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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

27.10.2018 19:30 Hokej muži: Spartak Adamov - TJ Rájec-Jestřebí
Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního 
hokeje

28.10.2018 14:00 Fotbal muži: FK Adamov - FC Olešnice FK Adamov

28.10.2018 18:00 28/10/2018 KONCERT - MARTINO HAMMERLE BORTOLOTTI MKS Adamov

30.10.2018 09:00 Tato by se vám mohla líbit... MKS Adamov

1.11.2018 16:00 Dýňování Městský klub mládeže

7.11.2018 16:00 Vybíjená Městský klub mládeže

8.11.2018 Operetní féerie MKS Adamov

10.11.2018 Zájezd na muzikál: Tři oříšky pro Popelku MKS Adamov

10.11.2018 13:30 Fotbal muži: FK Adamov - SK Jedovnice FK Adamov

17.11.2018 Zájezd na vysílání pořadu ČRo2 TOBOGÁN MKS Adamov

17.11.2018 Vycházka stráněmi Josefovského údolí Komise PKŽ

20.11.2018 15:30 Podzimní turnaj v petanque Městský klub mládeže

24.11.2018 08:19 Vycházka Zamykání turistických cest oddílu Spartaku Adamov, z.s.
Spartak Adamov, z.s. - oddíl 
turistiky

27.11.2018 18:00 Zájezd do Městského divadla Brno na představení: BÍTLS MKS Adamov

Kalendář je orientační, může být měněn či průběžně aktualizován. Přesné termíny sledujte na www.adamov.cz a stránkách jed-
notlivých organizací. Chybí Vám v seznamu Vámi pořádaná akce? Zašlete bližší informace na roman.pilat@adamov.cz.  

Získat můžete i přístup do informačního systému města a sami akce zadávat.

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města
Na  88. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 8. 
2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 41. zasedání Kultur-
ně informační komise, které se konalo dne 15. 8. 2018. 
Dále byla vzata na vědomí žádost o prodloužení smlouvy o ná-
jmu části nemovitosti pro umístění reklamního štítu a v návaz-
nosti na tuto žádost byl schválen dodatek č. 2 této smlouvy.
Rada města vzala na  vědomí pořadí žadatelů o  byt v  Domě 
s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1, sestavené po-
věřenou pracovní skupinou. Poté schválila Smlouvu o nájmu 
bytu zvláštního určení č. 5/2018/B.
Byla schválena změna rozpisu rozpočtu č. 11/2018.
Ke Smlouvě o dílo na projekt Hasičská zbrojnice – přístavba, 
st. úpravy, Adamov ze dne 5. 3. 2018 byl schválen Dodatek č. 1.
Rada města Adamova schválila výkon nové činnosti Základní 
škole a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a to 
poskytování služby péče o  dítě v  dětské skupině s  účinností 
od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.
Na  závěr byl schválen program 27. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova, které se bude konat 10. 9. 2018.

Na  89. schůzi Rady města Adamova konané dne 10. 9. 
2018 vzala Rada města na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise 
podpory komunitního života, které se konalo dne 29. 8. 2018.
Rada města dále schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene mezi Městem Adamov a  fy E.ON Dis-
tribuce, a.s.
Byla schválena Smlouva o vzájemné propagaci mezi Městem 
Adamov a KOMETA GROUP, a.s. na období od 1. 10. 2018 do 30. 
9. 2019.
Rada města schválila povolení Základní škole a mateřské škole 
Adamov, p.o. výjimky z nejnižšího počtu dětí v přípravné třídě 
a uhrazení zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy – pří-
pravné třídy.
Na závěr vzala Rada města na vědomí změnu rozpisu rozpočtu 
č. 12/2018 a 13/2018 a schválila položkové znění Rozpočtové-
ho opatření č. 7/2018.

Z jednání Zastupitelstva města
Na 27. zasedání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 10. 9. 2018 byly vzaty na vědomí zápisy z 26. jedná-
ní Finančního výboru konaného dne 6. 9. 2018 a z 16. jednání 
Kontrolního výboru konaného dne 8. 8. 2018.
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Byl schválen stavební záměr „Adamov – obnova NN, ul. Plotní, 
p. b. 71-77“.
Zastupitelstvo města Adamova schválilo pořízení změny 
Územního plánu Adamov týkající se prověření využití objek-
tu č. p. 323 (obchodní dům na Smetanově náměstí) na plochy 
hromadného bydlení.
Byl schválen Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajišťování 
a rozvoji IDS JMK s Jihomoravským krajem.
Dále byl schválen Dodatek č. 4 ke  Zřizovací listině Základní 
školy a mateřské školy Adamov, p. o.
Na  realizaci projektu „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ro-
novská v  Adamově“ bylo schváleno přijetí dotace ve  výši 
24.341.671,26 Kč, poskytované Ministerstvem pro místní roz-
voj a na financování projektu byla schválena Smlouva o úvěru 
s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,02% roční marže.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2018.
Zastupitelstvo města Adamova projednalo záměr změny 
Územního plánu Adamov v textové části u ploch BI – bydlení 
individuální a uložilo pověřenému zastupiteli zahájit činnosti 
spojené se změnou Územního plánu Adamov.
Na  závěr byl schválen Dodatek č. 2 Pravidel pro udělování 
čestného občanství města Adamova.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 22. září 2018 proběhlo na Městském úřadě 
vítání občánků. Do života byly přivítány tyto děti:
26. 04.  Samuel Rytíř, Neumannova 4
08. 05.  Barbora Brunerová, Sadová 27
09. 05.  Radim Kudláček, Petra Jilemnického 17
22. 06.  Tobiáš Hlobil, Komenského 19
02. 07.  Roman Hájek, Družstevní 2
03. 08.  Nikola Licosová, Sadová 20
06. 08.  Viola Kateřina Klimešová, Sadová 16
16. 08.  David Zbojek, Petra Jilemnického 29

Blahopřejeme
02. 10.  Jitka Weiserová, 75 roků, Komenského 9
04. 10.  Marta Neveselá, 93 roky, Fibichova 34
07. 10.  Jan Machálek, 81 rok, Komenského 19
10. 10.  Miroslav Hejč, 70 roků, Sadová 27
11. 10.  Bořivoj Beránek, 70 roků, Tererova 5
12. 10.  Vlastimil Pilát, 82 roky, Údolní 3
16. 10.  František David, 82 roky, Ronovská 4
18. 10.  Pavel Vaněk, 84 roky, Komenského 25
18. 10.  Marie Ficová, 75 roků, Komenského 5
20. 10.  Zdenka Vojtěchová, 89 roků, Komenského 17
21. 10.  Jindřich Kudláč, 84 roky, Komenského 19
23. 10.  Věra Bartošíková, 70 roků, Družstevní 6
25. 10.  Jarmila Kozlová, 83 roky, Sadová 27
26. 10.  Miroslav Konečný, 94 roky, Pod Horkou 3 
26. 10.  Jitka Kubíčková, 75 roků, Sadová 25
28. 10.  Maria Dáňová, 86 roků, Blažkova 1
30. 10.  Libuše Hloušková, 83 roky, Opletalova 48
31. 10.  Eva Šulcová, 70 roků, Pod Horkou 15

Úmrtí
21. 09.  Josef Kubík, roč. 1938, Tererova 3 
29. 09.  Jana Jahodová, roč. 1951, Petra Jilemnického 21
01. 10.  Štefan Varga, roč. 1961, Mírová 6
08. 10.  Josef Kachlík, roč. 1946, Komenského 6
08. 10.  Mikuláš Gimun, roč. 1931, Petra Jilemnického 4 

Ze svodky událostí MP Adamov
Vybrané události ze září 2018 konkrétně:

 ♦ Strážníkům bylo předáno oznámení o napadení muže v tzv. 
ubytovacím zařízení Nového hradu na  lesní cestě Svitavská. 
Když se strážníci dostavili na  místo, již na  ně čekal oznamo-
vatel i další „aktéři“ sporu. Při projednávání bylo zjištěno, že 
došlo k řekněme neshodám mezi dvěma muži, z nichž jeden 
se pod vlivem alkoholu choval tak, že vzduchem létal dokonce 
i prázdný sud od piva. Strážníci na místě situaci uklidnili. Hlav-
ní „aktér“ strávil noc mimo ubytovací zařízení a po vystřízlivě-
ní musel řešit, zda bude jeho setrvání v ubytovacím zařízení 
dále možné či nikoliv. Strážníci v dalších dnech provedli úkony 
nutné k doplnění oznámení o podezření ze spáchání přestup-
ku, které poté odeslali k  projednání příslušnému správnímu 
orgánu. 

 ♦ K rozbitému oknu na nádraží ČD vyráželi strážníci během 
noční služby. Oznamovatel uvedl, že by se na místě měl nachá-
zet i pachatel, kterého se strážníkům podařilo dohledat a vyč-
kali s ním do příjezdu hlídky OO PCŘ Blansko. Po provedeném 
šetření si celou věc převzala vzhledem k výši škody hlídka OO 
PCŘ Blansko. 

 ♦ Nezvyklý spor řešili strážníci v průmyslovém objektu v Ada-
mově, kde si jeden muž, který zde měl pronajaté prostory, za-
parkoval nákladní vozidlo. To by ještě nebylo nic tak divného, 
když by mu najednou z vozidla nezmizela RZ. Na místě bylo 
zjištěno, že RZ z vozidla odstranil muž, ke kterému má, tou do-
bou uživatel vozidla, jistý finanční závazek, který na místě ne-
popíral. Strážníci však museli na místě konstatovat, že i přes 
existenci dluhu není možné toto řešit „krádeží“ RZ, a  proto 
byla celá věc postoupena k projednání Správnímu orgánu pro 
projednávání přestupků MěÚ Adamov jako podezření ze spá-
chání přestupku proti majetku. 

