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KONTAKTY
Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 679 04

Funkce Jméno Telefon Mobil
Sekretariát Vratislava Chlupová 516 499 620 773 990 473
Starosta Bc. Roman Pilát, MBA 516 499 620 773 634 342
Místostarosta Jiří Němec 516 499 622 775 170 869
Tajemnice PhDr. Vlasta Kubenová 516 499 623 723 010 631
Odbor sociálních a správních věcí Mgr. Dobra Moserová, vedoucí 516 499 624 602 788 015
Matrika a evidence obyvatel Lenka Maláková 516 499 633 773 990 472
Správa majetku města Ing. Radek Malý, vedoucí 516 499 626 773 990 468
Péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň Dana Hnátovičová 516 499 635 724 862 158
Bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD Ing. Monika Hrubá 516 499 628 773 990 470
Odbor ekonomický Bc. Dita Mašková, vedoucí 516 499 631 728 286 187
Účetní Hana Šebelová 516 499 632 739 324 213
Mzdová účetní Marie Švábenská 516 499 632
Poplatky Silvie Můčková 516 499 629
Pokladna, zpravodaj Veronika Dudíková 516 499 630 773 990 476
Investice, staveb. dozor, ochr. přírody a krajiny Pavel Ševčík 516 499 637 602 135 764
Stavební úřad Blanka Obršliková 516 499 636 773 990 469
Pečovatelská služba pečovatelky 723 755 352
Městská policie strážník MP 516 499 638 602 515 387

Kalendář akcí
Datum Čas Akce Pořadatel
2.6.2015 16:30 Turnaj ve stolním tenise MKM
3.6.2015 16:00 Šipkový turnaj pro mládež Šipkový klub Adamov
6.6.2015 17:00 I. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Sampdoria Poříčí AJETO Adamov
7.6.2015 16:30 Fotbal muži: FK Adamov-FC Boskovice B (sponzor utkání: VV FK Adamov) FK Adamov
11.6.2015 16:00 Gumičkování MKM
17.6.2015 16:30 Turnaj ve vybíjené MKM
20.6.2015 08:00 Farmářské trhy Kristýna Kučerová
25.6.2015 16:15 Rozloučení se školním rokem MKM
4.7.2015 19:00 Open Air Adamov - rocková letní noc Miloslava Peterková
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Z jednání Rady města Adamova
Na  13. schůzi Rady města Adamova 

konané dne 20. 4. 2015 byl schválen Spiso-
vý a skartační řád, aktualizovaný na základě 
změn zákona o archivnictví a spisové službě. 
To vše po předchozím projednání a schvále-
ní Státním okresním archivem v Blansku.

Paní Jitkou Králíčkovou byla předložena 
ke schválení Výroční zpráva o činnosti za rok 
2014.

Práce na  vybudování zázemí pro hřiště 
u  ZŠ Ronovská pokračovaly schválením vý-
zvy k  podání nabídky na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle zpracované projektové 
dokumentace. 

Ze zákona č. 250/00 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, vyplývá pro 
každý územní samosprávný celek povin-
nost, dát si přezkoumat své hospodaření 
za uplynulý kalendářní rok. Obce jsou opráv-
něny dle zákona o přezkoumávání hospoda-
ření územních samosprávných celků a dob-
rovolných svazků obcí do  30. 6. daného 
kalendářního roku požádat o  přezkoumání 
krajský úřad a takto bylo i učiněno. 

Mgr.  Janou Burianovou byla předlože-
na žádost o povolení zřízení přípravné třídy 
pro školní rok 2015/2016 pro děti s  odkla-
dem školní docházky na  ZŠ a  MŠ Adamov, 
dle školského zákon a vyhlášky o základním 
vzdělávání. Přípravná třída bude určena dě-
tem s odkladem školní docházky a se sociál-
ním znevýhodněním.

Na  14. schůzi Rady města Adamova 
konané dne 29. 4. 2015 byl vzat na vědomí 
zápis z  3. zasedání Komise PZMA a  MA21, 
a  to zejména informaci o  termínu, téma-
tech, průběhu a  účasti odpovědných osob 
na  V. Fóru Zdravého města Adamov, které 
se uskuteční dne 24. 9. 2015 v 17.00 hodin 
v MKS Adamov.

Uzavřen byl dodatek k pojistné smlouvě 
na pojištění majetku a odpovědnosti za ško-
du, konkrétně IT vybavení a  venkovních 
hracích prvků z projektu „Komplexní rozvoj 
školství v Adamově.“ Vyjmuta z pojištění byla 
budova č. 99 – Smetanovo nám., a to z důvo-
du jejího prodeje.

Ukončena byla smlouva o nájmu nebyto-
vých prostor s Petrem Sabolem. Jednalo se 
o nebytový prostor v objektu bývalé přečer-
pávací stanice v Olšičkách.

Z  důvodu prodeje budovy č. p.  99/5 
na  Smetanově nám. v  Adamově došlo 
k úpravě předmětu příkazní smlouvy se spo-
lečností Adavak, s.r.o.

Pro poskytování neinvestičních dotací 
na sportovní či kulturní akce, pořádané pro 
veřejnost v  r. 2015 neziskovými organiza-
cemi v  Adamově je v  rozpočtu alokována 
částka 70.000,- Kč. Organizace ve  svých žá-
dostech uváděly rozsah svých jak věcných, 
tak finančních požadavků. Na  základě výše 
vyčleněných prostředků byly schváleny ve-
řejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinves-

Upozornění na konec splatnosti

Změna v jízdním 
řádu MHD

tiční dotace s FK Adamov (4 akce - 8000,- Kč), 
TJ Sokol Adamov (6 akcí – 17.000,- Kč), TJ 
Spartak Adamov (7 akcí – 24.000,- Kč), Šip-
kový klub Adamov (4 akce - 11.000,- Kč), Mo-
ravský rybářský svaz (Dětský den - 7000,- Kč) 
a  Římskokatolickou farností Adamov (Noc 
kostelů - 3000,- Kč).

Odsouhlaseno bylo zapojení ZŠ a  MŠ 
Adamov, příspěvkové organizace, do  pro-
jektu MŠMT: Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 
– Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 
– Zvyšování kvality ve  vzdělávání, číslo vý-
zvy 56.

Na  základě zprávy o  posouzení a  hod-
nocení nabídek v  rámci podlimitní veřejné 
zakázky s  názvem „V  00044 - Konsolidace 
IT a  nové služby Města Adamov“ byla jako 
nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka 
od uchazeče Z+M Partner, spol. s r.o. a schvá-
lena smlouva o dílo.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova

Upozorňujeme občany města Adamova, 
že dne 30. 6. 2015 končí splatnost místních 
poplatků za komunální odpad a psy. Dopo-
ručujeme tyto poplatky uhradit do  konce 
data splatnosti, neboť po jeho uplynutí mo-
hou být poplatky navýšeny až na  trojnáso-
bek. Poplatek za  komunální odpad se týká 
i vlastníků nemovitostí, ve kterých není hlá-
šena žádná osoba k  trvalému pobytu. Tato 
povinnost je platná již od 1. 1. 2013.

Výše sazby poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a  odstraňování komunálních odpa-

dů činí 600,- Kč za osobu (nemovitost). Tato 
sazba je platná od 1. 1. 2015. Ostatní výše sa-
zeb poplatků zůstávají nezměněny. 

Informace pro platbu v hotovosti na po-
kladně:

PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HRO-
MADNĚ ZA  RODINU ANI BYT, ALE ZA  OSO-
BU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁ-
SIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTE-
RÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST. 

Poplatky je možné uhradit v  hotovos-
ti na  pokladně Městského úřadu Adamov 
v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 

17:00 hod a  Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 
hod, čtvrtek a  pátek ZAVŘENO, složen-
kou nebo převodem na  účet města č. 19-
1360055309/0800, VS = rodné číslo po-
platníka (slouží k identifikaci poplatníka), 
SS = viz výše uvedené poplatky.

Při platbě za  více poplatníků jed-
ním příkazem oznamte správci poplatku 
na jeho e-mailovou adresu: silvie.muckova@
adamov.cz identifikační údaje (jméno, pří-
jmení, RČ) poplatníků, za  které je platba 
provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABIL-
NÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYT-
NÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. 
V  OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY 
NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele SS 1341002015
rodinný dům 30. 6. 2015 300,- Kč 450,- Kč

30. 6. 2015 150,-Kč 225,- Kč důchodce
ostatní místa 30. 6. 2015 700,- Kč  1 000,- Kč

30. 6. 2015 200,- Kč 300,- Kč důchodce
KOMUNÁLNÍ ODPAD 30. 6. 2015 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2014 SS 1340002015
ZAHRÁDKY 31. 1. 2015 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 1. 5. 2015 Miroslav Papiž, 70 roků, 

Petra Jilemnického 27
  9. 5. 2015 Bohuslav Böhm,  

80 roků, Sadová 27 
 10. 5. 2015 Milada Bendová, 81 

rok, Údolní 2
 16. 5. 2015 Jaroslava Minaříková, 

83 roky, Zahradní 6
 18. 5. 2015 Lubomír Benda,  

88 roků, Údolní 2
 24. 5. 2015 Antonín Václavek, 82 

roky, Krátká 7
 30. 5. 2015 Marie Zelíková, 86 roků, 

Komenského 25
 31. 5. 2015 Ing. Alois Stejskal,  

85 roků, Opletalova 28

Úmrtí
  1. 4. 2015 Milan Urbáni, roč. 1955,  

Ronovská 6
 15. 4. 2015 Alois Straka, roč. 1932, 

Pod Horkou 4
 21. 4. 2015 Karel Petýrek, roč. 1948,  

Sadová 21
 28. 4. 2015 František Hanák, roč. 1921,  

Hybešova 24 

UPOZORNĚNÍ

Vybrané události z dubna 2015 
konkrétně:

*Lidské cítění a  ochotu pomáhat proje-
vil občan Adamova, který strážníkům ozná-
mil poněkud zmatenou starší paní, která se 
nacházela v bytovém domě na ul. Družstev-
ní. I přes veškerou snahu se mu nepodařilo 
zjistit kde bydlí, a proto neváhal kontaktovat 
strážníky MP Adamov. Strážníkům se poda-
řilo prostřednictvím vedoucí odboru soci-
álních a  správních věcí MěÚ Adamov zjistit 
její bydliště. Zbloudilá paní byla převezena 
domů, kde ji již hledala její dcera. 

*Nemile překvapen byl muž, kterému ně-
kdo odcizil mobilní telefon ve chvíli, kdy řešil 
spor s jedním z obyvatel města. Strážníci byli 
ihned přivolaní na  místo, kde provedli ne-
zbytné úkony a podařilo se jim zjistit osobu, 
která mobilní telefon odcizila. Netrvalo tedy 
dlouho a mobilní telefon byl vrácen svému 
majiteli. Muži, který mobilní telefon odcizil, 
byla uložena bloková pokuta. Snad si příště 
rozmyslí brát to, co mu nepatří. 

*Protože MP Adamov vykonává takřka 
nepřetržitou službu a  na  místě oznámení 
může být do několika minut, je často povo-
lána k případům, kdy je ohrožen lidský život 
a  na  místě se ještě nenachází ZZS. Stejně 
tomu bylo i  v  měsíci dubnu. V  prvním pří-
padě poskytovali strážníci společně s  JSDH 
Adamov první pomoc ženě na  ul. Komen-
ského, u  které bylo podezření na  zástavu 
srdce. To se na  místě nepotvrdilo, tedy ne-
bylo zapotřebí použití AED (tzv. automatic-
kého defibrilátoru). Strážníci, spolu s  JSDH 
Adamov, vyčkali na  místě do  příjezdu ZZS 

a byli nápomocni při transportu osoby. Dru-
hým případem byla žena, u  které se začaly 
projevovat křečové stavy v  restauraci ,,U 
Baťáka,, a hosté restaurace sdělili, že ZZS od-
mítla příjezd. Na místě bylo zjištěno, že ZZS 
již je vyslána na  zákrok a  strážníci vyčkali 
do jejího příjezdu, kdy byla žena převezena 
k ošetření. 

