setkání	konat	nebudou,	připravíme	pro	obyvatele	DPS	
i	ostatní	zájemce	z	řad	seniorů.	Vstup volný	



VÝSTAVA fotografií 
Jefa KRATOCHVÍLA
nazvaná
„DIVADELNÍ SVĚT“
17.–25.	června	2014
salonek	MKS	Adamov	III
Vernisáž	výstavy	17.	června	2014	v	18	hodin.
Výstavu	pořádá:	Městské	kulturní	středisko	
Adamov	
Kontakt:	mks@mks-adamov.cz,	č.t.	607	518	104

Z návštěvy Bratislavy - zdejšího Klubu seniorů

Pro vítězky soutěžního odpoledne nazvaného „Kdo si hraje - nezlobí“ 
byla odměnou návštěva pracoviště ŠLP ve Křtinách. Průvodcem 
a hostitelem v jedné osobě nám byl Ing. Pavel Mauer.

Přednáška Prof. MUDr. Hany Kubešové - Matějovské

Zájezd na výstavu Flora Olomouc a do zvonařské firmy paní 
Dytrychové v Brodku
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Srdečně děkuji
Děkuji	 tímto	pracovníkům	městského	úřadu	a	klubu	důchodců	za	

srdečná	blahopřání	k	mým	devadesátým	narozeninám.
Marie Bezděková (Ptačina) 

PRÁZDNINOVÉ VÝLETY PRO DĚTI 
I DOSPĚLÉ...
V	době	letošních	letních	prázdnin	vás	
pozve	MKS	na	tři	výlety.	Dva	z	nich	budou	
autobusové,	v	jednom	případě	se	na	cestu	
vydáme	vlakem.	Bližší	informace	najdete	
na	plakátovacích	plochách	v	polovině	
měsíce	června	t.r.	
Zde jsou termíny, kdy se spolu s námi 
můžete na výlety vydat:	
28. června (odpolední výlet)  
  Lanový park v Březové n. Svit., rozhledna
19. července, 23. srpna 

O prázdninách s MKS do divadla...
11. července 2014   
NOC NA KARLŠTEJNĚ
legendární český muzikál
Romanticky	 zidealizovaná	 a	 úsměvná	 historka	 ze	 života	 otce	
vlasti	se	stala	nesmrtelnou	díky	filmovému	zpracování.	Diváckou	
atraktivnost	zaručují	 i	dnes	 již	zlidovělé	písně	s	melodiemi	Karla	
Svobody.	 Přivítejme	 tedy	 léto	 s	 tímto	 oblíbeným	 titulem,	 jehož	
inscenace	 v	 režii	 Igora	 Ondříčka	 vznikne	 originálně	 pro	 jedno	
z	nejkrásnějších	brněnských	zákoutí.

Představení	je	uváděno	pod	širým	nebem	(na	Biskupském	dvoře)	
od	20:30	hodin.	Cena	zájezdu	(zahrnuje	vstupné	a	dopravu)	je	pro	
dospělou	 osobu	 470	 Kč,	 seniorům	 a	 studentům	 je	 poskytována	
30-ti	procentní	sleva	na	vstupném.	

LETNÍ KINO
BRATŘÍ ČADÍKŮ
V ADAMOVĚ

Hřiště	u	školy	Ronovská.	
Promítání	vždy	od	21:30	hodin.
Dobrovolné	 vstupné	 je	 určeno	
na	dobročinné	účely.	





10. 7. 2014 Revival
11. 7. 2014 Donšajni
V	jednání	je	zařazení	filmu	pro	děti.

12. 7. 2014 Martin a Venuše
1�. 7. 2014 Příběh kmotra

25. června 2014 salonek MKS v 18:00 hodin
Beseda s logistikem společnosti 

„Lékaři bez hranic“ Markem Dvořákem 
Marek	Dvořák	bude	povídat	o	jeho	působení	v	misi	ve	Svazijsku	

a	Jižním	Súdánu		
(fungování	mise,	možnost	pomoci	a	zapojení	se	atd.).	

Vstupné dobrovolné – určeno 
na podporu práce společnosti 
Lékaři bez hranic.

Oslavu „Svátku matek“ v MKS Adamov zpříjemnili svým vystoupením 
herci Komorního divadla Brno a děti s učitelkami z MŠ Komenského

Setkání u vínka s Jožkou Šmukařem

Koncert adamovské skupiny Genciána

Víkendové setkání s pohádkou
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Pozvánka na výstavu
STŘÍPKY Z HISTORIE ADAMOVA

Při	příležitosti	oslav	50.	výročí	povýšení	Adamova	na	město	pro	vás	připravuje	Historicko-vlas-
tivědný	kroužek	MKS	Adamov	ojedinělou	výstavu.	Chceme	vám	ukázat	jak	zajímavé	historické	
dokumenty,	tak	i	exponáty,	které	řada	občanů	nemohla	nikdy	vidět,	např.	výrobky	speciální	tech-
niky,	které	se	vyráběly	v	Adamovských	strojírnách.	Starší	generace	si	může	připomenout,	jak	to	
v	Adamově	kdysi	vypadalo,	pro	mladší	to	bude	příležitost	nahlédnout	trochu	do	minulosti.

Slavnostní	vernisáž	výstavy	se	uskuteční	v pátek 20. června v 17:00 hodin	ve	Společenském	
centru	MKS,	Komenského	6,	Adamov.	Pro	návštěvy	v	dalších	dnech	bude	nastaven	zvláštní	re-
žim,	aby	čas	vyhovoval	co	největšímu	počtu	zájemců.	Informace	sledujte	na	plakátech	a	v	hlášení	
městského	rozhlasu.

PhDr. Jaroslav Budiš za organizátory

Hartly na Ptačině

Obchodní ulice kolem roku 1930

Slova pro povzbuzení
Naše	 obec	 slaví	 letos	 výročí	 povýšení	 na	

město.	Padesát	let	však	může	být	pro	obyva-
tele	 měst	 založených	 před	 stovkami	 let	 jako	
kapka	v	moři.	Třeba	taková	Kutná	Hora	(vybí-
rám	ji	namátkou,	snad	proto,	že	tam	mají	taky	
kostel	 svaté	 Barbory)	 byla	 městem	 už	 určitě	
ve	13.	století	a	vytvořila	si	známou	hornickou	
a	uměleckou	tradici.	V	roce	1961	byla	vyhláše-
na	městskou	památkovou	rezervací,	zahrnují-
cí	316	kulturních	památek	a	dvě	národní	kul-
turní	památky.	V	 roce	1995	bylo	 její	centrum	
s	kostnicí	v	blízkém	Sedlci	prohlášeno	památ-
kou	UNESCO.	

Naše	město,	formálně	mladé,	má	však	pre-
historickou	tradici.	I	tady	se	odedávna	kutalo,	
tavilo,	 vynalézalo,	 tvořilo,	 vyváželo	 a	 dnes	 tu	
jako	 jedno	 z	 mála	 měst	 máme	 národní	 kul-
turní	 památku,	 která	 aspiruje	 na	 zápis	 do	
UNESCO.	 Navštěvují	 nás	 i	 okolí	 turisté	 z	 do-
mova	i	zahraničí,	žijeme	svým	životem.	Určitě	
bychom	 mohli	 ve	 výčtech	 hodnot,	 které	 zde	
máme,	pokračovat	dál	a	zjistíme,	že	i	u	nás	je	
mnoho	 dobrého	 na	 co	 můžeme	 navazovat	
a	co	můžeme	předávat	dál.	

Našich	50	let	není	míň	ani	víc	než	třeba	850	
let.	Dobře	prožitý	den	vydá	za	deset	promar-
něných	let.	Platí	to	pro	město,	platí	to	pro	kaž-
dého	z	nás.