 ♦ Podnapilý muž, který se rozhodl „procházet“ po  kolejích, 
zaměstnal na  dlouhou dobu strážníky MP Adamov. Stráž-
níci prohledávali okolí železniční tratě ve  směru z  Adamova 
na Brno a podařilo se jim zjistit, že muž odešel lesní pěšinkou 
směrem na  Bílovice nad Svitavou. Po  tom, kdy strážníci ani 
po  dlouhém pátrání v  lesích muže nenalezli a  na  kolejích se 
již nenacházel, pokračovali v další činnosti. Muž se však znovu 
objevil v Adamově, kdy se pohyboval po ul. Nádražní. Muž byl 
pod vlivem alkoholu a myslel si, že je v Brně. Strážníci na místo 
přivolali ZZS, která muže převezla k ošetření. 

 ♦ Strážníci byli kontaktování obsluhou restaurace na ul. Druž-
stevní s tím, že jí právě odešli dva muži bez zaplacení útraty. 
Strážníci věc na místě prověřili, kdy bylo od dalších osob zjiště-
no, že muži pod vlivem alkoholu zřejmě opomněli útratu uhra-
dit a nečinili tak úmyslně. Strážníkům se podařilo muže dohle-
dat a sdělili jim, že je nutné útratu uhradit. Vzhledem „k jisté 
míře alkoholu v těle“ je strážníci kontaktovali v dalších dnech, 
aby jim úhradu útraty připomněli, kdyby si některé okamžiky 
ze svého „divokého“ večera nepamatovali. Muži útratu uhra-
dili. 

 ♦ Strážníci byli dále v měsíci záři nápomocni osobě, která zů-
stala uvězněná ve výtahu v bytovém domě na ul. Komenské-
ho, a také poskytli pomoc zraněnému opeřenci, kterého pře-
vezli na záchrannou stanici pro zvířata v nouzi Brno. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov
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Události ve městě
Výsledky voleb 
do zastupitelstva města
konané ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2018

Počet oprávněných voličů celkem:  3 645
Počet voličů, kterým byly vydány obálky:  1 718
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:  1 718
Celkový počet platných hlasů:  23 469
Volební účast vyjádřená v procentech:  47,13 %

Náhradníci (první dva z každé strany  
dle pořadí hlasů)

Jméno a příjmení Věk Pořadí 
na hlas. lístku

Získaný 
poč. hlasů

Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana
Lenka Dohová 38 3 276
Pavel Ševčík 64 8 274
Volební strana č. 2 – NSOA
Lenka Podrabská 45 2 141
Stanislav Hlouch 36 3 92
Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová
Helena Ličková 40 5 146
Josef Novotný 43 3 137
Volební strana č. 4 – KRK Adamov
Dagmar Doláková 48 3 237
Milan Rozsypal 56 6 210
Volební strana č. 5 – ANO 2011
Jiří Havlíček 40 2 147
Petr Bouzek 39 3 132
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů
Miroslav Svědínek 60 9 601
Pavel Jirků 48 10 650
Volební strana č. 8 – Komunistická strana Čech a Moravy
Vít Dáňa 61 2 163
Jarmila Kuchařová 65 3 150

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:

Název a číslo volební strany/pořadí zvolení Jméno a příjmení Věk
Pořadí 

na hlas. 
lístku

Získaný počet 
hlasů

Volební strana č. 1 – ODS/1 Jiří Němec 49 1 561
Volební strana č. 1 – ODS/2 Karel Truhlář 67 2 446
Volební strana č. 2 – NSOA/1 Rudolf Rybář 70 1 317
Volební strana č. 3 – Křesťanská a demokratická unie – Českoslo-
venská strana lidová/1

Jana Novotná 49 1 246

Volební strana č. 4 – KRK Adamov/1 Petr Slavíček 55 1 262
Volební strana č. 5 – ANO 2011/1 Soňa Bychlerová 52 1 232
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/1 Roman Pilát 43 1 1 146
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/2 Jana Burianová 62 2 861
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/3 Petr Kupka 39 3 861
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/4 Jaroslav Budiš 68 4 821
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/5 Vladimír Bílý 44 5 722
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/6 Jiří Baisa 60 6 670
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/7 Kamil Vašíček 47 7 702
Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů/8 Vladimír Suk 56 8 685
Volební strana č. 8 – Komunistická strana Čech a Moravy/1 Mária Koudelová 68 1 266

Počet získaných hlasů celkem:

Č. Volební strana Počet 
hlasů

Počet hlasů 
v % 

1
Občanská demokratická 
strana

3 201 13,64

2 NSOA 1 529 6,51

3
Křesťanská a demokratická 
unie – Československá stra-
na lidová

1 592 6,78

4 KRK Adamov 2 433 10,37
5 ANO 2011 1 666 7,10

6
Česká strana sociálně de-
mokratická

874 3,72

7
Sdružení nezávislých kan-
didátů

10 545 44,93

8
Komunistická strana Čech 
a Moravy

1 629 6,94

Děkujeme za 
vaši důvěru!
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Rozšíření městského 
kamerového systému
Městská policie oznamuje občanům, že došlo k rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je vyu-
žíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění 
jejich úkolů. Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvý-
šení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery pořizují 
nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Ada-
mov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze 
spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou vidi-
telně označeny tabulkou s piktogramem kamery. 

MKDS využívá tyto kamerové body:
 • Kamerový bod č. 1 - prostor přízemí objektu tzv. lávky ve-
doucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný do pro-
storu vstupu.
 • Kamerový bod č. 2 – prostor přízemí objektu tzv. lávky 
vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný k výta-
hovým dveřím a schodišti. 
 • Kamerový bod č. 3 – prostor prvního patra objektu tzv. 
lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný 
do prostoru výtahových dveří.
 • Kamerový bod č. 4 – prostor druhého patra objektu tzv. 
lávky vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. Směrovaný 
do prostoru výtahových dveří.
 • Kamerový bod č. 5 – prostor výtahu v objektu tzv. lávky 
vedoucí z ul. Komenského na ul. Sadová. 
 • Kamerový bod č. 6 – prostor ochozu na Alexandrově roz-
hledně 
 • Kamerový bod č. 7 – prostor technické místnosti na Ale-
xandrově rozhledně 
 • Kamerový bod č. 8 – prostor výtahu v bytovém domě tzv. 
internátu na ul. Komenského 6. 
 • Kamerový bod č. 9 – prostor před vstupem do domu tzv. 
internátu na ul. Komenského 6. 
 • Kamerový bod č. 10 – prostor za vstupem do domu tzv. 
internátu na  ul. Komenského 6. Směrovaný k  vchodovým 
dveřím. 
 • Kamerový bod č. 11 – prostor přízemí domu tzv. interná-
tu na ul. Komenského 6. Směrovaný k výtahovým dveřím.
 • Kamerový bod č. 12 – prostor pravého schodiště v příze-
mí domu tzv. internátu na ul. Komenského 6. 
 • Kamerový bod č. 13 – prostor vstupu do  sklepů domu 
tzv. internátu na  ul. Komenského 6. Směrovaný k  výtaho-
vým dveřím. 
 • Kamerový bod č. 14 – prostor pravého schodiště v  nej-
vyšší části domu tzv. internátu na ul. Komenského 6.
 • Kamerový bod č. 15 – prostor ul. P. Jilemnického v mís-
tě, kde jsou uloženy kontejnery na komunální odpad (konec 
ulice) 
 • Kamerový bod č. 16 – prostor okolí bankomatu umístě-
ného na ul. Družstevní u tzv. Domu služeb (technická míst-
nost a těsné okolí)
 • Kamerový bod č. 17 – prostor koupaliště vedle bytového 
domu na ul. Komenského 6. (Kamera umístěna na bytovém 
domě na ul. Komenského 6, 679 04 Adamov - snímá vstup 
na koupaliště a samotné koupaliště) 
 • Kamerový bod č. 18 – prostor kolem tzv. Domu služeb 
na  adrese Družstevní 1. (Kamery umístěny na  terase tzv. 
Domu služeb a v jeho těsném okolí)

 • Kamerový bod č. 19 – prostor kolem tzv. Domu služeb 
na  adrese Družstevní 1. (Kamery umístěny na  terase tzv. 
Domu služeb a v jeho těsném okolí)
 • Kamerový bod č. 20 – prostor kolem tzv. Domu služeb 
na  adrese Družstevní 1. (Kamery umístěny na  terase tzv. 
Domu služeb a v jeho těsném okolí)
 • Kamerový bod č. 21 – prostor kolem tzv. Domu služeb 
na  adrese Družstevní 1. (Kamery umístěny na  terase tzv. 
Domu služeb a v jeho těsném okolí)
 • Kamerový bod č. 22 – prostor kolem tzv. Domu služeb 
na  adrese Družstevní 1. (Kamery umístěny na  terase tzv. 
Domu služeb a v jeho těsném okolí)

Strážníci se záznamy z  kamerových bodů zacházejí jako 
s osobními údaji a  jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci nebo jejich zneužití. Doufáme, že 
zřízení MKDS povede k větší bezpečnosti občanů města Ada-
mova. 