*Nevhodnou zábavu si vybrala skupin-
ka mladíků při večerní cestě do  restaura-
ce na  ul. Neumannova. Posilněni alkoho-
lem pokoušeli svoji sílu a převrátili nádobu 
na sklo tzv. zvon, ze kterého se samozřejmě 
vysypal skleněný obsah na veřejné prostran-
ství. Při svém počínání je však spatřil občan 
Adamova, který neváhal kontaktovat stráž-
níky. Ti si pro mladíky přišli rovnou do místní 
restaurace, kde je vyrušili od zábavy a dopo-
ručili jim, aby po  sobě uklidili. Mladíci své-
ho konání litovali a vysypaný obsah nádoby 
za dohledu strážníků uklidili. Snad si z toho 
odnesou ponaučení do budoucna. 

*Že práce strážníků je někdy i  úsměvná 
dokazuje fakt, že se na  strážníky obrátila 
prostřednictvím vedoucí odboru sociálních 
a  správních věcí MěÚ Adamov žena, která 
měla na jedné ruce nasazená pouta. Univer-
zální služební klíč k nim nepasoval a nezbylo 
tedy nic jiného, než povolat JSDH Adamov, 
která ženu ze sevření vyprostila. Jak k pou-
tům přišla si strážníci mohou jen domýš-
let. V minulosti již strážníci sundávali pouta 
i  muži, který žádal o  pomoc při totožném 
problému. Ani v  jednom případě se nejed-
nalo o osoby, které by utekly z nějakého za-
řízení a pouta na rukou si zasloužily. Žádáme 

Připravujeme veřejné fórum 2015
aneb CO CHCEME V ADAMOVĚ 
ZMĚNIT K LEPŠÍMU

Komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21 uspořádá Veřejné fórum, 
na němž jeho účastníci - občané předkládají 
náměty, které návazně prodiskutují. Násled-
ně se z nich společně vyhodnotí ty problé-
my, které by se měly ve  městě v  nejbližší 
době řešit. Pořadí navržených priorit ur-
čujete svým hlasem právě Vy. Na přípravě 
spolupracuje komise s  pracovníky Národní 
sítě Zdravých měst (NSZM), jehož je město 
členem. Účast starosty, místostarosty i  ve-
doucích příslušných odborů městského úřa-
du je již zajištěna. Fórum se uskuteční v MKS 

Adamov ve  čtvrtek 24. září 2015 se za-
čátkem v 17 hodin. V příštích dvou číslech 
Zpravodaje seznámíme s tématy diskusních 
skupin a  s  detaily provedení fóra. Uvítáme 
připomínky a dotazy k organizaci akce, kte-
ré adresujte koordinátorce komise na e-mail 
social@adamov.cz. 

 Komise PZMA a MA21

Informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

proto zdvořile občany, aby si ve  svých vol-
ných chvílích (pro zpestření volných večerů) 
nasazovali na  ruce pouze ta pouta, od  kte-
rých vlastní klíč. 

*A  ještě jedna úsměvná tečka na  závěr. 
K  odchyceným psům, kočkám, hadům, liš-
kám, poštolkám a beranům přibyl nyní i ko-
hout, který se pohyboval po  městě a  svým 
trusem znečišťoval okolí MěÚ Adamov. 
Strážníci jsou naštěstí na tyto situace vycvi-
čeni a  odchyt kohouta, který byl v  dalších 
dnech předán majiteli, jim nečinil problém. 

 Mgr. Vítězslav Červený
 vedoucí strážník MP Adamov
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Cesty k Adamovským studánkám

 
Za posledními dvěma studánkami našich 

Cest se vydáme do  blízkosti Vranova. Ne-
jsou od Adamova příliš vzdálené, ale proto-
že k nim musíme od řeky Svitavy vystoupat 
přes 200 výškových metrů, zabere nám chů-
ze k nim přibližně hodinu. Do jejich blízkosti 
nás od rozcestníku na Náměstí práce dovede 
žlutá turistická značka. Nejprve stoupáme 
skoro 2  km ve  svahu údolí Svitavy stezkou 
k rozcestníku s názvem „U Hemzalova mos-
tu“. Od  něj pak pokračujeme širokou zpev-
něnou lesní cestou.

Když se budeme po  dalších 800 m blížit 
vrcholu stoupání a  tedy i  k  samotné obci 
Vranov, musíme zpozornět, abychom ne-
přehlédli nepatrnou pěšinku, která míří šik-
mo pod  cestu ve  směru naší chůze. Ta nás 
po  40  m dovede k  zakryté betonové skru-
ži, jen lehce vystupující nad povrch země. 
Pod  ní ve  vzdálenosti 2  m uvidíme trubku, 
ze které tenkým až přerušovaným pramén-
kem vytéká voda. Tento zdroj je nazýván Ví-
tečkova studánka, údajně podle chlapce, 
který v  těchto místech asi před  30  lety ob-
jevil pramen. Vydatnost zdroje je v současné 
době velmi malá, kolísá mezi 0,1 a 0,4 l/min. 
Majitelům GPS přístrojů pomůže studánku 
vyhledat informace o  jejích souřadnicích – 
49° 18‘ 19‘‘ N a 16° 37‘ 35‘‘ E. Nadmořská výš-
ka studánky je 465 m. 

Přechod ke  známé studánce Zdrávas 
Maria zahájíme návratem na  cestu, kterou 
jsme sestupem k Vítečkově studánce opus-
tili. Dojdeme zbývajících 500  m na  začátek 
Vranova k turistickému informačnímu směr-
níku. Od něj musíme vyjít po cestě odboču-
jící vpravo kolmo na  směr, odkud jsme při-
šli. Již po 30 m odbočuje z této cesty vpravo 
stezka, která postupně začíná klesat. Po asi 
300 m přijdeme k  výrazné kamenné stavbě 
studánky, které vévodí kresba Panny Marie 
podle obrazu Gabriela Maxe, rakouského 

malíře narozeného v roce 1840 v Praze. Nad 
kresbou je vyveden nápis Zdrávas Maria. Po-
stavení studánky bylo motivované existen-
cí poutního místa v obci Vranov. Rok jejího 
zbudování 1947 je na ní uveden dvakrát.

Voda z této studánky vytéká ve značném 
množství, vydatnost se pohybuje kolem 
15  l/min. Na  webové stránce www.treking.
cz/regiony/studanky-v-brne.htm se uvádí, 
že rozbor vody provedený v roce 2011 pro-
kázal její kontaminaci bakteriemi v nadlimit-
ním množství. Studánka se nachází v  nad-
mořské výšce 455 m, GPS souřadnice jejího 
místa jsou 49° 18‘ 28,3‘‘ N a 16° 37‘ 35,4‘‘ E.

Výherci soutěže z minulého čísla
Z  15 účastníků soutěže, kteří všichni 

správně odpověděli, že se jednalo o studán-
ku Zdrávas Maria byli vylosováni tito čtyři: 
Svatava Buříková, Kristýna Čápová, Eduard 
Severa a Jan Severa. Všem výhercům gratu-
lujeme, pro cenu se mohou dostavit opět 
na Městský úřad Adamov (tel. 516 499 624, 
602 788 015). 

Post scriptum kampaně
Skončila série článků, v nichž jsme si v mi-

nulých měsících představili celkem 18 upra-

vených zdrojů vody – studánek, které se na-
cházejí v  okolí Adamova zhruba ve  vzdále-
ností do 1 hodiny chůze. Při sestavování tex-
tů jsme čerpali především z  veřejných pra-
menů, které obvykle nakonec vedou ke kni-
ze J. Truhláře „Památníky adamovských lesů“, 
vydané v roce 2003. Poptávali jsme se také 
mezi občany města, nejcennější nové infor-
mace nám poskytli manželé Hájkovi, za což 
jim ještě jednou děkujeme. Údaje popisují-
cí polohu místa studánek a jejich vydatnost 
byly získány měřením nebo odečtem ze spo-
lehlivých a prověřených zdrojů.

Ještě pár slov k  tomu, co zamýšlíme 
udělat. V  měsíci červenci necháme provést 
analýzu vody pro studánky vybrané z  těch, 
o  kterých jsme psali v  letošním roce. Vý-
sledky budou zveřejněny na  internetových 
stránkách města a  vyvěšením příslušného 
protokolu na  těchto studánkách. Dalším 
počinem bude zpracování materiálu, který 
shrne obsah textů postupně publikovaných 
na stránkách Zpravodajů, doplněný mapkou 
obsahující místa všech představených stu-
dánek. Předpokládaný termín dohotovení 
je konec tohoto roku. Dokument bude zve-
řejněn na stránkách města a uložen v sekci 
komise, zvažuje se též případné tištěné pro-
vedení.

Vyhlášení soutěže
Na  závěr naší kampaně seznamující se 

studánkami v  okolí Adamova vyhlašuje-
me ve  spolupráci s  MKS soutěž o  nejhez-
čí fotografii, na  které je zachycena některá 
ze studánek, které byly v  minulých číslech 
Zpravodaje představeny. Fotografie budou 
anonymně vystaveny v září společně s foto-
grafiemi s tématem Dovolená 2015 – soutěž 
o nejzajímavější snímek z  letošní dovolené. 
Pořadí v  soutěži bude určeno na  základě 
hodnocení návštěvníků výstavy. Autoři prv-
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Den Země u Ptačí Svatyně
V neděli 26. 4. proběhl u studánky Ptačí 

svatyně již druhý ročník oslavy Dne Země, 
který pro občany Adamova a všechny další 
zájemce uspořádal spolek pro aktivní ochra-
nu Moravského krasu – Okras. Již od ranních 
hodin v  okolí studánky probíhal program, 
který započal ornitologickou vycházkou ja-
kožto jednou z akcí celostátního Vítání ptačí-
ho zpěvu, kterou zde navštívilo přibližně 50 
účastníků. Během procházky mohli lidé za-
půjčenými dalekohledy pozorovat některé 
z ptáků žijících v lesích okolo Adamova, ně-
které bylo dokonce možné sledovat i zblízka 
díky odchytu do speciálních sítí. 

