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Základní škola a mateřská škola Adamov 
 

Vás zve na 
 

XXI. ŠKOLNÍ PLES 
 

Koná se v sobotu  29. 2. 2020 
v prostorách MKS Adamov. 

 
Začátek ve 20:00 hodin. 

 
K tanci a poslechu hraje 
TOM – SAWYER BAND 

 
Občerstvení a tombola zajištěna 

 
 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
 

 
 

Předprodej vstupenek na sekretariátu ZŠ Komenského 4. 
Vstup jen ve společenském oděvu. 
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

Ne 2.2.2020 16:00 Hokej muži: HC Veverská Bítýška - Spartak Adamov, z.s. Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

Čt 6.2.2020 09:00 Dopoledne s pohádkou: Rytíř s rýmou zatočil! MKS Adamov

Čt 6.2.2020 16:00 Dětský karneval Městský klub mládeže

Po 10.2.2020 17:30 Přednáška JUDr. Navrátila - Praktické právní rady k prodeji MKS Adamov

St 12.2.2020 15:30 Turnaj ve florbalu Městský klub mládeže

Čt 13.2.2020 MOBILNÍ PLANETÁRIUM MKS Adamov

Pá 14.2.2020 16:00 Valentýnské tvoření Městský klub mládeže

Pá 14.2.2020 18:00 Zájezd do MdB - muzikál RÁJ MKS Adamov

So 15.2.2020 08:40 Vycházka na Ostrou horku Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Čt 20.2.2020 17:00 Pořad s Pavlem Novým - S VÁMI MĚ BAVÍ SVĚT MKS Adamov

Po 24.2.2020 17:30 Zájezd do kina Blansko - PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST MKS Adamov

Pá 28.2.2020 09:30 Dopoledne s pohádkou: Tetiny v kuchyni MKS Adamov

So 29.2.2020 20:00 XXI. ŠKOLNÍ PLES ZŠ a MŠ Adamov

So 29.2.2020 08:40 Vycházka Kohoutovická baba Spartak Adamov, z.s. - oddíl turistiky

Ne 8.3.2020 17:00 Zájezd - DÁMA S KAMÉLIEMI MKS Adamov

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.

43. kolo, ne 2. 2.  HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 16:00
44. kolo, st 12. 2.  HC Kometa Brno - HC VÍTKOVICE RIDERA 18:00
45. kolo, pá 14. 2.  HC Energie K. Vary - HC Kometa Brno 17:30
46. kolo, út 18. 2.  HC Kometa Brno - Mountfield HK 18:00
47. kolo, so 22. 2.  PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 15:00
48. kolo, ne 23. 2.  HC Kometa Brno - HC Olomouc 15:00
49. kolo, pá 28. 2.  HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 18:00

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva 
města Adamova
Na 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 
11. 12. 2019 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí 
zápis z 8. jednání Finančního výboru, které se konalo dne 9. 

12. 2019, a 5. jednání Kontrolního výboru, které se konalo dne 
18. 11. 2019.
Mezi Městem Adamov a  Římskokatolickou farností Adamov 
byla uzavřena Směnná smlouva, která se týká směny pozem-
ků p. č. 235/1 v k. ú. a obci Adamov za p. č. 237/14 a p. č. 237/16 
v k. ú. a obci Adamov.
Byly uzavřeny dohody o provedení práce mezi Městem Ada-
mov a  PhDr.  Jaroslavem Budišem a  RNDr.  Karlem Truhlářem 
pro rok 2020.
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Zastupitelstvo města Adamov schválilo obecně závazné vy-
hlášky města Adamova č. 4/2019 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, č. 5/2019 o místním 
poplatku ze psů, č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřej-
ného prostranství, č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného 
a č. 8/2019, o místním poplatku z pobytu.
Mezi Městem Adamov a MUDr. Pavlem Martincem a Mgr. Ka-
teřinou Martincovou byla uzavřena kupní smlouva o  prodeji 
části pozemku p. č. 75/1 v k. ú. a obci Adamov.
Na závěr bylo schváleno rozpočtové opatření č. 12/2019 a Roz-
počtové provizorium na období leden–únor 2020.

Z jednání Rady města 
Adamova
Na  22. schůzi Rady města Adamova konané dne 4. 12. 
2019 Rada města Adamova vzala na vědomí zápis ze 12. zase-
dání Kulturně informační komise, které se konalo 19. 11. 2019, 
zápis z 6. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 28. 
11. 2019, a ze 4. schůze likvidační komise, která se konala dne 
21. 11. 2019.
S Tělocvičnou jednotou Sokol Adamov byla uzavřena smlouva 
o výpůjčce nemovité věci.
Rada města Adamova dále schválila vzor Dodatku Smlouvy 
o nájmu bytu a vzor Dodatku Smlouvy o nájmu bytu zvláštní-
ho určení na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.
Byla schválena Příloha č. 8 k vnitřnímu předpisu č. 10/2011 Pra-
vidla pro zajištění přístupu k informacím – Sazebník úhrad ná-
kladů spojených s  poskytováním informací platný do  31. 12. 
2020.
Ke dni 4. 12. 2019 byla do předsednictví komise MHD a komise 
pro přidělování bytů s přijatou dlouhodobou zálohou na ná-
jemné jmenována paní Renata Smítalová.
Rada města Adamova vzala na  vědomí provedenou revizi 
Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí k  1. 1. 2020 
a jejich aplikaci a naplnění na Městském úřadě Adamov.
Na rok 2020 byly schváleny termíny svatebních obřadů, sou-
časně byla obřadní síň Městského úřadu Adamov schválena 
jako úředně určenou místností pro konání svatebních obřadů.
Byly schváleny rozpočty na  rok 2020 Městskému kulturnímu 
středisku Adamov, příspěvkové organizaci, a  Základní škole 
a mateřské škole Adamov, příspěvkové organizaci, a následně 
byly schváleny střednědobé výhledy rozpočtů na  roky 2021 
a 2022 pro tyto organizace.
Na  závěr byl schválen program 9. zasedání Zastupitelstva 
města Adamova. 
Na 23. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 12. 
2019 Rada města Adamova uzavřela Dohodu o zrušení věcné-
ho břemene mezi Městem Adamov a MUDr. Alžbětou Martin-
covou.
Dále byl schválen vnitřní předpis „Vnitřní pravidla pro posky-
tování Pečovatelské služby města Adamova“ s účinností od 1. 
1. 2020.
Rada města Adamova schválila poskytnutí věcných darů 
v rámci akce organizované Sportovní komisí 2018–2022 s ná-
zvem „Sportovec 2019“ a akce spoluorganizované Komisí pod-
pory komunitního života s  názvem „Dětský sportovní den – 
halové turnaje mládeže“.

Byl schválen Dodatek č. 3 k vnitřnímu předpisu č. 3/2017 Sys-
tematizace pracovních míst Městského úřadu Adamov a Měst-
ské policie Adamov.
Se společností E.ON Distribuce, a.s. byly uzavřeny smlouvy 
o zřízení věcných břemen na akce „Adamov - obnova NN, Ko-
menského“, „Adamov – úprava DS, vodojem Horka“ a  „Ada-
mov – úprava DS, Pozorský“.
Dále byl schválen Dodatek č. 3. Smlouvy č. 01/2017/O O zajiš-
tění Městské hromadné dopravy v Adamově (víkendové spoje) 
a Dodatek č. 9 Smlouvy č. 01/2014/O O zajištění Městské hro-
madné dopravy v Adamově.
Rada města Adamova vzala na vědomí změnu rozpisu rozpoč-
tu č. 13/2019 a následně schválila položkové znění Rozpočto-
vého opatření č. 12/2019.
Na závěr byl se společností Adavak, s.r.o. uzavřen Dodatek č. 
10 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie.
Na 24. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 12. 
2019 Rada města Adamova schválila příplatek za vedení ředi-
telce ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizace, a to s účinnos-
tí od 1. 1. 2020.

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 7. 1. 2020 Leopold Pilař, 84 roky
 13. 1. 2020 Jarmila Vrtělová, 85 roků
 15. 1. 2020 Marie Oujeská, 87 roků
 15. 1. 2020 Jaroslav Sehnal, 90 roků
 17. 1. 2020 Jitka Slámová, 70 roků
 22. 1. 2020 Marie Rerychová, 86 roků
 23. 1. 2020 Bedřich Hájek, 87 roků
 23. 1. 2020 Jan Ludvík, 80 roků
 23. 1. 2020 Ladislav Burian, 70 roků
 24. 1. 2020 Drahomíra Nečasová, 87 roků
 29. 1. 2020 Jiří Mikula, 93 roky
 29. 1. 2020 Ing. František Novák, 87 roků
 29. 1. 2020 Marie Kučerová, 70 roků

Úmrtí
 6. 1. 2020 Božena Braunerová, 85 roků
 8. 1. 2020 Jindřiška Turková, 83 roky 

Ze svodky událostí MP
Vybrané události z listopadu a prosince 2019 konkrétně:

 ♦ Na služebnu MP Adamov se dostavila žena, která si stěžo-
vala na hluk pronikající do jejího bytu od sousedů. Žena se dle 
svých slov snažila se sousedy předem domluvit a věc vyřešit, 
avšak bezúspěšně. Proto kontaktovala strážníky MP Adamov 
s  oznámením přestupku tzv. rušení nočního klidu. Strážníci 
věc zadokumentovali a dotyčné osoby požádali o podání vy-
světlení. Na místě bylo zjištěno, že situace není nikterak jed-
noduchá, jelikož se nejedná o řekněme klasický případ rušení 
nočního klidu. Na situaci má vliv mnoho faktorů jako stavební 
uspořádání bytového domu apod. Celá situace byla nakonec 
postoupena správnímu orgánu pro projednávání přestupků 
MěÚ Adamov. 