Mgr. Vítězslav Červený 
vedoucí strážník MP Adamov

Nová bikrosová dráha 
na Sklaďáku
Na  Horce přibyla další nová možnost sportovního vyžití pro 
děti a mládež. Bikrosová dráha byla dnešním dnem převzata 
do užívání. Mimo laviček, setu se stolem a stojanu na kola byla 
lokalita Sklaďáku doplněna o  další lavičky k  posezení např. 
v  zastíněném prostředí. V  nejbližších dnech bude osazeno 
nové ohniště s dalšími lavičkami okolo ohniště.
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Dokončení úprav  
interiéru MKS
V prázdninových měsících byly dokončeny stavební úpravy 
trojice salónků v Městském kulturním středisku na Ptačině, 
čímž byla dokončena celková proměna interiéru Městského 
kulturního střediska.

ŠKOLA VAŘENÍ
K tradiční akci jsme se 16. října sešli v učebně cvičného bytu 
a na základní škole se vařilo. Akce proběhla v  rámci aktivit 
spojených se Dny zdraví. Pro žáky druhého stupně připravi-
la Komise podpory komunitního života ve spolupráci se ZŠ a 
MŠ Adamov soutěž týmů v přípravě zdravých jídel podle ur-
čeného zadání.
Téma letošního vaření bylo – Brunch. Soutěžící měli uvařit 
tentokrát polévku a netradiční palačinky. Účastnilo se 15 ku-
chaříčků a všichni společně vytvořili čtyři skupiny. Každá sku-

pina si vylosovala zadání a prvotní rozdávání surovin vystřída-
lo urputné sledování receptu, míchání, krájení i vaření. Opět 
jsme se setkali s některými surovinami, které běžně neznáme 
nebo nepoužíváme. Členové komise vyhodnotili nejlepší po-
lévku, kterou se stala vitamínová bomba – Minestrone. Na 
druhém místě byla polévka Dýňová, třetí Česnečka a bram-
borovou medaili získala polévka Hrášková. Palačinky vyhrá-
ly bezlepkové s mascarpone, na dalších místech se postupně 
umístily palačinky jogurtové bez vajec, palačinky se špaldo-
vou moukou se sýrem Cottage a palačinky z ovesných vloček. 
Po sečtení bodů za jednotlivé části jsme mohli vyhodnotit 
soutěž týmů, která byla velice vyrovnaná a napínavá. Rozdíl 
v  umístění byl pouhý jeden bod. Všichni účastníci zdravého 
vaření si odnesli dobrý pocit z příjemně stráveného odpoled-
ne, plná bříška a pěkné ceny. Všechny recepty i s fotografiemi 
budou uveřejněny na webu Zdravého města Adamov. Všem 
organizátorům a vedení školy tímto děkujeme za spolupráci a 
budeme se těšit na Dny zdraví v roce 2019.

Komise podpory komunitního života
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Vzpomínka

Vystřihovánka Staré Huti u Adamova 
nově k dostání na pokladně MÚ. 
Vhodná pro děti i zkušenější modeláře.

Městský klub mládeže Adamov
Družstevní 1, Adamov,  
www.adamov.cz,  
mkm@adamov.cz

AKCE na LISTOPAD:
Čtvrtek 1. 11. 2018
DÝŇOVÁNÍ
Společné vyřezávání dýní v Městském klubu mládeže. S sebou 
si přineste dýni a ostrý nůž. Od 16:00 hodin.

Středa 7. 11. 2018
VYBÍJENÁ
Turnaj pro všechny věkové kategorie. Začátek v 16:00 hodin.

Úterý 20. 11. 2018
PODZIMNÍ TURNAJ V PETANQUE 
Turnaj je určený pro děti a mládež. Start v 15:30 hodin. Pro nej-
lepší hráče bude připravena malá odměna.

HOROLEZECKÁ STĚNA!!!
Upozorňujeme: v průběhu měsíce listopadu bude v MKM pro-
bíhat instalace horolezecké stěny. Během těchto prací bude 
provoz z  bezpečnostních důvodů omezen, nebo zcela uza-
vřen. Poté bude probíhat slavnostní otevření. Přesný termín 
uzavírky a slavnostního otevření bude oznámen na webových 
stránkách města Adamova a na infokanále.

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 listopad 2018
V týdnu od 5. do 9. 11.
 - Výroba z podzimního listí, kaštanů
 - Květináče
 - Kytice
 - Věnec na dveře

V týdnu od 12. do 16. 11.
 - Beseda „Hejt a Hejtování“ 
 - Co to je 
 - Proč se píšou
 - Film k přiblížení tématu

V týdnu od 19. do 23. 11.
 - Beseda - Jaký jsem x Jak mě vidí ostatní x Jaký bych 

chtěl být
 - Proč to tak je, jak se to dozvím? 
 - Sebepoznání pomocí zábavné hry…..

V týdnu od 26. do 30. 11. 
 - Příprava na 1. adventní neděli
 - Výroba Adventních věnců
 - Svícnů a ozdob

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.

Kultura

Dne 29. listopadu vzpo-
meneme 24. smutné výro-
čí úmrtí a  24. prosince by 
se dožil 85 let můj manžel, 
tatínek, dědeček a  pradě-
deček pan Miroslav Král.

Stále vzpomíná 
manželka Mária a dcery 

Marie a Miroslava 
s rodinami.

Odešel jsi, ale v našich 
srdcích žiješ dál.

Dne 3. listopadu uplyne již 
18 roků, kdy od nás neče-
kaně odešel ve věku 17 let 
náš milovaný syn, bráška 
a vnuk, Pavlík Kala.
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, věnujte mu spolu 
s námi tichou vzpomínku.

S láskou vzpomínají 
rodiče a sestra Zdenka.

Dne 29. listopadu uplynou 
již dva smutné roky, co nás 
navždy opustilo laskavé 
srdce a  milý úsměv naší 
milované manželky, ma-
minky a babičky, paní Kvě-
toslavy Kubcové.

S láskou navždy 
vzpomínají manžel 

Zdeněk, dcera Renáta 
a syn David s rodinami.

Chtěla bych poděkovat všem členům oddílu Petanque za   
každoroční vzpomínkový turnaj na spoluhráče p. Jiřího Švába.

Děkuje manželka Švábová Hana s rodinou.
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Pozvánka na výstavu
Lenka Havlíková – automatická kresba 
Jiří Kaul – intuitivní kresba, dřevořezba
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil ve výstavní síni 
Společenského centra MKS v  Adamově ukázku automatické 
kresby Lenky Havlíkové a intuitivní kresby a dřevořezby Jiřího 
Kaula. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 11. listopa-
du v 15:00 hodin. Výstavu uvede Marie Sedláčková a Jaroslav 
Budiš, v hudební části vystoupí dívčí trio z konzervatoře. Mož-
né je i bonusové překvapení. K návštěvě jste zváni od 11. 11. 
do 20. 11. 2018, a to v pondělí - pátek od 14:00 do 17:00 hodin, 
v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je zavřeno.

Lenka Havlíková se narodila v Zábřehu na Moravě a absol-
vovala Státní konzervatoř v Brně. Je profesí pěvkyně, emerit-
ní členka souboru Janáčkovy opery Národního divadla. Žije 
a tvoří v Brně. Její výtvarný talent se projevil až v pozdějším 
věku, kdy se začala zajímat o  studium automatické kresby. 
V  meditacích se naciťuje na  energii okamžiku a  vytváří ori-
ginální obrazy technikou automatické kresby. Její obrazy vy-
nikají vytříbenou kultivovanou barevností, technikou práce 
je brilantní, velmi jemná, současně citlivá při výběru a posu-
zování vlivu barev na lidskou psychiku. Autorka si tak vytváří 
vlastní osobitý styl výtvarného projevu v dokonale barevných 
kompozicích, v nichž provokuje k hlubšímu hledání souvislos-
ti. Z jejích obrazů tryská obdiv k silám přírody, ducha a životní 
vůle.

Jiří Kaul, narozený v roce 1960 na Mělníku, vystudoval Střed-
ní průmyslovou školu elektrotechnickou v Kutné Hoře. Praco-
val jako strojvedoucí motorových lokomotiv u Českých drah, 
ve volných chvílích se věnoval malbě olejem a specializoval se 
na miniatury. V roce 1991 začal podnikat ve stavebnictví. Jeho 
umělecká činnost šla na  mnoho let stranou. S  postupujícím 
věkem a  změnou přístupu k  životu a  hlavně pod vlivem své 
milované manželky se začal k umění postupně vracet. V roce 

2015 absolvoval s manželkou kurs mozaiky u paní Štorkánové, 
dále v roce 2016 prošel týdenním kursem dřevořezby se zamě-
řením na loutku pod vedením Michaely Bartoňové a řezbáře 
Jiřího Helcla. V roce 2017 absolvoval půlroční malířský kurs se 
specializací na portrét pod vedením výtvarníka Karla Polomi-
se v Galerii Café v městečku Loket u Karlových Varů. Stejné-
ho kursu se zúčastní i letos. Motivací a inspirací pro jeho další 
tvorbu je najít cestu k harmonii a souznění se svojí duší.
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Na listopad 2018 jsme 
pro vás připravili…

 Î 1. listopadu 2018
DOPOLEDNE S POHÁDKOU 
„KRAKONOŠOVA HOUBOVKA“
- v 8:45 hodin v sále MKS Adamov III
- v 10:30 hodin ve výstavní síni MKS na Komenského 6
Divadlo Úsměv zavítá za dětmi s příběhem, ve kterém nebude 
chybět Krakonoš, zajíčci Levooušek a Pravooušek a lesní víla, 
která by ráda Krakonošovi uvařila houbovku, ale houby nezná 
a velmi se jí líbí červené mochomůrky. Jak to vše dopadne - to 
uvidíte sami. 
Vstupné 40 Kč.

