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Popisy obrázků pod fotky

uctění památky obětí 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY

a vzpomínka na osvobození města Adamov

8. 5. 2019 v 16 hodin
u pomníku Rudoarmějce

statická ukázka 
T34 - legendárního 

tanku Rudé armády 
z II. světové války 

a další  vojenské 
techniky přímo 

na místě
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

30.4.2019 15:00 Čarodejnice 2019 na Sklaďáku Akce v okolí
1.5.2019 19:00 ZÁJEZD: NOC BLÁZNŮ MKS Adamov
5.5.2019 17:00 Fotbal muži: FK Adamov - Tělovýchovná jednota Sloup FK Adamov
5.5.2019 18:00 ZÁJEZD: NINE v MDB MKS Adamov

8.5.2019 16:00
Pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové války v 
Adamově

Město Adamov

8.5.2019 17:30 ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA NA FILM "TERORISTKA" MKS Adamov
11.5.2019 07:13 Vycházka 15. jarní eurovýšlap Znojmo–Retz Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky
11.5.2019 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - TORPÉDA Vážany AJETO Adamov
13.5.2019 15:00 Turnaj ve vybíjené Městský klub mládeže
19.5.2019 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
19.5.2019 17:00 Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Rudice FK Adamov
21.5.2019 15:00 Horolezecké závody na Boulderingové stěně Městský klub mládeže
24.5.2019 Noc kostelů 2019 Římskokatolická farnost Adamov
24.5.2019 15:00 Kulečníkový turnaj Městský klub mládeže
25.5.2019 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Rašov AJETO Adamov
29.5.2019 18:15 SLOVÁCKÉ DIVADLO V ADAMOVĚ: "ÚČA MUSÍ PRYČ!" MKS Adamov
1.6.2019 Dětské rybářské závody u splavu a zábavné odpoledne na Sklaďáku MRS Adamov
28.6.2019 20:00 Pod širým nebem Adamov 2019 Miloslava Peterková
20.7.2019 13:00 3. Gulášový festival a Rocková letní noc Akce v okolí

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

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

Zprávy z radnice
Na  4. zasedání Zastupitelstva města Adamova kona-
ném dne 27. 2. 2019 byl vzat na vědomí zápis z 2. jednání Fi-
nančního výboru konaného dne 25. 2. 2019 a 1. jednání Kont-
rolního výboru konaného dne 28. 1. 2019.
Zastupitelstvo města dále vzalo na vědomí Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace (včetně dodatku) u projektu i projektu identifi-
kační č. EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001475, s názvem „Za-
teplení budovy Městského úřadu v ulici Pod Horkou 2“, spočí-
vající ve změně termínu pro závěrečné vyhodnocení akce, a to 
maximálně do 29. 9. 2019 a dodatečné doplnění v Příloze č. 2 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektu identifikační č. 
EIS CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001474, s  názvem „Zateplení 
budovy B v  ulici U  kostela 1“, spočívající ve  změně uvedené 
v zápise ze zasedání zastupitelstva.
Byl schválen Dodatek č. 2 k vnitřnímu předpisu č. 2/2015 Po-
skytování cestovních náhrad.
Dále schválilo záměr prodeje části pozemku parc. č. 261/1.
Byl schválen Rozpočet na  rok 2019. Dále byl schválen střed-
nědobý výhled rozpočtu Města Adamova na rok 2020–2021.
U  J&T Banky byl prostřednictvím Rámcové smlouvy č. 
1000263088/CZ/BI/001 zřízen termínovaný vklad. V souvislosti 
se zřízením terminovaného vkladu bylo schváleno rozpočtové 
opatření č. 1/2019.

V rámci dotačního programu pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy 
v Adamově za období 2019–2022 byly poskytnuty dotace FK 
Adamov, z. s., Šipkovému klubu Adamov, spolku, FENYXi Pé-
tanque Adamov, z.s., Tělocvičné jednotě Sokol Adamov, Spar-
taku Adamov, z.s., Judo Klubu Samuraj Adamov, Občanské-
mu sdružení Volejbal Adamov, MSKS – kynologickému klubu 
a Ajetu Adamov, z.s.
Na závěr byla Mendelově univerzitě v Brně poskytnuta nein-
vestiční dotace ve výši 2 500 000,- Kč na akci „Oprava účelové 
komunikace Útěchov – Adamov, I. etapa“.
Na 7. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 2019 
Rada města Adamova uzavřela kupní smlouvu s  firmou ZHT 
Group s.r.o. na dodávku hasičského vozidla.
Dále Rada města vzala na vědomí přehled žádostí pro posky-
tování dotací z  rozpočtu města Adamova na údržbu veřejné 
zeleně, chodníků a  kontejnerových stání v  okolí bytových 
domů na pozemcích ve vlastnictví Města Adamova na obdo-
bí roku 2019 dle schváleného dotačního programu a schválila 
navýšení částek jednotlivých žádostí koeficientem o 1,5.
Dále vzala na vědomí zápis ze 4. zasedání Kulturně informač-
ní komise.
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Na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, svě-
řila Rada města starostovi pravomoc rozhodovat o  udělení 
věcných darů v případech uvedených v zápisu, a to na neome-
zenou dobu.
Byl schválen návrh úpravy provozu jednotlivých mateřských 
škol v průběhu měsíce července a srpna 2019.
Rada města vzala na vědomí kritéria pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20.
Byl schválen rozpis rozpočtu na rok 2019 a platební kalendář 
na  rok 2019 pro poskytování neinvestičního příspěvku a  in-
vestičního transferu příspěvkovým organizacím zřízeným 
Městem Adamovem, který vychází ze schváleného rozpočtu 
na r. 2019.
Dále bylo schváleno položkové znění Rozpočtového opatření 
č. 1/2019.
Na  závěr vzala Rada města Adamova na  vědomí informace 
o zápisu k povinné školní docházce a zápisu k předškolnímu 
vzdělávání pro školní rok 2019/20.
Na 8. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 2019 
Rada města Adamova rozhodla, že se Město Adamov bude 
spolupodílet na  konání akce „Pálení čarodějnic 2019“, která 
se bude konat 30. 4. 2019, dvou kulturních akcích pořádaných 
spolkem KOLO – KOLO, které se budou konat 27. 4. 2019 a 17. 5. 
2019, akce „Dětský den“, který se bude konat 1. 6. 2019 a akcí 
„Letní noc Adamov“ a „Open Air Adamov 2019“, které proběh-
nou v termínech 28. 6. 2019 a 6. 9. 2019.
Rada města Adamova schválila záměr pronájmu části pozem-
ku parc. č. 181/1.
Dále vzala na vědomí zápis z 1. zasedání Komise podpory ko-
munitního života, které se konalo dne 11. 3. 2019.
Rada města Adamova uzavřela Dohodu o ukončení Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí ze dne 31. 
12. 2011.
Byl schválen Vnitřní předpis č. 1/2019 Kontrolní řád Města Ada-
mov – Městského úřadu Adamov.
Nájemní smlouvy č. 17/2004/B, 04/2016/B a  01/2018/B byly 
ukončeny dohodou.
Se společností GAMA J+P byl ke Smlouvě o dílo na provádění 
služeb v oblasti odpadového hospodářství a provozování sbě-
rového dvora uzavřen Dodatek č. 9.
Rada města Adamova schválila roční účetní závěrky Základ-
ní školy a  mateřské školy Adamov, příspěvkové organizace 
a příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Adamov 
za rok 2018.
Z rozpočtu Města Adamova byl poskytnut Sjednocené organi-
zaci nevidomých a slabozrakých České republiky, z. s., oblastní 
odbočka Blansko, finanční dar ve výši 2 000,- Kč.
Na akce „Halový turnaj o putovní pohár starosty města Ada-
mova – 17. ročník“ byla poskytnuta FK Adamov, z. s. neinves-
tiční dotace ve výši 2 745,- Kč, „Běh na Nový hrad – 12. ročník“ 
byla poskytnuta Spartaku Adamov, oddílu orientačního běhu, 
individuální dotaci ve výši 3 000,- Kč a „Pálení čarodějnic“ byla 
poskytnuta Lucii Zavažanové dotace ve výši 2 000,- Kč.
Na  projekty s  názvem „Klubovna“, který bude realizován 
v průběhu roku 2019, byla poskytnuta organizaci Junák – čes-
ký skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z. s. individuální do-
tace ve výši 25 000,- Kč a „KOLO–KOLO, spolek pro individuální 
rozvoj dovedností dítěte“ byla poskytnuta KOLO–KOLO, z. s. 
poskytnuta dotace ve výši 20 000,- Kč.
Individuální dotace byly také poskytnuty Svazu tělesně posti-
žených v ČR, místní organizaci Adamov ve výši 12 000,- Kč, ZO 

ČSOP Zelené Vendolí (pobočný spolek Českého svazu ochrán-
ců přírody) ve výši 1 000,- Kč a Českému svazu včelařů, z. s., 
základní organizace Adamov, ve výši 5 000,- Kč.
Rada města Adamova schválila v  souladu Dotačním progra-
mem pro poskytování dotací z  rozpočtu města Adamova 
na  údržbu veřejné zeleně, chodníků a  kontejnerových stá-
ní v okolí bytových domů na pozemcích ve vlastnictví Města 
Adamova na období 2019–2022 poskytnutí dotací SVJ zapoje-
ných do projektu pro rok 2019.
Na závěr vzala na vědomí změnu rozpisu rozpočtu.