 ♦ Při hlídkové činnosti na  ul. Komenského zaslechl strážník 
křik ženy z  jednoho  bytu na  ul. Komenského. Strážník tedy 
ihned začal prověřovat, jestli někdo nepotřebuje pomoct a za-
nedlouho zjistil, že zřejmě došlo k hádce mezi mužem a ženou. 
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Žena byla z této situace roztřesena, ale zároveň odmítala po-
dat vysvětlení s odkazem na její právo odmítnout podání vy-
světlení. Strážník tedy dohlédnul na to, aby žena mohla bez-
pečně opustit byt se svým rodinným příslušníkem, který byl 
na místo přivolán. Žena byla poučena, že se může na strážníky 
MP Adamov kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc nebo k nahlá-
šení protiprávního jednání. 

 ♦ Strážníkům bylo oznámeno, že v jednom z bytů v Adamově 
je uvnitř uzavřena starší žena a  její rodinní příslušníci se ne-
mohou dostat dovnitř. Je nebezpečí, že žena může být zraně-
na. Strážníci se dostavili na místo, kde se pokoušeli dotazem 
přes dveře zkontaktovat se ženou uvnitř, čímž zjistili, že žena 
je zraněná a  nemůže se dostat ke  dveřím. Na  místo byli při-
voláni členové HZS i JSDH Adamov. Před příjezdem složek IZS 
však strážníci provedli násilné otevření dveří z důvodu ohrože-
ní bezpečnosti ženy v bytě. Po otevření bytu bylo zjištěno, že 
žena upadla na zem a způsobila si zranění. Na místo přivolána 
ZZS, která ženu převezla k ošetření. 

 ♦ K neshodám mezi sousedy byli přivoláni strážníci na ul. Ko-
menského, kdy se muži a  jeho ženě nelíbilo to, že v soused-
ním  bytě dochází dlouhodobě k  hluku z  prováděné rekon-
strukce. Již v minulosti mělo docházet k nějakým neshodám. 
Tuto situaci se však muž a žena vydali řešit tak, že měli svým 
jednáním údajně způsobit škodu na  dveřích oznamovatelky. 
Oznamovatelka i druhá strana sporu, si dále stěžovali na to, že 
byli hrubě uraženi na cti. Strážníci požádali obě strany sporu 
o podání vysvětlení, dále zajistili fotodokumentaci poškození 
dveří a požádali o podání vysvětlení případné svědky události. 
Celá věc byla poté postoupena k projednání správnímu orgá-
nu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov. 
- Podobné oznámení řeší strážníci i v bytovém domě na ul. Ro-
novská, kdy má také docházet ke sporům mezi sousedy v sou-
vislosti s hlukem. Věc zatím prověřují strážníci MP Adamov. 

Mgr. Vítězslav Červený, vedoucí strážník MP Adamov

Plán svozu odpadů
Svoz odpadů bude v r. 2020 probíhat dle 
následujícího plánu:
 • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz),
 • papír – pondělí (týdenní svoz),
 • plast – úterý (týdenní svoz),

 • sklo – 9. 1., 19. 2., 1. 4., 13. 5., 24. 6., 5. 8., 16. 9., 11. 11. 
a 9. 12.

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci 
svozu v náhradním termínu.
Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozdě-
ji v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci 
a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.

Nádoby na kovový odpad
V letošním roce bylo nově přidáno 8 ks nádob pro sběr drob-
ného kovového odpadu. Tyto nádoby jsou umístěny na sběr-
ných místech na ulici P. Jilemnického 2, 4, 6, Opletalova 38a, b, 
Družstevní 2, 3, Sadová 17, 19, 21, Komenského 6, Komenské-
ho 21, 23, Komenského 3, 5 a Osvobození 11. Na přelomu jara 
a  léta je plánován nákup a rozmístění nových nádob do dal-
ších lokalit po městě.
Do  těchto nádob je možné vhazovat plechovky od  potravin 
a  nápojů, hliníkové tácky, alobal a  ostatní kovové předměty 
z  domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin 
a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deo-
doranty, pěny na holení atp.). Tyto kontejnery jsou vyváženy 
dle naplněnosti.
Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběro-
vého dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.

Nádoby na oleje a tuky
Od  1. 1. 2020 je pro obce povinnost třídit jedlé oleje a  tuky. 
Na podzim bylo v Adamově rozmístěno 14 nádob na oleje a tuky 
na těchto ulicích: Ronovská, Neumannova, Opletalova, Tererova, 
Družstevní, P.  Jilemnického (2 nádoby), Fibichova, Sadová, Ko-
menského (2 nádoby), Osvobození, Pod Horkou a Plotní.
Do  kontejnerů je možné v  PET lahvích a  dalších uzavřených 
plastových nádobách odkládat pouze použité tuky a  oleje 
z  domácností. Nepatří do  nich technické oleje (převodové, 
motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby o ob-
sahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením proti plnému ote-
vření víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu je 
obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci. 
Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.
Prosíme občany, aby nádoby na tříděný odpad využívali v co 
největší možné míře. V  případě potřeby mohou být nádoby 
umístěny na další sběrná místa.

Děkujeme za spolupráci.
Odbor správy majetku města

Události ve městě
Poděkování
Tak jako již tradičně proběhla začátkem měsíce ledna 2020 
i v Adamově Tříkrálová sbírka, kdy bylo možno do 10 poklad-
niček přispět libovolnou finanční částkou. Oblastní charita 
Blansko děkuje všem lidem, štědrým dárcům, kteří přispěli ja-
koukoliv finanční částkou v rámci Tříkrálové sbírky. Bez dárců 
by sbírka nemohla být. Velký dík pak patří i tříkrálovým koled-
níkům, kteří se v zimním sychravém počasí vypravili koledovat 
do adamovských ulic. Výtěžek z TKS se v Adamově každoročně 
pravidelně navyšuje, což naznačuje, že je zde mnoho lidí, kte-
rým není lhostejná nepříznivá či složitá situace druhých lidí.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2020 z vybraných finančních pro-
středků je jejich využití na podporu těchto vybraných projek-
tů:
 • podpora Mobilního hospice svatého Martina
 • charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v  regionu 
ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
 • podpora rodin s dětmi v nouzi
 • pomoc seniorům a zdravotně postiženým
 • rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

Celkem bylo v Adamově letos vybráno 56 934,- Kč. 

Ještě jednou všem děkujeme.

Víš, kam co patří?
Vyhodit rozbitou ledničku nebo pračku k  popelnici by vás asi nenapadlo. Když 
doslouží, odvezete je rovnou do sběrného dvora. Do směsného odpadu ale nepatří 
ani malé domácí elektrospotřebiče nebo úsporné žárovky. I  ty je potřeba vytřídit 
a předat na místo zpětného odběru. 
Znovu využít je možné téměř všechny materiály, ze kterých jsou elektrozařízení 
vyrobena – například kovy, sklo a plasty. Některá elektrozařízení obsahují i škodlivé 
látky, které díky recyklaci neuniknou do přírody. 

Spoj spotřebiče a světelné zdroje se správnou sběrnou nádobou 
společnosti EKOLAMP. Vyber, co patří do kontejnerů na světelné zdroje 

a co do sběrného vaku na malé elektro.

Správné řešení: 
Do sběrného vaku patří vrtačka, žehlička, lampička, ruční svítilna, robot, rádio, fén, rychlovarná konvice, mikrovlnná 
trouba, vysavač a šicí stroj. Vše ostatní (světelné zdroje) patří do kontejnerů.
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trouba, vysavač a šicí stroj. Vše ostatní (světelné zdroje) patří do kontejnerů.
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Jeskynní pohár
Do  fotografické soutěže s  názvem Jeskynní pohár 2020 se 
mohou přihlásit všichni obyvatelé našeho regionu, kteří dispo-
nují kvalitními záběry zdejších turisticky atraktivních míst, příp. 
akcí, které se v našem okolí realizují (jeskyně, kulturní a tech-
nické památky, přírodní zajímavosti, zajímavosti z ubytovacích 
a stravovacích zařízení, momentky ze společenských a sportov-
ních akcí apod.). Stačí poslat 1 – 3 fotografie pořízené v  regi-
onu Moravský kras a okolí, společně s přihláškou na mailovou 
adresu ctyrlistekBK@seznam.cz (od 20. 1. – 19. 3. 2020). Pokud 
jde o konkrétní obsah snímku, téma je volné. 17. března pak bu-
dou slavnostně vyhlášeni a oceněni autoři tří nejúspěšnějších 
fotografií, které vybere komise složená z pořadatele, odborné 
i laické veřejnosti a města Blanska, které nad projektem převza-
lo záštitu. Podrobnosti o soutěži a registrační formulář najdete 
na  https://www.cergas-bk.cz/aktivity-skoly/soutezni-festival-
-blanensky-ctyrlistek.

Za hlavního pořadatele – Střední školu cestovního ruchu 
a gastronomie, s.r.o. Blansko Martin Jaglář, manažer soutěže

ŠLP Křtiny informuje
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě, která se nevyhnula ani Ar-
boretu Řícmanice, musíme bohužel z bezpečnostních důvodů 
zrušit letošní Den otevřených dveří plánovaný na 22. 2. 2020.  

V arboretu probíhají těžební práce, které díky teplému poča-
sí pravděpodobně nebudou ukončeny před chystaným ter-
mínem otevření. Věříme, že nám i  v  dalších letech věnujete 
svoji přízeň a zájem. O případných dalších akcích Vás budeme 
s předstihem informovat.