Jiří Kaňa

Vzpomínka
Dne	 21.	 6.	 2014	 vzpomeneme	 10.	 výročí	

úmrtí	paní	Jaroslavy	Novotné.	
Vzpomíná	manžel	s	rodinami.

Dne	8.	června	2014	by	se	dožil	pan	Richard	
Noss	 75	 let.	 Za	 tichou	 vzpomínku	 děkuje	
zarmoucená	rodina.
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Soutěž mladých včelařů – Zlatá včela Adamov 2014

Dne	3.	5.	2014	se	na	ZŠ	a	MŠ	V	Adamově	
na	ulici	Komenského	uskutečnilo	krajské	kolo	
vědomostní	 soutěže	 mladých	 včelařů	 „Zlatá	
včela“.	Cílem	této	soutěže	je	umožnit	členům	
včelařských	 kroužků	 mládeže	 porovnání	 te-
oretických	 znalostí	 a	 praktických	 dovednos-
tí	 získaných	 při	 práci	 ve	 včelařském	 kroužku	
a	 motivovat	 je	 k	 další	 činnosti	 v	 této	 oblasti.	
Tato	soutěž	je	vypisována	každoročně	s	mož-
ností	 postupu	 soutěžících	 do	 celostátního	
a	následně	mezinárodního	kola.

Důvodem	 konání	 této	 soutěže	 v	 Adamo-
vě	bylo	hned	několik	význačných	výročí,	a	to	
nejen	 samotných	 včelařů,	 ale	 i	 města.	V	 roce	
2014	 adamovští	 včelaři	 slaví	 160	 roků	 orga-
nizovaného	 včelařství	 v	 Adamově,	 100	 roků	
samostatné	 včelařské	 organizace	 a	 město	
slaví	 50	 roků	 od	 povýšení	 obce	 Adamova	 na	
město.	

Soutěže	Zlatá	včela	se	v	Adamově	zúčast-
nilo	 23	 včelařských	 kroužků	 z	 celého	 Jiho-
moravského	kraje.	Účast	v	letošním	roce	byla	
rekordní	nejen	do	počtu	včelařských	kroužků,	
ale	 i	co	do	počtu	samotných	účastníků.	Sou-
těže	se	zúčastnilo	celkem	114	dětí,	které	sou-
těžily	ve	dvou	věkových	kategoriích,	katego-

rie	I.,	6	až	10	roků	a	kategorie	II.	11	až	15	roků.	
Včetně	vedoucích	včelařských	kroužků,	peda-
gogického	personálu	a	organizátorů	se	v	Ada-
mově	sešlo	178	příznivců	této	bezesporu	spo-
lečensky	prospěšné	činnosti.	

jejich	včelařského	významu	v	oblasti	pro-
dukce	pylu	a	nektarů.
Včelařské	 pomůcky	 –	 určení	 a	 popisu	
funkce	deseti	včelaři	používaných	pomů-
cek	při	praktické	činnosti.
Praxe	–	popis	práce	ve	včelstvu	s	použitím	
fotorámků	ve	cvičném	úlu	–	nástavku.

Jak	 je	z	výše	uvedeného	zřejmé,	děti	pro-
kazovaly	 svoje	 schopnosti	 nejen	 v	 oblastech	
ryze	 teoretických	 jako	 je	 test	 znalostí	 a	 ana-
tomie,	ale	i	v	oblastech	čistě	praktických,	jako	
jsou	včelařské	pomůcky	a	praxe.	Botanika	tvo-
ří	přechodový	článek	mezi	teorií	a	praxí.

V	I.	kategorii	soutěžilo	celkem	69	dětí.	Prv-
ní	místa	obsadily	děti	ze	včelařského	kroužku	
v	 Mikulovicích	 v	 pořadí	 Sejáková	 Veronika,	
Viklická	Tereza	a	Loger	Krištof.	V	této	katego-
rii	 měl	 včelařský	 kroužek	 v	 Adamově	 jediné-
ho	zástupce,	a	 to	 Justýnku	Březinovou,	která	
obsadila	velmi	pěkné	24.	místo.

V	 II.	 kategorii	 soutěžilo	 celkem	 45	 dětí.	
První	 místo	 obsadil	 Dan	 Brožek	 z	 Mikulovic,	





Zahájení soutěže Zlatá včela v tělocvičně ZŠ a MŠ Adamov

Zahájení soutěže Zlatá včela v tělocvičně ZŠ a MŠ Adamov
Děti soutěžily celkem v 5 oblastech:

Test	 včelařských	 znalostí	 formou	 otázky	
a	označení	správné	odpovědi	a,	b,	c.
Mikroskopování	–	anatomie	včely	medo-
nosné	formou	testu.	
Botanika	–	v	této	kategorii	určovaly	rodo-
vá	a	druhová	jména	deseti	rostlin	včetně	







druhé	 místo	 obsadil	 Ondřej	 Fuček	 z	 Hodoní-
na	 a	 třetí	 místo	 obsadil	 Matouš	 Vybíral	 rov-
něž	 z	 Mikulovic.	Včelařský	 kroužek	 z	 Mikulo-
vic	se	tak	zařadil	mezi	nejúspěšnější	včelařské	
kroužky	na	Zlaté	včele	v	Adamově.	Jako	čtvrtý	
skončil	Tomáš	Zedníček	ze	včelařského	krouž-
ku	ve	Křtinách.	Tito	první	čtyři	soutěžící	postu-

Slavnostní zahájení – zástupci sponzorů 
a organizátoři

Pracoviště praxe tzv. „čtení“ ze včelích fotoplástů. Práce se živými včelami se realizuje pouze 
na úrovni mezinárodních soutěží
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Pracoviště teoretických znalostí – test   

Pracoviště poznávání rostlin a jejich včelařského významu

Pracoviště včelařských pomůcek

Vyhodnocení výsledků v kategorii II.Vyhodnocení výsledků v kategorii I.

pují	do	republikového	kola,	které	se	koná	ve	
dnech	16.	–	18.	5.	2014	ve	VUV	v	Nasavrkách	
u	Chrudimi.

Z	 adamovských	 včelařů	 nejlepšího	 umís-
tění	dosáhl	Pavel	 Růžička,	 který	 skončil	 na	6.	
místě	a	postup	do	republikového	kola	mu	uni-
kl	o	pouhé	3	body.	Vzhledem	k	vyrovnanosti	
soutěžících	 je	 možné	 považovat	 za	 úspěch	
i	 15.	 místo	 dalšího	 zástupce	 adamovských	
včelařů	Pavla	Crhy.

–	 národní	 přírodní	 rezervace	 Býčí	
skála	 kde	 navštívili	 stejnojmennou	
jeskyni.		

Uspořádání	 krajského	 kola	 Zlaté	
včely	 v	 Adamově	 u	 příležitosti	 výše	
uvedených	výročí	umožnil	adamov-
ským	 včelařům	 se	 dostat	 do	 pod-
vědomí	 včelařské	 obce,	 a	 to	 nejen	
v	rámci	Jihomoravského	kraje.

Zlatou	včelu	v	Adamově	by	neby-
lo	možné	při	takovém	počtu	zúčast-
něných	 uspořádat	 bez	 finančního	
zajištění	a	odpovídajícího	zázemí.	Na	
tomto	místě	patří	poděkování	spon-
zorům,	a	to	Českému	svazu	včelařů,	
městu	 Adamov,	 společnosti	 Astorie	
a.	s.	se	sídlem	v	Ústí	nad	Labem,	OV	
ČSV	Blansko	a	ČMSS	(Liška).