V deset hodin byl zahájen provoz čtyř sta-
novišť rozmístěných v okolí studánky, kde si 
mohli velcí i malí vyzkoušet nejrůznější akti-
vity spojené se čtyřmi základními živly: oh-
něm, vodou, zemí a  vzduchem. Stanoviště 
přímo u  studánky bylo věnováno vodnímu 
živlu a  probíhal zde již „tradiční“ košt vod, 
při kterém degustátoři trápili své chuťové 
pohárky s cílem rozlišit, která ze čtyř nabíze-
ných vod je vodou studánkovou, vodovodní, 
balenou a jeskynní a zároveň kterou z těchto 
čtyř vod považují za nejchutnější. Pouze čty-
řem z přibližně čtyřiceti degustátorů se po-
dařilo poznat správně všechny čtyři vzorky 
vody a  získali tak diplom s  oceněním „Vod-
ní sommelier roku 2015.“ Děti si na  tomto 
stanovišti mohly vyzkoušet na  vlastní kůži, 
jak v  přírodě probíhá koloběh vody a  také 

si vyrobit vodního „červíka“ chrostíka z  ru-
liček od  toaletního papíru. O  kousek dál 
na okraji palouku na stanovišti věnovaném 
živlu Země byla pro všechny připravena bi-
nokulární lupa, pod kterou si mohl každý 
prohlédnout půdní živočichy žijící v hraban-
ce a  půdě okolního lesa. Byl zde také pre-
zentován půdní profil, tj. vrstevnatost půdy, 
a  každý si poté mohl namíchat svoji půdní 
směs a  do  drobných květináčů zasadit se-
mínko hrášku. Kdo chtěl, měl zde také mož-
nost modelovat z hlíny Rudického lomu Seč 
dle své vlastní fantazie figurky, či se pokusit 
o  repliku sošky býčka nalezeného v  jeskyni 
Býčí skála. S hotovými výrobky bylo možné 
navštívit stanoviště živlu oheň a zde si svůj 
výtvor v ohni vypálit. Každý si mohl vyzkou-
šet, jak těžké je rozdělat oheň třením dřev, 
či různými křesadly, opéct si vlastního hada 
z těsta a prohlédnout skutečné kosti jeskyn-
ního medvěda. U ohniště byla také dvakrát 
odehrána krátká dramatická scénka znázor-
ňující krušný život pravěkých lovců, při níž 
mimo jiné proběhl „bohužel“ neúspěšný lov 
jeskynního medvěda. Nutno dodat, že tato 
scénka sloužila zejména k  pobavení jejich 
aktérů a  přítomných diváků, a  že divadelní 
kritiky bychom jistě nepotěšili…. V  ústraní 
na okraji palouku bylo umístěno stanoviště 
živlu vzduch, které bylo věnováno přede-
vším ptákům a  bylo jakýmsi pokračováním 
aktivit ranní ornitologické exkurze. Kromě 

ptáků zde byl k dispozici speciální bublifuk, 
kde se každý mohl pokusit vyrobit bublinu 
dle vlastní libosti. Za  absolvování každého 
stanoviště dostávali účastníci razítka do svo-
jí soutěžní kartičky, kterou pak vyplněnou 
vyměnili u studánky za některou z cen sym-
bolizujících jeden ze čtyř prezentovaných 
živlů. Zde si také mohli zdarma odnést ně-
které z  řady propagačních materiálů věno-
vaných jak Moravskému krasu, tak přírodě 
a její ochraně obecně. Na zvídavé otázky zde 
zároveň odpovídali členové stráže přírody 
Moravského krasu. Účastníci, kteří měli ještě 
trochu času a chuti pobýt, mohli strávit od-
poledne u táboráku opékáním donesených 
buřtů a zpíváním s kytarou.

Akce se celkově zúčastnilo přibližně 100 
lidí, z  čehož asi polovina byly děti. Většina 
z  účastníků se při odchodu tvářila spoko-
jeně, a  tak lze usuzovat, že se akce zřejmě 
vydařila. Chtěli bychom proto touto cestou 
poděkovat jak všem, kteří si na  Den Země 
u  Ptačí svatyně udělali čas a  přišli se podí-
vat, tak také všem, kteří se nějakým způso-
bem na zdaru akce podíleli, což je jmenovitě 
ŠLP Křtiny, který konání akce umožnil, sprá-
va CHKO Moravský kras a Česká společnost 
ornitologická, kteří zajistili zejména propa-
gační materiály.

Doufáme, že se v příštím roce u studánky 
opět potkáme. Za členy spolku Okras se těší 

Michal Juříček.

ních tří nejlépe hodnocených fotografií ob-
drží věcnou cenu a fotografie budou zveřej-
něny v  některém podzimním čísle Zpravo-
daje a na webu města.

Fotografie je třeba dodat do  31. srpna 
2015 ve formátu A4 nebo v souboru, ze kte-

rého pak budou vytištěny. Již vytištěné fo-
tografie předejte do  Městského kulturního 
střediska nebo na odbor sociálních a správ-
ních věcí MěÚ. Soubor doručte na e-mailo-
vou adresu adamovskestudanky@seznam.
cz. Každý účastník soutěže může dodat 

maximálně 3 fotografie s  uvedením jména 
a  adresy. Pro ošetření situace, kdy dodané 
fotografie nebude možno vzhledem k jejich 
množství vystavit všechny, je třeba, aby au-
toři u  těch svých uvedli pořadí, v  jakém je 
do soutěže nominují.

 Komise PZMA a MA 21
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MKM Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz, mkm@adamov.cz 

AKCE na ČERVEN
Úterý 2. 6. 2015
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro všechny věkové kategorie. Start v 16:30 
hodin.

Čtvrtek 11. 6. 2015
„GUMIČKOVÁNÍ“
Pletení z  gumiček Loom bands. S  sebou si 
přineste gumičky, háčky a stavy na pletení. 
Začátek v 16:00 hodin.

Středa 17. 6. 2015
TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o sladké odměny. Start v 16:30 hodin.

Čtvrtek 25. 6. 2015 (změna termínu - 
přeloženo z 26. 6. 2015)
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
Na hřišti Jilemnického se rozloučíme se škol-
ním rokem a  společně přivítáme blížící se 
prázdniny. Pro všechny děti budou připrave-
ny soutěže a malá sladkost. Začátek v 16:15 
hodin. 

Zlatá zastávka Adamov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 515 531 152, e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz

Program na měsíc červen 2015
úterý 2. 6. Posilovna zdarma od 15:00 h

středa 3. 6. Stolní hry
čtvrtek 4. 6. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 5. 6. Sportovní hry od 15:00 h
úterý 9. 6. Posilovna zdarma od 15:00 h

Středa 10. 6. Tvořivá dílna
čtvrtek 11. 6. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 12. 6. Sportovní hry od 14:30 h
úterý 16. 6. Posilovna zdarma od 15:00 h

středa 17. 6. Stolní hry
čtvrtek 18. 6. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 19. 6. Sportovní hry od 15:00 h
úterý 23. 6. Posilovna zdarma od 15:00 h

Středa 24. 6. Tvořivá dílna
čtvrtek 25. 6. Promítání filmu od 16:30 h

pátek 26. 6. Diskotéka od 13:00 h  
– oslava k ukončení školního roku

Upozornění
V období letních prázdnin od 29. 6. 2015 bude změna otevírací doby 

a to po – pá: 9:00 – 17:00 hodin
Nyní mohou zařízení Zlatá zastávka Adamov navštěvovat děti, 

mládež a mladí dospělí ve věku od 7 do 26 let. 
Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky. 

„sklaďák“, že je tu po ruce i při dalších akcích. 
I počasí nám přálo poslední krásný den, pro-
tože o den později jen pršelo. Děkujeme na-
šim adamovským dobrovolným hasičům 
za přípravu velké vatry i ohniště pro opékání 
špekáčků. Stálo to za tu všechnu práci. Patří 
vám velké díky!

Za všechny děkuje Jitka Weiserová za KD I.

Pálení čarodějnic
Dočkali jsme se!
Tak velmi příjemnou akci Oslava dne 

Země – pálení čarodějnic jsme zde v Adamo-
vě na Horce již dlouho nezažili.

 Všechny akce se odehrávají na  Ptačině, 
kde by společná účast pro tak velký počet 
nebyla možná. Nikdo nečekal takovou ná-
vštěvu, že děti čekaly v zástupech na plnění 
úkolů, pořadatelé měli dobře vymyšlené prů-
kazky k vylepování bodů na odměny. Nejví-
ce se cenily diplomy za odměnu v maskách 
a  pamětní list za  účast. Po  celou dobu této 
akce hrála fantastická country hudba z Brna, 
která navodila skvělou atmosféru všem - 
od  nejmenších až po  prarodiče. Naše Katka 
- byla oblečena v nádherném čarodějnickém 
úboru a že měnila dokonale hlas, tak jsme ji 
dlouho nikdo nepoznali! – přišla s  dobrým 
nápadem. Kolem hudby rozsvítila červené 
svíčky v  pětilitrových lahvích, a  to se všem 
líbilo při navození kouzelné stmívající se at-
mosféry, když dětem rozdávala prskavky, 

aby si je tam mohly odpálit a  ještě po  chu-
ti se na  konci vyřádit. Nikomu se nechtělo 
odcházet. Děkujeme tímto Katce Prudíkové, 
která se toho ujala za SRPŠ na jedničku. Přáli 
bychom si, aby v  tom i nadále pokračovala. 
Rádi se zúčastňujeme dobrých akcí Jitky Krá-
líčkové, ale zde se nemusí s tolika dětmi do-
jíždět, mohou časově dle věku kdykoliv ode-
jít těch pár kroků, proto myslete více i na náš 
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Třídění bioodpadu
Od  1. 4. 2015 jsou v  ulicích města Ada-

mova rozmístěny hnědé odpadové nádoby 
na  ukládání rostlinného bioodpadu. Jsme 
rádi, že jsou tyto nádoby využívány ke své-
mu účelu, za  což bychom chtěli našim ob-
čanům poděkovat. V  některých případech 
jsme se ale setkali s  tím, že je bioodpad 
z domácností vhazován do nádob společně 
s plastovými sáčky, pytli a taškami, které ne-
jsou kompostovatelné, a tudíž do těchto ná-
dob nepatří. 

Žádáme proto občany, aby obsah do-
neseného odpadu vysypávali z  plasto-
vých sáčků do hnědých nádob na biood-
pad a  znečištěné plastové sáčky vhazo-

vali do kontejnerů na směsný komunální 
odpad.

Do nádob na bioodpad patří:
 • z domácností - zejména zbytky ovoce a ze-
leniny, vařená zelenina, slupky z brambor 
a  citrusových plodů, vyluhované čajové 
sáčky, kávová sedlina a  filtry, zbytky pe-
čiva, skořápky z  ořechů, jádřince, pecky 
z ovoce a semínka (např. z paprik, melou-
nů)
 • ze zahrad - zejména posekaná tráva, ple-
vel, seno, sláma, listí, květiny, zelenina 
(kořeny i listy), kousky větví stromů i keřů 
(do  30 cm), hobliny, piliny, kůra, štěpka, 

rostlinný odpad napadený chorobami 
nebo škůdci

Do nádob na bioodpad nepatří:
 • zejména zbytky jídel, maso, kůže, kosti, 
oleje a tuky, vaječné skořápky, podestýlka 
hospodářských zvířat, zvířecí exkremen-
ty, uhynulá zvířata, dřevěné uhlí, popel 
ze dřeva, uhlí a  briket, papír (např. novi-
ny, časopisy, papírové kapesníčky, lepen-
ka), plast (např. plastové obaly, sáčky, taš-
ky, pytle), sklo, textil, nebezpečný odpad 
(např. chemikálie, kosmetické a čistící pří-
pravky), odpad z vysavače, kamení, smet-
ky z  chodníku a  silnic, kamenný prach, 
dlouhé větve.

Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak ži-
votní prostředí.

Odbor správy majetku města 

Pozvánka na výstavu grafik Miloše Slámy
KŘOVINY A JINÉ LINORYTY

Historicko-vlastivědný kroužek MKS vás 
zve do  Společenského centra na  výstavu 
prací grafika Miloše Slámy. Vernisáž se usku-
teční v  neděli 14. června v  15:00 hodin. 
Výstavu uvede autor a PhDr. Jaroslav Budiš. 
V hudební části vernisáže vystoupí Komorní 
pěvecký amsámbl Heleny Halířové - Supové. 
K  návštěvě jste zváni od  14. do  23. června, 
a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 ho-
din, v neděli 14:30 – 17:00 hodin.