ZŠ a MŠ informuje
Termíny zápisů:
k předškolnímu vzdělávání:
4. května 2020 od 10:00 do 16:00 v budově MŠ Jilemnického 1
4. května 2020 od 10:00 do 16:00 v budově MŠ Komenského 6

k povinné školní docházce:
1. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 v budově ZŠ Ronovská 12
2. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 v budově ZŠ Komenského 4

Provoz mateřských škol v Adamově v průběhu měsíce 
července a srpna 2020 (hlavní prázdniny) takto: 
MŠ provoz UZAvření

Komenského 6
1. 7. – 17. 7. 2020  
17. 8. – 31. 8. 2020

20. 7. – 14. 8. 2020

Komenského 4
1. 7. – 31. 8. 2020  
provozní důvody

Jilemnického 1
1. 7. – 31. 8. 2020  
rekonstrukce budovy

Kultura

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

AKCE NA ÚNOR:
Pátek 6. 2. 2020
DĚTSKÝ KARNEVAL
Od 16:00 hodin v prostorách Městského klubu mládeže. Pro-
gram: promenáda masek, veselé soutěže, dětská diskotéka, 
odměny.

Středa 12. 2. 2020
TURNAJ VE FLORBALU
Turnaj pro všechny věkové kategorie. Soutěžíme o  malé od-
měny. Začátek v 15:30 hod.

Pátek 14. 2. 2020
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Budeme vyrábět valentýnská přáníčka a drobné dárečky pro 
radost a  z  lásky. S  sebou si přineste různé ozdobné stužky. 
Od 16:00–19:00 hod.

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 únor 2020
Týden od 3.2. do 7.2.2020 - Jak se chovat, když nás 
někdo obtěžuje, nebo jsme svědky takového chování. 
 - co to je být obtěžován
 - jak bychom se měli zachovat, pokud se nám to stane
 - čeho bychom si měli všímat
 - 5. 2. 2020 – terén, více info na fb a v zařízení.

Týden od 10. 2. do 14.2.2020 - Svátek Valentýna. 
 - povíme si, kde se tento svátek vzal
 - odkdy se slaví u nás
 - výroba přání z papíru, korálek a dalších technik
 - 12. 2. 2020 - terén více info na fb a v zařízení.

Týden od 10. 2. do 14. 2. 2020 - Příjímací zkoušky, 
přihlášky na střední školy a učební obory
 - připomene důležité termíny
 - jak je zvládnout bez velkého stresu
 - co dělat, když je nezvládnu
 - co budu s sebou potřebovat

 - 19. 2. 2020 – terén, více info na fb a v zařízení.
Týden od 17. 2. do 21. 2. 2020 - Masopust
 - masopust - jaké tradice ho provází - výroba masky 

k masopustu - příprava koblih - co jsou ostatky
 - 26. 2. 2020 – terén, více info na fb a v zařízení.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.



7

MKM
Vás zve na

který se bude konat 6. 2. 2020 od 16:00
v prostorách Městského klubu mládeže

můžete se těšit na promenádu masek,
veselé soutěže, dětskou diskotéku a odměny...
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vzpomínka

Poděkování
Chtěl bych tímto velice poděkovat za  včasný, profesionální 
a  obětavý zásah členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Adamova při autonehodě dne 19. prosince 2019.

Bednářovi

Hromnice
Na Hromnice, 40 dnů po narození Ježíše Krista, připadá v cír-
kevním kalendáři svátek Uvedení Páně do  chrámu. Když Je-
žíšově matce skončilo šestinedělí a zároveň doba, po kterou 
byla matka považována za nečistou, musela podle židovské-
ho zákona přinést oběť za  očištění. Obětním darem byl pár 
hrdliček nebo beránek a  holoubě. Panna Maria s  Josefem 
přinesli Ježíše do  jeruzalémského chrámu, aby ho zasvětili 
Bohu. Potkali zde starce Simeona a  prorokyni Annu (podle 
toho je také název svátku Hypapanté = setkání), kteří v dítě-
ti poznali slíbeného Mesiáše, který se měl stát „světlem pro 
všechny národy“.
Na památku této události se v kostelech 2. února žehná světlo 
a světí voskové svíčky = hromničky. Hořící svíce symbolizuje 
Krista, protože „sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo“. 
Dříve se hromničky zapalovaly při bouři a  stavěly se na  stůl 
nebo okno, aby ochránily dům před blesky. Věřilo se, že světlo 
hromniček je zázračné, a proto se dávaly do rukou nebožtíka 
do rakve, aby jejich světlo svítilo duši cestou do nebe.
V dávných dobách se ženám tento den zakazovalo šít, proto-
že jehla podle pověr přitahovala blesky. Bývalo zvykem vyorat 
první brázdu a  světily se studánky. K  tomuto svátku se váže 
řada pranostik a pořekadel. Například pokud bylo jasno, zima 
měla trvat ještě dalších 6 týdnů, pokud ale sněžilo, očekával se 
rychlý nástup jara.
Mimo to se 2. února slaví Světový den zasvěcených osob jako 
díkůvzdání za  povolání k  zasvěcenému životu (tj. řeholníci 
a řeholnice).

„Neplačte, ach, hlavně 
neplačte, když na mě 

budete myslet.
Buďte vděční za ty 

krásné roky.
Dala jsem vám všechnu 

svou lásku a všechno 
své přátelství.

Můžete si domyslet, jaké 
štěstí jste mi přinesli.
Děkuji vám za lásku, 
kterou mi každý z vás 
na zemi projevoval.“

Dne 7. února 2020 to bude 
1 rok, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná 
manželka, maminka a  ba-
bička, paní Soňa Charvá-
tová. Všichni, kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí 
tichou vzpomínku.

Manžel Antonín 
a syn Tomáš.

Dne 13. února 2020 si při-
pomeneme první smutné 
výročí úmrtí naší milované 
maminky, babičky, sestry, 
švagrové a tety, paní Blan-
ky Drexlerové.

S láskou stále vzpomínají 
dcera a sestra s rodinami.

Dne 20. 2. 2020 tomu bude 
5 let, co nás opustil pan 
Vlastimil Češka.
Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

S láskou vzpomíná 
manželka a celá rodina.

Dne 20. ledna 2020 by oslavila 70 let naše milovaná Květoslava 
Kubcová, manželka, maminka, babička a kamarádka.

S láskou navždy vzpomínají manžel Zdeněk, 
dcera Renáta a syn David s rodinami.

Dne 21. února uplyne 5 let 
od  úmrtí paní Marty Vacko-
vé.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomínají dcery 
s rodinami a syn.

Dne 29. února uplynou 4 
roky, co nás opustil náš milo-
vaný manžel, tatínek a děde-
ček Stanislav Trnčák.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou vzpomíná 
manželka a synové.
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Pozvánka na výstavu 
PLENÉR – obrazy z mezinárodních 
sympozií
MKS – Historicko-vlastivědný kroužek připravil 
na  únor ve  výstavní síni Společenského centra 
MKS v  Adamově poutavou výtvarnou výstavu. 
Jsou to práce účastníků sympozií Plenér 
„Venkov“ z let 2008–2016. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v  neděli 9. února v  15:00 hodin. 
Výstavu uvede Kateřina Profousová a  Jaroslav 
Budiš. K  návštěvě jste zváni od  9. 2. do  18. 2. 
2020, a  to v  pondělí – pátek od  14:00 do  17:00 
hodin, v neděli 14:30 – 17:00 hodin. V sobotu je 
zavřeno.
Plenér pro mladé umělce - studenty a absolven-
ty vysokých škol a  akademií umění – pořádal 
spolek Plenér Venkov 8 let. Hlavní organizátor-
ka sympozií Kateřina Profousová uvedla: „Chtě-

li jsme dát mladým lidem, nejen z  Ukrajiny, možnost zažít 
nové podněty k tvorbě a inspiraci a také příležitost seznámit 
se s mladými českými umělci. Plenér „Venkov“ není jen malba 
v  krajině, část pobytu mladí lidé opravdu trávili na  venkově, 
bydleli ve starém statku, kde je spousta příležitostí k malbě zá-
tiší, krajiny, obrazové kompozice a abstraktní malby, ale také 
měli mít spoustu času se navzájem dobře poznat a  debato-
vat nejen o umění. Všichni spolu vařili, stolovali, trávili večery 
v ateliéru - velké místnosti, kde byla první škola v obci, ale také 
hospoda, nebo venku u ohně. V Praze měli možnost setkat se 
se starým i současným uměním, ale navštívili jazzový koncert 
nebo divadelní představení či jiné akce.“
Obrazy, které vznikly na Plenéru, zůstaly k dispozici pro výsta-
vy. Pro mladé umělce je to skvělá příležitost ukázat jejich prá-
ce v mezinárodním prostředí.
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Na únor jsme připravili…
 Î 1. února 2020 

ZÁJEZD DO PRAHY na muzikály
Velkovýpravná muzikálová show ČARODĚJKA (v  originále 
WICKED), doprovázená živým orchestrem, plná nádherných 
melodií, čar a kouzel, protkaná svižným humorem, vtáhne di-
váky do děje hned při prvních elektrizujících tónech předehry 
a nepustí je až do posledního okamžiku představení z napětí.
Obyvatelé země Oz se radují a oslavují smrt Elphaby, Zlé čaro-
dějky ze Západu. Přilétá také Dobrá čarodějka z Jihu Galinda 
a začíná přítomným Ozanům vyprávět svůj dávný příběh…
Divadlo GoJa Music Hall od 14 hodin
Osm let po premiéře fenoménu jménem Osmý světadíl přichá-
zí druhý muzikál se slavnými písněmi legendární skupiny Elán 
Voda nad vodou. Těšit se můžete na nový příběh s novými hr-
diny, na  emoce, lásku a  dynamickou výpravnou podívanou. 
Podobně jako v Osmém světadílu půjde o parafrázi na velké 
klasické literární dílo posunuté do současné doby. Nový muzi-
kál Elánů bude zkrátka opět „velkým plátnem“.
Z ohromného množství hitů Elánů v představení zazní napří-
klad Čaba neblázni, Sestrička z Kramárov, Si kočka, Tanečnice 
z Lúčnice, Nie sme zlí, Fero, titulní Voda čo ma drží nad vodou 
a řada dalších. 
Divadlo Kalich  ve 14:30 hodin