 Î 6. listopadu 2018
Zájezd do Městského divadla Brno na muzikál BIG
- začátek v 18:00 hodin
Muzikálová adaptace slavného filmu v  hlavní roli s  Tomem 
Hanksem měla premiéru na Broadwayi v roce 1996, byla no-
minována hned na  pět Cen Tony a  zaznamenala téměř dvě 
stě repríz. Hravá hudební komedie s  prvky magie s  energic-
kou, současnou hudbou a  místy až bláznivým dějem nabízí 
dechberoucí zábavu pro celou rodinu. Českou premiéru uvádí 
MDB v režii Petra Gazdíka na Hudební scéně.

 Î 9. listopadu 2018
Zájezd do Slováckého divadla v Uherském 
Hradišti na muzikál: POKREVNÍ BRATŘI
- začátek představení v 19:00 hodin /náhradní termín/
Oblíbený muzikál o dvou vrstevnících, kteří (přestože vyrůsta-
jí každý v naprosto odlišném sociálním prostředí) jsou k sobě 
přitahováni neznámou magickou silou. Prožijeme s nimi dět-
ství, pubertu, první lásku i  nelehkou dospělost. Pojí je mno-
hem víc než přátelství, možná utajené pokrevní pouto...

 Î 10. listopadu 2018
Zájezd do Prahy na pohádkové 
představení: TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
- začátek ve 14:00 hodin v Kongresovém centru v Praze
„Tři oříšky pro Popelku je legenda a  fenomén, který snad 
všichni milujeme. Věříme, že uděláme lidem radost, když pře-
neseme filmový příběh do divadla. V našem případě vlastně 

Opletalova 22, 679 04 Adamov 
MKS - kulturní středisko, HVK, KD I a KD III
č.t. 516 446 590 pouze záznamník, mobil 607 518 104
e-mail mks@mks-adamov.cz
MKS - knihovna 
č.t. 516 446 817, e-mail knihovna@mks-adamov.cz
web http://www.mks-adamov.cz/

do  velkého sálu Kongresového centra. Je před námi dlouhá 
cesta, několika měsíční přípravy, ale my to zvládneme. Máme 
tým lidí, kteří mají bohaté zkušenosti.“

 Î 11. listopadu 2018 
Vernisáž výstavy: LENKA HAVLÍKOVÁ /automatická 
kresba/ Jiří KAUL – intuitivní kresba, dřevořezba
- Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6
Zveme vás k  návštěvě výstavy, která bude probíhat od  11. 
do 20. listopadu 2018 a můžete ji navštívit v pracovních dnech 
v době mezi 14. a 17. hodinou, v neděli pak mezi 14:30 a 17:00 
hodinou.

 Î 13. listopadu 2018
Zájezde do blanenského kina na film: 
TEN KDO TĚ MILOVAL
- začátek v 17:30 hodin
Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel a skvělý 
otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vy-
šetřování vlastního úmrtí. Dochází při něm k mnoha humor-
ným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, 
než členové policejního sboru… Postupně se začínají objevo-
vat drobné indicie, že všechno nemuselo být tak, jak se zdá-
lo. Partnerská důvěra je narušena, stačí pár fotek, slov a Vanda 
(Soňa Norisová) začne mít podezření, že jí mohl být manžel 
nevěrný. Dva kluci, maminka Vanda a babička (Eva Holubová) 
rozjíždějí vyšetřování…
Cena zájezdu: 100 Kč

 Î 12. listopadu 2018 
BESEDA O LÉTÁNÍ S PAVLEM LAZÁRKEM A PETREM 
BUCHTOU
- salonek MKS na Ptačině v 18:00 hodin

Pavel Lazárek 
a  Petr Buchta 
mají stejného 
koníčka – oba 
se před něko-
lika roky začali 
věnovat mo-
torovému pa-
raglidingu. Při 
p r o v o z o v á n í 
této záliby stih-

nou i  zážitky fotografovat. Přijďte se zaposlouchat do  jejich 
vyprávění, které doplní fotografiemi.
„Seshora vypadá všechno úplně jinak. Člověk nahoře vnímá 
svět v  jeho celistvosti a  kráse,“ říká rodák ze Znojma, který 
vede bílovickou i adamovskou farnost.
Vstup volný. 

 Î 15. listopadu 2018
Přednáška: Milan Štourač BOLIVIE – 
CHUDÁ KRÁSKA JIŽNÍ AMERIKY
- salonek MKS Adamov, Ptačina v 17:00 hodin
Přijměte pozvání na  cestopisné vyprávění o  cestě do  Jižní 
Ameriky, kterou Milan Štourač navštívil v roce 2017. Bolívie je 
vnitrozemská země ve  střední části Jižní Ameriky, upoutává 
krajinou drsně nádherných hor a hrdými indiánskými obyva-
teli. Bolívie je jedinou zemí amerického kontinentu, kde převa-
žují čistokrevní Indiáni nad potomky španělských dobyvatelů, 
conquistadorů. V opuštěné vysokohorské krajině se nacházejí 
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malá městečka, která 
ožívají při pestrých li-
dových fiestách, osla-
vách křesťanských 
svatých i  tradičních 
bohů. Ponča haluci-
nogenních barev, táh-
lé tony indiánských 
píšťal, neustálé žvý-
kání koky, rákosové 

čluny na jezeře Titicaca, kouzelná města: La Paz, Sucre, či Po-
tosí a vysokohorské pouště patří k symbolům Bolívie. Ačkoliv 
zde dobyvatelé nenalezli bájné El Dorádo, přesto je Bolívie 
zemí nevšedního bohatství krás přírody i folkloru.
Vstupné: 40 Kč

 Î 17. listopadu 2018
Zájezd do Prahy: NÁVŠTĚVA ROZHLASOVÉHO 
POŘADU TOBOGÁN A NÁRODNÍHO MUZEA
Při návštěvě Aleše Cibulky v Adamově jsme si naplánovali vý-
let do Prahy spojený s návštěvou vysílání oblíbeného rozhla-
sového pořadu Tobogan. Jedná se o zábavnou, živě vysíla-
nou talkshow Aleše Cibulky vysílanou z rozhlasového stu-
dia S1 na  Vinohradské 12 v  Praze. Tentokrát by mělo být 
vysílání realizováno z  budovy Národního muzea v  Praze, 
které se v  těchto dnech otevírá návštěvníkům po několi-
kaleté rekonstrukci. Hosté pořadu: Daniela Kolářová, Viktor 
Preiss a prof. Pavel Pafko.
Informace a cena zájezdu budou doplněny po potvrzení všech 
objednávek (doprava, vstup do muzea atd.)

 Î 19. listopadu 2018
Zábavné soutěžní odpoledne pro 
seniory: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ…
- Společenské centrum MKS Adamov na Horce v 15:00 
hodin
Opět si můžete přijít zasoutěžit, protrénovat paměť nebo jen 
strávit čas ve společnosti svých vrstevníků a přátel.
Vstup volný.

 Î 26. listopadu 2018
Zájezd do divadla Reduta Brno na koncert 
nazvaný: CHODNÍČKY K LIDOVÉ PÍSNI
- Divadlo Reduta Brno, začátek v 19:00 hodin

Komponovaný pořad pro festival Janáček Brno „Zarostlé 
chodníčky“ Musica Folklorica Martin Hrbáč, Miro Dudík, Mar-
tin Prachař, Veronika Malatincová, Ivan Urbánek, ženský sbor 
Oskoruša, taneční skupina z Velké nad Veličkou 
Horňácko patří k  oblastem s  nejstarší a  nejzachovalejší lido-
vou kulturou v České republice, což již více než sto let přita-
huje pozornost řady umělců, kteří sem přijížděli pro inspiraci. 
Jedním z nich byl i  Leoš Janáček. V malém regionu na úpatí 
Bílých Karpat nalezl lidové hudce a zpěváky, jejichž um obdi-
voval – Pavla Trna a jeho kapelu, zpěvačku Kateřinu Hudečko-
vou a  cenného spolupracovníka, sběratele Martina Zemana; 
v sousední oblasti Myjavských Kopanic jej zaujala hra Samka 
Dudíka. O století později se k odkazu starých hudců a zároveň 
velmi modernímu Janáčkovu chápání lidové písně jako inspi-
račního zdroje pro další tvorbu hlásí Musica Folklorica. Kapela 
překračuje rámec tradiční podoby cimbálové muziky, přede-
vším zásluhou autorských aranží a citlivého zpracování písňo-
vého fondu nejen z  domovského Horňácka, a  také pečlivým 
studiem archivních materiálů a hledáním polozapomenutých 
či málo známých písní. Dlouhodobě spolupracuje s  vynikají-
cími zpěváky (Dušan Holý, Luboš Holý, Veronika Malatincová, 
Martin Prachař). Téma reflexe Janáčkova vztahu k  Horňácku 
účinkujícím není vůbec cizí, neboť mezi nimi najdeme řadu 
potomků legendárního primáše Trna či sběratele Zemana, což 
celému spojení dodává na jedinečnosti.
Cena zájezdu: 270 Kč /dospělí/, senioři, studenti, děti 200 Kč

 Î 27. listopadu 2018
Zájezd do MDB na představení: BÍTLS 
- MDB, začátek v 18:00 hodin
Ještě jednou máte možnost navštívit MDB a  zhléd-
nout zde muzikál Bítls. Nejeden světový hit již diváci 
slyšeli z  jeviště Městského divadla Brno. Nyní divadlem 
zní i  nestárnoucí šlágry liverpoolské kapely Beatles. Ko-
mediální muzikál s názvem Bítls napsalo osvědčené trio 
Štěpán – Šotkovský – Slovák.