Miloš Sláma žije a pracuje v Křoví u Vel-
ké Bíteše a v Polničce u Žďáru nad Sázavou. 
Vystudoval VOŠ Václava Hollara v Praze (ate-
lier grafiky a knižní ilustrace), po roční stáži 
v  Paříži (1990) samostatně vystavuje. Od  r. 
2015 je členem Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar Praha. Opakovaně získal oce-
nění v soutěži Grafika roku a jeho práce jsou 
zastoupeny v  soukromých i  veřejných sbír-
kách doma i v zahraničí. Jeho doménou jsou 
vícebarevné linoryty vytvářené postupným 
odrýváním z  jedné matrice. Slámovy drob-
né i  rozměrné grafiky jsou charakteristické 
pronikáním světla do prostoru na hranici re-
álného a imaginárního, zobrazováním struk-
tur větvoví, keřů, stromů, trav a  harmonií 
barev. Často pracuje v tematických cyklech. 
Po návštěvě Svaté hory Athos v Řecku (2007) 
vytvořil sérii inspirovanou ikonami, v  roce 
2009 se zabýval vztahem prostoru, světla 
a hmoty v architektuře J.B.Santiniho-Aiche-
la. Zde začal poprvé kombinovat tisk z výšky 
a  hloubky, následně vytvořil touto techni-
kou metaforický cyklus Křoviny. Příležitostně 
se zabývá tvorbou pro sakrální architekturu 
a ilustracemi.

Je autorem Grafického ručního lisu Slá-
ma.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 679 04 Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. 516 446 590 záznamník, www.facebook.com/MKSAdamov 
607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 

MKS – knihovna, č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

Na ČERVEN 2015 jsme 
pro vás připravili... 

 Î 4. června 2015
Zájezd: balet BLACK AND WHITE 

 • Mahenovo divadlo Brno 
 • od 19:00 do 20:55 hod. 

Black and White je v podstatě moderně zpra-
covaná verze vlajkové lodi klasického reper-
toáru – Labutího jezera. Jde o titul, který patří 
k nejhranější baletům na světě. Naše verze, 
která měla velký úspěch v USA, ale reprezen-
tuje dnešek. Jde o  pokus přiblížit toto dílo 
mladší generaci pohledem z  jiného úhlu, 
popřením všech tradic a  vizuálním přetvo-
řením Labutího jezera jako takového. V  kla-
sickém zpracování baletu jsou dominantní 
postavy balerín (hlavní dvojrole Odetta – 
Odílie), jde tedy hlavně o  výpověď ženské-
ho elementu. V  naší verzi nabízíme pohled 
na Labutí jezero skrze hlavní postavu, prince 
Siegfrida, který prochází složitou životní si-
tuací spojenou s léčbou těžkého onemocně-
ní – rakoviny. Někdy stačí sekunda – a život 
se převrátí naruby. Siegfried hledá sám sebe 
v kráse něžného a téměř dokonalého tvora, 
jakým je Labuť. Stejně jako princ v klasické 
verzi příběhu, i  on stojí před volbou. Bílá 
a  černá… Je bílá barva opravdu tak nevin-
ná, nebo je daleko nebezpečnější než černá? 
Některé kultury považují černou za  mno-
hem předvídatelnější než bílou… Jde o  to, 
jak věci vidíme: možná paradoxně právě to 
černé nám mnohem víc pomáhá uvědomit 
si naše směřování.

 Î 9. června 2015 
Setkání s přáteli z BRATISLAVY
 • Městské kulturní středisko Adamov 
 • od 14:00 hod. 

Na červen připravujeme další setkání s bra-
tislavskými přáteli. Na  dopoledne pro ně 
připravujeme program a  odpoledne bude 

tradičně patřit přátelskému setkání. Pokud 
máte zájem se setkání zúčastnit, je nutné se 
předem objednat na č.t. 607 518 104.

 Î 10. června 2015
Přednáška Zdeňka ŠPÍŠKA spojená 
s ochutnávkou hmyzu - 
ENTOMOFÁGIE

 • Městské kulturní středisko Adamov 
 • od 17:45 hod.
 • vstupné 60 Kč (v ceně je zahrnuta příprava 
ochutnávky hmyzu)

Cestovatel Zdeněk Špíšek si na závěr našich 
setkání před prázdninami připravil opravdu 
„lahůdku“.
Jíš rád hmyz? Použití hmyzu jako potravy (od-
borně entomofágie) je zcela běžnou záleži-
tostí ve většině zemí světa, kromě „vyspělých“ 
zemí západní Evropy a Ameriky. V Africe, jiho-
východní Asii a  severní část Latinské Ameriky 
nejen, že na konzumaci hmyzu doslova závisí 
lidské životy, ale tato početná skupina živo-
čichů je především vyhledávanou lahůdkou. 
Hmyz obsahuje vysoce kvalitní bílkoviny a  to 
až v 80% množství. Vzhledem k obsahu do jis-
té míry nenasycených mastných kyselin, může 
být hmyz kvalitou přirovnáván k masu drůbe-
že či ryb. Na rozdíl od jiných živočichů, ze kte-
rých až 40% živé hmotnosti tvoří nevyužitelný 
odpad, je ve většině případů možno hmyz kon-
zumovat celý. Jistě není potřeba zdůrazňovat 
obrovskou reprodukční schopnost hmyzu, kte-
rá je mnohanásobně vyšší než u  běžně cho-

vaných zvířat. Nebojte se, odhoďte konvence 
stranou a přijďte ochutnat. 
Příprava tohoto večera je však časově i  fi-
nančně náročná. Je nutné se proto na  akci 
předem přihlásit. My tak budeme mít před-
stavu, pro kolik zájemců máme ochutnávku 
připravit. Termín pro přihlášení je do  4. 6. 
na č.t. 607 518 104.

 Î 11. června 2015
Zájezd – JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

 • Divadlo Bolka Polívky Brno
 • od 19:00 hod. 
 • cena zájezdu 450 Kč

Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika 
Timková, Karolína Krejčová, David Punčo-
chář ve  francouzské konverzační kome-
dii o  tom, jak může dopadnout doučování 
matematiky pod peřinou. „Zamilovat se je 
vroucné přání vypadat mladší ve stáří a star-
ší v mládí.“

 Î 14. června 2015
Výstava grafik MILOŠE SLÁMY: 
KŘOVINY A JINÉ LINORYTY

 • Společenské centrum MKS Adamov,  
Komenského 6
 • vernisáž v 15:00 hodin
 • termín konání 14. - 23. 6. 2015
 • vstupné dobrovolné 
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Malachová Jana

náhled pozvánka

 Î 15. června 2015
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ... 
 • salonek MKS 
 • od 14:30 hodin 
 • vstup volný

Naposledy v tomto školním roce zveme se-
niory na  soutěžní odpoledne s  podtitulem 
„jeden proti všem“. Přijďte si zahrát a zasou-
těžit. Těšíme se na vás. 

 Î 16. června 2015
„TATO BY SE VÁM MOHLA LÍBIT...“ 

 • společenská místnost DPS Adamov, Ko-
menského 1
 • od 9:00 hodin 
 • vstup volný

Poslední setkání obyvatel DPS i ostatních zá-
jemců z řed seniorů s nabídkou knih knihov-
ny MKS a  společenským okénkem před 
prázdninami. Přijďte si vybrat dostatek čtiva 
na léto, uvidíme se opět totiž až v září t.r. 

 Î 22. června 2015
Zájezd: VLASTIVĚDNÝ VÝLET 
S ING. JIŘÍM TRUHLÁŘEM

 • od 9:00 hodin 
 • cena výletu 80 Kč

Letošní první, ale ne poslední výlet, jehož 
průvodcem bude Ing.  Jiří Truhlář nás zave-
de na místa v okolí Adamova, kde můžeme 
vidět známé studánky, pomníčky a další za-
jímavosti. Tradičně budeme terénem popo-
jíždět autobusem a absolvujete tak jen krát-
ké a nenáročné procházky. Svačina v podo-
bě opékání špekáčků bude připravena a  je 
v ceně zájezdu. 

 Î 24. června 2015
Dopoledne s pohádkou: ALOTRIA 
s Divadlem Zlatý klíč 
 • od 9:45 hodin 
 • vstupné 35 Kč

Divadlo Zlatý klíč za dětmi přijede s kompo-
novaným pořadem plným scének, písniček 
i pohybu. 
Na ALOTRIA s Divadlem Zlatý klíč se mo-
hou odpoledne těšit také děti ze školní dru-

MKS Adamov
Opletalova 22
kontakt č.t. 607 518 104 
e-mail mks@mks-adamov.cz
Hostem besedy spojené 
s autorským čtením bude 
oblíbený spisovatel

Michal VIEWEGH,
kterému 6. května vyšla 
nová kniha „Zpátky ve hře“, kterou vám 
na setkání představí.
Termín setkání: 18. 6. 2015 (čtvrtek)
Začátek besedy: v 17:00 hodin v sále MKS Adamov.
Vstupné: 50 Kč

LETEM 
SVĚTEM 

Výstava fotografií 
Petra BUCHTY 

23. - 30. 6. 2015 
MKS Adamov, 

Opletalova 22, vernisáž 
výstavy 22. 6. v 18.00 
Výstava je otevřena 

denně od 14.00 do 17.30
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„Osud nevrátí co vzal, jen bolest v  srdci 
a v očích slzy zanechal.“

S láskou a úctou stále vzpomínají mamin-
ka, sestra Ivana a bratr Radek s rodinami.

Dne 16. června t. r. uplyne 15 let od úmrtí 
pana Martina Michalíka. Stále vzpomínají 
děti s rodinou.

Dne 17. června t. r. vzpomeneme první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, dědeček pan František 
Vašíček. Děkujeme všem, kdo mu společně 
s námi věnují tichou vzpomínku.

Manželka s rodinou.

Dne 22. června t. r. vzpomeneme první 
smutné výročí, kdy nás navždy opustila naše 
drahá manželka, maminka a  babička, paní 
Marie Cigánková. Kdo jste jí znali a měli rádi, 
věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku.

Děkuji přátelům a známým, kteří se přišli 
naposledy rozloučit 23. dubna t. r. s panem 
Aloisem Strakou, za květinové dary a proje-
venou soustrast i slova útěchy.

Manželka s rodinou.

Velmi smutným dnem pro nás byl 28. du-
ben 2015, kdy jsme se naposledy rozloučili 
s panem Karlem Petýrkem. 

Všem zúčastněným posledního rozlouče-
ní děkuji za  jejich projevy soustrasti i květi-
nové dary. 

Za  celou zarmoucenou rodinu děkuje 
manželka Vlaďka Petýrková.

Dne 31. května t. r. tomu byl rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný syn, bratr, otec 
a strýc pan Petr Šedý z Adamova. Děkujeme 
všem, kdo mu spolu s  námi věnují tichou 
vzpomínku.

Vzpomínka S  láskou vzpomíná manžel a  syn s  rodi-
nou.

Dne 23. června t. r. uplyne rok od  úmrtí 
pana Stanislava Jílka. Děkujeme všem, kteří 
vzpomenou s námi.

Manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 28. června t. r. uplyne 13 let, kdy nás 
navždy opustil můj manžel, tatínek, dědeček 
a  pradědeček pan Rudolf Procházka. Kdo 
jste ho znali a  měli rádi, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku.

Děkuje manželka Helena 
a dcera Věra s rodinami.

žiny i  ostatní, pro které bude pořad připra-
ven - od 13:30 hodin v sále MKS.