Zázemí	 pro	 konání	 soutěže	 nám	
poskytla	 ZŠ	 a	 MŠ	 Adamov	 na	 ulici	
Komenského	 a	 na	 tomto	 místě	 patří	 podě-
kování	 vedení	 školy,	 a	 to	 především	 paní	 ře-

ditelce	 Mgr.	 Janě	 Bu-
rianové.

O	 zdárný	 průběh	
soutěže	 se	 přičinili	
rovněž	 členové	 turis-
tického	 oddílu	 Ada-
mov	 pod	 taktovkou	
Marie	Martincové,	kte-
ří	nesou	největší	podíl	
na	 včasném	 a	 věcně	
správném	 vyhodno-
cení	více	jak	250	testů.

Poděkování	 pat-
ří	 i	 MRS	 MO	 Adamov	

zastoupeném	 předsedou	 Petrem	 Kubíčkem,	
který	 se	 rovněž	 podílel	 na	 získání	 sponzor-
ských	darů.

Zcela	na	závěr	patří	poděkování	všem	čle-
nům	ZO	ČSV	Adamov,	kteří	po	obnovení	své	
činnosti	 v	 dubnu	 loňského	 roku	 2013	 se	 do-
kázali	 sjednotit	 a	 za	 necelých	 devět	 měsíců	

organizačně	 nejen	 připravit,	 ale	 i	 prakticky	
zvládnout	organizaci	soutěže	Zlatá	včela	v	Ji-
homoravském	 kraji,	 která	 patří	 co	 do	 počtu	
zúčastněných	 soutěžících	 k	 nejpočetnějším	
v	ČR.	Tímto	počinem	adamovští	včelaři	důstoj-
ně	 oslavili	 první	 rok	 znovuobnovení	 činnosti	
ZO	ČSV	v	Adamově.	

Poděkování	 patří	 všem	 občanům	 města	
Adamova,	 kteří	 s	 námi	 sympatizují	 a	 podpo-
rují	nás,	a	to	nejen	slovy	uznání,	ale	i	praktic-
kými	 skutky	 mezi	 které	 patří	 poskytnutí	 his-
torických	 materiálů,	 fotografií	 a	 včelařských	
pomůcek,	které	nám	umožní	nejen	zmapovat,	
ale	především	si	připomenout	tradici	160	roků	
tohoto	oboru	v	Adamově.

V	 tomto	 roce	 2014	 připravujeme	 vydání	
almanachu	 naší	 ZO,	 ve	 kterém	 chceme	 tuto	
historii	 připomenout	 a	 jmenovitě	 poděko-
vat	 všem	 občanům	 města,	 kteří	 se	 o	 dávno	
zapomenuté	 fotografie,	 historické	 včelařské	
pomůcky	a	osobní	vzpomínky	s	námi	podělili.

Za výbor ČSV ZO Adamov
Rudolf Rybář

Po	ukončení	soutěže	a	vyhlášení	výsledků	
ve	13:30	hodin	měli	soutěžící,	vedoucí	včelař-
ských	kroužků	a	organizátoři,	možnost	 i	přes	
nepřízeň	 počasí	 se	 seznámit	 s	 krásami	 oko-
lí	 města	 Adamova.	 Autobusy	 byli	 účastníci	
soutěže	 přepraveni	 do	 Josefovského	 údolí	
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Fotogalerie z akcí Oslava Dne Země a Pálení čarodějnic, 
které pořádal Městský klub mládeže dne 30. 4. 2014
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2. SOKOLSKÁ AKADEMIE

V	 sobotu	 26.	 dubna	 2014	 se	 k	 příležitos-
ti	 50.	 výročí	 města	 Adamova	 a	 ke	 Dni	 tance	
(29.	4.)	konal	2.	ročník	Sokolské	akademie.

Hezkého	odpoledne	plného	tance	a	cviče-
ní	se	zúčastnily	děti	ze	ZŠ	a	MŠ	Adamov,	sokol-
ky	ženy.	Přijela	i	mládež	z	Jedovnic.	Z	Blanska	
se	 představili	 tanečníci	 ze	 SZUŠ	 manželů	
Jeřábkových.	 Ve	 třinácti	 vystoupeních	 moh-
li	 diváci	 vidět	 taneční	 styly	 street	 dance,	
moderního,	 scénického,	 společenského	 tan-
ce	 a	 stepu.	 Ukázky	 svého	 cvičení	 předvedly	
i	ženy	ze	Sokola	Adamov,	které	secvičila	Lenka	
Welová.	Děti	ze	ZŠ	a	MŠ	Adamov	vystupovaly	
pod	 vedením	 Mgr.	 Kateřiny	 Prudíkové,	 která	
i	celou	akci	moderovala.	Starosta	Sokola	Miro-

slav	Svědínek	se	postaral	o	technické	zázemí	
celé	 akce.	 Tanečníci	 získali	 diplomy	 a	 mno-
ho	 sladkostí	 a	 dárků,	 a	 to	 za	 přispění	 těchto	
sponzorů	města	Adamova:	S	clubu	Miroslava	
Svědínka,	 Sokola	 Adamova	 a	 právnické	 kan-
celáře	 Lůdl,	 Zrůstek	 a	 partneři.	 Všem	 tímto	
děkujeme.

Na	tanečníky	se	přišlo	podívat	i	mnoho	pří-
znivců	tance	a	pohybu	z	řad	rodičů,	babiček,	
kamarádů	a	známých.	I	jim	patří	dík	za	skvělou	
atmosféru	a	pěkné	odpoledne.

Nezbývá	než	poděkovat	účinkujícím	a	těšit	
se	na	další	setkání.	Všem	přeji	krásné	roztan-
čené	jaro.	

Za Sokol Adamov  
Mgr. Kateřina Prudíková
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2. Republiková Grand Prix  
finále poháru družstev a kvalifikace do reprezentace

18.	-	20.	4.	2014	se	konala	v	Českých	Budě-
jovicích	druhá	republiková	GP	a	finále	Poháru	
družstev.	V	pátek	se	hrál	 turnaj	mixů	a	zahří-
vací	 turnaj	 jednotlivců.	Adamov	se	opět	pre-
zentoval	velice	dobrými	výkony.	Z	97	mixů	se	
v	turnaji	umístila	dvojice	Aleš	Mrva	a	Martina	
Čapková	na	skvělém	3.	místě	a	zahřívací	 tur-
naj	 za	 účasti	 84	 hráčů	 ovládl	 Jaromír	 Bedna-
řík.		V	sobotu	se	hrál	turnaj	jednotlivců,	dvojic	
a	TOP.	Do	turnaje	TOP	se	nominuje	nejlepších	
24	mužů	a	12	žen	z	republiky.	Zde	nás	repre-
zentovali	 Martin	 Réda	 a	 Martina	 Čapková.	
Po	 dobrých	 výkonech	 Martin	 skočil	 devátý	
a	Martina	pátá.	V	turnaji	jednotlivců	(264	hrá-
čů)	obsadil	Martin	Šeba	33.	místo	a	Aleš	Mrva	
49.	místo.	V	turnaji	dvojic	žen	(48	dvojic)	Mar-
tina	 Čapková	 s	 Eliškou	 Buchtovou	 obsadili	
33.	 místo.	 Stejně	 jako	 Aleš	 Mrva	 s	 Martinem	
Rédou	 a	 Milan	 Dudík	 ml.	 s	 Martinem	 Šebou	
v	turnaji	mužů	za	účasti	128	dvojic.