Zprávy z matriky
V sobotu dne 23. března 2019 proběhlo na Městském 
úřadě v Adamově vítání občánků. Do života byly 
přivítány tyto děti: 
 9. 10. 2018 Tomáš Řehořka, Neumannova 2
 19. 10. 2018  Jiří Kubík, Hybešova 16
 8. 1. 2019  Sofie Nejezchlebová, Ronovská 4
 20. 1. 2019  Lucie Mikešová, Ronovská 2
 26. 1. 2019  Ivan Zavažan, Plotní 8
 18. 2. 2019  Erich Pevner, Komenského 23

Blahopřejeme
 1. 4.  Božena Čípková, 92 roky, Petra Jilemnického 4
 3. 4. Jiřina Karpíšková, 80 roků, Opletalova 46
 5. 4. František Bittengel, 84 roky, Opletalova 30
 14. 4. Anastazie Muchová, 86 roků, Dvořákova 3
 14. 4. Marie Ševčíková, 94 roky, Komenského 1
 15. 4. Ing. Miroslava Kejíková, 90 roků, Osvobození 27
 15. 4. Anastazie Nečasová, 87 roků, Komenského 5
 18. 4. Ing. Jiří Pavíza, 84 roky, Hybešova 18
 20. 4. Julie Klaibová, 88 roků, Tererova 4
 22. 4. Jana Kiškušová, 70 roků, Petra Jilemnického 23
 23. 4. Kateřina Skoupá, 86 roků, Komenského 1
 23. 4. Věra Peříková, 80 roků, Komenského 15
 27. 4. Jarmila Lachmanová, 89 roků, Komenského 11
 27. 4. Jaroslav Kučera, 83 roky, Komenského 23
 28. 4. Zdeněk Tomášek, 80 roků, Komenského 19
 29. 4. Růžena Dobrovolná, 82 roky, Komenského 11

Blahopřejeme k sňatku
 23. 3. Pavel Martinek – Jaroslava Vévarová, sňatek Městský 

úřad Adamov

Úmrtí
 27. 3. Zdenka Pressová, roč. 1937, Bezručova 6
 27. 3. Marcela Fojtová, roč. 1951, Sadová 20
 31. 3. Milan Dostál, roč. 1933, Komenského 1
 2. 4. Vladimír Čech, roč. 1927, Komenského 25

Poděkování 
za účast na úklidové brigádě
Komise podpory komunitního života, Město Adamov a Komi-
se sportovní děkuje všem občanům, kteří se zapojili do  jarní 
úklidové brigády. Brigáda, která se zaměřuje na úklid zejmé-
na hůře dostupných přístupných míst a zákoutí našeho města 
přispívá ke zlepšování vzhledu města a jeho okolí.
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Poplatkové období 2019
Připomínáme občanům, že se blíží konec splatnosti 
poplatků za odpad a psa na r. 2019, a to do 30. 6. 2019.
Výše sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů činí 600,- Kč za  osobu. Tato sazba je platná od  1. 1. 
2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. 
Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají 
na území města ve vlastnictví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková povinnost vznikla 
1. 1. 2013.
Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají na úze-
mí České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt 
ve městě na dobu delší než 90 dnů.
Poplatková povinnost se týká také těch občanů, kteří mají ad-
resu trvalého pobytu hlášenou na Městském úřadě v Adamo-
vě. 

Informace pro platbu na pokladně:
PLATBA ZA  ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA  RODINU 
ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NA-
HLÁSIT NA  POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA  KTERÉ CHCETE 
ÚHRADU PROVÉST. 
Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti 
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, složenkou nebo převodem 
na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo 
poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz 
uvedené poplatky v tabulce.
Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznam-
te správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: silvie.muc-
kova@adamov.cz identifikační údaje (jméno, příjmení, 
RČ) poplatníků, za  které je platba provedena! PŘES-
NÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NE-
ZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM 
PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

Odbor ekonomický

Upozornění 
nedoplatky za rok 2016 a 2017 – zvýšení a jejich 
vymáhání
Upozorňujeme občany města Adamova, že v  měsíci březnu 
a dubnu 2019 došlo k vyměření a navýšení neuhrazených po-
platků za komunální odpad za rok 2016 a 2017 a to u občanů, 
kteří nezaplatili uvedený místní poplatek ve správné výši nebo 
ve  lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky města 
Adamova č. 4/2015. Vyměření a navýšení uvedeného místní-

ho poplatku bylo provedeno hromadným předpisným sezna-
mem, který je zpřístupněn k  nahlédnutí u  správce poplatku, 
odbor ekonomický, kancelář č. 12 – přízemí.
Pokud nebude poplatek včetně příslušenství (navýšení) 
uhrazen ani po tomto vyměření a v něm uvedeném ná-
hradním termínu, správce poplatku zahájí exekuční ří-
zení. Náklady řízení jdou k tíži dlužníka, minimálně činí 
500 Kč, ale mohou být vyšší v  návaznosti na  výši nedo-
platku, způsob a průběh exekuce.
Chcete-li řešit své nedoplatky žádostí o odklad nebo splátky, 
je tento úkon spojen se správním poplatkem ve výši 400,- Kč 
na  jednoho žadatele (poplatníka). Je nutné upozornit také 
na  to, že podání žádosti a  úhrada správního poplatku ješ-
tě nemusí znamenat vyhovění Vaší žádosti. S žádostí se mů-
žete obrátit na  ekonomický odbor – Silvie Můčková, tel. č. 
516 499 629, e-mail: silvie.muckova@adamov.cz

Odbor ekonomický

Výměna tabulek s názvy ulic
Oznamujeme občanům, že v průběhu května a června bude 
probíhat výměna stávajících tabulí s  označením názvů ulic. 
Pro zlepšení orientace ve  městě budou tabule s  označením 
ulic doplněny i na některá další nová místa.
Cílem této akce je sjednocení současného značení a odstraně-
ní poškozených tabulí, a tím zlepšení vzhledu obce.
Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 30 je vlastník nemovitos-
ti povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením 
ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, 
v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí 
být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.
Žádáme občany, aby umožnili pracovníkům technické skupiny 
Odboru SMM bezproblémový přístup k jednotlivým domům. 
Termín bude upřesněn vyhlášením v místním rozhlase, webo-
vých stránkách a Facebooku města.

Děkujeme.

Svoz velkoobjemového 
odpadu se letos neuskuteční
Oznamujeme občanům města Adamova, že z  důvodu malé-
ho zájmu o uložení objemného odpadu do velkoobjemových 
kontejnerů se letos jejich svoz neuskuteční. Další přistavení 
velkoobjemových kontejnerů je plánováno na jaro 2020.
Velkoobjemový odpad lze i nadále předat k odstranění do sbě-
rového dvora společnosti GAMA J+P, s.r.o., Kolonie 302, Ada-
mov. Provozní doba pondělí, středa, pátek od 10:00 do 18:00 
hod. mimo státem uznávané svátky.

NÁZEV POPLATKU SPLATNOST SAZBA POPLATKU POZNÁMKA
POPLATEK ZE PSŮ za 1. psa za 2. a každého dalšího psa téhož držitele SS 1341002019

rodinný dům
30. 6. 2019 300,- Kč 450,- Kč
30. 6. 2019 150,-Kč 225,- Kč Důchodce

ostatní místa
30. 6. 2019 700,- Kč 1 000,- Kč
30. 6. 2019 200,- Kč 300,- Kč Důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD 30. 6. 2019 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2018 SS 1340002019
ZAHRÁDKY 31. 1. 2019 dle uzavřené smlouvy SS 10122131
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Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Omezení provozu cesty pod kostelem 

Informace k objízdné trase pro osobní automobily Adamov – Horka 

 

Dne 8.5.2019 bude v době od 15:30 do cca 17:00 hodin 

omezen průjezd cesty pod kostelem sv. Barbory pro osobní 

automobily z důvodu pořádání pietního aktu -  „uctění 

památky obětí 2. SVĚTOVÉ VÁLKY a vzpomínky na 

osvobození města Adamov“ u pomníku Rudoarmějce pod 

bývalou poštou. 

 

Pro osobní automobily bude připravena objízdná trasa přes 

ul. Osvobození a průmyslový areál. Dbejte prosím pokynů 

příslušníků Městské policie a spolupracovníků Městského 

úřadu pro odjezd/příjezd do lokality Adamov – Horka v rámci 

objízdné trasy. 

 

Průjezd cestou pod kostelem bude umožněn složkám 

Integrovaného záchranného systému. 

 

Děkujeme všem občanům za pochopení. 
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Události ve městě
Adamovští rybáři se zapojili 
do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko

Univerzita třetího věku  
místo, kde můžete trávit svůj čas smysluplně
Jste stále aktivní a máte chuť rozšiřovat si své dosavadní zna-
losti a vědomosti? Pak je pro Vás studium na Univerzitě tře-
tího věku Masarykovy univerzity jasnou volbou. Nabízí-
me Vám možnost seznámit se s významnými odborníky, kteří 
Vás rádi zasvětí do tajů nejrůznějších vědních oborů a obohatí 
Vás o důležité poznatky a nová zjištění. 
Kromě toho budete mít příležitost účastnit se několika de-
sítek krátkodobých kurzů, které pro naše posluchače při-
pravujeme v  průběhu celého akademického roku. Naší sna-
hou je, aby nabídka kurzů byla co možná nejpestřejší. Proto si 
na své přijdou jak vyznavači pohybových aktivit, tak i milovní-
ci cizích jazyků, hudby, filmové tvorby, historie, nebeské oblo-
hy, cestování a mnoho dalšího. 
Pro ty, kteří se neorientují pouze na  jedno téma, ale chtějí 
mít široký přehled, je určen Všeobecně zaměřený kurz. 
Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, 
čímž je zaručen víceoborový charakter. Po  ukončení tříleté-
ho cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvěd-
čení o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné  
a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho po-
dobách, určitě zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé 
a umělecký styl v dějinách. Taktéž zakončen promocí.