 Î 6. února 2020
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: 
RYTÍŘ S RÝMOU ZATOČIL!
Společenské centrum MKS Adamov (Horka), Komenského 6 
v 9:00 hodin
Z  hlediska medicínského se rýma jeví jako banální věc, ale 
ve  skutečnosti neexistuje nic otravnějšího. Neustále máme 
ucpaný nos a  musíme dýchat jedině pusou! Naštěstí Diva-
dlo Koráb ví, jak se útočí na bacily rýmy. A taky vám to pěk-
ně po jednotlivých krocích předvede. V deseti pohotovostních 
radách Rytíře z Nosu se dozvíte, jak rýmu porazit.
Účinkuje: Divadlo Koráb

 Î 9. února 2020
VERNISÁŽ VÝSTAVY – OBRAZY ÚČASTNÍKŮ 
SYMPOZIÍ PLENÉR VENKOV 2008 – 2016
Společenské centrum MKS Adamov (Horka), Komenského 6 
v 15:00 hodin

Přijměte pozvání na vernisáž únorové výstavy, která se koná  
9. února 2020 v 15 hodin ve Společenském centru MKS Ada-
mov (na Horce), Komenského 6.
Výstava potrvá do 18. února 2020 včetně a je přístupná v pra-
covních dnech v  době od  14:00 do  17:00 hodin, v  neděli 
od 14:30 do 17:00 hodin. Návštěvu výstavy v jiném čase je nut-
no domluvit předem na telefonu 607 518 104.

 Î 10. února 2020
Salonek Městského kulturního střediska Adamov 
(Ptačina), Opletalova 22 v 17:30 hodin
PŘEDNÁŠKA JUDR. JIŘÍHO NAVRÁTILA 
NA TÉMA: PRAKTICKÉ PRÁVNÍ RADY 
K PRODEJI V OBCHODĚ I MIMO PRODEJNU
Na základě zkušeností návštěvníků U3V jsme pozvali na před-
nášku, kde bude prostor i na vaše dotazy, zkušeného advokáta 
působícího nejen v Brně. Na programu je problematika prode-
je v obchodě (povinnosti prodejny při vstupu do prodejny, po-
vinnosti týkající se označování zboží, včetně označování zbo-
ží cenami, placení, předání, dodání a reklamace zboží, záruční 
a pozáruční opravy), internetový a podomní prodej.
Vstupné dobrovolné.

 Î 14. února 2020
ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA 
BRNO NA MUZIKÁL „RÁJ“
Městské divadlo Brno, hudební scéna
Existuje jedna nádherná myšlenka, která uvádí, že jedinou 
možností, jak se domluvit s bytostmi, které nás navštíví z ves-
míru, bude hudba. Úžasná představa… Volně na sebe nava-
zující trilogie hudebního skladatele Zdenka Merty a libretisty 
a  režiséra Stanislava Moši, obnášející tři díly – Peklo, Očistec 
a Ráj, bude završena příběhem z blízké budoucnosti. Oba au-
toři (kromě muzikálové féerie Sny svatojánských nocí) stavě-
li vždy na  svých originálních příbězích, které měly za  hlavní 
téma v různých podobách nejmocnější lidský fenomén – lás-
ku. A nebude tomu jinak ani v tomto strhujícím příběhu velké 
lásky, v němž náš svět ovládnou dva nelidské fenomény – no-
vodobé technologie a záhadná mimozemská civilizace, která 
se v našem světě orientuje pouze za pomoci námi vytvořené 
umělé inteligence – tedy počítačů.
Hlavní lidskou postavou příběhu, který se odehrává čtyřicet let 
poté, co na naší zemi došlo k záhadné katastrofě a lidstvo se 
ve svém vývoji ocitlo celá staletí zpět, je Ruden, zestárlý muž, 
kdysi brilantní klavírní virtuóz, který se potkává s  chlapcem, 
jenž v troskách města náhodou objeví funkční klavír. Chlapec, 
nesoucí jméno Malej, se do toho záhadného nástroje zamiluje 
a s nadšením i s velkou Rudenovou pomocí se jej v průběhu 
svého dospívání naučí ovládat. A není mezi mladými sám, kdo 
svůj talent zúročí v  umění, jež nás lidi od  nepaměti fascinu-
je. Malej je uhranut krásou a uměním mladinké tanečnice Oré. 
Jejich láska je však ve světě, který je zničen roboty a čím dál 
víc ovládán mimozemskou civilizací, téměř nemožná. Avšak… 
ale to už bychom z původního příběhu prozradili více, než by 
bylo vhodné.
Začátek v 18:00 hodin 

 Î 17. února 2020
POJĎTE VŠICHNI, BUDEME SI HRÁT…
Společenské centrum MKS Adamov (Horka), Komenského 6 
ve 14:30 hodin

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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Pod novým názvem se skrývá vám dobře známé posezení 
u kávy spojené s hraním a soutěžením v různých oblastech. 

 Î 24. února 2020
ZÁJEZD DO KINA BLANSKO NA NOVÝ 
ČESKÝ FILM: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Kino Blansko od 17:30 hodin 
Petra Hřebíčková, Eliška Balzerová, Tatiana Dyková, Ľuboš Kos-
telný, Marián Mitaš, Janko Popovič Volarič, Branislav Trifuno-
vič, Predrag ‚Miki‘ Manojlovič, Valentýna Bečková 
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se 
skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou 
(Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama. 
Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctile-
tý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene 
seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović 
Volarić), pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý 
nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysně-
ný ráj… I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlu-
jícího podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) a jeho 
dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je 
téměř idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem 
Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla zvyklá po-
máhat s výchovou vnučky. Nyní Eva zjišťuje, že musí najít jiný 
smysl života, aby se cítila šťastná. Seznámení s  šarmantním 
hudebníkem (Predrag Manojlović) by mohlo znamenat nový 
začátek.
Přihlášky na telefonu: 607 518 104 nebo e-mailu mks mks-ada-
mov.cz
Cena zájezdu: 120 Kč

 Î 28. února 2020
Sál Městského kulturního střediska Adamov (Ptačina), 
Opletalova 22 v 9:30 hodin
DOPOLEDNE S POHÁDKOU: TETINY V KUCHYNI
Brněnské písničkové tetiny Matylda a  Klotylda přijedou 
za dětmi s pořadem, ve kterém se zpívá o jídle, vaření a všem, 
co ke kuchyni patří. Děti se zapojí aktivně do pohádek Král ze-
leniny a O Koblížkovi. 
Vstupné 45 Kč

Pozvánky do divadla…
Bližší informace k připravovaným zájezdům do divadel najde-
te na plakátech na výlepových plochách, na webu MKS a po-
stupně i na facebooku MKS.

 • 14. 2. 2020 Městské divadlo Brno muzikál RÁJ
 • 8. 3. 2020 Janáčkovo divadlo Brno balet DÁMA S KAMÉLIEMI
 • 19. 3. 2020 Divadlo na Orlí Brno opera FIGAROVA SVATBA
 • 31. 3. 2020 Městské divadlo Brno  muzikál GRAND HOTEL
 • 23. 4. 2020 Mahenovo divadlo Brno činohra LUCERNA

Zahajujeme volnočasé aktivity…
 • 5. února 2020 kurz jógy pod vedením Jiřího Beneše
 • 5. února 2020 „Hodinku pro zdraví“ pod vedením Lenky Pod-
rabské
 • 24. února 2020 kurz pilátes pod vedením Lucie Budišové

Přihlášky a bližší informace na č.t. 607 518 104 nebo e-mailu 
mks@mks-adamov.cz

Salonek dětských 
adamovských umělců
je tradiční březnovou výstavou, které předchází soutěžní část 
této akce. Pro děti všech věkových kategorií ji připravuje Měst-
ské kulturní středisko v  Adamově ve  spolupráci s  vedením 
města, místními firmami a v neposlední řadě za podpory se-
nátorky Ing. Jaromíry Vítkové každoročně. Jinak tomu nebude 
ani v letošním roce. Proto s předstihem představujeme motto 
letošního ročníku: 

Pohádky včera a dnes…
Pohádky máme rádi všichni, někdo se raději zaposlouchá 
do těch starých, dobře známých, jiní si v kině, televizi či diva-
dle vybírají pohádky nové, neznámé, současné. A tak mohou 
výtvarné práce představovat vaše oblíbené hrdiny v různých 
podobách – jako lidi, zvířátka, ale i oživlé věci. Začít s přípra-
vou soutěžních prací můžete už nyní, v březnovém Zpravodaji 
vám přineseme podrobnosti k průběhu letošního ročníku Sa-
lonku. Už teď ale víme, že vernisáž této výstavy se uskuteční 
v pátek 20. března 2020 v 17 hodin ve výstavní síni MKS Ada-
mov na Horce.