 Î 29. listopadu 2018
Setkání s trojící lidí se zajímavým koníčkem nebo 
povoláním: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
- salonek MKS na Ptačině v 17:00 hodin
Poslední letošní posezení při kávě s  trojící lidí se zajímavým 
koníčkem nebo zaměstnáním je připraveno na závěr listopa-
du. 

SENIORSK Á OBÁLK A V ADAMOVĚ
Město Adamov je dlouhodobě zapojeno do rodinné politiky Jihomoravského kraje, jejímž cílem je mimo jiné i podpora seniorů. 
V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ,,Politika stárnutí na krajích“, vznikla nová iniciativa tzv. Seniorské obálky, 
do jejíž distribuce se zapojuje i město Adamov. Seniorská obálka je určena chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých 
dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Zdravotnická záchranná služba v Jihomoravském kraji vyjíždí k takovým lidem nej-
častěji. Seniorská obálka napomáhá jak seniorům, tak záchranným složkám získat snadno a rychle informace potřebné k záchra-
ně života. I.C.E. karta také slouží záchranářům k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo o nutnosti 
transportu do zdravotnického zařízení. Jde tak o další krok k vylepšení přednemocniční péče. Senioři za pomoci příbuzných nebo 
svého praktického lékaře vyplní do karty základní informace o svých alergiích, nemocech, lécích, jejich dávkování, mohou také 
uvést kontakty na své blízké nebo ošetřujícího lékaře. Pravidla k vyplnění viz níže. Vyplněnou I.C.E. kartu si umístí každý senior 
ve své domácnosti na viditelné a snadno dostupné místo, např. na vnitřní stranu vchodových dveří či na dveře lednice. Seniorská 
obálka je také k dispozici ke stažení na webových stránkách města, nebo v tištěné podobě na distribučním místě MěÚ Adamov, 
odboru sociálních a správních věcí.

Mgr. Simona Tichá

Pokračování na str. 14
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Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění 
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě.  
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové 
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře, 
jimiž složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,  
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,  
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc 
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka.  
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi, 
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět 
o Vaší situaci.

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Projekt: Implementace 
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ 
/15_017/0006207 
Udělena záštita 
v Jihomoravském kraji: 
Milan Vojta, M.A., M.B.A.,
člen rady za oblast 
zdravotnictví.

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie čR

 156  Městská policie

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

  tento 
© tiskopis  
  vytvořila
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Několik doporučení závěrem:

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	při	zjištění	
dalších informací. 

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	Vaši	blízcí	nebo	
praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.  
Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů,  
které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži  
Vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě  
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života. 

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	na	dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.
•	 Novinkou	je	mini	trezorek	na	náhradní	klíč	z venkovní	

strany dveří, kdy číselný kód hesla znáte pouze Vy,  
Vaši příbuzní nebo například tísňová péče.

Kolektiv autorů

Přejeme Seniorské obálce, aby zdomácněla zvláště tam,  
kde žijí senioři osamoceně, a napomáhala v těch 
důležitých, život ohrožujících situacích urychlit čas 
a rozhodování při záchraně života! 
Život ve stáří je dar, kéž jej můžeme všichni smysluplně 
prožít a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA další informace a formulář ke stažení zde:
www.seniorivkrajich.mpsv.cz
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                                                       Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 
                                                                    si Vás dovoluje pozvat 8. listopadu 2018 v 17:30 hodin  
                                                                    do sálu MKS na Ptačině. 

                                                                    Připravena je pro Vás:  OPERETNÍ FÉERIE 
                                                                   Uslyšíte známé i méně známé operetní melodie 
                                                                                                              v podání umělců Moravského divadla Olomouc  
                                                                                                              a uvidíte vše, co od operetního představení                    
                                                                                                              očekáváte – humor, láskyplné okamžiky a silný  
                                                                                                              hudební zážitek. 
 
 
 
 
                          MY FAIR LADY   LIMONÁDOVÝ JOE 
                          VINOBRANÍ   HRABĚNKA MARICA 
                          ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA                                                                                             Vstupné: 100 Kč  
 
 
 
Marie Veselá – průvodní slovo 
Věra Bakalová – alt, recitace 
Marie Sedláčková – soprán 
Eva Škodová – housle 
František Kratochvíl - klavír 
 
 

                                                                                                   SLAVNOSTNÍ KONCERT  
     ke 100. výročí Československa 
 
 18. listopadu 2018 
 v sále MKS Adamov/na Ptačině/ 

       Vstupné: 60 Kč 

 
 
   MKS Adamov, Město Adamov, Farnost Adamov 
 

  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ   
 VÁNOČNÍHO STROMU 
 v Adamově 
 
  30. listopadu 2018 
  v 16:30 hodin  
  na prostranství u kostela 
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Taneční pro dospělé
Na základě vaší poptávky přichází MKS s nabídkou pořádání 
tanečních kurzů pro dospělé pod vedením manželů Míšen-
ských.
Bližší informace vám sdělíme na  č.t. 607  518  104 nebo pro-
střednictvím e-mailu mks@mks-adamov.cz.

Salon adamovských výtvarníků
Na prosinec t.r. připravuje MKS Adamov poslední letošní vý-
stavu – tradiční salon adamovských výtvarníků.

Obracíme se na stálé i nové zájemce o představení svých vý-
tvarných prací na této akci, aby nám potvrdili svoji účast na vý-
stavě na tel. 607 518 104, nebo prostřednictvím e-mailu mks@
mks-adamov.cz popř. příležitostně v MKS u pí. Jitky Králíčkové. 
Děkujeme. 

Předvánoční návštěva Györu
Tradiční předvánoční návštěvu maďarského města Györ při-
pravuje adamovské kulturní středisko na 1. prosince 2018.
Přihlášky už nyní na č.t. 607 518 104 nebo e-mailu mks@mks-
-adamov.cz.

Poděkování
Děkuji touto cestou jménem svým i jménem účastníků výletu 
panu Karlu Páskovi za průvodcovské služby při zájezdu MKS – 
KD I v září t.r.

Jitka Králíčková, ředitelka MKS

Zprávy z adamovské farnosti
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
v sobotu 3. listopadu 2018
v 9:00 hodin při mši svaté v  sále Městského kulturního stře-
diska v Adamově 
v 10:00 hodin při pobožnosti na novém hřbitově (na Ptačině)

v úterý 6. listopadu 2018
v 17:30 hodin při mši svaté v kostele svaté Barbory v Adamově
v 18:15 hodin při pobožnosti na starém hřbitově 

ADAMOVSKÉ HODY 
neděle 2. prosince 2018 
v  8:30 hodin žehnání adventních věnců, mše svatá spojená 
s poděkováním za úrodu v kostele svaté Barbory

Káva o páté s Ivem Šmoldasem

Beseda s autorem historických románů 
Vlastimilem Vondruškou.
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Ze školních tříd

Když se řekne podzim, tak se nám automaticky vybaví spous-
ta věcí. Paleta barev, kterou příroda nabízí, zvuk šustícího lístí 
pod nohama, vítr, který si pohrává se spadaným listím, draka, 
který má chuť se rozletět mnohem dál, než mu provázek do-
volí, vůni ohně, když se rozhodnete rozdělat si oheň a pose-
dět venku, dokud to ještě jde, ovoce a zeleninu, která se sklízí 
před nadcházející zimou a zpracovává se na spoustu způsobů. 
Ve školce se snažíme o to, aby děti vnímaly svět všemi smys-
ly a barevný podzim je pro to naprosto ideální období. Proto 
jsme vyrazili na delší podzimní procházku. Během ní jsme si 
všímali všeho, co nás obklopovalo. Sledovali jsme, jak prší lis-
tí, povídali jsme si o stromech, sbírali plody, užívali si nádher-
ného slunečného počasí. Ovšem kus romantiky jistě přineslo 
i  opékání, které každá třída uspořádala na  zahradě. Rodiče 
nově příchozích dětí se tak seznámili s naší přírodní zahradou 
a  konečně pochopili, proč mají jejich ratolesti na  konci týd-

ne tak špinavé tepláčky. Každý si užil táborák po svém. Děti si 
pohrály a zařádily, dospělí si popovídali, opekli sobě i dětem 
něco dobrého na zub. Máme pocit, že se akce vydařily, že byla 
legrace a  pohoda. Ostatně komu by neudělal dobře pohled 
do hořícího ohně a milá společnost svých dětí, ostatních rodi-
čů a nejhodnějších paní učitelek na celé širé Ptačině :-)