Neméně atraktivní jsou jednoleté kurzy Kulturní dědictví 
a  památková péče na  Moravě (ve  spolupráci s  Národ-
ním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku 
v Moravském zemském muzeu.
Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v ob-
dobí od října do května. Zájemci o studium hradí každoročně 
zápisné, které bylo pro akademický rok 2019/2020 stanove-
no ve výši 800 Kč. 
Přihlášky je možné podat od  2. května do  30. červ-
na 2019 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU 
(Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informa-
ce a  podrobnosti o  nabízených kurzech, podmínkách přijetí 
a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz.

za kolektiv U3V MU
Mgr. Marcela Strmisková

Den Země u Ptačí svatyně
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Kultura
Pozvánka na výstavu
Vysočina v obrazech Heleny Puchýřové 
Pro příjemnou jarní pohodu připravil na  květen Historicko-
-vlastivědný kroužek MKS ve  Společenském centru výstavu 
známé brněnské výtvarnice Heleny Puchýřové. Vernisáž se 
uskuteční v  neděli 12. května v  15:00 hodin. Výstavu uvede 
PhDr.  Zuzana Ledererová - Protivová a  PhDr.  Jaroslav Budiš. 
V hudební části vernisáže vystoupí Miriam Šerá – příčná flét-
na, Nela Koudelková – kytara, žákyně Základní umělecké ško-
ly Brno, Vranovská. Obě jsou ze třídy paní učitelky MgA.  Ive-
ty Hejlkové. K  návštěvě jste zváni od  12. května do  21. květ-
na, a  to v pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v neděli 
od 14:30 do 17:00 hodin.
RNDr.  Helena Puchýřová, CSc. se narodila v  Novém Městě 
na Moravě v rodině akademického malíře a vysokoškolského 
pedagoga Bohumila Puchýře (1914–1985). Rané dětství proži-
la v Uherském Brodě v době, kdy tam její otec působil jako pro-
fesor kreslení a deskriptivní geometrie na gymnáziu. Odsud si 
odvozuje svůj vřelý vztah ke slováckému folkloru. V souvislosti 
se změnou otcova působiště se rodina stěhovala do Pardubic 
a pak v roce 1956 do Brna-Žabovřesk, kde žije dodnes. V No-
vém Městě na  Moravě prožívala všechny prázdniny, víkendy 
a volné chvíle, nejprve v otcově rodném domku na Malé uli-
ci, později na chatě na Brožově kopci a od roku 1977 zejmé-
na na chalupě na Rokytně, kde má také svůj vysočinský ateli-
ér. Českomoravská vysočina zůstává pro Helenu Puchýřovou 
místem spojeným s  pocitem svobody a  volnosti v  přírodě, 
proto se k tématům Vysočiny ve svých obrazech stále znova 

vrací. Půvabné motivy nachází v údolí potoků, zejména Svrat-
ky a  Fryšávky a  celé řady malých i  větších rybníků ukrytých 
na pozadí lesů, různobarevných luk a polí s pestrými kvetoucí-
mi mezemi, které tvoří časté popředí jejích obrazů. Dominan-
tu zejména v  panoramatických obrazech Heleny Puchýřové 
tvoří také různé stromy a  jejich seskupení, častým námětem 
je strom s jeřabinami, jako klasický symbol vysočinské krajiny.
Helena Puchýřová vystudovala přírodovědeckou fakultu Ma-
sarykovy univerzity v Brně obor deskriptivní geometrie a ma-
tematika. Vedle svého pedagogického působení především 
na stavební fakultě VUT v Brně se Helena Puchýřová věnova-
la olejomalbě. Společně se svými sourozenci se ujala opuště-
ných barev a štětců, které osiřely po otcově náhlé smrti v roce 
1985, a dohromady pokračovali v otcových tradicích pod hla-
vičkou Ateliér Puchýř. Helena se v  něm stala nejvýraznější 
osobou a stále se malbě věnuje s největší intenzitou. Naváza-
la na malířský styl svého otce, ale postupem doby si vytvoři-
la vlastní rukopis. Mezi jejími díly nalezneme také řadu záti-
ší, převážně květinových, vzácně i portrétů. Centrem její po-
zornosti ale stále zůstává krajina s  okouzlující proměnlivostí 
nálad, se zajímavými barevnými prvky, s dalekými horizonty 
a hloubkou oblohy nad nimi.
Každý její obraz má svůj vlastní svět. Její krajiny jsou naplněny 
pohodou, někdy jsou obestřeny melancholií a jsou vždy nena-
turistické, i když je v nich skutečnost cítěna velmi konkrétně. 
S  jejími obrazy se mohli potěšit diváci na více než stovce sa-
mostatných výstav v  ČR i  v  zahraničí a  také na  pravidelných 
výstavách v kulturním domě ve Fryšavě pod Žákovou horou.
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Poutní stezka o Noci kostelů 
propojí bílovický, adamovský 
a křtinský chrám 
Při příležitosti 1150 let od smrti sv. Cyrila († 14. února 869), 
autora nejstaršího slovanského písma, jsme v rámci projek-
tu Noci kostelů připravili poutní trasu, která propojí Bí-
lovice nad Svitavou, kde místní kostel nese zasvěcení 
sv. Cyrilu a Metodějovi, adamovský kostel se Světelským 
oltářem a křtinský chrám, kde podle tradice křtili přímo 
svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci.
Výchozím bodem je kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bí-
lovicích nad Svitavou, kde na nových vchodových dve-
řích kostela najdeme vyobrazení originální slovanské abe-
cedy Hlaholice odkazující na stěžejní přínos Cyrilometoděj-
ské mise, kterým je Slovo, tedy Ježíš Kristus – Slovo, které 
se stalo tělem a  přebývalo mezi námi. Tvůrcem hlaholice 
je sv. Cyril a pomocí tohoto písma sv. Cyril a Metoděj popr-
vé ve slovanském jazyce sepsali Evangelia a posléze i celou 
Bibli. Podoba jednotlivých písmen na  bílovických kostel-
ních dveřích vychází z nejstaršího dochovaného hlaholské-
ho textu takzvaných Kyjevských listů, které byly vytvoře-
ny na území našeho státu. Na vstupních dveřích kostela je 
tedy vyobrazeno 36 hlaholských písmen v  jejich nejstarší 
známé podobě! My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale 
stále platí, že to byli Cyril a  Metoděj, kteří nás naučili číst 
a psát a zařadili nás tak mezi kulturní národy.
Cesta z  Bílovic nad Svitavou pokračuje přes mariánské 
poutní místo Adamov. Zdejší Světelský oltář byl původně 
součástí hlavního oltáře vytvořeného pro cisterciácký kláš-
ter ve Zwettlu (Světlá) v Dolním Rakousku. Jedná se o jednu 
z nejvýznamnějších památek pozdně gotického řezbářství. 
Představuje scénu Nanebevzetí Panny Marie obklopenou 
desítkami vyřezávaných postav. Sv. Metoděj pokřtil kní-
žete Bořivoje a  jeho manželku sv. Ludmilu, již podle tra-
dice předal vyobrazení Bohorodičky Panny Marie, které je 
dodnes uctíváno jako zázračný obraz ve  Staré Boleslavi. 
Četné kostely zasvěcené Panně Marii jsou tak dokladem 
o  mariánské úctě, na  jejímž počátku stáli u  slovanských 
národů sv. Cyril a Metoděj.
Křtiny ukrývají perlu mezi našimi barokními stavbami, 
Santiniho chrám Panny Marie, jedno z nejstarších a nejpa-
mátnějších poutních míst na Moravě. Jeho dávný duchovní 
význam lze tušit již ze samotného jména obce, které lidová 
tradice dává do přímé souvislosti se slovesem „křtít“. Podle 
legend byli v blízkém „Údolí křtu“ (Vallis baptismi, Křtinské 
údolí) křtěni pohané po  příchodu křesťanství na  Moravu. 
Podle starého vyprávění ve zdejším údolí křtili přímo svatí 
Cyril a Metoděj a jejich žáci. 
Na  třech zastaveních budou připraveny úkoly, po  jejich 
zdárném splnění dostane každý z  účastníků otisk razítka 
do poutnického pasu. Navštíví tak nejen tři významné chrá-
my, ale také v roce výročí 1150 let od smrti sv. Cyrila – autora 
Hlaholice – se vydá do naší historie a vyzkouší si psaní nej-
starším slovanským písmem. 

Pavel Lazárek, farář  
v Bílovicích nad Svitavou a v Adamově

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: kdo vám vytvořil písmena 
nebo knihy přeložil? Tu všichni to vědí a  odpovídajíce řeknou: 
Svatý Konstantin, filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil 
i knihy přeložil, a jeho bratr Metoděj.
Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva 
a čest a moc a klanění nyní i vždycky i neskončené věky. Amen

Mnich Chrabr, O písmenech

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

AKCE na KVĚTEN:
Pondělí 13. 5. 2019
TURNAJ VE VYBÍJENÉ 
Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme 
o drobné odměny. Začátek v 15:00 hodin.

Úterý 21. 5. 2019
HOROLEZECKÁ ZÁVODY NA BOULDERINGOVÉ STĚNĚ
Od  15:00 hodin budeme závodit v  lezení na  boulderingové 
stěně. Zváni jsou děti i dospělí. Čeká nás odpoledne plné zá-
bavy.

Pátek 24. 5. 2019
KULEČNÍKOVÝ TURNAJ 
Kulečníkový turnaj pro děti a mládež od 10 let. Začátek v 15:00 
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 květen 2019
1. – 3. 5. Květnové tradice
6. – 10. 5. Láska podle nás 
 - co je pro nás v lásce důležité
 - výroba přáníček pro maminky na jejich den 

13. – 17. 5. Poznej sám sebe
 - partnerské typy, aneb který jsem
 - Kdo se ke mně hodí

20. – 24. 4. Jak poznat lásku
 - jak vnímáme zamilovanost a lásku
 - jak se chováme, když jsme zamilovaní

24. 5. Noc kostelů v Adamově
27. – 31. 5. Kamarád vs. přítel
 - je rozdíl mezi kamarádstvím a zamilovaností?
 - můžou být kluci a holky jen kamarádi? 

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.
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Vzpomínka
Rok za  rokem ubíhá, čas prý 
rány hojí, vzpomínky na Tebe 
však stále stejně bolí.

Dne 15. dubna uplynulo šes-
té smutné výročí úmrtí pana 
Jana André.

S láskou vzpomíná 
manželka Drahoslava, 

syn Dušan a dcery 
Jana s rodinami.

Dne 10. května 2019 uplyne 
deset let od  úmrtí pana Jo-
sefa Bureše.
Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu s  námi tichou 
vzpomínku.

S láskou vzpomíná 
celá rodina.

Dne 16. května je tomu rok, 
kdy nás navždy opustila paní 
Věra Svačinová. Věnujte jí, 
prosím, spolu s námi tichou 
vzpomínku.

S láskou a úctou 
vzpomínají manžel 

Oldřich, synové Petr 
a Jiří s rodinami.

Osud nevrací, co vzal, jen bo-
lest v srdci a v očích slzy zane-
chal.

Dne 31. května tomu bude 
pět let, co nás navždy opus-
til náš milovaný syn, otec, 
bratr a strýc, pan Petr Šedý.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají maminka, 

sestra Ivana a bratr 
Radek s rodinou.