Letošní ples města Adamova
připravujeme na pátek 13. března t.r.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 17. února 2020 
v 8:00 hodin. 
Pište, volejte – těšíme se na vás.
č.t. 607 518 104, e-mail: mks@mks-adamov.cz

Ze školních tříd
na křídlech vánoc až 
do nového roku…
Poslední pátek před Vánoci se sportovní hala roztančila dět-
mi z Kola… Celý program se nesl ve stylu vánočních součas-
ných, ale i klasických skladeb. I když nezněly koledy, byl celý 
prostor protkán vánoční sváteční atmosférou. Malé děti tan-
čily o sněhulákovi, s rolničkami si hrály na koníčka a panenky 
připomínaly Ježíška. Z nebe padaly vločky a objevily se i křídla 

andělů. Vzpomínky na  ty, kteří už nemohou být s  námi, při-
nesla skladba od skupiny Mirai Anděl, za kterou nejstarší dívky 
sklidily velký potlesk. Dvě dívky Silvie Cinklová a Julie Blahová 
doplnily program a zahrály na zobcové flétny, kterou navště-
vují na adamovské a brněnské ZUŠ.
V  průběhu představení byla vyhlášena i  soutěž O  nejlepší 
cukroví, kterou letos vyhrála maminka Veronika Šindelářová. 
Rozdávaly se i blahopřání do nového roku „péefka“ vytvoře-
né dětmi z Kola. Finále patřilo choreografii se stejnojmenným 
názvem Křídla Vánoc na hudbu Antonia Vivaldiho z části jeho 
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cyklu Čtvero ročních období, Zima. Dívky tančily s obrovský-
mi svítícími křídly a krásnou atmosféru podkreslilo i to, že se 
prostor haly ponořil do tmy. Všichni ocenili jejich vystoupení 
velkým potleskem. Na závěr se k nim připojily i ostatní děti se 
svítícími baterkami a  společně zakončily celou předvánoční 
atmosféru. V podvečeru se rozdávaly i dárky a na nikoho z dětí 
se nezapomnělo. Na závěr si děti pozvaly i rodiče a zatančili si 
spolu píseň od slovenské zpěvačky Dominiky Mirgové Šťastné 
a veselé… 
Je mnoho lidí, kterým bych chtěla poděkovat… a oni to jistě 
ví… nejen jim, ale Vám všem přeji aktivní a úspěšný rok 2020.

Mgr. Kateřina Prudíková 
předsedkyně spolku

Fotografie a  videa Ladislav Lipka. Záznam a  foto najde-
te na You Tube a  rajce.idnes.cz. Více informací na webových 
a facebookových stránkách.

Lyžařský kurz Čenkovice
Již potřetí žáci z druhého stupně naší školy vyrazili na ly-
žařský kurz do Čenkovic. Na kurz jsme vyrazili v neděli 5. led-
na a i když jsme se trochu obávali, zda bude dostatek sněhu, 
Čenkovice nás přivítaly zasněženou krajinou. Nic tedy lyžař-
skému výcvikovému kurzu nestálo v cestě. I když se celý týden 
postupně oteplovalo a okolní stráně o sníh přicházely, na sjez-
dovkách ho bylo naštěstí dost. Strávili jsme v Čenkovicích pří-
jemný týden. Nechyběly ani večerní diskotéky, promítání fil-
mu, společné hraní karet a her. Týden utekl jako voda a v pátek 
nás čekal už jen úklid pokojů a cesta domů. 

Tak zase za rok, lýžaři!! Tým instruktorů ZŠ
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Preventivní program- Láska 
není páska
Dne 19. 11. jsme jeli s  devátou třídou do  Brna Bohunic, kde 
jsme se zúčastnili preventivního programu s  názvem Láska 
není páska.
Program byl zaměřený na  vysvětlení žákům, co je v  lásce 
dovoleno a  co v  lásce dovoleno není, především s  ohledem 
na věk člověka.
Na  začátku programu se hrály hry, které měly žáky uvolnit 
na jedné straně a na druhé straně je měly zbavit ostychu. 

Po hrách začal pravý program. Byl netradiční, protože lektoři 
použili k  výuce dramatickou výchovu. Lektoři žákům nazna-
čili tři opravdové příběhy. Žáci pak byli zapojeni pomocí dra-
matické výchovy do  děje a  společně vymýšleli, co se mohlo 
stát a jak se příběh vyvíjel. Zkusili si i opravdové divadlo, kdy 
vybraní žáci představili hlavní postavy příběhů a  někteří se 
dostali i k výslechu od spolužáků, aby se co nejvíce dozvěděli 
o příběhu. Na konci si pak probrali, co bylo na příběhu dobře 
a co bylo špatně. Lektor také žákům popsal příběh, jak se stal 
a jak dopadl. Díky zapojení žáků do celého programu, si žáci 
odnesli více informací, než kdyby dostali přednášku. 

Klepárníková

Technická olympiáda
Dne 10. 12. 2019 se tři žáci z  naší školy zúčastnili technické 
olympiády v Blansku na střední škole TEGA v Blansku.
Naši školu reprezentovali: Filip Čáp, Michael Klepárník, Erik Ze-
mánek. 
Celá soutěž probíhala v prostorách TEGY a byla perfektně zor-
ganizovaná.
Bohužel již na  začátku soutěže nás překvapilo, že se soutě-
ží v  jednotlivcích a  ne v  družstvech. Družstvo bylo složeno 
z  kluků, kdy každý perfektně ovládal jeden úkol. Proto hned 
na začátku kluky vyděsilo, že každý musí zvládnout perfektně 
všechny úkoly. První úkol byl podle návodu vytvořit elektrický 
obvod. Druhý úkol byl vyrobit několik výrobků z plechu podle 
návodu a třetí úkol bylo vytvoření plánu na počítači v progra-
mu malování, kdy šlo především o velkou přesnost. I přesto, že 
kluci na soutěž vůbec netrénovali a podle plánku pracovali po-
prvé, umístili se uprostřed výsledkové tabulky všech zúčastně-
ných. Klobouk dolů, že kluci nezpanikařili a zakousli se všemi 
zuby do úkolů a opravdu je zvládli, i když s chybičkami. Děkuje-
me tedy za reprezentaci naší školy a jejich super výkon.

Klepárníková
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Tuláci po vesmíru..
Když nemůžeme my do  hvězdárny, musí hvězdárna k  nám. 
A tak se taky stalo. Nepřišla k nám tedy samozřejmě celá, ale 
tolik, aby se vešla do školky a děti do ní. Uprostřed třídy vy-
rostla velká kopule. Vevnitř se pomocí speciální technologie 
promítal film ve 3D na celou její vnitřní stranu včetně stropu. 
Obklopovala nás nejprve krajina plná ledu a sněhu. Ocitli jsme 
se totiž na severním pólu, na který přicestoval tučňák z pólu 
jižního. Potkal se tady s ledním medvědem a začalo mrazivé, 

později vesmírné dobrodružství. Dva kamarádi se vydali ledo-
vou plání k zapomenuté vesmírné lodi a pomocí ní prozkou-
mávali naši sluneční soustavu a hledali odpovědi na spoustu 
otázek, které je trápily. Velmi názornou a  milou formou vy-
světlili tučňák s medvědem různé jevy, odehrávající se na ze-
měkouli a děti dostaly základní informace o planetách, které 
jsou blízko naší planetě Zemi. Byl to moc pěkný, animovaný 
film, děti se pobavily, poučily a měly nestandardní zážitek.

MŠ Jilemnického
Mgr. Ivana Drlíková

Ze sportu
Sport pro všechny 
- Seniorky 60+, ženy, ale i děvčata!
Činnost České asociace Sport pro všechny navazuje na snahy 
našich předchůdců přiblížit a  zpřístupnit tělesnou výchovu 
a sport široké veřejnosti. Hlásíme se k odkazu dr. Miroslava Tyr-
še. Čerpáme z práce tělovýchovných pedagogů, lékařů a dal-
ších odborníků. Naším cílem je získat a udržet si dobrou kon-
dici a zároveň se odreagovat od denních starostí. V Adamově 
je cvičení pro ženy 60+. Každé úterý po celý rok 2019 – kromě 

prázdnin – přišlo na  hodinku do  tělocvičny ZŠ na  Ronovské 
15–20 žen. I v tomto roce 2020 budeme pokračovat ve cvičení 
žen, abychom si rozhýbaly ztuhlé svalstvo po vánočních a no-
voročních svátcích. Na první lednové úterý v 18 hod. přišlo 15 
žen. Velmi mne potěšilo, že jsem zahlédla mezi cvičenkami 2 
nové tváře. Cviky pro starší ženy jsou jednoduché. Zaměřuje-
me se hlavně na protažení páteře. Cviky s Irčou jsou zaměře-
né na posílení břišních svalů, protažení boků, dolních končetin 
a narovnání zad. Proto děvčata odcházejí domů sice zpocená, 
ale protažená a v dobré kondici. Z náčiní používáme tyče, plas-
tové láhve, činky, owerbaly, gumy. Ženám se věnují tři cviči-

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT 
 
 

Ú N O R  2 0 2 0 
 
 

Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl Klubu českých turistů zve 
členy a všechny příznivce pobytu v přírodě na akci 

 
 

PŘES PRACKÝ KOPEC 
 

Vycházka se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 
 

Délka vycházky 8 km 
 
 

Trasa: Újezd u Brna – Pracký kopec (Mohyla míru) – 
Hostěrádky – Rešov 

 
Terén: zvlněný 

 
Odjezd: Adamov ČD nádraží Os 8:40 hod. 

Zpět: ČD Hostěrádky - Rešov 14 hod. 
 