V	neděli	se	hrálo	finále	poháru	družstev	za	
účasti	 32	 nejlepších	 týmů	 z	 republiky,	 mezi	
které	patří	i	oba	naše	týmy	DC	HORNETS	a	DC	
HURRICANE.	Po	prvním	kole	se	týmy	rozdělily	
do	velkého	a	malého	finále.	Ve	velkém	finále	
se	DC	HORNETS	umístili	na	5.	místě	a	DC	HUR-
RICANE	 v	 malém	 finále	 prohráli	 až	 ve	 finále,	
když	 za	 sebou	 nechali	 i	 favority	 z	 celostátní	
SUPERLIGY.	 Do	 poháru	 na	 začátku	 vstupova-
lo	 cca	 3.000	 družstev	 v	 republice.	 Z	 každého	
utkání	 postupuje	 pouze	 vítěz	 a	 každé	 další	
kolo	se	losuje.

1.	 5.	 2014	 se	 v	 Praze	 konala	 kvalifikace	
do	 české	 reprezentace	 na	 Mistrovství	 Evro-
py	 v	 Chorvatsku,	 do	 které	 se	 podle	 kritérií	
Unie	 šipkových	 svazů	 kvalifikovalo	 32	 mužů	
a	16	žen.	Kvalifikační	turnaj	rozhodl	o	složení	
reprezentace,	do	které	postoupili	nejlepší	čty-
ři	muži	a	čtyři	ženy.	I	zde	jsme	měli	svoje	„želíz-
ka	 v	 ohni“	 –	 Martina	 Rédu	 a	 Martinu	 Čapko-
vou.	Martin	díky	slabšímu	začátku	nepostou-
pil	do	finálové	skupiny	jen	o	pouhé	dva	legy	
(body).	Ale	Martina	Čapková	předvedla	oslňu-
jící	výkon	a	celý	turnaj	vyhrála	a	bude	repre-
zentovat	 Českou	 republiku	 v	 červnu	 2014	
na	 Mistrovství	 Evropy.	Takže	 po	 Aleši	 Mrvovi	
a	Jaromíru	Bednaříkovi	má	již	potřetí	v	histo-
rii	Adamov	reprezentanta.	Na	závěr	bych	chtěl	
všem,	kteří	se	na	těchto	celostátních	úspěších	
podíleli	jednak	dobrými	výsledky	a	prezenta-
cí	klubu	a	města,	ale	i	vytvořením	potřebného	
zázemí	a	podpory	pro	takové	výsledky,	podě-
kovat	a	popřát	mnoho	dalších	úspěchů.

Ing. Milan Dudík 
předseda ŠK Adamov

Aleš Mrva a Martina Čapková na skvělém 3. místě – mix

Zahřívací turnaj Jaromír Bednařík DC HURRICANE 2. místo v malém finále

DC HORNETS 5. místo velké finále
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Krajský přebor družstev mládeže v šachu  
Adamov šestý

Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2  PH 3 

1 2 ŠK	Kuřim	B 7 6 1 0 19 126.5 173.0

2 1 ŠK	Kuřim	A 7 5 1 1 16 108.0 146.5

3 3 ŠK	Duras	BVK	 7 5 0 2 15 118.0 156.5

4 4 Lokomotiva	Brno	A 7 4 0 3 12 131.5 184.5

5 5 Šachy	Zastávka 7 4 0 3 12 117.0 159.5

6 7 Spartak Adamov 7 4 0 3 12 111.5 156.5

7 6 Kvasaco	Vacenovice 7 4 0 3 12 105.0 147.5

V	sobotu	12.	4.	2014	se	uskutečnil	v	Kuřimi	
Jihomoravský	 krajský	 přebor	 mladších	 žáků	
družstev	v	rapid	šachu	o	dvě	postupová	mís-
ta	na	MČR.	Soutěže	se	zúčastnilo	14	týmů.	Ša-
chová	 síla	 a	 um	 mládeže	 pořadatele	 turnaje	
se	potvrdila	celkovým	vítězstvím	a	postupem	
dvou	 Kuřimských	 mužstev	 na	 republikový	
přebor.

Sestavit	 šestičlenné	 smíšené	 družstvo	 do	
12	 let,	 s	 povinností	 jedné	 dívky	 a	 jednoho	
hráče	do	osmi	let,	je	už	samo	o	sobě	počinem	
vypovídajícím	o	práci	oddílu	s	dětmi.	Oproti	
minulému	 přeboru	 v	 Ratíškovicích	 byli	 v	 se-
stavě	Adamova	dva	noví	hráči.	Cílem	bylo	vy-
lepšit	loňské	7.	místo.	

V	 nových	 dresech	 jsme	 přijeli	 do	 Kuřimi	
v	sestavě	Olga	Dvořáková,	Filip	Nezval,	Mar-
tin	 Hloušek,	 Jan	Kratochvíl,	Vít	 Sereda	a	Ma-
rek	Dvořák.	

V	 prvním	 kole	 vysoko	 porážíme	 Kuřim	
C,	 ale	 celkový	 vítěz	 turnaje	 Kuřim	 B	 nás	 na	
oplátku	„smetl“	ve	 třetím	kole.	S	druhou	Ku-
řimí	A	i	Zastávkou	už	byly	zápasy	výsledkově	
vyrovnanější	a	Lokomotivu	Brno	jsme	porazi-
li.	Po	dalších	vítězstvích	s	Ratíškovicemi	a	Poš-
tornou	obsazujeme	konečné	6.	místo	a	o	jed-
nu	příčku	tak	vylepšujeme	loňské	umístění.	

Konečné pořadí po 7 kolech

Petra a Olga vyhrály KP mládeže 
v rapid šachu.

Poslední	 soutěží	 v	 sobotu	 17.	 5.	 2014	
v	Ratíškovicích	byl	dokončen	šestidílný	seri-
ál	Krajského	přeboru	mládeže	v	rapid	šachu.	
Turnaje	se	zúčastnilo	94	mladých	šachistů	ve	
věku	 od	 sedmi	 do	 šestnácti	 let.	 Adamovští	
mládežníci	 odehráli	 “dobrý	 turnaj“.	 V	 první	
třetině	výsledkové	listiny	se	jich	umístilo	pět.	
Petra	 Masáková,	 Olga	 Dvořáková,	 ale	 i	 Filip	
Nezval	a	Martin	Hloušek	celý	turnaj	odehrá-
li	 na	 předních	 šachovnicích.	 S	 pěti	 body	 ze	
sedmi	možných	obsadila	8.	místo	Petra	a	na	
11.	 místě	 skončila	 Olinka.	 Pro	 obě	 děvčata	
tento	 výsledek	 znamenal	 vítězství	 ve	 svých	
kategoriich	 (D14,D10)	 v	 celém	 seriálu	 KPM	
a	postup	na	jejich	další	MČR.	

Až	„pověstné“	poslední	kolo	švýcarského	
losovacího	systému	nevyšlo	Filipovi	a	Marti-
novi.	Zůstali	na	čtyřech	bodech	na	pěkném	
23.	 a	 29.	 místě.	 Víťa	 Sereda,	 také	 se	 čtyřmi	
body,	skončil	na	33.	pozici.	Honza	Kratochvíl	
vybojoval	3,5	bodu	a	i	pro	nejmladšího	sed-
miletého	člena	výpravy	Marka	Dvořáka	to	byl	
se	ziskem	2,5	bodu	nejúspěšnější	 turnaj	ce-
lého	seriálu.

Letošního	ročníku	KPM	se	celkem	zúčast-
nil	rekordní	počet	167	dětí.	Rekordní	byl	i	po-
čet	adamovských	hráčů	-	celkem	11	 jich	za-
sáhlo	 do	 některého	 z	 turnajů.	 Přebornicemi		
KP	se	staly	Petra	Masáková	v	kat.	D14	a	Olga	
Dvořáková	v	kat.	D10.

