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GULÁŠOVÝ FESTIVAL 

SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE 

ZAČÁTEK VE 13:00 HOD 

DOPROVODNÝ PROGRAM 

ROCKOVÁ LETNÍ NOC 
OD 19:00 HOD 

HRAJE SKUPINA PROROCK 
18.7.2020 ADAMOV SKLAĎÁK 

! VSTUPNÉ ZDARMA ! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

DĚKUJEME TĚMTO DOBRÝM LIDEM 

MĚSTO ADAMOV * POTRAVINY VÍT UHLÍŘ * ADA-NET 
ROMAN PILÁT * JITKA ČERNÁ KADEŘNICTVÍ * HASIČI 

ADAMOV  

INFORMACE A REGISTRACE 
ADAMOVGULASE@GMAIL.COM                    

SOUKROMÝ ZÁJMOVÝ KLUB POD HORKOU  
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Kalendář akcí
Datum Akce Pořadatel

So 27.6.2020
Turnaj Adasped cup 2019 - otevřený turnaj v nohejbale 
trojic

Spartak Adamov, z.s. - oddíl ledního hokeje

So 27.6.2020 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - SK JKP Olešná AJETO Adamov
Ne 28.6.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.

So 4.7.2020 15:00
Pod širým nebem - Adamova 2020 - slavíme 10 let 
(celodenní akce od 15:00)

Miloslava Peterková

Ne 12.7.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
So 18.7.2020 13:00 4. Gulášový festival a Rocková letní noc Akce v okolí
Ne 26.7.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Čt 30.7.2020 17:00 MÍŠA DOLINOVÁ, VERONIKA ŽILKOVÁ: V ROUŠCE EVINĚ MKS Adamov
Ne 9.8.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
Ne 23.8.2020 14:00 Turnaj v pétanque FENYX Pétanque Adamov, z.s.
So 29.8.2020 17:00 II. liga malé kopané: AJETO Adamov - FC Lhota u Lysic AJETO 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.

Zprávy z radnice
Z jednání Rady města 
Adamova
Na 32. jednání Rady města Adamova konaném dne 11. 
5. 2020 Rada města Adamova schválila navrhovaný stavební 
záměr „RD Hybešova 185/3, Adamov – přípojka splaškové ka-
nalizace“.
Rada města Adamova neschválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Adamova Lince bezpečí, z. 
s., na její provoz v roce 2020, a to z důvodu vyčerpaných veške-
rých prostředků určených k poskytování bezúčelových darů, 
chybějící možnosti využitelnosti linky adamovskými dětmi 
a  každoročního poskytování příspěvku na  spolufinancování 
sítě sociálních služeb městu Blansku.
Na  základě Rozhodnutí č. 1 ze dne 10. 4. 2020 Rada města 
Adamova chválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV 
na výkon sociální práce ve výši 290 601 Kč. V návaznosti na to 
schválila také Rozpočtové opatření č. 2/2020, které zapojuje 
dotaci do rozpočtu města.
Rada města Adamova vzala na vědomí změny rozpisu rozpoč-
tu č. 3/2020, které v jednotlivých případech nepřekročily část-
ky 50 000 Kč.
Dále schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 4/2020, která pře-
vedla nevyčerpané prostředky na  akci „Manipulační plocha 
Komenského“ do oprav místních komunikací.
Na závěr Rada města Adamova schválila zřídit ve školním roce 
2020/2021 přípravnou třídu pro děti s  odkladem školní do-
cházky na ZŠ a MŠ Adamov, příspěvkové organizaci.
Na 33. jednání Rady města Adamova konaném dne 21. 5. 
2020 Rada města Adamova schválila změnu rozpisu rozpočtu 

č. 5/2020, která řešila převod nevyčerpaných finančních pro-
středků zaměstnanců technické správy odboru SMM za  ob-
dobí 1-4/2020 na pořízení nového skladu nářadí a komunální 
techniky v areálu teplovodní kotelny Nádražní.
Rada města Adamova dále schválila Nařízení města Adamova 
č. 2/2020, kterým se upravil provoz Základní školy a mateřské 
školy Adamov, p.o.
Na závěr Rada města Adamova schválila úpravu provozu jed-
notlivých mateřských škol v průběhu měsíce července a srpna 
2020.
Na 34. jednání Rady města Adamova konaném dne 27. 
5. 2020 Rada města Adamova vzala na vědomí Výsledek po-
souzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele veřej-
né zakázky s názvem „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská 
v Adamově – konektivita – třetí vyhlášení“. Následně schváli-
la vybraného dodavatele na  tuto zakázku, kterým je společ-
nost Microshop, s.r.o., s níž bude po splnění dalších procesních 
a zákonných kroků uzavřena Kupní smlouva.
 Bc. Roman Pilát, MBA, starosta města

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
 1. 6. Josef Hloušek, 85 roků
 9. 6.  Františka Králíčková, 91 rok
 12. 6. Jiřina Matějková, 81 rok
 13. 6. Jiřina Zahradníčková, 92 roky
 18. 6. Rostislav Hanzlík, 82 roky
 18. 6. Milan Täuber, 82 roky
 19. 6. Alois Neckař, 80 roků
 19. 6. PhDr. Jarmila Budišová, 70 roků
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 27. 6. Zdenka Brožová, 70 roků 
 28. 6. Ing. Miloš Hladký, 90 roků
 28. 6. Květoslava Nezvalová, 86 roků 
 29. 6. Jiřina Nováková, 80 roků

Úmrtí
 23. 5. Milada Šenkýřová, 87 roků
 13. 6. František Bárta, 71 rok

Děkujeme panu Kejíkovi za poskytnutí fotografií k 75. vý-
ročí osvobození Adamova, které byly zveřejněny v minu-
lém čísle Adamovského zpravodaje.