Jízdenka: IDS JMK 2x5 zón 
 
 
 
 

Vycházku vede: Irča Antoszewska (731 109 787) 
 

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT 

 

Ú N O R   2 0 2 0 

 

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu 

a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci 

 

KOHOUTOVICKÁ BABA 

 

vycházka se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020 

 

Délka vycházky: 6 km 

 

Trasa: Jírovcova – Kohoutovická baba – Hobrtenky – Komín 

Terén: pohodlně 

 

Tam: ČD Adamov Os 8:40 hod., Brno hl. nádraží tram. č. 1, 

Mendlovo nám. trol. č. 37 odj. 9:32 hod. 

 

Zpět: 13:13 hod. (tram. č. 3), 13:19 hod. (tram. č. 1), dále po 10 min. 

 

Jízdenka: 2 x 4 zóny 

Vycházku vede: Irča Antoszewska (mobil 731 109 787) 
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telky a to Maruška Martincová, Helča Kokrdová a  Irča Antos-
zewska. Těšíme se na každé úterý.

Sportu „Zdar!“ 
Irča Antoszewska

Ohlédnutí za vycházkou
Ve  středu 1. ledna 2020 se adamovští turisté jako již tradič-
ně zúčastnili 49. ročníku Novoročního výstupu na  Babí lom. 
Počasí nám přálo, po žluté značce za svitu sluníčka jsme do-
šli na Vranov. Tam jsme si v poutním kostele Narození Panny 
Marie prohlédli opravené fresky a dřevěný pohyblivý betlém. 
Na konci Vranova jsme se sešli s dalšími našimi členy a společ-
ně jsme pokračovali do sedla.
V sedle probíhala sbírka Novoroční čtyřlístek, kde opět pomá-
hal náš předseda Tonda Procházka.

Novoroční čtyřlístek:
V Klubu českých turistů vznikla nová tradice. V  roce 2004 se 
poprvé uskutečnila série novoročních pochodů zapojených 
do akce Novoroční čtyřlístek.
Čtyři novoroční dobré skutky „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ 
– staré české přísloví

 • Jdi na Nový rok na výlet – překonej svou pohodlnost a udě-
lej něco pro sebe. 
 • Pozvi někoho ze svého okolí – udělej radost někomu ze 
svých bližních tím, že jej vezmeš s sebou.
 • Poznej kus přírody – projdi maličký kousek vlasti a poznej ho 
vlastními smysly. 
 • Přispěj potřebným – částkou od 20 Kč výše na konto, vyhlá-
šené KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované 
spoluobčany. Získané prostředky budou využity na  vyzna-
čení turistické trasy pro vozíčkáře. 

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli odznak Novoroční 
čtyřlístek.

Ze sedla severním směrem po  vlastním značení jsme opatr-
ně vystoupali na vrchol – 562 m n. m. Tam jsme dostali razítko 
akce Vystup na svůj vrchol. Akci pořádá KČT na podporu ob-
novy Jiráskovy chaty na Dobrošově v duchu jejího architekta 
Dušana Jurkoviče. Zájemci obdrželi Kalendář turistických akcí 
Jihomoravského kraje na rok 2020 a pamětní list s příležitost-
ným razítkem Novoročního výstupu na Babí lom.
Vycházky se zúčastnilo 18 turistů, z toho dva hosté.
Ušli jsme 12 km a vedla Marie Tejkalová.
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Spartak Adamov, z.s. – 
Hokejový oddíl
Spartak Adamov – TJ Rájec-Jestřebí 3:8 (1:2, 0:3, 2:3)
Góly a  asistence za  Adamov: 2x Kerbler (2x Sendler), Mihok 
(Dvořák)
Do zápasu jsme znovu nastupovali s minimem hráčů, konkrét-
ně s jedenácti. Do obrany musel být zařazen i útočník Sendler, 
který předvedl perfektní výkon. Ze základní sestavy chyběl Ju-
řena, Kunc, Thoř, Vorel a Zubíček. 
V  první třetině jsme hráli vyrovnaný zápas s  více šancemi 
na naší straně. Na začátku druhé části zahodil tutovku Mihok, 
který jel sám na brankáře, ale přestřelil. Pravidlo „nedáš, do-
staneš“ se vyplnilo a soupeř z protiútoku zvýšil vedení na 1:3. 
Do konce druhé třetiny jsme inkasovali ještě dvakrát. Poslední 
část byla vyrovnaná, ale na zvrat nezbylo sil.

Spartak Adamov – TJ Tatran Hrušky 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Góly a asistence za Adamov: 2x Kerbler (2x Zubíček), 2x Vorel 
(2x Sendler), Kilián (Toufar)
Do zápasu jsme nastupovali s jasným cílem – bodovat. Podle 
toho jsme přizpůsobili i taktiku, kterou všichni hráči dodržova-
li. Výsledek se dostavil hned v první třetině. Hra byla vyrovna-
ná, ale soupeř, i když lépe kombinoval, nedostal šanci k ohro-

žení naší branky. Naopak Kilián a Kerbler skórovali a do kabin 
jsme šli v klidu.
Na začátku druhé části hry Vorel ještě více uklidnil naše řady, 
když zvýšil na rozdíl tří gólů. Soupeř neměl na co čekat, upra-
vil sestavu a vytvářel si tlak. Z náhodné akce vsítil gól. To mu 
psychicky pomohlo a zatlačil nás do defenzivy. Nastřelil i dvě 
tyčky. Z tohoto tlaku vytěžil soupeř pouze jeden gól.
V  závěrečné části znovu Vorel uklidnil situaci, když zvýšil 
na 4:1. Vše završil Kerbler, těžící s přihrávek Zubíčka. Tento gól 
vzal definitivně vítr z plachet hráčům Hrušek a ti se nezmohli 
na žádný odpor.
Z  naší strany perfektní taktický výkon všech hráčů. Nad tím 
vším vyčníval jako maják obránce Zubíček, který byl vyhodno-
cen trenéry a rozhodčími jako nejlepší hráč zápasu. Ten svými 
milimetrovými přihrávkami a nekompromisní obrannou hrou 
deptal soupeře.

TJ Sokol Březina - Spartak Adamov 4:2 (2:0,0:2,2:0)
Góly a asistence za Adamov: Klíma Josef (Kunc), Kerbler (Kilián)
Mladíci z  Březiny vlétli do  zápasu jako uragán a  zavřeli nás 
v naší třetině. Vytvořili si veliký tlak, ale nevytěžili z něho nic. 
Následně jsme hráli přesilovku a nepustili jsme soupeře z je-

jich obranného pásma. Škoda, že jsme tento tlak nedokázali 
využít. Hra se vyrovnala a šance měla obě mužstva. V této části 
hry jsme udělali dvě chyby a soupeř dvakrát trestal. První gól 
jsme dostali po  dvojité teči puku, když za  naši obranu zajeli 
dva hráči. Další gól jsme obdrželi po  nedůrazném odstavení 
hráčů před naším gólmanem. Prostor před naším gólmanem 
byl tak zahuštěn, že vůbec neviděl a puk propadl do branky 
po nahození od modré.
Druhá část hry byla vyrovnaná, ale více šancí jsme si vytvořili 
my. Puk poskakoval po brankové čáře soupeře, trefovali jsme 
tyčky, … Kunc se do sestavy vrátil po zranění ve velkém stylu. 
Vzal si puk na naší modré, proplul neohroženě středním pás-
mem, zabrzdil v rohu a vyslal překrásnou přihrávku na druhou 
stranu. Tam u tyče čekal Josef Klíma a pohotově zavěsil. Náš 
tlak se stupňoval a z něj jsme vytěžili vyrovnávací gól. Trefil se 
Kerbler. V této části hry jsme měli navrch.
Poslední část byla vyrovnaná s  několika šancemi na  jedné 
i druhé straně. Necelých 5 min. před závěrečnou sirénou měl 
úplně odkrytou branku Josef Klíma, ale tentokrát netrefil. 
Pravidlo: „Nedáš, dostaneš“ se vyplnilo. Ihned z protiútoku se 
ujal soupeř vedení, když ujel hráč po pravém křídle stíhán na-
ším obráncem. Soupeř poslal bekhendem puk na naši branku, 
který se mu svezl po čepeli a zapadl přímo do levého horního 
rohu. Snažili jsme se o vyrovnání a z přemíry snahy vznikla ob-
rovská hrubka, když soupeř dostal puk přímo na hokejku a jel 
sám na Dobeše, který kapituloval. 
Diváci si přišli na své. Zápas byl z obou stran slušný. Hra se pře-
lévala z  jedné strany na  druhou s  mnoha šancemi. My jsme 
měli více gólových příležitostí, když jsme nastřelili 3 tyčky, puk 
nesčetněkrát poskakoval 
na  brankové čáře. Zápa-
su by slušela remíza, ale 
vyhrálo šťastnější muž-
stvo. Škoda, že nám chy-
běl Zubíček, který je roz-
dílovým hráčem, a  Sen-
dler, který je platný svým 
důrazem. V  dobrém 
světle se uvedl v prvním 
zápase Igor Novotný, 
který chodil na přesilov-
ky i  oslabení. Věřím, že 
s  přibývajícím počtem 
zápasů půjde jeho výkon 
ještě nahoru. 