V	„nejnašlapanější“	kategorii	H10	bylo	61	
klasifikovaných	hráčů.	Umístění	v	první	desít-
ce	vybojoval	osmý	Filip.	Těsně	„za“	skončil	12.	
Martin.	Na	hranici	první	dvacítky	ještě	zůsta-
li	20.	Víťa,	21.	Honza	a	36.	místem	překvapil	
Mareček.	

Šach. Jméno Rtg 1 2 3 4 5 6 7 Body Partie Rtg prům.

1 Dvořáková	Olga 1223 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5.0 7 1322

2 Nezval	Filip 1074 1 ½ 0 0 1 1 1 4.5 7 1204

3 Hloušek	Martin 1083 1 1 0 1 1 1 1 6.0 7 1162

4 Kratochvíl	Jan 1106 1 1 0 0 0 1 0 3.0 7 1072

5 Sereda	Vít 1000 1 0 0 1 ½ 0 0 2.5 7 1053

6 Dvořák	Marek 1000 + 0 0 0 1 + 0 3.0 7 1090

Výsledky našich hráčů na jednotlivých šachovnicích:
6.	Spartak	Adamov	(Rtg	prům.:1081,	PH	1:	12	/	PH	2:	111.5)

Výsledky jednotlivých zápasů družstva Adamova:	Kuřim	C	6:0;	Lokomotiva	A	3,5:2,5;		
Kuřim	B	0,5:5,5;	Zastávka	2,5:3,5;	Ratíškovice	4,5:1,5;	Poštorná	4,5:1,5;	Kuřim	A	2,5:3,5.

Rozcvička

Medaile

Adamov–Kuřim A
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Florbal
Naši	mladší	žáci	v	letošní	sezoně	vůbec	ne-

zaháleli.	Absolvovali	Sokolskou	soutěž	v	Brně	
ve	 sportovní	 hale	 Kounicova.	 Tady	 proběh-
ly	turnaje	kategorií	1a	a	1b.	Ti	nejmladší	hráli	
v	kategorii	1a	systémem	4+0	a	po	čtyřech	ko-
lech	dosáhli	celkového	druhého	místa.	Starší	
florbalisti	 se	 po	 turnajových	 kláních	 se	 sys-
témem	hry	4+1	umístili	na	celkovém	prvním	
místě.	 Oba	 týmy	 žáků	 se	 tak	 probojovaly	 do	
Oblastního	přeboru	ČOS	ve	Frýdlantu	nad	Os-
travicí.	To	se	konalo	26.	dubna	v	hale	místní-
ho	Sokola.	Naši	malí	hráči	si	zde	počínali	velmi	
úspěšně.	Kategorie	mladších	hrála	systémem	
4+0	 a	 neprohrála	 ani	 jeden	 zápas.	 Hráči	 zde	
obsadili	 1.	 místo	 a	 v	 této	 kategorii	 byli	 také	
zvoleni	nejlepší	střelci.	Ze	všech	týmů	se	dva	
naši	hráči	umístili	na	1.	a	2.	místě	v	celkovém	
součtu	střel,	a	to	Matyáš	Polzer	a	Ondřej	Kos.		
Starší	 kategorie	 opět	 hrála	 systémem	 4+1.	
Těm	se	již	nedařilo	vyhrát	všechny	zápasy,	ale	
i	přes	to	se	družstvo	umístilo	na	celkovém	3.	
místě.	Také	se	gólmance	-	Anně	Kobylkové	po-
dařilo	získat	2.	místo	v	soutěži	brankářů.

Další	 soutěž,	 které	 jsme	 se	 letos	 účastnili	
s	žáky	v	kategorii	do	roku	narození	2001,	byla	
Orelská	 liga.	 Hrací	 systém	 byl	 opět	 4+1.	 Žáci	
se	 statečně	 probojovali	 na	 celkové	 4.	 místo	
z	 šesti	 týmů	 se	 ztrátou	 na	 druhého	 i	 třetího	
jen	jediný	bod.	Tento	jediný	bod	nás	dělil	od	
postupu	do	vyššího	kola	v	této	soutěži.

V	této	sezoně	nás	 ještě	čeká	účast	v	pres-
tižní	soutěži	Opengame,	kdy	budeme	doplňo-
vat	 v	kategorii	 mladších	 žáků	 a	 elévů	brněn-
ský	 klub	 EMKOCASE	 Gullivers	 Sokol	 Brno	
I	a	na	oplátku	nás	doplní	v	kategorii	přípravka.	
7.	 června	 by	 nás	 měl	 čekat	 závěrečný	 turnaj	
žáků	v	našem	městě	ve	sportovní	hale	Sokola.	

Lenka Dohová

Ping-pong – odborářská liga
Odborářská	liga		skončila	vítězstvím	družstva	Ajeto,	které	soutěží	prošlo,	až	na	jedno	za-

váhání,	jako	nůž	máslem.	Hrálo	se	ve	složení	Roman	Dobeš,	Ferdinand	Šafárik,	Aleš	Kupčík	
a	Jan	Mach.	Na	dalších	místech	skončili	mužstva	CHess,	Veselé	líčko	a	OLD	BOYS.V	tabulce	
jednotlivců	čelní	místa	obsadili	hráči	mužstva	Ajeto.	Doufáme,	že	příští	rok	se	opět	sejdeme	
a	prožijeme	opět	spoustu	zajímavých	a	napínavých	zápasů.	Sportu	zdar!

Jméno Zápasy Vítězné Prohry Úspěšnost družstvo

Šafárik 36 32 4 88,9% Ajeto

Dobeš 39 34 5 87,2% Ajeto

Kupčík 35 29 6 82,9% Ajeto

Bartošík 52 34 18 65,4% Chess

Tejkal 40 24 16 60,0% Ves.líčko

Mach 30 18 12 60,0% Ajeto

Buřík 36 19 17 52,8% Old	Boys

Dvořáček 49 25 24 51,0% Ves.líčko

Lebiš 34 12 22 35,3% Ves.líčko

Burget 62 14 48 22,6% Old	Boys

Vespalec 50 6 44 12,0% Old	Boys

Dobrovolný 31 0 31 0,0% Chess

Mužstvo Počet z. Výhry Remízy Prohry Body Zápasy

Ajeto 15 14 0 1 43 117:33

Chess 15 6 1 8 28 47:103

Veselé	Líčko 15 4 4 7 27 67:83

Old	Boys 15 2 3 10 22 69:81
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TURNAJ VETERÁNŮ 
Blansko, 15. března 2014

Veteráni TJ Spartak Trifon Adamov

Zleva: Kubíček, Milfait, Višňa, Dvořák, Vespalec, Žofka, Vojta, Hofírek, Doležal, Kožený, Mihok, Juřena, Hierman, Dosedla, Kolenáč, Gistr, 
Dokoupil a roztleskávačky, které jsou nedílnou součástí mužstva veteránů

Stalo	 se	 již	 pravidlem,	 že	 v	 měsíci	 březnu	
pořádá	 OVV	 ČSLH	 Blansko	 Turnaj	 veteránů.	
Turnaj	 se	 uskutečnil	 v	 sobotu	 15.	 3.	 2014	 na	
ZS	v	Blansku.

Do	 turnaje	 se	 přihlásilo	 pět	 mužstev:	 TJ	
Spartak	Trifon	Adamov,	HC	Blansko	Andrlecht,	
TJ	Sokol	Černá	Hora,	HC	Blansko	Veteráni	a	HC	
Boskovice,	o	jedno	méně	než	bylo	zvykem.	