Dne 23. 5. jsou tomu už 3 roky, 
co nás navždy opustila Božena 
Tomášková.
Kdož jste ji měli rádi, vzpomeň-
te s námi.

Manžel a dcery Eva 
a Romana s rodinami.

Dne 21. 5. to bude 10 roků, co na poslední vandr odjel můj brá-
cha Jaroslav „Jarec“ Volavý.

Vzpomíná brácha Miloš

Dne 25. 5. by se dožil 90. narozenin pan ing. Josef Ondráček.
Kdo jste jej znali a měli rádi, věnujte mu spolu s námi tichou 
vzpomínku.

Manželka Helena, dcera Helena a syn Josef s rodinami.

Dne 26. 5. uplyne 40 roků od  úmrtí paní Anežky Hudcové 
a dne 17. 9. uplyne 35 roků od úmrtí pana Emanuela Hudce.
Děkujeme všem, kdo jim spolu s námi věnují tichou vzpomín-
ku.

S láskou Jaroslav, Míla a Jana s rodinami.

Dne 30. května uplynou dva 
roky od  úmrtí mého manže-
la pana Josefa Procházky. Kdo 
jste ho znali, věnujte mu pro-
sím tichou vzpomínku. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka Jindřiška, dcera 

Blanka a syn Ondřej 
s rodinami, sestry Marie 

a Oldřiška s rodinami.

Ing.  Jaroslav Riedl byl jedním 
mezi prvními na P 10 v Adastě, 
kde rozjížděl vojenskou výrobu 
s technologickými postupy.
Málokdy se najde tak charak-
terní, čestný a  poctivý člověk, 
který každému pomohl vždy 
s úsměvem.
S  rodinou bydlel na  „Hradča-
nech“, než odešli do Brna.
Kdo jste jej znali, věnujte mu 
svoji vzpomínku s  rodinou 
a přáteli.
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KVĚTEN 2019 v MKS ADAMOV 
 Î 2. května 2019

v 18:00 hodin v salonku MKS Adamov (na Ptačině)
SETKÁNÍ S ING. JIŘÍM 
TRUHLÁŘEM
Ing. Truhlář patří mezi dlouhole-
té spolupracovníky Městského 
kulturního střediska Adamov. 
Společně jsme připravili řádku 
výletů a  akcí, v  rámci kterých 
jsme důkladně poznali ŠLP Ma-
sarykův les Křtiny. Uspořádali jsme také několik besed nad kni-
hami, které ŠLP vydal, na kterých Ing. Truhlář spolupracoval. 
Tentokrát dáme při setkání prostor vzpomínkám Jiřího Truhlá-
ře a pomyslně zavítáme na naše oblíbená místa díky fotogra-
fiím a jeho vyprávění.
Vstup volný.

 Î 3. května 2019
Vernisáž výstavy Vladimíra Kejíka 
– viz samostatná pozvánka.

 Î 5. května 2019
Zájezd do Městského 
divadla Brno 
na muzikál: NINE
Začátek představení je v 18:00 ho-
din.
Muzikál plný hitů a  velkolepých 
tanečních čísel, který měl v  dubnu 
svoji premiéru v  MDB, se dočkal i  svého filmového zpracování, 
v  roce 2009 ho uvedl režisér Robert Marshall, který předtím již 
zfilmoval jinou legendu hudebního divadla, a  to muzikál Chi-
cago. Ve  filmu hrály takové hvězdy jako Marion Cotillardová, 
Penélope Cruzová, Judi Denchová, Kate Hudsonová, Nicole Kid-
manová a Sophia Lorenová. Česká premiéra Nine proběhla v roce 
2012 v Plzni, v Brně jej uvádí MDB v původním překladu Zuzany 
Čtveráčkové a v režii Stanislava Moši. 

 Î 7. května 2019
Zájezd do Vinohradského divadla v Praze 
na představení: SŇATKY Z ROZUMU
Začátek představení je v 19:00 hodin.

Jevištní epos o  budovatelích Žižkova a  Vinohrad vzniká ke  sto-
desátému výročí otevření Divadla na  Vinohradech. Odpoví-
dá na  otázku: co to bylo za  lidi, kteří dokázali za  několik de-
setiletí položit základy moderní české společnosti a  českého 
hospodářství, vybudovat rozsáhlé městské čtvrti a  na  vlast-
ní náklady v  nich postavit reprezentativní divadelní dům 

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/
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Inscenace vychází z  prvních dvou dílů proslulé stejnojmenné 
románové pentalogie Vladimíra Neffa. Tento jedinečný lite-
rární výkon, proslavený rovněž televizním seriálem z  60. a  70. 
let, vypráví příběh několika generací dvou rodů, typických za-
kladatelů naší moderní společnosti. Inscenace obsáhne dra-
matické příběhy rodin Bornů a  Nedobylů ve  druhé polovině 19. 
století, ale také neméně dramatické společenské změny v  Čes-
kém království, tehdy součásti Rakousko-uherské monarchie. 
Diváci budou svědky řady citových vzplanutí, ale i  účelo-
vých manželských sňatků, rozmachu obou rodin a  jejich 
podniků, ale i  jejich krizí; to vše na  pozadí revolučních a  vá-
lečných převratů, plamenného vlastenčení i  zakládání ná-
rodních institucí, budování železniční sítě, bourání měst-
ských hradeb a  vzniku prvního pražského obchodního domu. 
Jak se z  potomků vesnických řemeslnických a  sedláckých rodin 
stala movitá pražská měšťanská společnost? Martin Nedobyl 
z  rokycanské povoznické rodiny se díky sňatku s  vdovou po  pi-
vovarníkovi Valentýnou stane majitelem rozsáhlých nemovitos-
tí a posléze stavitelem Žižkova. Sňatek ho také sešvagří s kupec-
kým příručím Janem Bornem, propagátorem moderního obcho-
du i  životního stylu a  velkým vlastencem. Do  rodinného života 
obou mužů však zasáhne katastrofa, z  obou se stanou vdovci. 
Větší část života však mají teprve před sebou. Prostřednictvím 
poutavých románových příběhů chce inscenace vzdát hold sku-
tečným osobnostem, které se zasloužily o postavení Královských 
Vinohrad a jejich divadla.
Hrají: Jaroslav Satoranský, Naďa Konvalinková, Otakar Brousek 
ml., Vendulka Křížová, Jiří Plachý, Jan Šťastný, Zuzana Vejvo-
dová, Svatopluk Skopal, Antonie Talacková, Sabina Rojková, 
Daniel Bambas ad.

 Î 8. května 2019
Zájezd do kina Blansko 
na film: TERORISTKA
Teroristka je český film režiséra 
Radka Bajgara s  Ivou Janžurovou 
v  hlavní roli. Tato černá komedie 
vypráví o učitelce na penzi, která 
se rozhodne opatřit si zbraň a na-
mířit ji na místního bosse poté, co 
zjistí, že spravedlnosti nelze docílit jinak. Scénář byl napsaný 
přímo pro Janžurovou.
Přihlášky do 3. května 2019

 Î 9. května 2019
Beseda: TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…
Salonek MKS Adamov, Opletalova 22 (Ptačina)

Ani v  měsíci květnu nebude v  nabídce MKS chybět setkání 
s trojicí lidí se zajímavým koníčkem nebo povoláním. .
Vstupné: 30 Kč 

 
 
Městské kulturní středisko Adamov, 
Opletalova 22 
si Vás dovoluje pozvat 
16. května 2019 v 18:30 hodin 
do salonku MKS Adamov (Opletalova 22) 
– na Ptačinu na setkání s fotografem  
Milošem Nejezchlebem. 
 

Přijďte si poslechnout příběh člověka, 
který si svými fotografiemi plní sny a 
vyhrává prestižní soutěže…  
 

Narození naší první dcery mi zásadně změnilo život. 
Ale ne jen tak, jak se to obvykle stává. Kvůli ní jsem 
si totiž koupil první foťák a pak se začaly dít věci. 
V podstatě od prvních momentů jsem věděl, že jsem 
zase objevil něco, pro co budu hořet, a tak nějak 
jsem tušil, že to hned tak nevyhasne.                             
Moje motto od dětství je „Kdo nesní, je mrtvej“. 
S focením jsem najednou objevil úplně jiný prostor 
a začal jsem snít nový sen. Viděl jsem, jaké fotky 
umí špičkoví fotografové ve světě, a chtěl jsem 
to umět také. První úspěchy naznačovaly, že 
to půjde.                                                                      
Vstup volný.  
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 Î 12. květen 2019
Vernisáž výstavy: VYSOČINA 
V OBRAZECH HELENY PUCHÝŘOVÉ
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 
(Horka)
Zahájení: v 15:00 hodin.
Přijměte pozvání na  vernisáž květnové výstavy, která bude 
ve dnech 12. – 21. května 2019 probíhat v Adamově.
Výstavu můžete navštívit v pracovních dnech v době mezi 14. 
a 17. hodinou, v neděli pak v době od 14:30 do 17:00 hodin.

 Î 13. května 2019
Zábavné a soutěžní odpoledne: 
KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ…
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6 
(Horka)
Začátek akce: v 15:00 hodin
Adamovské seniory zveme na další soutěžní odpoledne, kde si 
tradičně bystříme paměť, hrajeme a soutěžíme.
Vstup volný.

 Î 15. května 2019
Dopoledne s pohádkou: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNICÍ
Sál MKS Adamov, Opletalova 22
Začátek: v 10:00 hodin

 Î 18. května 2019
Zájezd do termálních lázní: GYÖR
Květen je termínem naší první letošní návštěvy termálních láz-
ní v Maďarsku. Opět můžete prožít den tak, jak vám vyhovu-

je – navštívit památky, projít se historickým centrem města, 
zavítat do místních obchodů, nebo se celý den koupat v míst-
ních vyhlášených termálních lázních.
Přihlášky: do 8. května t.r.
Bližší informace při přihlášení.

 Î 20. května 2019
Koncert protagonistů muzikálu Děti ráje
- viz samostatný plakát. 