 Î 26. června 2015
Zájezd: MENDEL – ANEB VZPOURA 
HRÁŠKŮ
 • od 20:30 hodin 
 • Biskupský dvůr Brno

Komedie se zpěvy o brněnském géniovi
Z informací o představení z MDB: V inscena-
cích uváděných v  unikátním prostoru Bis-

kupského dvora se pravidelně věnujeme vý-
razným osobnostem moravské historie. Au-
torský tým Slovák – Šotkovský – Štěpán by 
měl inscenací Mendel aneb Vzpoura hrášků 
završit jakousi volnou, žánrově rozrůzněnou 
trilogii autorských inscenací koncipovaných 
pro tento prostor. Po  výpravné legendě se 
zpěvy Baron Trenck a činoherním baletu Cy-
ril a  Metoděj přichází na  řadu příběh snad 
světově nejproslulejšího Brňana – zaklada-
tele genetiky Gregora Johanna Mendela, 
opata augustiniánského kláštera na Starém 
Brně. Nepůjde však o  tradiční životopisné 
drama, ale o komediální zpěvohru s původ-
ními písněmi, v  níž do  Mendelova osudu 
vstupují rozličné brněnské legendy (neboť 
vnímáme Mendela jako brněnský středobod 
a erb Brna, s jehož osobou autoři spojují nej-
různější brněnské mýty) a v níž se konečně 
dozvíme také to, co na opatovy experimenty 

říká sám starobrněnský hrách. Režisérem in-
scenace bude jako v případě Barona Trencka 
a Cyrila a Metoděje Stanislav Slovák.

 
KINEMATOGRAF BRATŘÍ 
ČADÍKŮ V ADAMOVĚ...

 HŘIŠTĚ U ŠKOLY 
NA PTAČINĚ

7. 7. FOTOGRAF
8. 7. VEJŠKA
9. 7. HODINOVÝ MANŽEL
10. 7. TŘI BRATŘI 

 Bližší informace 
na webu  

www.mks-adamov.cz.
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Slova pro povzbuzení
Koncem června se v  novinách i  televizi 

určitě objeví články a  rozhovory o  tom, že 
někteří žáci mohou prožívat v  souvislosti 
s vysvědčením stres. Odborníci budou přiky-
vovat, že by rodiče neměli své děti za špat-
né známky trestat a tím je stresovat ještě víc. 
A doplní to mnoha dobrými radami a nako-
nec zakončí vážným konstatováním, že vina 
je vlastně na rodičích, protože nemají na své 
děti během roku čas, dostatečně se jim ne-
věnují, nedoučují je a pak se na konci roku 
diví … Nechci k tomuto tématu přidávat dal-

ší moudrosti, ale nedá mi to, abych nezmí-
nil jeden zážitek. Když jsme byli před lety 
se školáky na  pěší túře, tak to nebyl nikdo 
jiný, kdo byl ochotný naložit si na kus cesty 
bágl od některé z holek, i dva a táhnout je 
v letním horku, než kluk, který sbíral známky 
„na váhu.“ Ten by si zasloužil poslední školní 
den velkou pochvalu od  rodičů už ve  dve-
řích. Zkoušky na  střední by s  takovým vy-
svědčením asi neudělal, ale na tu nejdůleži-
tější životní zkoušku měl našlápnuto dobře.

Jiří Kaňa

Významná výročí
Jaroslav Pokorný 
(1915 – 1990)

Jaroslav Pokorný se narodil 8. června 
1915 v  Oslavanech. V  roce 1948 nastoupil 
jako učitel na Národní škole v Adamově. Brzy 
se také zapojil do adamovského kulturního 
života. Stal se vedoucím mládežnického 
a ženského pěveckého sboru. Zpíval v muž-
ském sboru Hlahol. Skládal a  nacvičoval 
hudbu a  zpěvy ke  školním pohádkám. Byl 
zakladatelem Hudebního klubu mládeže, 
z něhož vznikl Kruh přátel hudby – pořadatel 
oblíbených Hudebních čtvrtků. Organizoval 
zájezdy na opery a balety do Brna. Byl dlou-
holetým spolupracovníkem Závodního klu-

bu ROH Adamovských strojíren a nezištným 
propagátorem kultury ve městě.

Hrál na violoncello v adamovském kvar-
tetu, v  učitelském kvartetu města Blanska 
a  v  Symfonickém orchestru města Blanska. 
Byl také editorem hudebních publikací pro 
školní mládež, v  nich popularizoval české 
hudební skladatele, např. Bedřicha Smeta-
nu, Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha, Leo-
še Janáčka. Nezapomenutelné byly jeho zá-
jezdy s  hudební tématikou, např. Kmochův 
Kolín, Smetanova Litomyšl, Rusalčino jezírko 
na Vysoké aj.

Jaroslav Pokorný byl také kronikářem 
města Adamova. Zemřel 12. prosince 1990. 
Roku 1994 mu bylo Městským úřadem 
v Adamově uděleno Čestné uznání k 30. vý-
ročí povýšení Adamova na město.

Angela Nováková – 
110 let od narození

Narodila se 17. května 1905 v  Brně. 
Po  absolvování obchodní školy pracovala 
u firmy na výrobu aku mulátorů v Brně jako 
účetní a  fakturantka. V  roce 1934 se pro-
vdala za  adamovského občana Aloise No-
váka a přistěhovala se do Adamova. V ada-
movském závodě začala pracovat v  srpnu 
1947. Prošla několika pracovišti - ústřední 
admin. kancelář, pokladnu a nakonec přešla 
do útvaru financování a statistiky. Často pra-
covala ja ko důchodkyně v různých útvarech 
až do svých osmdesáti let.

V Adamově se zapojila do veřejného živo-
ta, pomáhala při zakládání místní organizace 
Svazu žen jako jeho členka, byla členkou fi-
nanční komise MNV. Zapojila se i do kulturní 
činnosti - s adamovskými ochotníky hrávala 
divadlo v Dělnickém domě i v novém kultur-
ním domě. Koncem 60. let se manželé Nová-
kovi odstěhovali do Blanska. V roce 1970 pan 
Alois Novák zemřel.

Paní Anděla nebo Ela, jak jsme jí říka-
li, byla inteligentní, společenská a  veselá 
žena. Byla mezi spolupracovníky a  přáteli 
oblíbená, vůči ostatním přátelská. Jako bý-
valá dlouholetá adamovská občanka se do-
žila 100 roků. V roce 2004 ji pozvalo vedení 
adamovského zá vodu jako 99 letou bývalou 
pracovnici závodu u příležitosti 50. výročí za-
hájení výroby tiskových strojů. Byla obdaro-
vána velkým dortem ve tvaru knihy a obdr-
žela kytici 99 modrých růží. V roce 2005 byla 
pozvána ke staros tce města Blanska u příle-
žitosti jejího jubilea 100. narozenin a osob-
ně jí gratulovali představitelé adamovského 
závodu včetně zástupců odborů. V Adamo-
vě jsme se s ní při této příležitosti už nesta-

čili setkat. Začátkem roku 2006 Angela one-
mocněla a  22. února 2006 skonala. Přátelé 
a pamětníci si ji budou připomínat takovou, 

jak ji znali celý život – veselou, přívětivou 
a přátelskou. Čest její památce!

MK
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Ze školních tříd
ZŠ Ronovská 12, Adamov 

Den otevřených 
dveří ve škole

Dne 23. dubna 2015 naše škola ožila úpl-
ně jinak. Už po ránu se před školou houfovali 
nejen žáci, ale i maminky, tatínci, sourozen-
ci, babičky a dědečci, kteří se přišli podívat, 
jak se děti učí. A  k  vidění toho bylo oprav-
du hodně! Na co se ale všichni těšili ze všeho 
nejvíc? Děti se rozhodně těšily na to, že ukáží 
jak pracují na „svých“ nových interaktivních 
tabulích. Ano, je to tak. Od dubna má každá 
třída vlastní interaktivní tabuli. A ještě máme 
všichni dohromady celou novou počítačo-
vou učebnu a v ní ještě další interaktivní ta-
buli. No na jednu malou školu je to opravdu 
nebývale skvělé vybavení, které jsme mohli 
získat díky projektu Města Adamova – Kom-
plexní rozvoj školství v Adamově.

I pro rodiče to bylo překvapení. I když jim 
děti doma o tom všem vyprávěly, tak někteří 
dospělí si rádi zkusili, jak se s „tím“ pracuje.

Ne všichni ale mohou zavítat do  školy 
v dopoledních hodinách. Proto se Den ote-
vřených dveří protáhl až do 6. hodiny večer-
ní, aby si i další návštěvníci mohli naši skvěle 
vybavenou školu prohlédnout.

Na  návštěvu přišlo takřka padesát lidí, 
a  to je při počtu 72 žáků na Ronovské sku-
tečně dost. Však také bylo na co koukat!

Těšíme se zase někdy příště.
Mgr. Soňa Karásková

ZŠ Ronovská 12, Adamov

Otevřená zahrada
Ve  čtvrtek 7. května se čtvrťáci naší zá-

kladní školy vydali do  Brna na  badatelsky 
zaměřený výukový program Vodní svět. Ten 
se celý odehrával venku v  areálu Otevřené 
zahrady pod Špilberkem. 

V úvodu programu si děti pomocí drama-
tizace vyzkoušely putování obyčejné kapky 
vody po Zemi a vytvořily plastiku koloběhu 
vody v  přírodě. Na  modelu vodního toku 
měly možnost si vybudovat reálný říční tok 
od  pramene až po  ústí, včetně meandrovi-
tých zákrut, rovného koryta nebo přehrady. 
Některé děti prokázaly velkou fyzickou vý-
drž při pumpování vody do nádrže.

V druhé části programu žáky čekal prak-
tický odlov vodních živočichů a rostlin z je-
zírka a dozírající pedagogy chvíle plné napě-
tí, zda někdo z dětí do jezírka nespadne. Ale 
„rybáři“ byli šikovní a vylovené vodoměrky, 

motýlice, vážky a  vodní šneky dokázali po-
mocí jednoduchých klíčů nejen pojmeno-
vat, ale i  zařadit do  správných skupin. Také 
možnost prohlédnout si živé vodní organis-
my pod mikroskopem děti velmi zaujala.

Myslím si, že Otevřená zahrada je mís-
tem, které děti rády ještě někdy navštíví, 
třeba za doprovodu rodičů nebo kamarádů, 
protože tento zajímavý projekt má všem co 
nabídnout. 

Světlana Baborská

ZŠ Komenského 4, Adamov

Kin-ball a Ultimate 
frisbee

V rámci hodin tělesné výchovy v 5. až 7. 
ročnících k  nám v  roce 2015 Jan Rozehnal 
a  další lektoři ze Střediska volného času 
v Pohořelicích přijeli ukázat nové hry Ultima-
te frisbee a Kin-ball. Celá akce se konala pod 
záštitou projektu Zdravě a bezpečně v Jiho-
moravském kraji. Akci měla na starosti paní 
učitelka Lacová, žáci ji hodnotili pochvalně. 
Jak samotné ukázky vnímali?

KIN BALL
Místo hodiny tělesné výchovy k  nám 

do 5. A a 5. B přijeli ukázat novou hru. KIN-
BALL je míčová hra, která byla vyvinuta v Ka-
nadě pro sportovní potřeby dnešní doby. 
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Než jsme začali hrát hry, tak nám vysvětlili 
pravidla používání opravdu velikého míče. 
Nejprve jsme se rozdělili na 2 skupiny. Jed-
na skupina si stoupla do kruhu a nejdříve si 
házela a  pak kopala. Potom jsme se vymě-
nili. Jak jsme se všichni vystřídali, tak jed-
na skupina začala hrát hru KIN BALL. Znovu 
jsme se vyměnili. Až se všichni vystřídali, tak 
jsme hráli hru BULDOK. Byla to podobná hra 
jako RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU, jen-
že se to hrálo s velikým míčem. Potom jsme 
hráli hru, ve které jeden stál v kruhu a jeden 
běhal v kruhu. Posílali jsme si míč a ten kdo 
běhal v kruhu, tak se nemohl dotknout míče, 
jinak by vypadnul ze hry. A znovu jsme hráli 
hru BULDOK.