Mezi	přihlášenými	nechybělo	znovu	muž-
stvo	TJ	Spartak	Trifon	Adamov,	vedené	již	tra-
dičně	Aloisem	Koženým,	který	dal	znova	vete-
ránskou	partu	dohromady.

Adamov	 vstoupil	 do	 tohoto	 ročníku	 s	 ji-
ným	názvem	než	obvykle.	Do	názvu	bylo	při-
dáno	jméno	sponzora	veteránského	mužstva.	

Turnaj	se	hrál	systémem	každý	s	každým.

Zápasy TJ Spartak Trifon Adamov:
TJ Spartak Trifon Adamov–HC Blansko 
Anderlecht  1:5 
Branka a asistence za Adamov:	Juřena	(Mil-
fait,	Kolenáč)

TJ Sokol Černá Hora – TJ Spartak Trifon 
Adamov  2 : 4 
Branky asistence za Adamov:	 Juřena	 (Ko-
lenáč,	 Milfait),	 Hierman	 (Hofírek,	 Kožený),	
Hofírek	 (Hierman,	 Kožený),	 Kolenáč	 (Milfait,	
Žofka)	

TJ Spartak Trifon Adamov: HC Blansko 
veteráni  6 : 2
Branky asistence za Adamov:	 Juřena	 (Kole-
náč,	 Kožený),	 Dokoupil	 (Hofírek,	 Hierman),	

Juřena	 (Milfait,	 Kožený),	 Mihok	 (Gistr,	 Kubí-
ček),	Hofírek	(Kubíček,	Dosedla),	Hofírek	(Žof-
ka,	Hierman)		

HC Boskovice–TJ Spartak Trifon Adamov  5 : 1
Branky asistence za Adamov:		
Kolenáč	(Milfait,	Juřena)

Kanadské bodování: 
1.	 Juřena	 4	+	1	/	5	bodů
2.	 Hofírek	 3	+	2	/	5	bodů
3.	 Kolenáč	 2	+	3	/	5	bodů
4.	 Milfait	 0	+	5	/	5	bodů
5.	 Hierman	 1	+	3	/	4	body
6.	 Kožený	 0	+	4	/	4	body
7.–8.	 Žofka	 0	+	2	/	2	body
7.–8.	 Kubíček			 0	+	2	/	2	body
9.–10.	 Mihok	 1	+	0	/	1	bod
9.–10.	 Dokoupil	 1	+	0	/	1	bod
11.	 Gistr	 0	+	1	/	1	bod

Naše	věrné	a	neúnavné	roztleskávačky

1.	HC	Blansko	Anderlecht 4 3	 1 0 27:8 7

2.	HC	Boskovice 4 2 1 1 16:9 5

3. TJ Spartak Trifon Adamov 4 2 0 2 12:15 4

4.	TJ	Sokol	Černá	Hora 4 2 0 2 13:16 4

5.	HC	Blansko	Veteráni 4 0 0 4 8:28 0

Velká	 škoda	 malé	 účasti	 adamovských	 fa-
noušků,	 ale	 vše	 vynahradily	 roztleskávačky	
pod	 vedením	 Aničky.	Ta	 je	 původem	 z	 Brna,	
ale	 žije	 pro	 Adamovský	 hokej.	 Fanoušci	 mů-
žou	litovat,	bylo	se	na	co	dívat	jak	po	stránce	
sportovní,	tak	choreografické	i	ženské…	

Adamov,	znovu	s	nejstarším	věkovým	prů-
měrem	podával	dobré	výkony,	za	které	si	za-
sloužil	uznání	od	všech.	Třetí	místo	 je	pěkné,	
ale	mohlo	 to	být	podstatně	 lepší,	mít	 trochu	
vyladěnou	mušku.	Naše	výkony	by	se	daly	na-
zvat	 festivalem	 neproměněných	 vyložených	
šancí.	

Pořadí v turnaji:

Sestava Adamova:
brankář:	 Višňa	
obránci:	 Dvořák,	Doležal,	Gistr,	Kožený,		
	 Vespalec,	Žofka
útočníci:	 Dokoupil,	Dosedla,	Hierman,	
	 Hofírek,	Juřena,	Kolenáč,	
	 Kubíček,	Mihok,	Milfait		

Všichni	se	těšíme	na	příští	ročník	a	doufám,	
že	ve	stejném	složení.

Sportu	zdar	a	v	každém	věku	zvlášť.
Za hokejový oddíl TJ Spartak Trifon Adamov

Alois Lolo Kožený
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Adamovský judista 
Filip Nezval 

Po	 více	 než	 dvouměsíční	 zdravotní	 pauze	
v	tréningu	se	odchovanec	adamovského	klu-
bu	JUDO	Adamov	Filip	Nezval	mohl	opět	za-
čít	„prát“	 na	 tatami.	 Na	 Velikonočním	 turnaji	
v	Uherském	Hradišti		porazil	všechny	své	sou-
peře	 na	 ippon	 a	 získal	 zlatou	 medaili.	Taktéž	
ovládl	turnaj	O	Bítešský	Rohlík,	kterého	se	zú-
častnilo	240	závodníků	z	několika	evropských	
zemí	a	zaslouženě	vybojoval	další	zlatou	me-
daili.	Gratulujeme	a	přejeme	mu	mnoho	dal-
ších	úspěchů.	

Judo Samuraj Adamov
Judisté	 z	 Adamovského	 oddílu	 se	 v	 břez-

nu,	dubnu	a	květnu	zúčastnili	několika	turna-
jů.	 Přestože	 většina	 účastníků	 těchto	 turnajů	
jsou	nováčci,	a	tohle	byly	jejich	první	turnaje	
a	 s	 tím	 i	 velmi	 cenné	 zkušenosti	 na	 sportov-
ním	poli,	ukázali,	že	se	soupeřů	nebojí.

15.	března	jsme	jeli,	po	delší	době	opět	ve	
větší	sestavě,	na	turnaj	přípravek	do	Brna.		Ku-
čera Denis,	 i	 když	 úplný	 nováček,	 na	 tomto	
turnaji	překvapil	velmi	dobrými	výkony	svoje	
soupeře	a	vybojoval	velmi	pěkné	první	místo.	
Diplom	za	krásné	druhé	místo	si	z	turnaje	od-
vážel	také	Vojta Navrátil, Ondra Navrátil, Ku-
čera Martin, Veronika Slivoňová a Krátký Jo-
sef,	jež	si	diplomy	odvážel	hned	dva,	protože	
si	zkusil,	a	úspěšně,	jak	se	bojuje	také	ve	vyšší	
věkové	kategorii.	Třetí	místo	ve	svých	katego-
riích	vybojoval	Král Kryštof a Kala Mirek.	Tur-
naje	 se	 také	 zúčastnili,	 avšak	 na	 stupně	 vítě-
zů	nedosáhli,	Patrik Drmola, Nikolas Nezval, 
Wutková Linda a Poláčková Natálka.

22.	 března	 jsme	 společně	 s	 oddílem	 BeF	
home	Blansko	pořádali	již	čtrnáctý	ročník	ve-
likonočního	 turnaje.	22	startujících	na	 tomto	
turnaji	 je	 velkou	 nadějí	 pro	 budoucnost	 od-
dílu.	Mirek Kala a Kopecký David	vybojovali	
velmi	pěkná	druhá	místa.	Jen	o	stupínek	níže	
se	 umístil	 Vojtěch Navrátil, Kučera Martin, 
Ondřej Navrátil, Chemčuk Marek, Natálka 
Poláčková, Jarek Kolář a Filip Halata.