 Î 23. května 2019
Dopoledne s pohádkou: PEC NÁM SPADLA
Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6
Začátek: v 10:00 hodin
Mateřské školy ve městě si již asi zvykly na dva termíny akce 
Dopoledne s pohádkou v jednom měsíci. Je to z důvodu, aby 
děti za pohádkou nemusely složitě cestovat na „druhý kopec“. 
Hudební loutková pohádka se spoustou známých dětských pís-
niček, které si při doprovodu harmoniky mohou děti i dospělí za-
zpívat a trochu i zahrát spolu s herci Kateřinou Rakovčíkovou a 
Radimem Sasínkem. Diváci se mohou těšit na krásné loutky ve 
výpravě renomované brněnské malířky a ilustrátorky  Jarky Fiše-
rové a také je čeká několik pohádkových překvapení.
Vstupné: 45 Kč

 Î 29. května 2019
Představení Slováckého divadla 
Uherské Hradiště: ÚČA MUSÍ PRYČ!
- viz samostatná pozvánka

 
  
 29. května 2019 
  
 v 18:15 hodin 
 v třídě ZŠ Komenského 4   Vstupné 200 Kč 
 Adamov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Z důvodu omezené kapacity    Pořádá:  
   je nutné si vstupenky rezervovat   Městské kulturní středisko 
   předem na č.t. 607 518 104 nebo   Adamov 
   na adrese mks@mks-adamov.cz.  

 
 
 
 
 
 
  

 

KONCERT 
 

PROTAGONISTŮ MUZIKÁLU 

DĚTI RÁJE 
S MUZIKÁLOVÝMI HITY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bořek Slezáček  
Petra Peterová  
Tomáš Lõbl  
Petr Poláček 

 
 
 
 
 
 
 
 

   HITY A DRINKY 
 

20. května 2019 v 18:00 hodin 
 

Pořádá:  
Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 
Vstupné: 270 Kč 
Rezervace vstupenek na č.t. 607 518 104. 

V ceně vstupenky míchaný 
nápoj firmy Koktejl servis 
s.r.o. Brno. 
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Na červen připravujeme…
 Î 9. června 2019 

Zájezd do Valtic na koncert Martina Hammerle Bortolotiho
Státní zámek Valtice, začátek v 16:00 hodin
15. operní recitál rakousko-italského barytonisty. 
Charismatický operní pěvec s jedinečným hlasem uvede 
za doprovodu olomoucké filharmonie slavné árie z oper 
Giuseppe Verdiho a jako moravskou premiéru část z ope-
ry Templáři na Moravě od Karla Šebora. 

 Î 12. června 2019 
Setkání s hercem, moderátorem, dabérem Zdeňkem 
Junákem „S úsměvem jedu dál…“

 Î 16. června 2019
Zájezd na Biskupský dvůr v Brně na představení MdB 
Romeo a Julie
Romeo a Julie se vrací do MdB po dvaceti letech, tento-
krát do  prostředí Biskupského dvora, jehož letní atmo-
sféra bude působivému příběhu o lásce stíhané nenávistí 
jistě velmi svědčit. Jejím režisérem bude Stanislav Slovák, 
který má s  inscenováním na  Biskupském dvoře bohaté 
a úspěšné zkušenosti.

 Î 27. června 2019
Zájezd na Špilberk v Brně na koncert D. Peckové, 
Hradišťanu a Spirituál kvintetu

 Î 28. června 2019
Zájezd na Biskupský dvůr v Brně na muzikál My fair Lady 
ze Zelňáku

Ze školních tříd
Matematický klokan
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla 
vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých 
letech minulého století pořádána v  Austrálii. Od  roku 1991, 
kdy se konal první ročník ve  Francii, se rozšířila do  zemí Ev-
ropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této 
soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí 
celého světa.
V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. 
Pořadatelem Klokana v  ČR je Jednota českých matematiků 
a  fyziků ve  spolupráci s  Univerzitou Palackého v  Olomouci. 
Soutěží se ve všech školách v jednom termínu, obvykle v pá-
tek ve  třetím březnovém týdnu, takže žáci a  studenti absol-
vují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo 
ve své lavici. Podrobné informace včetně zadání z minulých let 
najdete na stránkách https://matematickyklokan.net
Jako každý rok se soutěže i letos zúčastnili i žáci ZŠ a MŠ Ada-
mov. Celkem se ve 4 kategoriích zúčastnilo 235 žáků školy.

Výsledky Matematického klokana 2019 v Adamově:
Kategorie Cvrček (2. a 3. roč.) 1. Pacas Z.
 2. Prokop M.
 3. Kubík J.
Kategorie Klokánek (4. a 5. roč.) 1. Dvořák M.
 2 Matulová J.
 3. Sedláček L.
Kategorie Benjamín (6. a 7. roč.) 1. Neumanová L.
 2. Jüthnerová B.
 3. Sedláček F.
Kategorie Kadet (8. a 9. roč.) 1.  Pilař J.
 2. Kubín V.
 3. Šmahelová V.

Jaro v MŠ Komenského
Začátkem dubna jsme pořádali „Jarní dílničky“ pro děti a  je-
jich rodiče, některé děti přišly i se svými sourozenci. Mohly si 
vybrat, co chtějí vyrábět, některé stihly výrobků více. Zdobily 
si velikonoční perníčky, vyráběly ozdoby z papíru, vytvářely si 

různé velikonoční dekorace. Při ruce jim byly vždy paní učitel-
ky, které jim rády pomohly. Dne 10. dubna se starší děti zú-
častnily exkurze do tramvajové vozovny v Brně-Medlánkách. 
Jako první jsme se podívali do mycí linky, kde se umývají tram-
vaje a autobusy zvenku, poté jsme se přesunuli do haly, kde 
se čistily zevnitř. Děti se dozvěděly zajímavé informace o tom, 
co vše potřebuje tramvaj ke správnému provozu, kde a jak se 
opravují rozbité autobusy nebo tramvaje. Vše jim bylo názor-
ně ukázáno. Děti měly spoustu zajímavých dotazů, na  kte-
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ré jim bylo po  celou dobu exkurze odpovídáno pracovníky 
DPMB. K vidění byla i parní lokomotiva a staré modely tram-
vají. Na závěr se děti projely v tramvaji a mohly si i zazvonit. 
Už se těšíme na příští exkurzi!

Natálie Jarůšková

Tvoření pro radost
Říká se, že umění je věčné. Určitě je to pravda, proto je v po-
řádku děti v tomto směru rozvíjet a podporovat. Jako každo-
ročně jsme se tedy s našimi dětmi zúčastnili tradičního Salon-
ku dětských adamovských umělců. Téma letošního ročníku 
znělo „Barevný svět kolem nás“. Děti společnými silami vytvo-
řily spoustu krásných obrázků a výtvorů, které byly společně 
s ostatními výtvarnými díly k vidění ve výstavní síni MKS Ada-
mov. A k velké radosti autorů, ale i jejich učitelek, byla někte-
rá díla oceněna. Jako odměna byly pro děti přichystány různé 
výtvarné pomůcky. Tak mohou naši nadějní umělci dále vese-
le tvořit. A že je to tvoření veselé, to mně můžete věřit. Kaž-
dá práce, která se podaří, je pro člověka inspirativní a oboha-
cující a to se týká i dětí, nejen dospělých. Když se jim podaří 
něco, s čím jsou opravdu spokojeni, mají z  toho dobrý pocit 
a jsou na sebe pyšní. A protože tyto pocity je nejúžasnější sdí-
let s ostatními, nosí si potom domů spousty a spousty skvostů, 
ze kterých jsou jejich maminky, pro které je většina výtvorů 
určena, naprosto jistě víc než nadšené!

Mgr. Ivana Drlíková, MŠ Jilemnického

Přehazovaná v Boskovicích
Ve dnech 26. a 27. 3. jsme, my starší a mladší skupina dívek, 
jely s nadšením na turnaj v přehazované do Boskovic. I když 
jsme věděly, že nemáme skoro žádnou šanci na výhru, proto-
že ostatní týmy byly oproti nám vyššího vzrůstu, hrály jsme 
s nadšením. Když proti nám nastoupil nejlepší tým, ve kterém 
byla děvčata, která hrají volejbal, tak jsme se vůbec nebály 
a daly jsme do toho všechno. I přes naši snahu, elán a bojov-
nost, jsme nevyhrály ani jednu hru, ale turnaj jsme si náramně 
užily a získaly další zkušenosti. Sice nám, dívkám z 9. ročníku, 
to nejspíš nebude moc platné, ale ostatním to dá naději na pří-
ští rok, zkusit vyhrát. Celý den jsme měly úsměv na tváři, a ten 
nám nezmizel ani po prohře.

Nikola Bártová

Krápníkův pohár
Ve  čtvrtek 21. března se silná trojka tvořená Markem Dittry-
chem, Michaelem Klepárníkem a Janem Reichlem, zúčastnila 
druhého ročníku Krápníkového poháru, který pořádá Gast-
ronomická škola Blansko. Úkolem bylo vytvoření prezentace 
v délce deseti minut, která naláká turisty na zajímavou oblast 
v Moravském krasu. Výběr místa byl libovolný. Bodovala se ori-
ginalita, předvedení, dodržení času. Kluci si vybrali jeskyni Vý-
pustek. Zpracovali z knih spoustu informací, kde se dozvěděli, 
například, že Výpustek je jeskyně, kde se našlo nejvíce pozůs-
tatků jeskynního medvěda, že se zde našly celé kostry kozo-
rožce a zejména celé kostry lva jeskynního. Kromě mluveného 
slova k prezentaci kluci natočili video, které obsahovalo hlav-
ně informace, jak se dostat k jeskyni Výpustek, ale také, která 
další místa lze navštívit v jeden den. Šlo především o kostel sv. 
panny Marie ve Křtinách, arboretum, Býčí skálu a Josefovské 

pece. Za  originalitu videa si odnesli cenu poroty. Celkově se 
kluci umístili na 4. místě, kdy je od třetího místa dělily pouhé 
tři body. Celé vystoupení kluci zvládli perfektně. Na dotaz, co 
je nejvíce bavilo na práci, zaujali porotu odpovědí, že nejvíce 
je bavilo to, že spolu tráví čas. Všichni jsou rozhodnuti příští 
rok jít opět do boje. 