Mgr Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického

Spolupráce 
v oblasti vzdělávání 
v přeshraničním regionu 
Bildungskooperationen in 
der Grenzregion (BIG)
Návštěva partnerské školky v Pernersdorfu dětmi 
z MŠ a ZŠ Adamov
Projekt BIG je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční 
spolupráce. Prvotním cílem projektu je podpora výuky jazyka, 
v  tomto případě češtiny a němčiny v mateřských a následně 
i základních školách. Porozumění jazyka našeho geografické-
ho souseda společně s jeho kulturními zvyklostmi pak přispívá 
k vzájemnému porozumění v regionu.
ZŠ a MŠ Adamov je zapojena do projektu od září roku 2016. 
Děti, které se začaly hravou formou seznamovat s němčinou 
již ve  školním roce 2016-2017, tak budují svou slovní zásobu 
v  německém jazyce již třetím rokem. S  dětmi jsem navázala 
spolupráci s partnerskou mateřskou školou v Rakousku, v na-
šem případě se školkou v Pernersdorfu. Předpokládá se, že se 
děti v rámci třech let, kdy výuka jazyka probíhá a je financová-
na EU, navštíví dvakrát, jednou na české a jednou na rakouské 
straně hranice. Děti z rakouské školky za námi přijely v červnu 
tohoto roku. Setkání bylo věnováno hasičské tematice.
V úterý 2. října 2018 vyjelo 26 dětí z MŠ Jilemnického a ze ZŠ 
Ronovská ve  společnosti pana starosty Bc.  Romana Piláta, 
MBA a paní ředitelky MŠ a ZŠ Adamov, paní Mgr. Jany Buria-
nové, v brzkých ranních hodinách výletním autobusem z pta-
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činské točny podívat se za hranice do příhraniční vísky Perner-
sdorf, kde na nás čekal místní starosta pan Eduard Kösch. Dále 
pak lektorka českého jazyka, která pod svým vedením přibli-
žuje češtinu rakouským dětem, a samozřejmě děti a učitelky 
z  místní školky. Po  vřelém uvítání v  místním společenském 
domě jsme se občerstvili domácími zákusky, které nám upek-
ly maminky dětí, a uvelebili se na koberci společně s rakouský-
mi dětmi, abychom si poslechli pohádku v češtině a němčině 
„O malinovém drakovi“. Po vzájemné výměně dárků, které si 
pro sebe děti navzájem vyrobily, ale i  darů, které pro učite-
le, představitele města a školku připravili starostové a vede-
ní školy, jsme se všichni pěšky přemístili na místní malinovou 
plantáž. Tam jsme si společně zazpívali dvojjazyčně „hlava, ra-
mena, kolena, palce“, rozdali si košíčky a rozdělili se do skupi-
nek. Hody mohly začít. Tolik malin ještě v říjnu! A jak slaďouč-
kých. Některé do košíčku, jiné do pusy. Když byly košíčky plné, 
přemístili jsme se do haly podniku, kde pro nás maminky dětí 
ze školky připravily další pohoštění. S  plnými bříšky, zážitky 
a výslužkou z malinové farmy jsme se krátce po jedné hodině 
vydali zpět domů. 
V autobuse mi jeden chlapec povídal, jak hned poznal svoji ka-
marádku z Rakouska, se kterou byl v hasičském týmu, a jak si 
teď báječně popovídali. O  čem? To mi neprozradil. Usmál se 
a zakoukal se oknem autobusem ven. A já věděla, že to, co dě-
lám, má smysl.
Těšíme se na  další spolupráci se školkou a  obcí Pernersdorf. 
Hoffentlich, bis bald!

Mgr. Zuzana Šlechtová

Výměnný pobyt ve Slovinsku 
(1. 10. - 5. 10. 2018)
Zájemci ze 7. a 8. ročníku a po jednom žákovi ze 6. a 9. roční-
ku naší školy se zúčastnili výměnného pobytu se slovinskými 
partnery ze základní školy Milana Šuštaršiče v Lublani. Setkání 
se letos opět uskutečnilo v Lublani. Ubytovaní jsme proto byli 
v areálu kolejí přímo v Lublani. Na bohatém programu se však 
nic neměnilo a 25 našich žáků si odneslo spoustu zážitků.
V pondělí po příjezdu nás uvítala paní ředitelka Irena Kodrič 
a proběhly seznamovací aktivity v partnerské škole. Po večeři 
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jsme se přesunuli na ubytování. Úterý patřilo hlavnímu městu. 
Ráno jsme navštívili Plečnikův dům, ve kterém jsme se mimo 
jiné dozvěděli, jak byl známý architekt posedlý prací. Poté nás 
žáci partnerské školy provedli historickým centrem Lublaně. 
Čas kolem poledne jsme strávili v muzeu iluzí. Po obědě ná-
sledovala procházka na kopec Rožnik a osobní volno k nákupu 
suvenýrů. Po večeři jsme vyjeli lanovkou na hrad. Při obchůz-

ce kolem středověkého sídla se nám naskytly krásné pohledy 
na osvětlené město.
Ve  středu jsme zamířili do  Triglavského národního parku. 
Po cestě jsme se stavili v Bledu, kde jsme nafotili krásné scené-
rie Bledského jezera. Pak jsme objížďkou přes krásný slovinský 
venkov dojeli k Bohinjskému jezeru. Nejprve proběhl environ-
mentální program v  infocentru národního parku, pak násle-
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doval přejezd k  lanovce, která nás vyvezla na  planinu Vogel 
do nadmořské výšky 1 535 m. Naskytly se nám zde nádherné 
výhledy na jednotlivé části slovinských Alp a celé Bohinjské je-
zero. Žáci byli rozděleni do sedmi smíšených skupin, které pl-
nily úkoly na naučné stezce. Po sjezdu lanovkou k jezeru jsme 
se vrátili do  školy na  večeři, po  které následovalo kino. Žáci 
si mohli vybrat z pěti filmů, které slovinští kamarádi připravili 
do několika učeben.
Čtvrtek začal návštěvou města Koper. Prošli jsme úzkými ulič-
kami města až ke zvonici hlavního chrámu, z níž se nám ote-
vřel pohled na  celé město i  Jaderské moře. Pak jsme přejeli 
do  Strunjanu, kde jsme na  salinách viděli, jak se z  moře zís-
kává sůl. Následoval výšlap ke kříži, u kterého se odkryl úžas-
ný výhled na moře a také na nejvyšší útes Jadranu vysoký cca 
80 metrů. Pak jsme měli možnost vykoupat se v moři, kterou 
využilo 13 žáků. Odpoledne nás svým obrovským prostorem 

uchvátily Škocjanské jeskyně, které většina žáků vyhodnoti-
la jako největší zážitek celého pobytu ve Slovinsku. Po večeři 
proběhla tradiční diskotéka, které se zúčastnili i žáci z chorvat-
ského Osijeku, kteří zde byli rovněž na výměnném pobytu, a to 
s deváťáky. Plni dojmů jsme v pátek po snídani odjeli domů.
Počasí nám tentokrát velmi přálo. Každý den svítilo sluníčko. 
Snídaně jsme měli v areálu kolejí, obědy, večeře a svačiny za-
jišťovala partnerská základní škola přímo ve  škole nebo for-
mou balíčků. Žáci hladem rozhodně netrpěli, spíše naopak. 
Strava byla pestrá a vyvážená s možností si přidat. Většině na-
šich žáků jídlo chutnalo.
Žákům se ve Slovinsku tak líbilo, že někteří z nich nedokáza-
li ani vybrat 3 největší zážitky. Chování našich žáků bylo až 
na  pár drobností velmi dobré. Naši žáci tak svým chováním 
přispěli k dobrému jménu naší školy i města Adamova.

Aleš Spurný

Ze sportu
Stolní tenis 

Vážení sportovní fanoušci, 
rádi bychom se s vámi podělili o novinky na začátku nové se-
zóny, která začala prvními zápasy o víkendu 12. - 14. 10. 2018. 
Oproti minulým sezónám vstupujeme do  soutěží pouze se 
dvěma týmy. Nejvýše postavený tým z minulé sezóny bohužel 
dále nepokračuje z důvodu ukončení aktivní kariéry některých 
hráčů, které se nepodařilo nahradit.
V rámci přípravy na sezónu se někteří hráči zúčastnili na pře-
lomu července a srpna letního soustředění v Hluku. Od začát-
ku školního roku pak již trénují pravidelně naši mladší a starší 
žáci, kteří letos nebudou hrát vlastní soutěž, ale budou se po-
stupně zapojovat do bojů v rámci B týmu a získávat tak zkuše-
nosti mezi dospělými. V průběhu sezóny pak budou naši žáci 
dojíždět na okresní a krajské turnaje. První takový krajský tur-
naj proběhl 6. 10. ve Strážnici, zúčastnili se jej dva naši svěřenci 
a oba si připsali první cenné výhry na krajské úrovni, které sice 
nestačily na první příčky, ale pro nasbírání potřebných zkuše-
ností jsou nesmírně cenné. 

Dále, jak už bylo napsáno výše, sezóna našich mužů již zača-
la prvními zápasy. A tým hrál ve Veselici, kde bohužel podle-
hl domácím těsně 8:10. Po postupu v minulé sezóně se tedy 
ukázalo, že vyšší soutěž bude o mnoho náročnější a tým musí 
v  budoucích zápasech zabrat, aby se vyhnul nepopulárním 
bojům o záchranu. B tým pak nastoupil doma s Velkými Opa-
tovicemi a připsal si první výhru 15:3. V dalším kole bude hrát 
A tým proti Boskovicím, B tým pak jede do Rohozce. Věříme, že 
v tomto kole vyhrají obě naše mužstva. 