5.	 dubna	 jsme	 jeli	 na	 lízátkový	 turnaj	 do	
Uherského	 Brodu.	 Na	 tento	 turnaj,	 který	 byl	
určen	 pouze	 pro	 začátečníky,	 vyrazilo	 7	 dětí.	
Nejlépe	 se	 dařilo	 Nikolasu Nezvalovi,	 který	
vybojoval	 krásné	 první	 místo.	 Tento	 úspěch	
je	o	to	cennější,	že	to	byli	 jeho	první	poraže-
ní	 soupeři.	 Jen	 o	 stupínek	 níže,	 to	 je	 na	 dru-
hém	místě,	se	umístili	Kučera Denis, Musil Jiří 
a Krátký Josef. Král Kryštof, Peterka Lukáš 
a Kučera Martin	obsadili	třetí	místo.

3.	května	jsme	se	vydali	do	Velké	Bíteše	na	
turnaj	O	bítešský	 rohlík.	Tento	 turnaj	byl	vel-
mi	 dobře	 obsazen,	 a	 to	 dokonce	 mezinárod-
ně.	 Zúčastnily	 se	 jej	 dva	 oddíly	 z	 Rakouska,	
jež	 byly	 na	 soustředění	 v	 Jihlavě.	 Stříbrnou	
medaili	 si	 na	 tomto	 turnaji	 vybojoval	 Josef 
Krátký a Nezval Nikolas.	Třetí	 místo	 a	 bron-
zovou	medaili	vybojovali,	Marek Moučka, Mi-
rek Kala, Peterka Lukáš, Kučera Martin, Musil 
Jiří, Halata Filip, Král Kryštof a Kolářová Iva.

17.	 května	 jsme	 se	 vypravili	 v	 pětičlenné	
sestavě	 na	 USK	 Cap	 do	 Prahy.	 Iva Kolářová	
zde	obsadila	pěkné	druhé	místo	a	bronzovou	

Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
28. 6. 2014 – sobota – PRAMeN SVITAVY
Délka 1� km.
Odjezd:	 Adamov	 nádraží	 ČD	 8:21	 hod.	 do	
Vendolí	zastávka					
Trasa:	Vendolí	zast.	–	Kukle	–	pramen	–	Ros-
nička	-	Svitavy	zastávka	

medaili	pro	sebe	vybojovala	Agáta Konečná.	
Štěpán Kašparec	smolně	prohrál	zápas	o	tře-
tí	místo	a	skončil	na	místě	pátém.	Dan Havrá-
nek a Enkhbaatar Tergel	 bohužel	 na	 svoje	
soupeře	nestačili.
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Mažoretky i roztleskávačky se 
skvělými výkony

Taneční	 skupina	 Tropic	 pod	 vedením	 Mi-
chaely	 Tesařové	 i	 letos	 reprezentovala	 Ada-
mov	 na	 soutěži	 v	 Litovli.	 Na	 nepostupovou	
soutěž	 o	 Litovelský	 pohárek,	 která	 se	 konala	
5.	 4.	 2014,	 soutěžila	 skupina	 hned	 ve	 třech	
kategoriích.	 Jako	 první	 se	 představily	 mažo-
retky	v	kategorii	děti	s	průměrným	věkem	do	
osmi	let	se	svou	soutěžní	skladbou	,,Girls	just	
wanna	 have	 fun“.	 Děvčata,	 v	 čele	 s	 kapitán-
kou	 Veronikou	 Jakusidisovou,	 získala	 krásné	
5.	místo.	

Následovala	miniformace	mažoretek	v	ka-
tegorii	 kadetek.	 Děvčata	 (Veronika	 Jakusidi-

sová,	 Aneta	 Janoušková,	 Lenka	 Neumanová,	
Kateřina	Pavlíčková)		přesně	zvládla	náročnou	
choreografii	 na	 italskou	 píseň	 Piccola	 E	 Fra-
gille	a	obdržela	4.	místo.

Skvělým	 výkonem	 se	 představila	 i	 mini-
formace	 roztleskávaček	 soutěžící	 v	 kategorii	
juniorek.	 Skupina	 předvedla	 řadu	 náročných	
gymnastických	prvků,	skvělé	provedení	sklad-
by	,,I	was	made	for	loving	you“		a	vybojovala	
též	4.	místo.

Všechna	 děvčata	 tančila	 jak	nejlépe	moh-
la,	na	čemž	měli	značný	vliv	i	rodiče,	kteří	jeli	
skupině	fandit	a	úžasně	je	tím	podpořili.	Rok	

od	 roku	 je	 konkuren-
ce	 větší	 a	 myslím,	 že	
děvčata	 na	 soutěži	
podala	báječné	výko-
ny	 a	 dovezla	 si	 krás-
ná	 ocenění.	 Vždy	 je	
co	 zlepšit,	 a	 tak	 stále	
trénujeme	a	společně	
vymýšlíme	nové	a	ná-
ročnější	prvky.	

Navíc	naše	taneční	
sezóna	 nekončí,	 ne-
boť	25.	5.	2014	se	bu-
deme	 opět	 účastnit	
nesoutěžní	 přehlídky	
mažoretkových	 sku-
pin	 v	 Letovicích	 stej-
ně	 jako	 před	 dvěma	
lety	 a	 v	 červnu	 nás	
čeká	závěrečná	mažo-
retková	soutěž	v	Kyjo-
vě.	 A	 můžete	 nás	 do-
jet	podpořit,	budeme	
rády.

Hrdá trenérka 
Michaela Tesařová 

INZERCE
Hledám	 pronájem	 garáže	 v	 Adamově,	
tel.	č.	773	453	628.
MALBY	14,-	Kč/m2	,	nátěry	dveří	350,-	Kč/
ks,	 radiátorů,	oken,	 rýn,	zábradlí,	plotů,	
fasád	 aj.,	 ZEDNICKÉ	 PRÁCE,	TAPETOVÁ-
NÍ.	Tel.	606	469	316,	547	225	340,	www.
maliribrno-horak.cz.	 Adamov	 a	 okolí,	
platba	hotově	=	SLEVA	250,-	Kč!
ADAMOstav	 –	 rekonstrukce	 bytových	
jader.	 Provádíme	 obkladačské,	 podla-
hářské,	 zednické	 práce.	 Více	 informací	
najdete	 na	 www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 60� 7�2 49�.
SLOUČÍME	VÁM	VŠECHNY	 PŮJČKY	 DO-
HROMADY	 –	 SPLÁCEJTE	 MÉNĚ!	 Dosta-
nete	na	účet	i	HOTOVOST!	Navštivte	stá-
nek	OD	TESCO	FINANČNÍ	SLUŽBY	BRNO.	
Těšíme	se	na	viděnou!	S	přátelským	po-
zdravem	 Veronika	 Kratochvílová.	 Tele-
fon	542	213	285,	mobil	724	771	262.	
LETNÍ	 STANOVÝ	 TÁBOR	 v	 lesích	 poblíž	
obce	Kralice	nad	Oslavou.	Název	„Z	po-
hádky	do	pohádky“	je	odvozen	od	stej-
nojmenné	celotáborové	hry.	Tábor	pro-
běhne	v	termínu	od	19.	7.	do	2.	8.	2014,	
cena	3	800,-	Kč,	více	informací	nalezne-
te	 na	 www.skautiadamov.webnode.cz	
nebo	na	tel.	č.	776	366	585.
Podlahářství	Gregor	–	pokládka	a	lepe-
ní	 koberců	 a	 PVC,	 montáž	 plovoucích	
podlah	dřevěných,	korkových	a	laminá-
tových	 aj.	 Nabízíme	 kvalitní	 podlahové	
krytiny.	Tel.	č.	728	470	320,		 	
e-mail:	zdenekcrom@seznam.cz
Prodám	 zděnou	 garáž	 v	 Adamově	
mezi	 ulicemi	 Údolní	 a	 Petra	 Jilemnic-
kého.	 Výborný	 stav.	 Cena	 dohodou.		
Kontakt:	730	918	362.
Koupím	 byt	 v	 Adamově.	 Jen	 OV	 nebo	
družstevní	 s	 možností	 převodu	 do	 OV.	
Tel.:	721	332	622.
Prodám	garáž	v	Plotkách.	Cena	dle	do-
hody.	Ihned	volná.	Tel.	č.	731	820	134.
Koupím	 poštovní	 známky,	 pohle-
dy,	 obálky,	 staré	 bankovky,	 tuzexové	
bony,	 losy,	 staré	 akcie,	 jízdenky	 ČSD,	
jízdní	 řády,	 celé	 sbírky	 –	 větší	 množ-
ství	 -	 pozůstalost	 po	 sběrateli.	 Pla-
tím	 v	 hotovosti	 nejvyšší	 možné	 ceny.		
Info:	tel.:	724	22	92	92.
Sháním	 podnájem	 bytu	 velikos-
ti	 1+1	 nebo	 2+1	 v	 Adamově	 do	 ceny	
7	 000,-	 Kč/měsíčně	 včetně	 služeb.		
Tel.	č.	739	846	690.
Hledám	pronájem	bytu	2+1	na	Ptačině	
dlouhodobě,	levně.	Tel.	č.	776	299	438.
Prodám	 čerpací	 agregát	 s	 benzinovým	
motorem	–	provedení	 IRIS	70	B.	Čerpa-
dlo	je	funkční	a	na	ceně	se	dohodneme.		
Telefon	724	556	966.
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Den Země u Ptačí Svatyně
V	nedělní	odpoledne	27.	4.	se	konal	první	