za hokejový oddíl 
Alois Kožený
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Cyrilometodějská stezka 
Přes Moravský kras a Chřiby lze putovat 
po značené Cyrilometodějské stezce
Na směrovkách Klubu českých turistů na trase z Vranova nad Br-
nem přes Adamov a Křtiny v Moravském krasu a dále přes Bučo-
vice a Chřiby (Horu sv. Klimenta, Buchlov) do Velehradu přibyly 
tmavě modré nálepky s bílým symbolem. Ty usnadňují orien-
taci v terénu na nových dálkových cyrilometodějských trasách, 
které nechalo vloni vyznačit sdružení Evropská kulturní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje sídlící ve Zlíně na základě spolupráce s KČT. 
Symbol je odvozen z  loga Cyrilometodějská stezka a symboli-
zuje soluňské věrozvěsty (postavy a  iniciály C M) i  fragmenty 
velehradské baziliky. Trasy tedy odkazují ke slovanským kultur-
ním kořenům zapuštěným na našem území v době Velké Mora-
vy. Na Velehrad mohou zájemci dojít po značených turistických 
trasách již ze čtyř vzdálenějších míst na  Moravě: z  Pusteven, 
Vranova, Žítkové či Mikulčic. Sdružení rozvíjí myšlenku putová-
ní na Velehrad ze všech směrů, jak tomu bývá při organizova-
ných křesťanských poutích, kde je dlouholetým průkopníkem 
Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské. Trasy jsou zna-
čeny obousměrně, takže Velehrad může být místem koncovým, 
průchozím či výchozím. Mohou sloužit individuálním pout-
níkům a  turistům, rodinám s  dětmi, aktivním seniorům apod. 
V budoucnu by se síť této hvězdicové poutní trasy měla rozšiřo-
vat o další směry (např. z Jablunkova u polských hranic) a pro-
dlužovat na vzdálenější poutní místa v ČR i zahraničí (Levý Hra-
dec u Prahy, Wadowice a Krakow, Šaštín, Marianka u Bratislavy, 
Devín, Mariazell atd.). Prodloužení z Žítkové do Skalky u Trenčí-
na, nejstaršího slovenského poutního místa, je již díky spolu-
práci s  KST vyznačeno. Cílem je podporovat obraz Velehradu 
coby celoročně zajímavého poutního místa evropského význa-
mu. Využít potenciál moravské přírodní krajiny ideální pro pěší 
nebo cyklo putování téměř po  celý rok, rozvíjet individuální 
kulturní turistiku a přispívat tak k ekonomickému rozvoji oblas-
ti při současném respektování místních obyvatel a autentické 
kultury. Ambicí sdružení, které se věnuje rozvoji poutních tras 
s  centrem ve  Velehradě, je zapsat Cyrilometodějskou stezku 

mezi evropské kulturní stezky uznané Radou Evropy; mezi nej-
známější takové trasy patří Svatojakubská stezka. Obcím a měs-
tům podél těchto tras může existence kulturní stezky a zapojení 
do mezinárodní partnerské sítě přinést řadu nových příležitos-
tí k propagaci, rozvoji infrastruktury, služeb a podpoře místní 
kultury i výroby. I proto má sdružení velký zájem spolupracovat 
nejen s veřejnou správou a farnostmi, ale i dalšími subjekty (po-
skytovatelé služeb, tradiční výrobci, kulturní zařízení) a postup-
ně tak rozšiřovat nabídku pro uživatele těchto tras.
Pustevny – Velehrad (134 km)
Trasa začíná na Pustevnách v Beskydech a pokračuje na čty-
ři významná poutní místa: Radhošť, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu 
a Velehrad; je rozdělena do sedmi etap. 
Vranov – Velehrad (98 km)
Druhá trasa vychází z poutního Vranova u Brna a její zastávky 
rozdělené do  pěti denních etap tvoří Adamov, poutní místo 
Křtiny, svatý Klimentek nebo hrad Buchlov. 
Žítková – Velehrad (68 km)
Trasa se sestává z  pěti denních etap, vychází z  mystické Žít-
kové na  Kopanicích, pokračuje přes Bojkovice, lázeňské mís-
to Luhačovice a velkomoravské památky v Uherském Hradišti, 
Starém Městě a Modré. S Žítkovou je již značenou trasou pro-
pojena i Skalka u Trenčína.

Mikulčice – Velehrad (88 km)
Letos vyznačená pěší trasa začíná na nové lávce přes Moravu 
propojující areál Slovanského hradiště v Mikulčicích se sloven-
skými Kopčany, pokračuje přes Hodonín, Strážnici, Bzenec, 
Osvětimany a zde se napojuje na svatém Klimentku na trasu 
do Velehradu vedoucí od Vranova. Tato trasa povede z Mikul-
čic dál na Slovensko přes trnavský a bratislavský kraj až na De-
vín u Bratislavy. Úsek v bratislavském kraji přes Malé Karpaty 
je již vyznačen díky KST.
Vybrané mapy tras jsou dostupné také z  webu Mapy.cz 
po  zadání hesla Cyrilometodějská stezka nebo na  webu  
www.cyril-methodius.eu a  www.putujmebzehranic.cz. 
Novinky o  tematických akcích lze sledovat na  facebooku  
@sv.cyrilmethodius.

Martina Janochová, info@cyril-methodius.eu
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Střípky z historie 
adamovského sportu, 35. díl
Posledním oddílem Spartaku, který doloženě vzniknul v  pa-
desátých letech minulého století, byl turistický. Často se mís-
to termínu oddíl používalo ve  spojení s  turisty označení od-
bor. Dne 1. června 1956 byl v adamovském továrním týdení-
ku Směr publikován článek s  názvem „Zakládáme turistický 
oddíl“. V  něm stálo, že přihlášky lze podat u  paní Pravomily 
(Míly) Macháčkové nebo Václavkové. Dalšími jmény uvedený-
mi v souvislosti s turistickým oddílem v těchto letech byli pá-
nové Bohuslav Macháček, Karel Švehla a Kučera.
Náplní práce oddílu bylo především organizování poloden-
ních i celodenních vycházek a výletů, kterých bylo např. v roce 
1957 celkem 22. Brzy se přistoupilo ke značkování turistických 
cest v  okolí Adamova. Členové oddílu se zúčastňovali kraj-
ských i  celostátních srazů turistů. K  získávání nových členů 
sloužila náborová akce „100 jarních kilometrů“, poprvé celo-
státně uspořádaná v  roce 1957. S ní byly spojeny např. srazy 
inspirované vítáním jara.
Od  počátku se rozběhla také práce s  mládeží. Kromě vychá-
zek a srazů se mladí turisté hojně účastnili orientačních závo-
dů hlídek žáků či dorostu v  rámci Sportovních her mládeže 
(SHM), na kterých museli také prokazovat dovednosti (odhad 
vzdálenosti, hod na cíl, vyhledání spojů v jízdním řádu) či zna-
losti (keřů a stromů, místních kulturních a historických pamá-
tek apod.). Úspěchy na nich slavili zejména Antonín Vaněrka, 
Jan Kučera, Ivan Ohnoutek, Zbyněk Liška, Čutová, Kneblová, 
Kyzlinková a sestry Kozlovy.
V roce 1964 se odstěhovali dosavadní tahouni oddílu manželé 
Macháčkovi do  Brna. Po  nich se ujal vedení oddílu Stanislav 
Starycha. Činnost nadále probíhala v duchu předchozích let, 
jen se pravděpodobně omezila práce s mládeží a oddíl o sobě 
nedával v týdeníku Směr příliš vědět. Až na jaře roku 1976, kdy 
oddíl slavil 20 let své existence, se o něm objevil obsáhlejší člá-
nek. Mimo jiné v něm stálo, že v předchozím roce absolvovali 
členové oddílu 10 dálkových pochodů, oddíl uspořádal 19 jed-
nodenních vycházek a značkaři vyznačili celkem 73 km turis-
tických cest. V roce 1975 bylo získáno 57 odznaků „100 jarních 
kilometrů“ a  3 bronzové a  3 stříbrné odznaky „Turista ČSR“. 
V sedmdesátých letech zavedl oddíl půjčování zejména stanů 
a spacích pytlů veřejnosti za velmi přijatelný poplatek.
V roce 1976 byla obnovena systematická práce s mládeží, které 
se ujal Jiří Janás. O rok později byla skupina přihlášena jako tá-
bornický oddíl mládeže (TOM). Pro svoji činnost si jeho členo-
vé upravili místnost v sokolovně. Kromě získávání oblastních 
odznaků a  absolvovávání zápočtových cest různých stupňů 
obtížnosti se mladí turisté zapojovali také do branně turistic-
kých závodů. Pro úspěch v těchto závodech dvoučlenných hlí-
dek byla zapotřebí nejen fyzická zdatnost, ale také turistické 
dovednosti a znalosti. Adamovský TOM na nich tehdy dobře 
reprezentovali Roman Lahodný a Jiří Skoták.
Během roku 1978 uspořádal turistický odbor 22 jednodenních 
a  2 dvoudenní vycházky. Někteří členové vykonali 24 dálko-
vých pochodů. Byla provedena obnova značení 76,5 km turi-
stických cest v blanenském okrese. Členové odboru splnili 61 
odznaků „100 jarních kilometrů“ a 3 stříbrné a 4 bronzové vý-
konnostní odznaky v pěší turistice. Na základě absolvování zá-
počtových cest získal jeden člen I. výkonnostní třídu, dále dva 
členové II. a čtyři členové III. výkonnostní třídu a žáci 13 II. vý-