 Nikola Bártová 5. A

FRESBEE
Místo tělocviku 6. a 7. tříd jsme měli spor-

tovní program s fresbee. Pořadatelé se jme-
novali Lukáš, Honza a Lenka. Naučili nás há-
zet s fresbee a dozvěděla jsem se, že se hází 
dvěma způsoby. Nejdříve jsme si to vyzkou-
šeli a poté mohli hrát soutěže. Rozdělili jsme 
se na 4 družstva. Dvě hrála spolu a dvě hrá-
la spolu. Ve  svém družstvu jsme si měli 10 
krát nahrát, než nám to spadne nebo vezme 
druhý tým. A nakonec se spojila 2 družstva 
v  jedno velké. Takže byla 2 velká. Udělali 
jsme kruh a házeli si dokola, dokud si nena-
hrajeme 20 nahrávek. Družstvo, které si jako 
první nahraje 20 nahrávek, vítězí. Nakonec 
jsme se společně všichni vyfotili.

Adéla Koláčková 7. A

ZŠ Komenského 4, Adamov

Poznávací zájezd 
do Polska

Ve dnech 29. a 30. 4. se 14 žáků 9. roční-
ku, 6 osmáků, 3 sedmačky a  dvě maminky 
pod vedením p. uč. Spurného a pí. uč. Laco-

vé zúčastnili poznávacího zájezdu do jižního 
Polska. Od školy na Komenského ulici jsme 
odjížděli po šesté hodině ranní a po šesti ho-
dinách jízdy dorazili do Krakova.

 Prohlídku metropole historického Ma-
lopolska jsme začali procházkou v židovské 
čtvrti Kaziměř, kde jsme viděli všechny sy-
nagogy. Pak následoval přesun na královský 
hrad Wawel, kde po  prohlídce katedrály si 
většina žáků zvolila jeden z  prohlídkových 
okruhů. Většina navštívila Sandoměřskou 
baštu s vyhlídkou na město i samotný hrad-
ní komplex. Někteří se zašli podívat na obraz 
Leonarda da Vinci Dáma s hranostajem, jiní 
zavítali do  klenotnice a  zbrojnice. Nakonec 
jsme prošli historické centrum města - po-
dívali se do  několika významných kostelů, 
domu soukeníků, nádvoří Jagellonské uni-
verzity a  zastavili se u  dalších významných 
objektů. Večer jsme se přesunuli na  ubyto-
vání do hotelu Górsko ve Věličce.

 Druhý den dopoledne jsme zavítali 
do solných dolů ve Věličce a obdivovali úžas-
né prostory pod zemí. Nejvíce všechny zau-
jala kaple sv. Kingy – monumentální prostor 
s mnoha vytesanými reliéfy do soli a krásný-
mi lustry. Odpoledne jsme v koncentračním 
a vyhlazovacím táboře v Osvětimi a Březince 
vzpomenuli na oběti nacistické zvůle a útra-
py mnoha lidí za druhé světové války. Poté 
jsme se vydali k domovu. Do Adamova jsme 
dorazili ve 22:10.

 Počasí nám velmi přálo - i přes chladná 
rána bylo přes den polojasno se sluníčkem 
a příjemnými teplotami. Exkurze v Osvětimi 
působivě doplňovala učivo dějepisu 9. roč-
níku, a  to i  díky poutavému vyprávění prů-
vodce. Zájezd se všem žákům líbil a už se těší 
na další akci.

 Poděkování patří pí.  uč. Šturchové, kte-
rá zájezd ve  spolupráci s  CK Školní zájezdy 
připravila.

Aleš Spurný

ZŠ Komenského 4, Adamov

Výměnný pobyt 
Slovinců u nás

 Šest deváťáků a šest osmáků se zúčast-
nilo od 13. do 17. dubna výměnného poby-
tu se slovinskými partnery ze základní školy 
Milana Šuštarčiče v Lublani. Ubytovaní jsme 
byli v penzionu Vyhlídka v Češkovicích neda-
leko Blanska. Pro slovinské partnery byl při-
praven pestrý a bohatý program, kterého se 
naši žáci rovněž účastnili.

 Slovinci dorazili v pondělí kolem 
14:40 a po jejich pozdním obědě jsme 
je seznámili s prostředím vycházkou 
k rozhledně na Podvrší, ze které se skoro 
všichni pokochali pohledy na místní 
krajinu. V úterý dopoledne proběhla 
exkurze do pivovaru v Černé Hoře, kde 
žáci mohli vidět jednotlivá oddělení 
výroby pěnivého moku. Odpoledne 
následovala prohlídka židovské čtvrti 
v Boskovicích, kde paní průvodkyně 
poutavě vyprávěla o životě Židů a jejich 
zvycích. Po krátkém rozchodu jsme ještě 
zašli na starý židovský hřbitov.

 Ve  středu dopoledne žáci navštívili zá-
mek v Rájci nad Svitavou a po obědě se jelo 
do  Brna, kde měli Slovinci prohlídku histo-
rického centra města s  průvodkyní a  naše 
skupina vystoupala na  věže chrámu na  Pe-
trově, odkud se naskytly zajímavé pohledy 
na  město. Poté jsme společně sestoupali 
do  kostnice pod kostelem svatého Jakuba. 
Ve čtvrtek jsme se do Brna vrátili na celý den 
– dopoledne jsme byli na Špilberku v kase-
matech a na druhém nádvoří hradu se zapo-
slouchali do  zvonkohry. Po  obědové pauze 
jsme se přesunuli do  vědecko-zábavního 
centra VIDA, kde si žáci mohli na interaktiv-
ních exponátech vyzkoušet určité zákonitos-
ti a jak se co odehrává (tsunami, zemětřese-
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ní apod.). Bylo také možné svézt se na kole 
po laně nebo navštívit show s ohněm.

 Po  večeři následoval vždy večerní pro-
gram. V pondělí to byly seznamovací zábav-
né úkoly a v úterý pohybové aktivity (foukací 
fotbálek, stolní tenis nebo zumba). Ve středu 
proběhly rukodělné dílny (malované puzzle, 
výroba jednoduchých náramků apod.), které 
vedly paní učitelky z naší školy, a ve čtvrtek 
se tančilo na  diskotéce. V  pátek po  snídani 
jsme se museli rozloučit a obě skupiny se vy-
daly ke svým domovům.

 Slovinským učitelům i žákům se program 
moc líbil, mnoho nového se dozvěděli i žáci 
naší školy. K zážitkům přispělo i počasí. První 
den bylo sice oblačno až zataženo, ale bez 
deště. Od úterka svítilo sluníčko a bylo teplo. 
Při pátečním návratu trošku pršelo, ale to už 
nám nevadilo.

Aleš Spurný

ZŠ Komenského 4, Adamov

Zábavný vědecký 
park VIDA

Zdařený 10. duben byl pro třídu 1. B, 2. 
A a naše předškoláky Školníčky dlouho oče-
kávaný den. Ten den si mohly děti naplno 
užít svou výhru, kterou získaly ve  výtvarné 

soutěži ADAVAK – návštěva zábavného vě-
deckého parku VIDA science centrum. 

Po  příjezdu na  nás čekaly interaktivní 
atrakce a  zajímavé exponáty, které jsme si 
všichni mohli vyzkoušet. Vyzkoušeli jsme 
autodráhu, sílu větru a  vody, blesk z  nebe, 
vodní vír, viděli jsme, jak se tvoří tornádo, 
změřili jsme si hlasitost křiku, lámali jsme si 
hlavy nad hlavolamy a plno dalších zajíma-

vostí. Však k  nejzajímavějším atrakcím pat-
řilo moderování počasí před kamerou, hra-
ní nohama na  obřím pianu zabudovaném 
v podlaze a ježdění toboganem dolů z dru-
hého patra.

Dopoledne uběhlo velice rychle, děti byly 
velmi spokojené. Děkujeme organizátorům 
za pěkný dárek.

Martina Belžíková

Judo Adamov informuje

Orientační běh
V sobotu 13. 6. 2015 uspořádá oddíl ori-

entačního běhu při TJ Spartak Adamov ve-
řejný závod v  orientačním běhu, který je 
zároveň 9. kolem Jihomoravské ligy v  OB 
a  také 37. ročníkem závodu o  Pohár Adas-
tu. Letošní závod je rovněž mistrovský, pro-
tože se běží jako mistrovství Jihomoravské 
oblasti na  klasické trati. Centrum závodu 
bude na fotbalovém hřišti v obci Olomuča-
ny. Samotný závod pak proběhne v  lesním 
prostoru mezi obcemi Adamov a Olomuča-
ny. Celé sportovní akce se zúčastní přibližně 

300 závodníků z celé Moravy. Prezentace zá-
vodu začíná v 9.30 hod, v kabinách fotbalo-
vého klubu Olomučany, samotný ostrý start 
závodu je plánován na 10.30 hod. Občerst-
vení všeho druhu je zajištěno. Pořadatelé sr-
dečně zvou všechny zájemce o tento krásný 
a náročný sport zejména z řad adamovských 
občanů, pro které budou připraveny i orien-
tačně jednodušší tratě kategorie příchozích 
a rodičů s dětmi, do kterých se lze přihlásit 
až na  místě. Celá sportovní akce proběhne 
za finanční podpory města Adamova.

V  sobotu 11. dubna jsme se vypravi-
li na  turnaj přípravek do  Brna. Turnaje se 
účastnilo celkem 13 judistů. Nejlépe se da-
řilo Nikolasu Nezvalovi, který porazil všech-
ny svoje soupeře a zaslouženě obsadil první 
místo. Jen o stupínek níže na krásném dru-
hém místě, po bojích s velmi silnými soupeři 
se umístila Linda Wutková. Na stříbrný stupí-
nek dosáhli ještě Nelka Hédlová, Filip Halata, 
Terezka Prausová a Jakub Musil. Na třetí mís-
to se probojovali Nelka Antoňů, Patrik Juře-
na a Matěj Kořalka. Pěkné zápasy předvedli 
také Hanka Tylová, Adam Svora, Zuzka Grün-
waldová a Filip Kovář.

V  neděli 12. dubna jsme se vypravili 
na  turnaj do  Uherského Hradiště. Na  tom-
to turnaji se podařilo Veronice Slivoňové 
a  Nikolasu Nezvalovi vybojovat druhé mís-
to a stříbrné medaile. Bronzové medaile vy-
bojovali Jiří Musil, Adam Svora a  David Ko-
pecký.

Tohoto turnaje se zúčastnil také adamov-
ský judista, nyní trénující v oddíle SKKP Brno 
Vítek Doupovec. Jeho zápasy a způsob boje 
se mně osobně moc líbil, jako judista hod-
ně vyzrál a po krásných zápasech v kategorii 
mladších žáků, kam v letošním roce postou-

pil, se mu podařilo vybojovat stupínek nej-
vyšší a po zásluze si odvážel zlatou medaili.

V sobotu 2. května jsme společně s Judo 
bef Home pořádali turnaj v Blansku. Na tom-
to turnaji se nejlépe dařilo Nicolasu Nezva-
lovi a Matěji Kořalkovi. Oba vybojovali vítěz-
ně všechny zápasy svých kategorií a obsadili 
tak první místo. O  stupínek níže se umístili 
Slivoňová Veronika, Wutková Linda, Halata 
Filip, Musil Jiří a  Kučera Martin. Třetí místo 
obsadili Hédlová Nela, Musil Jan, Skácel Ví-

tězslav, Klouda Kryštof, Moučka Marek, Špa-
tinka Adam, Kopecký David, Kala Miroslav 
a Zrubecký Mikuláš.