ročník	oslavy	Dne	Země	u	Ptačí	svatyně,	kte-
rého	se	zúčastnilo	přes	padesát	zájemců	z	řad	
dospělých	 i	 dětí.	 Pro	 všechny,	 kteří	 se	 chtěli	
dozvědět	 něco	 nového	 o	 přírodě	 a	 zároveň	
také	 aktivně	 strávit	 prosluněnou	 neděli,	 byla	
připravena	řada	různých	aktivit.	Některé	z	nich	
probíhaly	 nepřetržitě	 během	 celé	 akce	 a	 ně-
které	 naopak	 pouze	 v	 jeden	 stanovený	 čas.	
Akce	byla	zahájena	botanickou	vycházkou	do	
okolí	 Ptačí	 studánky,	 na	 které	 se	 každý	 mohl	
dozvědět,	 jak	 například	 chutnají	 pacibulky	
kyčelnice	cibulkonosné,	či	list	bíle	kvetoucího	
česnáčku	lékařského	nebo	to	jak	se	v	lese	měří	
výška	 stromů.	 Dalším	 bodem	 programu	 byla	
krátká	procházka	s	ornitology,	na	jejímž	konci	
proběhl	odchyt	ptáků	do	sítí	a	následné	krouž-
kování,	při	kterém	byla	označena	právě	prolé-
tající	pěnice	černohlavá.	Poté	 Ing.	 Jiří	Truhlář	

krátce	 popovídal	 o	 historii	 studánky	 a	 čase	
zakládání	 lesnického	 Slavína,	 kdy	 zároveň	
ukázal	 historické	 fotografie	 z	 dob	 zakládání	
studánky,	na	kterých	bylo	patrné,	jak	se	okolí	
od	té	doby	změnilo.	Nakonec	se	zbylí	účastní-
ci	akce	sesedli	k	táborku	u	kterého	se	zpívalo	
a	všelicos	opékalo	téměř	až	do	soumraku.	Kro-
mě	výše	jmenovaného	se	každý	mohl	pod	mi-
kroskopem	pokochat	pohledem	na	rozmanité	
živé,	čerstvě	odlovené	vodní	bezobratlé	žijící	
přímo	v	prameni	studánky	a	proběhl	také	košt	
vody,	 při	 kterém	 se	
porovnávaly	 chutě	
studánkové	 vody,	
vody	 vodovodní	
a	 vody	 balené.	 Děti	
si	 vyzkoušely	 vyro-
bit	 ptáčka	 z	 papíru	
a	 přírodních	 mate-
riálů,	 skládaly	 puz-
zle	 s	 motivy	 zvířá-
tek	 a	 mnohé	 další.	
Vzhledem	 k	 tomu,	
že	 i	 počasí	 bylo	
celé	odpoledne	pří-
znivé,	 první	 ročník	
této	akce	se	vydařil.	
Dle	 kladných	 ohla-
sů	 účastníků	 jsme	
dospěli	 k	 názoru,	
že	 určitě	 stojí	 za	 to	
příští	 rok	 uspořádat	
oslavy	 Dne	 Země	
znovu.	 Napřesrok	
se	 tedy	 u	 Ptačí	 stu-
dánky	budeme	těšit	
i	na	Vás.

Michal Juříček 
a Michal FriedlMikroskopování u studánky

Ukázka kroužkování
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 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 30.6.2014 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

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

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo v SMART 
TV Samsung a na webu bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem s mobilní aplikací sledovani-tv.cz 
dostupné na google marketu. Více ne  30 televizních program . Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 120 minut, a 
 pak jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.

P O D L A H Á Ř S T V Í
S  l  e  z  á  k

Montáž	a	broušení	parket,	vinylu,	plovoucích	

podlah,	PVC,	koberců,	včetně	dodávky	materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.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
Společnost Tenza cast, a.s., 
Mírová 2, Adamov, hledá pracovníky na tyto pozice: 
Seřizovač licích automatů

Požadujeme: SOU	 strojní	 zaměření,	 praxi	 na	 pozici	 seřizovače,	
výhodou	praxe	v	tlakovém	lití	kovů	nebo	vstřikování	plastů,	znalost	
výkresové	 dokumentace,	 znalost	 práce	 s	 konvenčními	 obráběcími	
stroji	výhodou	(frézka,	soustruh,	bruska).	3-směnný	provoz.	Nabízíme:	
perspektivu,	odpovídající	mzdu,	5	dnů	dovolené	navíc,	stravenky.

Technolog – řízení projektů

Požadavky:	 VŠ/SŠ	 strojní,	 možno	 i	 absolvent,	 základní	 znalost	
konstrukce	forem,	znalost	AJ,	ŘP	sk.	B,	komunikativnost,	zkušenosti	
s	APQP,	VDA2	výhodou.	Pracovní	náplň:	technologický	návrh	a	vývoj	
projektu,	 vypracování	 projektové	 dokumentace,	 posouzení	 návrhu	
konstrukce	 forem,	 zajištění	 oprav	 forem	 Nabízíme:	 perspektivu,	
odpovídající	 mzdu,	 5	 dnů	 dovolené	 navíc,	 stravenky,	 firemní	
jazykový	kurz.

Kontaktní osoba:	Hallangová	Šárka,	č.t.	516	512	977,			
mobil	724	404	463,	Mírová	2,	Adamov	(areál	bývalého	Adastu)

SÍDLO FIRMY:
TENZA	cast,	a.s.	 TEL:	+420	516	512	977	 IČO:	29370931
Mírová	2	 FAX:	+420	516	512	973	 DIČ	CZ29370931
679	04	ADAMOV	 E-mail:		slevarna@tenza.cz	 Registrace:	KS	v	Brně,
Czech	Republic	 http:	www.tenza-slevarna.cz	 oddíl	B,	vložka	6710