konnostních tříd mládeže. Počet cvičitelů byl rozšířen o  tři, 
z nichž dva byli vyškoleni na vyšší III. třídu.
Další dva cvičitelé přibyli v  roce 1979. Žactvo svými výkony 
vybojovalo 19 výkonnostních tříd. Na přeboru okresu Blansko 
zvítězili v kategorii starších žáků Radek Peterek s Petrem Ku-
čerou a ve starších žákyních Jana Kučerová s Emilií Zukalovou. 
Na druhých místech skončili v kategorii mladších žákyň Bože-
na Kučerová s Lenkou Lahodnou a v mladším dorostu J. Skoták 
s R. Lahodným.
Blízké okolí Adamova bylo dějištěm přeboru okresu v branně 
turistickém závodě mládeže v roce 1980. Závod se uskutečnil 
v  sobotu 26. dubna, centrem byla školní budova na Ptačině. 
Tratě s kontrolními stanovišti o délkách 2 až 6 km byly vedeny 
v prostoru mezi školou a chatou nad lyžařským svahem „Pod 
dráty“. Přebornický titul získala hlídka starších žákyň Dana He-
dejová a B. Kučerová. V kategoriích mladších dorostenců i do-
rostenek byla vybojována druhá a třetí místa. Tyto hlídky tvo-
řili J. Skoták s R. Lahodným a R. Peterek s Jaroslavem Divišem, 
resp. Jitka Zukalová s Hanou Španělovou a E. Zukalová s Iva-
nou Janásovou.
Počátkem roku 1981 byl zvolen předsedou odboru J.  Janás, 
dosavadní předseda S. Starycha se stal místopředsedou. Čle-
ny výboru byli ještě hospodář Eduard Kokrda, Miroslav Herman 
a Čeněk Hořava. Za svoji činnost v roce 1980 byl oceněn J. Janás 
zařazením mezi 5 nejlepších cvičitelů na okrese. Stanislav Sta-
rycha byl v této době držitelem I. výkonnostní třídy v pěší tu-
ristice a významně se podílel na značení turistických cest v Mo-
ravského krasu. Další výraznou osobností byla Marta Čutová, 
která zajišťovala vedení mnoha vycházek i jejich propagaci.
V letech 1981 a 1982 se stali R. Peterek spolu se Zbyňkem Van-
čurou z Kotvrdovic přeborníky ČSR v turistickém branném zá-
vodě mládeže. Na návazných vyšších přeborech ČSSR vybojo-
vala tato hlídka stříbrné medaile.
Dle výroční schůze konané v lednu 1986 měl odbor 52 členů 
a uspořádal během roku 1985 celkem 79 akcí. Z této doby jsou 
v souvislosti s činností zmiňována jména J. Janáse, E. Kokrdy 
jako hospodáře a Otýlie Starychové jako vedoucí vycházek.
V následném období do roku 1994 dával o sobě turistický od-
bor vědět v  závodním týdeníku Směr zejména pozvánkami 
k  zapojení do  akce „100 jarních kilometrů“. Nadále pokračo-
vala nabídka zapůjčování stanů a spacích pytlů. Z větších akcí 
bylo obsáhleji referováno o uspořádání zápočtové cesty dru-
hého stupně obtížnosti, která se konala v červenci roku 1989 
ve Vysokých Tatrách pod vedením J. Janáse s účastí 28 členů 
turistického odboru.
Z doby 1995 až 2003, během níž došlo k pozvolnému utlumo-
vání rozsahu a snižování frekvence vydávání Směru, se nedo-
choval žádný veřejně dostupný článek, jehož tématem by byla 
činnost turistů. Od roku 2004 ve spojení se zahájením vydává-
ní Zpravodaje města se v tomto periodiku objevovaly pozván-
ky k  organizovaným vycházkám se specifikací trasy a  jejich 
délky v počtu zhruba 12 ročně. V posledních letech jsme svěd-
ky obsáhlého informování především o  bohaté vycházkové 
činnosti, k čemuž jsou navíc využívány webové stránky města. 
Po úmrtí J. Janáse v roce 2013 se ve funkci předsedy oddílu vy-
střídali Marie Martincová a Antonín Procházka.
S  adamovským turistickým oddílem je významně spojena 
značkařská činnost. Zpočátku probíhala pod vedením S. Sta-
rychy, od  kterého ji převzal J. Janás. Ten řadu let stál v  čele 
značkařského obvodu Blansko a byl členem krajské značkařské 
komise. V jeho skupině pracovali mimo jiné manželka Helena, 
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manželé Alois a Ludmila Neckařovi, manželé Zdeněk a Alena 
Horákovi, M. Herman a dosud aktivní manželé Eduard a Hele-
na Kokrdovi a Drahomíra Nesnídalová.

-dtk-

ŠACHY
Adamovské Béčko se vítězstvím v  Lipůvce osamostatnilo 
na prvním místě tabulky Okresního přeboru. Bodový rozestup 
mezi 1. až 3. družstvem je těsný, pouhé dva body. Ve  II. lize 
se Áčku zatím nedaří získat další body. Šachová II. liga je třetí 
nejvyšší soutěž družstev, hráčsky velmi kvalitně obsazená. Její 
náročnost vyzdvihuje i to, že na soupiskách družstev figuruje 
i několik českých a slovenských reprezentantů.

II. Liga E
ŠK GARDE Lipovec - Spartak Adamov, z.s. 5:3
1 Ján Mižák; 0,5 David Barák, Leoš Ševčík, Filip Nezval, Olga 
Dvořáková.

Spartak Adamov, z.s. - Jezdci Jundrov 3:5
1 Martin Handl, Ján Mižák; 0,5 Josef Dirgas, Filip Nezval.

Okresní přebor Blansko
ŠK Lipůvka A - Spartak Adamov, z.s. B 2,5:5,5
1 Martin Handl, Jan Píše, Petr Bednář, Dana Ležáková; 0,5 Ján 
Mižák, Jaroslav Šmehlík, Jiří Wiezner.

Vojta Mihok vyhrál „Druhé úterý B“.
Nekonečnou sérii náborových turnajů pro mládež „Druhé úte-
rý“ pořádá každé druhé úterý odpoledne v  měsíci šachový 
oddíl Lokomotiva Brno. Turnaj je časově i dopravně přístup-
ný a skupina B je vhodná pro začínající šachisty. Jen její vítěz 
získává právo startu ve skupině A pro pokročilé hráče. Ale i v B 
skupině jsou na předních místech už pokročilejší šachisté a vy-
hrát ji není snadné.
Vojta Mihok vyhrál svůj první šachový turnaj a je čtvrtým mlá-
dežníkem v historii adamovského oddílu, který dokázal vyhrát 
turnaj B a postoupit do turnaje A. V prosincovém turnaji v pěti 
partiích ztratil jen půl bodu. 

Poř. Jméno Klub Body 

1 Mihok Vojta Spartak Adamov 4,5

2 Horák Hanuš Lokomotiva Brno, z.s. 4

3 Výchopeň Martin Lokomotiva Brno, z.s. 4

-pb-

Třetí Martin Výchopně, vítěz Vojta Mihok a stříbrný Hanuš Horák.

InZeRCe
 ♦ MALBY 14,- Kč/m2 , nátěry dveří 350,- Kč/ks, radiátorů, 

oken, rýn, zábradlí, plotů, fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, 
TAPETOVÁNÍ, SÁDROKARTONY, PODLAHY, ELEK-
TŘINA, PLYN A VODA. Tel. 606 469 316, www.mali-
ribrno-hezky.cz. 

 ♦ 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.
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 ♦ Hledám pronájem bytu 1+1 v Adamově /nejlépe Ptačina/. 
Tel.: 724 819 500

 ♦ PRODAM garáž 20 m2 na  ulici Lesní s  elektrikou, střecha 
po GO. Cena 370 tis. Tel.: 603 772 973.

 ♦ Koupíme stavební pozemek v Adamově. Jsme místní, ne re-
alitka. Realitky prosím nevolat. Tel. 732544323

 ♦ Prodám téměř novou mikrovlnou troubu ECG/MTM 1701B. 
Tel.: 605 144 427

 ♦ Koupíme chalupu nebo chatu k  odpočinku tak 
do 50 km od Brna. Tel: 702087313

 ♦ Koupím byt 1+kk až 2+1.Telefon: 604508585 

Adamovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Adamov, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, IČ 00279889. 
Vychází jedenkrát měsíčně v nákladu 2200 ks, bezplatně dodáván do všech domácností. Připravuje kulturně informační komise rady města Adamova ve složení: PhDr. J. 
Budiš, Bc. R. Pilát, MBA, PhDr. V. Kubenová, J. Králíčková, K. Vašíček, L. Malý. Odpovědný pracovník L. Malý. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit, nevyžádané 
materiály se nevracejí. Za obsahovou stránku textů vydaných ve Zpravodaji odpovídá autor. Příjem příspěvků: Lukáš Malý, MěÚ Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, 
e-mail lukas.maly@adamov.cz, tel. 516 499 636, mobil 602 135 764. Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, pokud není uvedeno jinak. 
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   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 - nyní 78 programů
Nabídka platí pro objednávky do 29.2.2020 a při uzavření smlouvy 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 40 HD programů
až 80 TV programů
celkem již v ceně služeb internetu !!!

Sportovní kanály Dokumentární kanályDětské kanály

Placené TV balíčky je možné objednat bez závazku na libovolnou dobu (i na pouhý měsíc v roce). Dostupné za jednu cenu na všech zařízeních.

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

nic VIERA | HISENSE 2016 | Anroid TV - Sony 
Bravia • Philips • Sharp Aquos. Dále pak na 

NVIDIA • Mi box, • Razer Forge TV.

Roman Pilát         ( 608887840
  www.ada-net.cz

C

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOVĚ

CZ
Užívejte ZDARMA v rámci svého tarifu bezplatně ADA-NET sledování TV až 7 dní zpětně !!! Včetně 

uložení až 50 hodin nahrávek !!! To vše pro vás do února 2020 !!! Bezplatné zpětné sledování a nahrávky 
programů NOVA a PRIMA zůstane po 1.3.2020 aktivní pro zákazníky s tarifem STANDARD, kteří mají 

sjednánu standardní či věrnostní cenu dle ceníku na www.ada-net.cz. Žádné smlouvy, závazky a měsíční 
platby za první nebo druhou TV. Další 4 zařízení v ceně. Sledujte svou nabídku TV kdekoliv v ČR/EU.

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 