V sobotu 9. května jsme jeli na další kolo 
turnaje přípravek do Brna, které bylo velmi 
úspěšné. Porazit všechny své soupeře, a tak 
obsadit první místo ve svých kategoriích se 
podařilo Lindě Wutkové, Ivě Kolářové, Matě-
ji Kořalkovi, Nicolasu Nezvalovi a Janu a Jiří-
mu Musilovi. Adam Svora, Zrubecký Mikuláš 
a  Terezka Prausová obsadili pěkné druhé 
místo a Jirka Kubalák na svém prvním turna-
ji vybojoval místo třetí.
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U 10 – mezi 
nejmladšími 
šachisty si nejlépe 
vedl Lukáš Petříček 
z Kuřimi, druhý 
skončil Vilém 
Faja z LOKO Brno 
a na třetím místě 
skončil Filip Nezval.

ŠACHY
Ukončením soutěží družstev a  mistrov-

ských turnajů jednotlivců šachistům skonči-
la jedna část sezony. Hráči se v  letních mě-
sících odreagují od  napětí zápasů družstev 
na  různých turnajích jednotlivců. Pro kapi-
tány družstev, ale nastává asi nejsložitější 
období. Do konce srpna musí vytvořit sesta-
vy na  další sezonu. Jaký si dát výkonnostní 

cíl pro družstvo? Jak a  kým posílit? Změnit 
pořadí hráčů na  soupisce? Jak se zavděčit 
všem, když „po bitvě je každý generál?“ Není 
jim co závidět.

KP mládeže v rapidšachu
 Šestým turnajem v Ratíškovicích v sobo-

tu 2. 5. 2015 byl zakončen seriál KP mládeže 
v rapidšachu 2014/15. I přes nepřívětivý ter-
mín v prodlouženém víkendu na akci přijelo 
82 mladých šachistů. Adamovský oddíl měl 

tentokrát jen jediného zástupce, v  katego-
rii H10 Filipa Nezvala. Turnaj se mu vydařil 
a ve své kategorii obsadil 3. místo.

V průběhu celého seriálu bylo z adamo-
vského oddílu klasifikováno 9 hráčů. Nej-
lepšího umístění dosáhli Petra Masáková 
(D14), Olga Dvořáková (D12) a  Filip Nezval 
(H10). Obě děvčata své kategorie vyhrála, 
získala přebornický titul a  kvalifikovala se 
na  podzimní MČR v  rapidšachu. Filip Ne-
zval (H10) skončil na  čtvrtém místě. Výraz-
ně vylepšil loňské 8. místo, ale na  třetí po-
stupové místo mu nakonec chyběly 3 body. 
Těsně za první elitní desítkou skončili Martin 
Hloušek (H12) a Honza Kratochvíl (H10). 

Jakub Pilař, Filip Volgemut a Vítek Sereda 
k dobrému umístění neodehráli dostatečný 
počet turnajů. Zkušenosti s turnajovými ša-
chy sbíral nejmladší Marek Dvořák. 

Okresní přebor v bleskové hře
 Jediný mistrovský turnaj jednotlivců do-

spělých, kterého se členové našeho oddílu 
zúčastnili byl Okresní přebor v bleskové hře 
ve Sloupu. Mezi 25 účastníky si nejlépe vedl 
Pavel Masák z Adamova, který získal 23 bodů 
z 24 možných. Třetí místo obsadil s 20 body 
Karel Švehla.

Turistický oddíl 
Vycházky v červnu:

 Î sobota 6. 6. 2015
LILIOVÁ HORA
délka vycházky 6 km nebo 13 km
trasa: Pístovice-Luleč-kostel sv. Martina 
a zpět
odjezdy: tam- bus nádraží ČD Adamov 8.28 
hod., Pístovice 9.10 hod.

zpět krátká trasa: bus Nemojany - Brno 12.16 
nebo 14.16 hod. 
delší trasa: z Lulče zpět do Pístovic, bus Pís-
tovice 14.52 hod.
Jízdenky zakoupíme v autobusu.
Vede: Marta Opatřilová

 Î sobota 20. 6. 2015
JARNÍ VÝHLEDY Z PÁLAVY
délka vycházky 11 km
trasa: Dolní Věstonice - hrad Děvičky - Horní 
Věstonice

odjezdy: tam-  ČD Adamov 7.39 hod.- Brno 
8.00hod., R 8.36 hod. do Šakvic, Šakvice bus 
9.04 hod.-Dolní Věstonice 9.17 hod.
zpět- Horní Věstonice bus 12.29, 14.29 hod. - 
Šakvice 12.46, 14.46 hod., vlak Šakvice 13.00, 
15.00 hod.
Vede: Marie Martincová

Vycházka z 9. 5. 2015
Díky pěknému počasí se vycházka 

Na  Cimburk a  Kazatelnu vydařila. V  Ky-
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Hodnocení sezóny 2014-15 hokejového oddílu
Po  loňském úspěchu, kde jsme obsadili 

třetí místo, byl stanoven cíl na umístění v ta-
bulce nového ročníku v  její první polovině. 
Konkurence vzrostla přihlášením dalších 
mužstev z  okresu Brno, a  to Bulldogs Brno 

a TJ Šerkovice. Do nové sezóny vstoupilo re-
kordních 12 mužstev. 

Do  mužstva nastoupil od  začátku sezó-
ny Knotek, který byl v minulosti uvolňován 
do HC Zastávka. Tento návrat se nedá jinak 
hodnotit než pozitivně. Je to hráč, který do-
káže rozjet útok, přejít jeden na jednoho, vy-
střelit i nahrát. Na hostování z HC Zastávka 
jsme získali Stehlíka. Byl zařazen do druhé-
ho útoku, chvilku trvalo než si útočné trio 
sedlo, ale měl zdravotní problémy a  vyne-
chal podstatnou část druhé poloviny soutě-
že. Od poloviny sezóny jsme na přestup zís-
kali Klímu z HC Karviná. Tento hráč byl zařa-
zen právě do druhého útoku namísto Stehlí-
ka a najednou tento útok byl nejnebezpeč-
nější ze všech. Klíma si sedl s Kiliánem a dob-
ře jim sekundoval Toufar. Výkon těchto mla-
díků stoupal zápas od zápasu. Bartoš dostal 
povolení k hostování v Černé Hoře. 

Z  HC Lysice skončilo hostování obránci 
Zachovalovi, škoda že se nepodařilo získat 
tohoto hráče na přestup. Obránce potřebu-
jeme jako sůl. 

Z  tohoto důvodu musel být Juřena na-
sazován i do obrany a tomu odpovídá i jeho 
bodové hodnocení. Přispěl pouze 3 body. Je 
to hráč, který si umí sjednat respekt. Kilián 
jako centr druhé pětky odváděl výborné vý-
kony, je to bojovník a  srdcař. V  Kanadském 
bodování mužstva byl na  3. místě za  14 
bodů. Kolenáč, nejlepší hráč Kanadského 
bodování a vůdce mužstva. V úvodu soutě-
že měl zdravotní problémy a škoda zranění 
ze zápasu proti Letovicím (zlomené zápěstí 
- i tak zápas dohrál), rozpadla se první lajna 
a nikdo jej nedokázal v útočném triu nahra-
dit. Obránce Kunc hrál jako vždy spolehlivě, 
využíván byl na přesilovky a byl pilířem zad-
ních řad. Dvořák nezačal dobře, první dvě 
utkání „vyfasoval“ 6 dvouminutových tres-
tů. Po  těchto zápasech výkonnostně rostl, 
a  nebýt konec sezóny byl by jednoznačně 
nejlepší obránce. Dobeš jako vždy spoleh-
livost. Kubíček poctivec v  docházce, uhrál 
si své a  výhodou je že může hrát i  centra. 
Mihok výborný na  vhazování, měl by více 
využívat svou postavu ke  hře tělem. Mil-

První trojka Kanadského bodování.
Zleva: Jiří Kolenáč nejproduktivnější hráč Kanadského bodování, David Knotek, 

kterému návrat z hostování prospěl a Miroslav Kilián jeden z nej. srdcařů.

jově jsme přestoupili na  bus do  Vřeso-
vic. Naše trasa vedla nejprve na  hradisko 
svatého Klimenta, dále jsme vystoupali 
na  8 m vysokou pískovcovou skálu Kaza-
telnu a  došli ke  zřícenině hradu Cimburk. 
Gotický hrad byl založen Bernardem z Cim-
burku v letech 1327-33. Byl tvořen hradním 

palácem, předhradím a  dvěmi okrouhlými 
obrannými věžemi. V  roce 1709 je uváděn 
jako opuštěný. 

V  současnosti se o  hrad stará občanské 
sdružení Polypeje, které pořádá různé kul-
turní akce, výstavy či hudební koncerty.  
Stoupání na  Vršavu nám nedělalo problé-

my, přeskakování potoka jsme také zvládli. 
Ještě jsme navštívili sirné lázně Zdravá 
voda a  v  Koryčanech  židovský hřbitov, kde 
se nachází přes 200 kamenných náhrobků, 
z nichž nejstarší pochází z roku 1674.

Vycházky se zúčastnilo 14 turistů, měřila 
16 km a vedla ji Irča.
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Tabulka kanadského bodování:
Pořadí

Příjmení, jméno Branky Asistence Body celkem
v oddíle v OP

1. 19. KOLENÁČ Jiří - Koleno 13 4 17
2. 21. KNOTEK David - Šlapetka 10 7 17
3. 31. KILIÁN Miroslav - Kili 8 6 14
4. MILFAIT Tomáš - Dolfa 4 10 14

5. - 6. TOUFAR Jiří - Touf 5 3 8
5. - 6. KLÍMA Pavel - Klimoš 5 3 8

7. KUNC Martin - Márty 3 4 7
8.- 9. MIHOK Radoslav - Čigi 2 3 5
8.- 9. DVOŘÁK Milan - Milaniju 2 3 5

10 ANSCHLAG Ivo - Anča 1 3 4
11. - 12. BUREŠ Zdeněk - Dráty 3 0 3
11. - 12. STEHLÍK Luděk - Stelha 3 0 3

13. JUŘENA Milan - Čuřil 1 2 3
14. GISTR Michal - Gis 0 3 3
15. THOŘ Michal - Hogen 2 0 2
16. KUBÍČEK Petr -Kuba 1 1 2
17. RYCHTECKÝ Bohdan - Bugas 0 2 2

18. - 19. DOSTÁL Michal - Medvěd 0 1 1
18. - 19. NOVOTNÝ Václav - Mlaďoch 0 1 1

fait znovu nejlepší nahrávač, měl by přidat 
více branek. Hráč jeho kvalit musí odvádět 
pro mužstvo víc. Tato sezóna mu moc nevy-
šla, trápil se. Rychecký znovu náš Nebojsa. 
Nevyhýbá se pěstním soubojům a  vyhrá-
vá je. I takého hráče je potřeba. Platný hráč 
před oběma brankami. Toufar musí přidat 
na rychlosti. Po zařazení Klímy pookřál. Gis-
tr pilíř zadních řad, bojovník, jistota. Bureš 
některé zápasy odehrál v  dobrém tempu, 
potřebuje větší přehled. Musí hrát s hlavou 
nahoře. Knotek naskočil od  začátku a  bylo 
to dobré rozhodnutí. Škoda zranění Kolená-
če, po  jeho zranění vázla souhra. Anschalg 
přehled a  klid ve  hře, škoda jeho pracovní 
vytíženosti. Herynek střídal dobré a  slabší 
okamžiky. Potřebuje se vyhrát a  získat zku-
šenosti. Thoř škoda jeho pracovní vytíže-
nosti, nejplatnější hráč v  defenzivních úko-
lech. Dostál a Novotný oba odehráli jen tři 
zápasy z  důvodu pracovní vytíženosti. Oba 
potřebují přidat na  rychlosti. Stehlík přišel 
na hostování, ve druhé části zdravotní potí-
že. Potřebuje přitvrdit - hra tělem. Klíma na-
skočil do  druhé poloviny soutěže. Dravost, 
rychlost a přehled. Výborný bruslař. 