Pétanque  
– memoriál Jiřího Švába
V neděli 7. 10. 2018 se za pěkného počasí sešlo 13 členů spolku 
Fenyx Adamov na 3. ročníku memoriálu Jiřího Švába.
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Turnaj zahájil prezident spolku Jiří Hromek krátkou vzpomín-
kou. Vzpomněl i  na  bývalou členku Martu Nečasovou, která 
zemřela v mladém věku.
Hrálo se tradičně na  čtyři kola. Hráči nastupovali k  zápasům 
s  velkým nasazením a  bylo odehráno několik dramatických 
utkání.
Pochvalu za dobrou hru zaslouží i naši junioři sourozenci Trejt-
narovi.
Vítězem se stal Pavel Král, druhý Jirka Hromek a třetí Karel Mr-
lina, obhájce putovního poháru.
Po předání cen následovalo posezení u ohně s opékáním špe-
káčků.

Fenyx

Vycházka Přes dvě rozhledny 
Za krásného podzimního počasí se adamovští turisté v sobotu 
6.10. vydali na vycházku přes dvě rozhledny. 
První byla Čebínka, která se nachází v blízkosti obce Čebín. Je 
to kovová telekomunikační věž pro antény, slouží také jako 

rozhledna. Je 35 m vysoká, má 161 schodů a je z ní nádherný 
výhled na okolní krajinu. 
Další zastavení bylo na skále Malhostovická pecka a Drásovský 
kopeček. Jedná se o přírodní památku a je to významná loka-
lita teplomilné vegetace skalní stepi na vápencovém podloží. 
Vyskytuje se zde koniklec velkokvětý, který jsme viděli kvést 
díky současnému netypickému počasí. Také jsme zde narazili 
na kvetoucí šeřík. Po několika kilometrech jsme došli na roz-
hlednu Zlobice, která je 9 m vysoká, byla postavená v  roce 

 

SPARTAK  ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT 
 

 
L I S T O P A D   2 0 1 8 

 

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve  členy oddílu 
a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci 

 
ZAMYKÁNÍ  TURISTICKÝCH  CEST 

 
 

vycházka se uskuteční v sobotu 24.11.2018 
 
 
 

Délka vycházky: 12 (6) km 
 
 

Trasa I.: Velké Opatovice - přehrada – Napoleonský pam. - Sanatorka – Bělá -  
V.O. (12 km) 

Trasa II: Velké Opatovice - přehrada – Napoleonský pam. - Jevíčko (6 km) 
 

Terén: zvlněný 
 

 
Odjezd: ČD Adamov nádr. Os 8.19 hod. - Skalice n/Svit. Bus 9.34 hod. 

Zpět: Velké Opatovice Bus 15.36 hod. přes Skalice n/Svit. 
(17.12 hod. přes Letovice) 

Jevíčko Bus 13.27 hod. přes Skalice n/Svit. (15.27, 17.27) 

 

 

 

 

Jízdenka: 2 x 8 zón 
Vycházku vede: Irča Antoszewska 
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1972 a sloužila vojenským účelům. Vycházka měřila 10 km, zú-
častnilo se 18 turistů, z toho 5 hostů.

Vedla Irča Antoszewska.

Pohár Drahanské vrchoviny
Dne 28. 9. 2018 vyvrcholil již 17. ročník Poháru Drahanské vr-
choviny. Finální klání se odehrálo symbolicky v Mekce české-
ho bikingu – ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. 
Ročník 2018 odstartoval již 19. května závodem v Benešově 
a celkově se jelo 11 závodů, z nichž se každému závodníkovi 
do celkového hodnocení započítávalo 8 nejlepších umístění.
I Adamov měl v tomto ročníku dvě zástupkyně, a sice závod-
nice Sáru a  Andreu Knechtovy, které soutěžily v  kategorii 
„Odrážedla dívky do 5 let“. A  jak si vlastně vedly? Výtečně! 
Sára (5 let) dojela 1x první (11. 8. v  Bukové), dále 4x druhá 
a  3x třetí. V  celkovém hodnocení se tak umístila na  výteč-
ném 3. místě (2. místo jí uteklo o pouhých 5 bodů). Její mlad-
ší sestra Andrea (3 roky) se umístila na 7. příčce, ovšem nut-
no podotknout, že byla první mezi závodnicemi narozenými 
v roce 2015, takže doufejme v lepší úspěchy v příští sezóně.

Stupně vítězů celkového hodnocení. Sára s medailí  
za druhé místo ze závodu v Novém Městě a s trofejí  

za celkovou třetí příčku.

Střípky z historie 
adamovského sportu, 21. díl
Do sezóny 1980/81 již nenastoupili Slovák, Vodvářka, Hejč, 
Marek a Bednář. Posledně dva uvedené zastoupil v brance 
Kolčava. V krajském přeboru III. třídy byli muži po podzim-
ním kole na 2. místě, po ukončení ročníku postoupilo Vese-
lí nad Moravou. Dne 11. června bylo sehráno na domácím 
hřišti utkání s  juniorským mistrem Rumunska Clubul Cluj, 
kterého adamovští porazili výtečným finišem 16:15 branka-
mi Kuběny, V. Polzera (oba 5), Havíře (4), Hušky a K. Polzera. 
Dorostenci byli po podzimu se sedmi body na 8. místě, ale 
s  aktivním skórem 99:93. Do  soutěží vstoupily v  září roku 
1980 také ženy, těm se budu souvisle věnovat později.

Následné soutěžní období 1981/82 bylo velice úspěšné, ne-
boť jak muži, tak i dorostenci obsadili v tabulce první místo. 
Muži získali v  souboji s  týmy ze západní části Jihomorav-
ského kraje z dvaceti možných bodů celkem 16. Na vyso-
ce aktivním skóre 201:112 měli největší zásluhu Havíř (33 
branek), V. Polzer (31), Hycl (27) a Jelínek (26), další branky 
přidali Ruta, Kuběna, K. Polzer, Raušer, Neumann a Straka-
tý. Brankářský post zastával Kolčava. Ještě lépe si vedli do-
rostenci, kteří všechny zápasy přesvědčivě vyhráli, což do-
kládá celkové skóre 462:208. Nejvíce se do soupeřových sítí 
trefili Huška (128 branek), Coufal (102), Chrásta (74), Šmahel 
(72), dále se střelecky uplatnili Krejčiřík, Hlavatý, Kratěna 
a Procházka. V brance se střídali Pilař a Kilián.
Muži startovali v sezóně 1982/83 v krajském přeboru II. tří-
dy. Po podzimu vedli peloton pěti slabších týmů, střelecky 
je držel Havíř s 42 brankami dosaženými v 9 zápasech. Do-
rostenci složili dvě družstva – starší hráli vyšší soutěž, mlad-
ší se především herně sehrávali v té nižší. Hra starších byla 
postavena na  střelcích Coufalovi, Šmahelovi a  Chrástovi, 
mladších pak na Kresovi, Keprtovi a Badalovi. Obě družstva 
obsazovala průběžně předposlední místo. Mužům patřilo 
po skončení sezóny 7. místo z 10 účastníků, takže bez pro-
blémů vyšší soutěž udrželi. Družstvo mladších dorostenců 
bylo pro opakované prohřešky proti soutěžnímu řádu a vý-
raznou nekázeň některých členů ze soutěže po  dvou jar-
ních kolech vyřazeno. Starší dorostenci skončili poslední 
a tak sestoupili do základní úrovně soutěží.
V navazujícím ročníku proběhla reorganizace soutěží. Muži 
hráli v  jedné ze skupin sdruženého okresního přeboru, 
v  níž měli za  soupeře výhradně mimobrněnská mužstva. 
Po  podzimu se nacházeli uprostřed osmičlenné tabulky. 
Dorostenci byli zařazení do krajského přeboru a patřilo jim 
po polovině odehraných zápasů místo poblíž dna tabulky. 
Mužům se po skočení ročníku podařilo 4. místo udržet. Vy-
hráli osm a prohráli šest ze 14 zápasů a měli aktivní skóre 
252 ku 213 brankám. Sestavu tvořili brankáři Kolčava, pří-
padně Marek a  hráči z  pole Strakatý, Havíř, Jelínek, Ruta, 
Kuběna, Hycl, Huška, Hýsek a  Raušer. Nejlepším střelcem 
byl Havíř s 63 brankami, na dalších místech byli shodně se 
42 brankami Huška a  Jelínek. U  dorostenců podpořil roli 
střelce Coufala nováček Petr Růžička.
Mistrovskou soutěž ročníku 1984/85 zakončilo adamovské 
házenkářské družstvo mužů na čtvrtém místě z  jedenácti 
účastníků skupiny sdruženého okresního přeboru. Ze dva-
ceti zápasů 13 vyhráli, jednou hráli nerozhodně a šest utká-
ní skončilo porážkou. Získali celkem 27 bodů a měli aktiv-
ní skóre 378 ku 266 brankám. Do jejich řad dospěl z doros-
teneckého družstva Coufal a  byl čtvrtým nejúspěšnějším 
střelcem se 38 brankami. Předčili ho jen Havíř s 63 a Huška 
s Jelínkem shodně se 42 brankami. Dorostenci prošli obmě-
nou kádru, do něhož patřili Petr Růžička jako nejlepší stře-
lec branek a dále především Prudík, Strakatý, Roman Růžič-
ka, Kala, Dittrych, Procházka, Krésa a Šenkýř.
Do další sezóny již dorostenecké družstvo přihlášeno neby-
lo, Místo něj se do soutěží, které se hrály turnajovým způso-
bem, zapojilo pod trenérským vedením Aloise Keprta druž-
stvo žákovské. V zápasech se střelecky prosazovali André, 
Charvát, Hycl, Moravec, Jelínek, M. Dvořáček a Pilař. Muži 
se pohybovali v horní polovině tabulky, nakonec bohužel 
skočili na chvostu těch lepších týmů, a to na 7. místě tabul-
ky. Celkem odehráli 20 zápasů, z  nichž bylo 10 vítězných, 
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1  nerozhodný a  9 prohraných. Skóre branek bylo aktivní 
v poměru 332:305. Jarní zápasy nehráli Jelínek, Hýsek a čás-
tečně i  Chrásta. Nejlepším střelcem byl Huška, který zatí-
žil konto soupeřů celkem 68 brankami, následovali ho Ruta 
a Havíř s 52 a Coufal se 34 brankami. Dalšími hráči byli Šma-
hel, Keprt, Kuběna, Hycl, Prudík a Šenkýř, branku hájil Pilař.
Negativní skutečností tohoto období byla ztráta kabin 
v prostorách patřících Svazarmu. Proto byly v blízkosti hři-
ště instalovány mobilní buňky s přípojkami vody a elektři-
ny. Mužská část oddílu se také intenzívně účastnila brigád 
na výstavbě nové sportovní haly.
Sezóna 1986/87 patřila k těm úspěšnějším v dějinách ada-
movského oddílu házené. Muži prošli soutěží pouze s jed-
nou remízou z  osmnácti hraných utkání a  postoupili tak 
do  krajské soutěže, druhé nejvyšší v  kraji. Hráli i  nadále 
bez trenéra, vedení zápasu zajišťovali hráči Jelínek a Huška 
přímo ze hřiště. Žáci obsadili ve finálové části sdruženého 
okresního přeboru celkově 2. místo za  brněnským Zeto-
rem. Opírali se o hru Andrého, Schimmerleho, Halvy, Dob-
rovolného, Dvořáčka, Hynšta a Jelínka.