Sbírka pro onkologicky 
nemocné děti
Od loňského listopadu jsem již podruhé uspořádala sbírku pro 
onkologicky nemocné děti do nemocnice na Žlutý kopec. Po-
prvé přes edookit jsem požádala rodiče žáků naší školy o při-
spění do sbírky, kdy se sbíraly nové hračky a sladkosti, které 
musí být měkké kvůli tomu, že onkologicky nemocné děti mí-
vají bolavé dásně a zuby po chemoterapiích. Sbírka probíhala 
do konce března. Do sbírky se zapojilo velké množství rodičů, 
kteří posílali dle uvážení hračky nebo sladkosti nebo obojí. Ce-
nila se každá účast, takže i  jeden balíček měkkých bonbónů 
se počítá. Vše jsme převezli na Žlutý kopec, kde nám sestřičky 
i doktorky moc děkovaly a během našeho předávání oddělení 
navštívila další sestřička, která řekla: „Ani nevíte, jak vel-
kou radost vašimi dary dětem děláte.“ Tahle věta pat-
ří všem rodičům, kteří se do  akce zapojili. Touto cestou chci 
všem rodičům, kteří se zapojili, velmi poděkovat, jste skvě-
lí a nelhostejní k těžkému osudu těm nejkřehčím mezi námi. 
Děkuji moc.

Pozor, změna termínu konání  
I. turnusu příměstského tábora.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
LÉTO 2019 
 

TANEČNÍ A VÝTVARNÉ DÍLNY 
PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET 
1. turnus: 8. 7. – 12. 7.  2. turnus: 19. 8. – 23. 8. 

 8:00 – 10:00   taneční dílny 

   10:00 – 12:00  výlet do přírody 

   12:00 – 13:00  oběd, odpočinek 

   13:00 – 14:30  taneční dílny  

   15:00 – 16:30  výtvarné dílny 

 základy moderního, výrazového tance, improvizace 
 netradiční výtvarné techniky 
 každý den turistický výlet do přírody (Alexandrova rozhledna, 

zvířecí farma, Švýcárna, grilování na zahradě, koupání, atd.) 
 na závěr dílen ukázka pro rodiče 

 Přihlášky posílejte ve tvaru: jméno, datum narození, vybraný turnus 
a kontakt na rodiče na e-mail: info@kolokoloadamov.cz  

Po přihlášení do 14 dnů zaplaťte nevratnou zálohu ve výši 800kč/zbytek doplaťte do 15. 6. 2019. 

CENA: 1 800 Kč (oběd, svačina + pitný režim v ceně) 

KDE: Mírová 493, Adamov 

INFO: tel. 602 463 444, e-mail: info@kolokoloadamov.cz, 
www.kolokoloadamov.cz 
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Ze sportu
Poháru Adastu nepřálo počasí
V  sobotu 13. dubna se uskutečnil v  lese u  Jedovnic mezi vr-
chy Tipečkem a Proklestem závod v orientačním běhu, který 
adamovský oddíl pořádá každoročně. Letos se jednalo o  41. 
ročník Poháru Adastu, který byl současně mistrovstvím oblas-
ti na krátké trati, tzn. že na něm si bylo možno vybojovat po-
stup na přebor ČR v případě horšího rankingového umístění. 
Krátká trať je specifická nejen kratšími časy vítězů, ale zejmé-
na důrazem na prověření orientačních schopností závodníků 
častými změnami směrů mezi větším počtem určených kon-
trolních stanovišť.
Ještě týden před konáním byly předpovědi počasí příznivé, 
zlom nastal v neděli předcházející dnu závodu. V této době se 
uzavíraly přihlášky, protože je třeba znát alespoň přibližně po-
čet startujících v jednotlivých kategoriích a nechat pro ně na-
tisknout mapy s tratěmi. V prvním přihláškovém termínu byl 
překročen počet čtyř set závodníků a  zájemců z  řad přícho-
zích, který se nakonec zastavil na 438. Sobotní počasí s  tep-
lotou kolem 5 °C sice nedosáhlo předpovídané hodnoty, ale 
první zaznamenatelné srážky se dostavily již ve shodě s před-
povědí až kolem 13. hodiny, kdy probíhalo vyhlašování výsled-
ků. Tyto ne zrovna příznivé podmínky pro pohyb v přírodě sice 
odradily dost přihlášených, ale zase se dostavili zájemci noví, 
takže nakonec odstartovalo a cílem proběhlo 412 účastníků.
Příprava závodu začala v listopadu loňského roku hned poté, 
co valná hromada svazu schválila v termínovce přidělení závo-
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du. Mapování prostoru Karlem Truhlářem skončilo týden před 
závodem, kdy se již do  jeho realizace zapojili i  další členové 
oddílu, zejména pak stavitel tratí Jirka Procházka. Byl domlu-
ven pronájem jedné větší budovy v kempu, která sloužila jako 
zázemí závodu. V něm se mohla převlékat asi stovka startu-
jících, zbytek se musel spokojit s  menším pohodlím v  oddí-
lových stanech či v  automobilech, které byly zaparkovány 
uvnitř areálu kempu.
Místo startu bylo zvoleno 750 m od centra závodu těsně pod 
vrcholem hřbetu spojujícího Proklest s  Tipečkem. Cíl se pak 
nacházel za plotem kempu, čímž bylo dosaženo poměrně ma-
lého převýšení tratí. Ty byly vytyčeny pro různé věkové kate-
gorie mužů a žen vhodnými kombinacemi ze 67 kontrolních 
stanovišť. Délka tratí měřená vzdušnou čarou mezi těmito 
stanovišti se pohybovala od  2,1 km u  dětských kategorií až 
po 5,6 km u mužů či 4,2 km u žen.
Centrem pozornosti byl hlavně závod mužů, který se běží 
o  putovní pohár věnovaný v  roce 1979 tehdejším vedením 
adamovské továrny. Seznam jeho vítězů čítá 31 jmen, proto-
že šest z nich byli prvními v cíli nejméně dvakrát. Mezi drži-
teli poháru jsou i reprezentanti republiky. Letošní konkurence 
byla poněkud slabší, protože v den našeho závodu se konalo 
u Hradce Králové republikové mistrovství v nočním orientač-
ním běhu, na které v neděli navázal první závod celostátního 
žebříčku. Druhého prvenství v  závodě o  Pohár Adastu mohl 
dosáhnout pouze brněnský Vladan Henek. Vítězem a také dal-
ším držitelem poháru se ale stal další z možných favoritů David 
Vedra z Tesly Brno.
Adamovský Spartak mohl vzhledem k vytíženosti s pořádáním 
obsadit jen žákovské kategorie, v nichž ale současná garnitu-
ra dosahuje výborných výsledků. To se potvrdilo i na našem 
závodě, kdy Honza Strýček svoji kategorii vyhrál a  Doubrav-
ka Procházková obsadila druhé místo. Letošní časně jarní ob-
lastní závody žactva slouží jako nominační pro reprezentaci 
Jihomoravského kraje na IX. olympiádu dětí a mládeže, která 
proběhne v červnu v Liberci a jeho okolí. Honza tímto již dru-
hým vítězstvím zatím vládne své věkové kategorii. Nedařilo se 
Tomovi Odehnalovi, který neměl zaznamenán zřejmě chyb-
nou manipulací s novým bezkontaktním čipem průchod jed-
nou kontrolou a  byl proto diskvalifikován. Po  našem závodě 
pak vycestoval s výpravou Žabovřesk na výše uvedený závod 
ve východních Čechách a v neděli tam dokázal v konkurenci 
33 soupeřů s luxusním náskokem více než 2 minut zvítězit.
Vítězky ženských kategorií – do 10 let Aneta Jágrová, RK Blan-
sko, do 12 let Kristýna Finstrlová, Žabovřesky Brno, do 14 let 
Julie Finstrlová, Žabovřesky Brno (2. Doubravka Procházková 
se ztrátou 37 s), do 16 let Markéta Mulíčková, Alfa Brno, do 18 
let Klára Bašeová, Žabovřesky Brno, hlavní kategorie Jana Ší-
mová, OK 99 Hradec Králové, nad 35 let Kateřina Štěpánková, 
Tesla Brno, nad 45 let Kateřina Schwabová, Tesla Brno, nad 55 
let Zuzana Dokoupilová, MendelU Brno a  nad 65 let Helena 
Procházková, Tesla Brno.
Vítězové mužských kategorií – do 10 let Vilém Doušek, Tesla 
Brno, do 12 let Jiří Račanský, Tesla Brno, do 14 let Jan Strýček, 
Spartak Adamov, do 16 let Matěj Hanousek, RK Blansko, do 18 
let Vojtěch Gryc, Tesla Brno, hlavní kategorie David Vedra, Tes-
la Brno, nad 35 let David Schwab, Tesla Brno, nad 45 let Jiří 
Urválek, Tesla Brno, nad 55 let Libor Robotka, Sp. 1. brněnská 
a nad 65 let Jan Dufek, Tesla Brno.

-dtk-

ŠACHY
Krajský přebor I. třídy

TJ Znojmo - Spartak Adamov 4,5:3,5
1 Lubomír Riška, Leoš Ševčík; 0,5 Jiří Sekanina, Karel Švehla, 
Ján Mižák.

Spartak Adamov - VSK Universita Brno 6:2
1 Lubomír Riška, Karel Švehla, Pavel Masák, Jan Píše; 0,5 Karel 
Kredl, Jiří Sekanina, Martin Handl, Leoš Ševčík.

Olga Dvořáková – mistr ČR v šachu

V březnu 2019 proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství ČR 
mládeže v klasickém šachu. Olga Dvořáková vyhrála katego-
rii dívek do 16 let před druhou Kristýnou Otrubovou z Klubu 
šachistů Říčany a třetí Kristýnou Laurincovou z Beskydské ša-
chové školy. V průběhu turnaje prohrála pouze jedinou partii.
Do závěrečného 9. kola vstupovaly všechny tři medailistky se 
ziskem 6 bodů s jednobodovým náskokem na ostatní hráčky. 
Olga už měla partie se svými konkurentkami na medaili ode-
hrané v  předchozích kolech, ty se střetly spolu ve  vzájemné 
partii a  remízovaly. Vítězstvím v  poslední partii Olga získala 
sedmý bod a půlbodový náskok na své soupeřky. Svoji kom-
pletní sbírku medailí z MČR v dlouhých partiích rozšířila o dru-
hou zlatou medaili.
Šachový oddíl Spartaku Adamov, z.s. děkuje Olince za repre-
zentaci oddílu a města Adamova. Za podporu šachového od-
dílu děkujeme městu Adamovu, firmě AdaNet s.r.o. a restau-
raci Hradní.