V  soutěži Kanadského Bodování bylo 
hodnoceno celkem 256 hráčů ze všech zú-
častněných oddílů. Jiří Kolenáč obsadil cel-
kově 19. místo v  soutěži. Dobře mu sekun-
doval David Knotek, který byl celkově 21. 
a  Miroslav Kilián, který přeskočil Milfaita 
a  usadil se v  klubovém hodnocení na  3. 
místě a celkově v soutěži na 31. místě. Více 
bodů se očekávalo od Milfaita, hlavně co se 
týče počtu branek a Juřeny, ale ten doplácí 
na  svoji univerzálnost, v  mnoha zápasech 
musel do obrany a byl pověřen jinou herní 
činností. Příjemně překvapil nováček Klíma 
a je předpoklad, že příští sezónu zatíží konto 
soupeřů více body. 

Soutěž slušnosti  
(celkem/min. na zápas):

1. TJ Sokol Černá Hora 112/7,00
2. Dynamiters Blansko HK 116/7,73
3. TJ Sloup 136/8,50
4. HC Blansko 152/10,13
5. TJ Rájec-Jestřebí 174/10,88
6. Tatran Hrušky 191/11,94
7. SK BACARDI Letovice 221/13,81
8. HC Lysice 238/14,88
9. TJ Šerkovice 294/18,33

10. TJ Spartak Adamov 306/21,47
11. TJ Sokol Březina 322/21,47
12. HLC Bulldogs Brno 377/23,56

A  je to tady. První dílčí úspěch. Nejsme 
poslední a obsazené 10. místo je pěkné. To 
že nás rozhodčí nemusí, nemusím připomí-

Tabulka – základní část
1. HC Blansko 11 10 0 0 0 1 71:23 30
2. HLC Bulldogs Brno 11 9 0 0 0 2 67:34 27
3. TJ Rájec-Jestřebí 11 8 0 0 1 2 71:39 25
4. Tatran Hrušky 11 6 3 0 0 2 46:27 24
5. TJ Sokol Březina 11 7 0 0 1 3 51:30 22
6. TJ Šerkovice 11 7 0 0 0 4 64:48 21
7. Dynamiters Blansko HK 11 6 0 0 0 5 58:35 18
8. TJ Spartak Adamov 11 3 0 0 1 7 37:51 10
9. SK BACARDI Letovice 11 3 0 0 0 8 40:57 9

10. TJ Sloup 11 2 0 0 0 9 21:87 6
11. HC Lysice 11 1 0 0 0 10 18:67 3
12. TJ Sokol Černá Hora 11 1 0 0 0 10 27:73 3

Na obrázku kapitán mužstva Petr Kubíček na ledě v Boskovicích
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INZERCE
 • ADAMOstav – rekonstrukce bytových jader. Provádíme obkladač-
ské, podlahářské, zednické práce. Více informací najdete na www.
ADAMOstav.cz nebo tel. č. 603 752 493.

 • MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, 
zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ. Tel. 
606  469  316, 547  225  340, www.maliribrno-horak.cz. Adamov 
a okolí, platba hotově = SLEVA 250,- Kč!

 • Hledáme ke koupi byt 2+1 v Adamově, tel. č. 774 193 566.

 • Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, montáž 
plovoucích podlah dřevěných, korkových a  laminátových aj. Na-
bízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 728 470 320, e-mail: zde-
nekcrom@seznam.cz.

 • Prodám zahradu na  Horce naproti bývalému internátu, vlastní 
studna, krb. Cena 80 tis. Kč, tel. č. 776 122 098.

 • Od pondělí 18. 5. 2015 byl otevřen outlet v bývalém obchodním 
středisku na Smetanově náměstí v Adamově I. Současně probíhá 
výprodej oděvů od 10,- do 50,- Kč, při nákupu nad 100,- Kč získá-
te dárek. Otevírací doba je Po – Pá od 10:00 do 15:00 hod. Těšíme 
se na Vás!

 • Hledám práci v Adamově, v administrativě, ale i jiném oboru. Vy-
studovala jsem obchodní akademii, ale pracovala jsem i ve skladu 
a v obchodě. Nabídky prosím zasílejte na email: monika.novohrad-
ska@seznam.cz.

 • SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DOHROMADY! SPLÁCEJTE 
MÉNĚ! DOSTANETE OKAMŽITOU HOTOVOST NA  ÚČET, ROVNĚŽ 
VÁM POŠLEME PENÍZE I SLOŽENKOU. NAVŠTIVTE FINANČNÍ SLUŽ-
BY V OD TESCO BRNO. Na viděnou se moc těší Veronika Kratochví-
lová, tel. č. 724 771 262, 542 213 285.

 • Prodám byt 2+1 v  OV po  rekonstrukci na  ulici Sadová, 2 balko-
ny, 6. patro z  10, výtah, částečně zařízený, jižní orientace bytu, 
nízké provozní náklady, k  nastěhování po  dohodě. Více na  tel. č. 
775 777 730.

 • Hledám někoho na doučování mluvnice z českého jazyka na pří-
pravu k maturitě. Nabídky volejte na tel. č. 777 135 191. 

 

Ing. Karel Hynšt – tel: 604 533 466 
realitní makléř pro Adamov a okolí 

 

 

 
 

 

Dlouhodobě vysoká úspěšnost 
prodejů nemovitostí. 

 

Oceňuji nemovitosti z hlediska  
tržní hodnoty a pro dědictví. 

 

e-mail: karel.hynst@re-max.cz 
Stálá poptávka po bydlení v Adamově: 

byt 2/3+1 + balkon, dům se zahradou  
 

kancelář: RE/MAX Atraktiv Plus, Brno, Palackého 158 

 Rychlost, zkušenost, kvalita. 

Tabulka B:
1. TJ Spartak Adamov 5 4 0 0 1 0 26:16 13
2. Dynamiters Blansko HK 5 4 0 0 0 1 42:18 12
3. SK BACARDI Letovice 5 3 0 0 0 2 26:22 9
4. HC Lysice 5 1 1 0 0 3 16:26 5
5. TJ Sloup 5 1 0 0 0 4 13:21 4
6. TJ Sokol Černá Hora 5 0 1 0 0 4 16:36 2

nat, ale je co zlepšovat. Stačí se vyvarovat 
útočných faulů, které jsou zbytečné a nic ne-
řešící. Průměr 21,47 trestných minut za zápas 
je velké sousto. 

Základní část se hrála systémem jedno-
kolově každý s každým. Zde propadl i loňský 
mistr Dynamiters Blansko a skončil až na 7. 
místě a  nedostal se do  skupiny A. Stejně 
jsme se do skupiny A nedostali i my a obsa-
dili jsme 8. místo.

Skupinu B jsme vyhráli a částečně tak od-
činili nepovedené výkony v začátku sezóny. 
V  této skupině jsme v  normální hrací době 
nepoznali hořkost porážky.

Výbornou sezónu má za  sebou Kilián 
a příchodem Klímy se jeho výkon ještě zve-
dl. Postupem času se stává oporou a vyrůstá 
z něj nástupce starší generace a vůdčí osob-

nost. Škoda zdravotních problémů Kolená-
če v úvodu sezóny a zranění. Tohoto hráče je 
těžké nahradit a citelně chybí.

Cílem bylo dostat se do skupiny A a v ní 
bojovat o střed tabulky. Toto se nepodařilo 
splnit. Do  další sezóny potřebujeme posílit 
hlavně v obraně a omladit útok.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
hráčům, funkcionářům, zastupitelům MěÚ 

Adamov, společnosti GAMA J+P, s.r.o., spo-
lečnosti TRIFON s.r.o., fanouškům, Aničce 
a roztleskávačkám. 

Všem hráčům přeji odpočinek, mnoho 
elánu do  další přípravy, vyléčení všech šrá-
mů a zranění a mnoho sil do další sezóny.

Sportu zdar a hokeji zvlášť.
Za hokejový oddíl Alois Lolo Kožený  
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Víte, že díky recyklaci elektroodpadu  
se do přírody nedostává velké množství  
nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,  
plasty a jiné mate riály (sklo či beton),  
které se díky recyklaci dají znovu využít?

•	 Můžete	je	odevzdat	prodejci		
	 při	koupi	nového	spotřebiče

•	 Odevzdejte	je	na	sběrný dvůr

•	 	Využijte	mobilních sběrných míst		
–	informujte	se	na	obecních	úřadech

•	 	Další	možnosti	pro	odevzdání		
naleznete	na	www.elektrowin.cz

Odkládejte		
vysloužilé elektrospotřebiče  
na místa zpětného odběru!

www.elektrowin.cz
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Kotlový gril  
Montana
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca ∅ 46 cm,  
smaltovaný povrch,  
rozměry: 48 x 55 x 85 cm

1.150,-

Kotlový gril  
Los Angeles
na dřevěné uhlí, grilovací 
plocha cca ∅ 47 cm,  
víko smaltováno,  
teploměr v poklopu, 
rozměry:  
59 x 53 x 91,5 cm

1 x stůl                   8.490,-/ ks

6x židle  2.290,-/ ks

2x poloh. křeslo  3.590,-/ ks

 29.410,-

9-dílný set 27.410,-

ušetříte 2.000,-

Zahradní nábytek Jasmín
konstrukce z hliníku odolného proti korozi, práškově lakováno 
v antracitové barvě, eukalyptové dřevo s certifikátem FSC, 
roztahovací stůl 180 – 240 x 100 cm, stohovatelná židle, 
polohovací křeslo

Zahradní nábytek Maja/ Neila
stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného  
proti korozi, povrchová úprava práškově lakováno, deska stolu polywood 5.490,-
stohovatelné křeslo Neila, ocelová konstrukce, výplet PE-ratan 895,- Modulový rošt

3.390,-

Plynový gril Sydney
3 nerezové hořáky, práškově lakovaný povrch, hlavní 
grilovací plocha: 60 x 45 cm, rozměr: 127 x 60 x 112 cm

6.990,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 6. do 30. 6. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

BRNO

15-06 Adamov 160x230 CMYK.indd   1 15.05.15   11:37
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ                

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840
Servisní čísla techniků 
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk
a

Více jak 26% z Vás
již využívá aktivně IPTV !

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
ADA-NET internet - zřízení ZDARMA + 6 až 12m. 360 Kč/měs

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2015 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TV
36 programů v ceně
83 programů celkem
TV Samsung, TV LG, STBox

PC, Notebook, Apple, Android

SMART TV
LG Netcast 3

schváleny k sledování

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

Televize je dostupná pro všechny klienty jako balíček služby internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV přímo v SMART TV Samsung, LG  OS Netcast (v budoucnu i SMART TV 
LG WebOS), na webu, v tabletech a zařízeních s Androidem a APPLE iOS s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné v na google marketu či AppStore. Více než 80 televizních programů. 
Pozastavte si právě probíhající pořad, a to až na 120 minut, a  pak jej opět spusťte tam, kde jste přestali. EPG poskytuje přehled o právě probíhajících a náledujících televizních pořadech. 
Novinky na www.ada-net.cz. HD programy můžete sledovat na Smart TV a STBoxech - ČT1, ČT2, ČT Sport, Nova, Prima, Prima Cool, Markiza.

( 608887840

Autoservis Adamov
Nádražní 374, 679 04 Adamov

Kontakt: 516 446 112, autodilny@slpkrtiny.cz www.autoservisadamov.cz

Váš realitní makléř 
pro tuto oblast

Záruka kvality

Servis na klíč

Bezpečí prodeje

Ing. Bc. Lucie Hladká
                    739 300 431

                    lucie.hladka@re-max.cz