O  prázdninách roku 1987 byla zahájena série mezinárod-
ních zápasů s družebním oddílem z maďarského města Be-
rettyóújfalu z  kraje Debrecén, které probíhaly až do  roku 
1990.
V  dalším ročníku se muži neztratili ani ve  vyšší soutěži. 
Po  podzimní části přezimovali na  čtvrtém místě v  tabul-
ce, po  jaru o  jednu příčku klesli. Družstvo mužů odehrálo 
celkem 22 zápasů, z toho 12 vítězných a deset prohraných. 
V mužstvu postupně docházelo k výměně hráčů. Pro zdra-
votní problémy skončil Kuběna, své starty omezovali Ha-
víř a pivot Hycl, za studijními povinnostmi odešel Hlavatý, 
na vojnu nastoupili Huška a Keprt. Plný počet utkání ode-
hráli brankář Kolčava a  Šmahel, v  jednom zápase chyběli 
Ruta, Jelínek a Coufal, Chrásta odehrál 18 zápasů, Prudík 17, 
Hýsek 16, Havíř jen všech 11 jarních utkání, stejně jako Pro-
cházka, Šenkýř nastoupil devětkrát. Nejlepším kanonýrem 
se stal Coufal se 75 brankami, na dalších místech byli hráči 
z postu spojek, a to Ruta s 65, Havíř se 42 a Prudík s 41 bran-
kami. Družstvo žáků přestoupilo do kategorie mladšího do-
rostu a v krajském přeboru obsadilo předposlední místo.

-dtk-

INZERCE
 ♦ Podlahářství Gregor – pokládka a  lepení koberců a  PVC, 

montáž plovoucích podlah dřevěných, korkových a  lami-
nátových aj. Nabízíme kvalitní podlahové krytiny. Tel. č. 
728 470 320, e-mail: zdenekcrom@seznam.cz.

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

 ♦ Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.

 ♦ Aeorobik – body form, Horka - tělocvična ZŠ Komenské-
ho, každé pondělí od 19:00 do 20:00 hodin. Těší se na vás 
Aneta.

 ♦ Koupíme byt v Adamově – 2+1/3+1. Tel. 732 309 827

 ♦ Hledám ke koupi menší byt s výtahem. Tel. 605 382 522

 ♦ Poskytuji odborné poradenství v oblasti energetiky se za-
měřením na  optimalizaci nákladů spotřebitele, kompletní 
administrativu a právní servis se zastupováním. 

- smlouvy (nová odběrná místa, odstoupení, přepisy…)
- reklamace a spory s dodavateli energií
- energetický zákon
- obchodní podmínky
- kalkulace úspor za spotřebovanou energii
- DISTRIBUCE
tel.: 736 262 144, Martin.sindelar@li-ceo.cz

 ♦ Koupím chalupu nebo chatu se zahradou do 50 km od Brna. 
Tel: 602102038

 ♦ Koupím garsonku nebo 1+kk/1+1v Adamově. Mám hoto-
vost. Telefon: 731450094

 ♦ Nabízíme návštěvu Mikuláše, čerta a milého andílka (pou-
ze Ptačina, Kolonka). V  případě zájmu volejte na  tel. č. 
735  001  272, nebo pište na  mail: vercavolgemutova1@
gmail.com, nebo fb: Véja Volgemutová.

 ♦ Nabízím pronájem bytu 1+1 v Adamově na ulici P. Jilemnic-
kého. Bližší informace na tel.č. 737 180 190

PC SERVIS ADAMOV         
 SERVIS A OPRAVY POČÍTAČŮ 
 ZAKÁZKOVÁ VÝROBA POČÍTAČŮ                                       
 ZÁLOHA A OBNOVA DAT                                             
 INSTALACE SOFTWARE 
 SÍŤOVÉ SLUŽBY 

              KONTAKTUJTE NÁS ÚTERÝ AŽ PÁTEK  OD 12:00-20:00  

     720 163 032 

     PCSERVISADAMOV@GMAIL.COM 

     WWW.ADASERVIS.WEBNODE.CZ 
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krásné bydlení uprostřed přírody

724 170 907      777 170 908      www.bdronovska.cz      info@realforus.cz

Adamov -  Ptačina
Poslední budova na kopci 

u lesa s pěkným výhledem,

21 bytů 1+kk až 4+kk 
se sklepy a parkovacím místem

20 minut do Brna 
autem či vlakem

PRO
D

EJ ZAH
Á

JEN

 

 

Srdečně Vás zveme k SVATOMARTINSKÉMU HODOVÁNÍ v restauraci Hradní 
Po celý víkend můžete vyzkoušet naše SVATOMARTINSKÉ MENU plné vůní a chutí, 

doplněné svatomartinskými víny. 

Začínáme v sobotu v 11 hodin, 10. - 11. 11. 2018 
Rezervujte si včas na tel.: + 703 529 097 

Nebo prostřednictvím e-mailové adresy: restauracehradni@seznam.cz 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! 

Naše nabídka: 
Předkrm:  

Studený   

80g  Husí paštika s koňakem, gel z brusinek a whisky, chléb                   79,- 

Teplý   

80g  Husí játra s hruškami a vínem, toast                                                 79,- 
 

Polévka : 

0,33l  Husí vývar s masem a nudlemi                                                       39,- 

0,33l  Kaldoun                                                                                           39,- 
 

Hlavní chody:  

¼ Pečená husa s francouzskou nádivkou, bílé zelí, variace knedlíků 

(houskový ,karlovarský)                                                                           199,- 

¼ Husa na jablkách a mandlích, bramborové lokše                                179,- 

¼ Husí stehno se škubánky, cibulové zelí                                               179,- 

¼ Pečená husa, červené a bílé zelí, variace knedlíků                             189,- 

Dezert: 

Brownies s malinami                                                                                   69,- 

Créme brulé, brusinkové želé                                                                     69,- 
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www.realityhynstova.cz
Uvažujete 
o prodeji či koupi 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Spojte se s realitním 
specialistou 
pro tuto oblast 
(12 let praxe)

Naši spokojení 
klienti nám píší:
https://www.realityhynstova.cz/reference

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem tu 
pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní čísla techniků
777 856 282 - Jan Ostrý 

721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE V CENĚ VŠECH TARIFŮ - až 30 HD z 60 programů
Nabídka platí pro objednávky do 30.11.2018 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH 

ADA-NET internet - zřízení ZDARMA
ADA-NET pro důchodce 25 Mb/s za 360 Kč/měs.

ADA-NET START

25/25 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

50/50 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

až 30 HD programů
až 60 TV programů

celkem již v ceně !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

ADA-NET TV: Žádné smlouvy, závazky a měsíční platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně.
Ceny jsou garantované pro všechny zákazníky, nejen pro nové. Kompletní ceník na www.ada-net.cz

BEZ set-top boxu funguje na televizích:
Samsung Smart TV

 LG Smart TV | Panasonic VIERA
PC Windows / Mac OS X / Linux

Android / iPad / iPhone iOS 6+ / Set-Top-Box

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

GO
Programy takto označené je možné sledovat kdekoliv v ČR.

Placené programy TV je možné objednat
bez jakéhokoliv závazku na libovolnou dobu.

GO ENCZ CZ HDCZEN

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

EN CZ CZENGO

Dostupnost sledovanitv.cz na dalších televizích !!! Oznamujeme, že byla vydána aplikace pro AndroidTV. Rozšiřu-
jeme tak naší paletu platforem o další! Android TV obsahují SmartTV značky: 

• Sony Bravia • Philips • Sharp Aquos a set top boxy • NVIDIA, • Mi box, • Razer Forge TV.
Android TV se bude chovat jako nový typ SmartTV.