Okresní přebor Blanenska v bleskovém šachu
Přebor uspořádal 29. března 2019 šachový oddíl TJ Sloup. Zú-
častnilo 22 hráčů včetně adamovské pětice Karel Švehla, Pavel 

2. Kristýna Otrubová 1. Olga Dvořáková 
3. Kristýna Laurincová
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Masák, Petr Bednář, Palo Mikuš a nejmladší účastnice turnaje 
dvanáctiletá Alena Švehlová.
Hrací systémem byl každý s každým, jednotlivý hráč tak ode-
hrál v průběhu turnaje 21 partií. První dvě místa získali adamo-
vští hráči. Turnaj vyhrál ziskem 18,5 bodů Karel Švehla, druhé 
místo se 17,5 body obsadil Pavel Masák.

Zahájení turistické sezony 
v Černé Hoře
I přestože počasí příliš nepřálo, sešlo se nás celkem šest, kteří 
jsme se vydali do Černé Hory, kde jsme se stejně jako loni při-
pojili k ostatním turistům, abychom zahájili letošní turistickou 
sezónu.
V Černé Hoře se k nám přidal ještě jeden kamarád z Adamo-
va, takže domů jsme dorazili celkem v pěti dospělých a dvou 
dětech.

Pochvalu si zaslouží malý Šimon, který zdolal padesátikilome-
trovou trať bez větších problémů.
Další plány?
Od  30. března mohou zájemci zdolávat tzv. Vrchařskou Ko-
runu Drahanské Vrchoviny. Jedná se o 20 vrcholů (nejen těch 
geografických) na  území Drahanské vrchoviny, které mohou 
zájemci postupně zdolávat do  konce roku 2019. Ten kdo vr-
choly zdolá, stane se držitelem vrchařské koruny Drahanské 
vrchoviny. Podrobnější pravidla naleznete na naší facebooko-
vé stránce.
Společně bychom rádi všech dvacet vrcholů na kolech obje-
li. Bližší informace o plánovaných výjezdech sledujte na webu 
města nebo facebookové stránce S kolem kolem Adamova.

OP Blanenska v bleskovém šachu: 2. 
Pavel Masák 1. Karel Švehla



20

První jarní výšlap
V neděli 24. března se adamovští turisté zúčastnili 63. roční-
ku zahájení turistické sezóny na Jarošově mlýně ve Veverské 
Bítýšce. První jarní výšlap pořádal Moravský odbor Klubu čes-
kých turistů Fénix Brno – Medlánky a  Jihomoravská oblast 
KČT. 
Po  příchodu ke  mlýnu jsme se zaregistrovali, obdrželi jsme 
popis tras s  mapkou a  další upomínkové předměty. Každý 
účastník byl tradičně přivítán chlebem se sádlem a cibulí. V 10 
hodin pak předsedkyně Jihomoravské oblasti Hanka Slabáko-
vá a  čestní hosté slavnostně zahájili novou turistickou sezo-
nu v  Jihomoravském kraji.  My jsme před výšlapem navštívili 
mlýn, který je muzeem mlynářského řemesla. Provázela nás 
paní mlynářka, seznámila nás se zařízením mlýna z první po-
loviny 20. století a podrobným postupem výroby jednotlivých 
druhů mouky a dalších produktů. Mlýn je kulturní památkou. 
Po prohlídce jsme se vydali na trasu přes Sokolí do Hradčan. 
Přálo nám počasí, vycházka byla pohodová, měřila 9 km, my 
jsme ale celkem ušli 11 km.
Zúčastnilo se 27 turistů, z toho 3 hosté, vedl Tonda Procházka.

Vycházka Rakovské údolí
V  sobotu 6. dubna jsme se vydali na  vycházku Rakoveckým 
údolím. Z Adamova jsme vyjeli za mírného deště, při výstupu 
z autobusu v Bukovince již nepršelo a čekalo nás tam další pře-
kvapení. U zastávky jsme se náhodou potkali se zastupitelkou 
obce, která nám nabídla prohlídku zrekonstruovaného Spole-
čenského domu a pohostila nás uvítacím nápojem. Po tomto 
příjemném začátku jsme vyrazili na  cestu Rakoveckým údo-
lím. Táhne se z Jedovnic do Račic, měří 14 km. Protéká zde po-
tok Rakovec, od kterého má údolí název. Byl zde vyhlášen pří-
rodní park s naučnou stezkou za účelem zachování lesů, luk, 
vzácných živočichů a rostlin. Vycházka se všem velmi líbila, zú-
častnilo se 16 turistů, z toho jeden host, ušli jsme 12 km a vedl 
Tonda Procházka.
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Hodnocení hokejové sezóny 
2018–2019

Po loňském pátém místě jsme si vytyčili cíl pohybovat se 
do čtvrté příčky, což by zaručovalo hrát o medailové pozi-
ce. Do soutěže se přihlásilo pouze šest mužstev. Mužstvo 
Černé Hory se sloučilo s hráči Bulldogs Brno a vytvořili sil-
né a kompaktní mužstvo, které se rázem stalo aspirantem 
na titul. Soutěž opustilo mužstvo z Březiny, které využilo 
možnosti jako vítěz OP k postupu do Krajského přeboru. 
Všechna mužstva posilovala a  tím se stala soutěž velice 
kvalitní. Kterékoliv mužstvo mohlo porazit kohokoliv. 
Naše mužstvo bylo poskládané velice dobře a spoléhali 
jsme na Jana Hanáčka, který předváděl kvalitní výkony 
v loňské sezóně. Bohužel se hned na začátku sezóny zra-
nil a musel vynechat celou sezónu. Bohužel jeho 22 ka-
nadských bodů chybělo. Naděje jsme vkládali i do obrán-
ce Fialy, který po zařazení do obrany předváděl výborné 
výkony, ale svým přístupem zklamal a  do  závěrečných 
bojů již nedostával pozvánku do zápasů.
Do  soutěže vstoupilo 6 mužstev. Hrací systém byl změ-
něn tak, že všechna mužstva se utkala mezi sebou 3x. 
Po základní části se hrálo 1. – 4., 2. – 3. a vítězové násled-
ně o 1. a 2. místo, poražení o 3. a 4. místo. 5. a 6. mužstvo 
hrálo o konečné umístnění na dva zápasy.
Zápasy jsme odehráli se všemi soupeři vyrovnané, ale ne-
proměňování vyložených gólových příležitostí nás stálo 
lepší umístění.

V  soutěži kanadského bodování bylo hodnoceno cel-
kem 112 hráčů ze všech zúčastněných oddílů. Marek Vo-
rel obsadil celkově 14. místo, ale v soutěži střelců skončil 
na pěkném 5. místě, pouze gól od třetího místa. Škoda, 
že pracovní povinnosti nedovolily nastoupit do více zá-
pasů. Tomáš Milfait po vážném zranění nevstřelil ani gól, 
což je za jeho bohatou kariéru v našem mužstvu poprvé.

Tabulka po základní části 

Tabulka kanadského bodování:
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1. 14. Marek Vorel 16 + 2 18

2. 21. Pavel Klíma 13 + 2 15

3. 25. Kilián Miroslav 5 + 9 14

4. 29. Jiří Toufar 4 + 8 12

5. 51. Josef Klíma 6 + 2 8

6. 57. Milan Juřena 3 + 4 7

7. 58. Jiří Kolenáč 2 + 5 7

8. 67. Martin Kunc 1 + 4 5

9. 69. Pavel Zubíček 1 + 3 4

10. 73. Milan Dvořák 0 + 4 4

11. 74. Tomáš Milfait 0 + 3 3

12. 82. Jan Hanáček 1 + 1 2

13. 83. Michal Thoř 1 + 1 2

14. 87. Michal Gistr 0 + 2 2

15. 92. Petr Koubek 1 + 0 1

16. 98. Radoslav Mihok 1 + 0 1

17. 99. Tomáš Fiala 1 + 0 1

18. 100. Ivo Dobeš - brankář 0 + 1 1
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Soutěž slušnosti:
V  tabulce slušnosti jsme udělali pokrok. Poprvé v  no-
vodobé historii jsme tuto soutěž vyhráli! I to je jeden 
z důvodů letošního postavení v závěrečné tabulce. Někdy 
jsme hráli až moc opatrně…

Cíl se nám nepodařilo splnit. Mužstvo předvádělo sice 
pohledný hokej, ale trápení v  koncovce bylo rozhodu-
jící. Dalším aspektem byla malá účast opory obranných 
řad Pavla Zubíčka a střelce a dříče Marka Vorla, kteří jsou 
pracovně velmi vytíženi.
Do další sezóny již někteří hráči nenastoupí a budou při-
praveni naskočit pouze v případě potřeby. Máme v jedná-
ní pár posil, ale čekají nás ještě dlouhá jednání.
Závěrem chci poděkovat hráčům, zastupitelům MěÚ 
Adamov, společnosti Tenza cast, a.s., společnosti 
GAMA J+P, s.r.o., fa. malířství, natěračství, lakýrnic-
tví Dušan André, Adasped s.r.o. a hlavně skalním fa-
nouškům.
Všem hráčům přeji odpočinek, mnoho elánu do další pří-
pravy, vyléčení všech šrámů a mnoho sil do další sezóny.

Sportu zdar a hokeji zvlášť.
za hokejový oddíl Alois Kožený 

Střípky z historie 
adamovského sportu, 27. díl
Určité oživení hokeje nastalo na  úrovni žactva v  ročnících 
1973/74 a 1974/75. Zásluhu na tom měli vedoucí družstva pan 
Pernica a trenéři Grégr a Vojta. Během první zimy se žáci zú-
častnili několika turnajů, o  té druhé se zapojili do  okresního 
přeboru. V  družstvu hráli Hasa, Bednář, Pitor, Pernica, Peřík, 
Svoboda, Ondráček, Sokol, Matoušek, Papež, Hloušek, Hná-
tovič, Tlustý, Nečas, Vostárek, Sobol, Husák a Zukal. Muži v té 
době sehráli jeden doložený zápas, kterým bylo přátelské 
utkání s hokejisty z Útěchova v neděli 21. ledna 1973. Adamov, 
který reprezentovali G.  Šulc, L. Rumpík, J. Tuček, Z. Buřík, J. 
Svoboda, L. Hloušek, Hruška, Nečas, Pospíšil, J. Krejsa, J. Grégr 
a J. Kuchař, v něm zvítězil poměrem 10:4.
Další sportovní činnost oddílu ledního hokeje se rozběhla až 
v roce 1996 a trvá do současné doby. Zájemci se mohou s tím-
to obdobím seznámit v knize Adamov, 50 let města.
Jak už jsem uvedl dříve, dalším sportovním odvětvím, které-
mu se budu věnovat, budou šachy.
První zmínku o šachovém oddílu jsem našel v lednu 1954 v tý-
deníku Směr. Šachisté se scházeli od  předchozího podzimu 
ve čtvrtek v kanceláři nového sportovního referenta Spartaku 
Adamov Chocholouše a hrávali spolu partie. Již 7. února ode-
hráli v Černé Hoře zápas okresního mistrovství, v němž pod-
lehli 0,5:4,5. V odvetě hrané o čtyři dny později v Adamově pak 
kladli větší odpor, o čemž svědčí výsledek 3,5:4,5. Z domácích 
zvítězili Ruda Hanzlík a Šnobl, nerozhodně zahráli Musil, Rosťa 
Hanzlík a Kopřiva.
Ze sezóny 1954/55 se dochovala jen fakta uvedená ve  dvou 
článcích. Podle nich byla sehrána tři utkání okresního přebo-
ru, z nichž dvě byla vítězná – se Spartakem Keramostroj Blan-
sko 5,5:0,5 a Spartakem ČKD Blansko 5:1 – a  jedno prohrané 
se Spartakem Metra Blansko 2:4. Do těchto zápasů nastoupili 
Skoupý, Vespalec, Řezníček, Formánek, Rost. Hanzlík, Machá-
ček, Šnobl a  Roháč. Jmenovaní hráči jsou seřazení podle ša-
chovnic, na kterých hrávali.
Z května roku 1956 je doložen bleskový dvoukolový turnaj ša-
chistů o putovní cenu závodního výboru ROH Adamovských 
strojíren. Zúčastnilo se ho 9 týmů převážně z Brna. Za vítěz-
ným prvním družstvem Lokomotivy Brno skončil Spartak 
Přerov, Adamov obsadil předposlední místo. Na jednotlivých 
předních šachovnicích si nejlépe vedli známí brněnští hrá-
či dr.  Florián, Bárta a  bratři Fichtlové. V  prosinci tohoto roku 
pak vyšla zřejmě poslední zpráva o činnosti šachového oddílu 
v tomto období. Bylo v ní uvedeno, že Spartak Adamov zvítě-
zil v okresním přeboru nad týmy Tatranu Rájec a DZ Blansko 
shodně 4:2. Body získali Macháček, Hanzlík, Skoupý. Kolmač-
ka, Řezníček a Chocholouš.
Další zpráva o šachovém dění v Adamově je až z března roku 
1964, kdy v sále závodní jídelny proběhl I. ročník bleskového 
turnaje tříčlenných žákovských družstev v  šachu o  putovní 
cenu ZV ROH Adast. Tohoto turnaje se zúčastnilo 31 družstev 
– z  našeho okresu celkem 10 družstev, z  toho 3 z  Adamova, 
po  dvou družstvech přijelo z  Bratislavy a  Prostějova, ostatní 
byla z  Brna a  okolí. Organizačně turnaj zajišťoval především 
tajemník Spartaku Chocholouš, řídil ho mistr sportu František 
Blatný. Vítězem se stalo družstvo Lokomotivy Brno před DPM 
Brno a ZDŠ Jedovnice. Adamov se umístil na 16., 21. a 22. mís-
tě. Jako člen prvního adamovského družstva vím, že o rok poz-
ději byl uspořádán ještě druhý ročník, není však zdokumento-
ván v novinách.
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Nový zájem o soutěžní hraní šachů nastal až počátkem roku 
1975, kdy byl při klubu MěstNV v  Adamově III zřízen šacho-
vý kroužek. Jeho členové pořádali turnaje pro dospělé i mlá-
dež. Nejlépe si na nich vedli Josef Grégr, Jiří Smrčka, František 
Grégr, ing.  Zdeněk Krkoška, Leo Charvát, Marie Ludvová, Jiří 
a František Čepovi a Josef Poláček.
V roce 1975 byla založena tradice šachového turnaje O stuhu 
7. listopadu, která vydržela až do konce osmdesátých let, kdy 
byla ukončena uspořádáním 14. ročníku. V  uvedeném roce 
v něm hráli pouze členové adamovského šachového kroužku, 
později se ho zúčastňovala až téměř padesátka hráčů z oddílů 
Jihomoravského kraje výkonnostně do úrovně kandidáta mi-
stra. Například v  roce 1980 zvítězil dvanáctiletý Pavel Blatný 
z  Brna, pozdější šachový velmistr a několikanásobný mistr re-
publiky. Obdobný turnaj O stuhu osvobození, který byl pořá-
daný v květnu a  je doložen v  letech 1975 až 1987, si takovou 
oblibu nezískal.
Šachový oddíl při Spartaku Adast Adamov byl opět ustaven 
po dvou desetiletích dne 6. dubna 1978. Na začátku měl 12 čle-
nů, předsedou oddílu se stal Václav Sobek. Během srpna a září 
proběhl turnaj o přeborníka oddílu, ve kterém zápolilo 13 hrá-
čů. Zvítězil v něm Petr Bednář před J. Grégrem, třetí se umístil 
Lubomír Čech, čtvrtý Kurt Cibulka a pátý Sobek.
Do  sezóny 1978/79 byl Adamov zařazen jako nováček 
do  okresního přeboru II. třídy, ve  kterém hrála celkem čty-
ři šestičlenná družstva. Adamovský oddíl v něm obsadil třetí 
místo za suverénní Rozsečí, bez zkontumovaného zápasu s Pe-
trovicemi by skončil na druhém místě.
V následné sezóně startoval Spartak s dalšími 11 oddíly v jed-
notřídním okresním přeboru. Obsadil v něm se 17 body pěk-

né třetí místo a jen jedinou porážku utrpěl od vítěze Spartaku 
Metra Blansko A v poměru 2:4. Za Adamov do zápasů nastupo-
vali Bednář, Cibulka, Čech, Grégr, Krkoška, Smrčka, Jan Barto-
šík, Ladislav Haluza a Vilibald Novosad. Předsedou oddílu byl 
v této době L. Čech. Titul přeborníka oddílu obhájil P. Bednář. 
Byla zahájena spolupráce s  místní základní školou, šachový 
kroužek vedl učitel Kratochvíl. Hned na počátku byli podchy-
ceni žáci Zbyněk Vopalecký, Radek Trunda, Karel Švehla, Pavel 
Masák a Lubomír Čech, z nichž poměrně rychle vyrostli velice 
dobří hráči. Již na jaře roku 1980 zvítězili v okresním přeboru 
družstev žáků a Vopalecký se stal okresním přeborníkem.
V ročníku 1980/81 obsadili šachisté adamovského oddílu v ko-
nečném pořadí okresního přeboru opět třetí místo za Metrou 
Blansko a ČKD Blansko B. V utkáních s deseti družstvy dosáhli 
šesti vítězství, dvou proher a jedné remízy a získali tak 13 bodů 
při skóre 37,5:16,5 bodu. Nejvíce zápasů sehráli Bednář, Smrčka, 
Krkoška, Jaroslav Slavík, Čech a J. a F. Grégrovi. V okresním pře-
boru žáků zvítězil bez ztráty jediného bodu Z. Vopalecký.
V sezóně 1981/82 byl okresní přebor rozdělen na dvě třídy a za-
čalo se v něm hrát na osmi šachovnicích. Vyšší I. třída měla 6 
družstev, která spolu hrála dvoukolově. Spartak Adamov v  ní 
skončil na 2. místě za Spartakem Metra Blansko. V adamovském 
družstvu nastupovali J. Grégr, J. Bartošík, J. Smrčka, L. Čech, F. 
Grégr, J. Slavík, P. Bednář, Z. Krkoška, Josef Gruber, V. Novosad 
a  také stále ještě věkem žák Z. Vopalecký. Příležitost dostali 
i další mladí šachisté P. Masák, R. Trunda a L. Čech ml. Nadějný 
Pavel Masák získal titul okresního přeborníka mezi žáky.

-dtk-

Inzerce
 ♦ 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.ma-
liribrno-horak.cz. Adamov a okolí, platba hotově = SLE-
VA 250,- Kč!

 ♦ 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.

 ♦ Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel.: 608 065 337

 ♦ Hledám pronájem bytu větší 2+1 nebo 3+1 na  Ptačině, 
od července – srpna. Tel: 720 113 713, po 17 h.

 ♦ Hledám k dlouhodobému pronájmu garáž v Adamově. Mo-
bil: 737 291 007

 ♦ Pronajmu garáž pod ulicí Údolní na Ptačině. 1000 Kč měsíč-
ně. Tel: 723150890

 ♦ Koupíme byt 2+1/3+1 v Adamově. Tel. 735 135 851

 ♦ Hledám ke koupi byt Adamov, Blansko. Tel. 737 309 875

 ♦ Vyměníme kompletně zrekonstruovaný přízemní byt 2+1 
(plocha bytu 55,5 m2, plocha sklepů 7,0 m2) v  OV na  ulici 
Údolní za byt či RD 3+1 nebo 4+1 na Ptačině nebo Kolonce. 
Doplatek možný. Kontakt: 721 707 459.

 ♦ Prodám dvě nové nádoby o obsahu 1m3 vhodné na zahrád-
ku. Plastová nádoba je na  paletě v  kovové kleci. Vhodná 
i pro zachytávání dešťovky. Tel. 777 041 491
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www.realityhynstova.cz

S ME TAN OVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

Jsem 
tu pro Vás

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      +420 775 582 092

Spojte se 
s realitním specialistou 
(13 let praxe)

Přečtěte si doporučení 
k uspíšení prodeje 
Vaší nemovitosti. 

Více info na: https://
www.realityhynstova.
cz/realitni-info

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 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 31.5.2019 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 služeb internetu !!!

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. Rozšiřuje-
me 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.  NOVĚ SMART TELEVIZE HISENSE 2016+.