Redakce

Vyhrazené parkování  
na ulici Sadová
Město Adamov uzavřelo smlouvu o  výpůjčce části pozemku 
p. č. 244/2, k. ú. Adamov od Tělocvičné jednoty Sokol Adamov. 
Jedná se o zpevněnou plochu nad halou Tělocvičné jednoty 
Sokol Adamov v  ulici Sadová. Na  této části soukromého po-
zemku je od  1. července 2020 možnost parkování osobních 
vozidel do 3,5 t na základě povolení MěÚ Adamov. Prioritou je 
povolování parkování vozidel větších rozměrů (dodávky, atd.), 
které zabírají v ulicích více jak jedno parkovací místo běžného 
auta. Platnost povolení je omezena kalendářním rokem. Veš-
keré informace k parkování naleznete v Provozním řádu par-
koviště umístěném na webových stránkách města. 

Události ve městě
AZZA informuje
MUDr.  Bartáková bude čerpat řádnou dovolenou 
ve dnech 29. 6. – 9. 7. 2020. 
Zástup bude zajištěn MUDr.  Bernáškovou, vyjma dne 30. 7. 
2020. V úterý 7. 7. 2020 bude zástup zajištěn MUDr. Škvařilo-
vou.
MUDr.  Bernášková bude čerpat řádnou dovolenou 
ve dnech 13. 7. – 24. 7. 2020.
Zástup bude zajišťovat MUDr. Bartáková ve svých ordinačních 
hodinách.
Dne 30. 6. 2020 budou ordinace AZZA zcela uzavřeny, v akut-
ních případech kontaktujte: MUDr.  Radim Stejskal, tel: 
731483398 7:00 – 13:00.

660 let adamovských 
železáren a strojíren
V letošním roce se Adamov dočkal kulatého jubilea spjatého 
s  jeho vlastní historií – s  železářskou a  strojírenskou tradicí. 
Předpokládaný počátek výroby a  zpracování železa v  údo-
lí řeky Svitavy v  blízkosti dnešního Adamova se datuje mezi 
roky 1350–1360. Na  počátku výroby železa a  výrobků z  něj 
byly k dispozici potřebné suroviny, tj. železná ruda, dřevěné 
uhlí, voda, což platilo až do konce železářské výroby v 19. sto-
letí. Od přelomu 19. a 20. století se z adamovského podniku 
stává významný strojírenský závod. Historii železáren a strojí-
ren zpracoval Doc. Ing. Miroslav Buchta, CSc. Text je ke stažení 
na webových stránkách města Adamova (www.adamov.cz).
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Jana Nováčková 

Zuzana Nováčková

Adamov - krajem 

lesů a studánek

ISBN 978-80-270-7436-5

kniha adamov.indd   172 18.06.2020   13:00:22

20

Krásné, hluboké adamovské lesy,

křížem krážem poznávat vás, to člověka těší.

Vybočit z chvatu a shonu všedního dění,

ve vašem příjemném stínu oddat se snění…

Po červené, modré či žluté značce,

nový obzor rozprostírá se v každičké zatáčce.

Na loukách desítky motýlů září,

srneček zvědavě vyhlíží z mlází,

ve Svitavě volavka nohy si chladí

a sokol na skále příbytek staví.

kniha adamov.indd   20 18.06.2020   13:00:57

Adamov – krajem lesů 
a studánek
nahradit: 
Nová kniha adamovské rodačky, paní Jany Nováčkové, věnu-
jící se krásám našeho města, které často přehlížíme či nevní-
máme, je dostupna pro adamovské občany k prodeji. Kniha 
je rozdělena do devíti kapitol (Adamov, rozhledna, studánky, 
zvěř, ptactvo...), který je věnováno 170 stran. V publikaci na-
leznete více než 450 barevných fotografií a je doplněna autor-
skými verši, které opěvují krásnou adamovskou přírodu a vší-
mají si jednání lidí v dnešní společnosti. Cena knihy je 439 Kč. 
Zájemci o knihu si ji mohou zakoupit na pokladně Městského 
úřadu Adamov, na ulici Pod Horkou 2 (zhruba od poloviny čer-
vence) nebo po domluvě s paní Nováčkovou zakoupit přímo 
u ní (tel.: 775 147 274, 19.00-20.00 hod nebo SMS).
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Rozpis stomatologické LSPP 
Služba je sloužena od 8:00 - 13:00 hodin

Červenec
4. 7.  MUDr. Kutlíková, Boskovice, Růžové náměstí 2345/12, 

602 882 007
5. 7.  MUDr. Kupková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 457
6. 7.  MUDr. Kulhánková, Křtiny, Zdrav. středisko, 

516 414 291
11. 7.  MUDr. Žilka, Benešov, 19, 516 467 313
12. 7.  MUDr. Křížová, Knínice u Boskovic, 330, 774 844 735
18. 7.  MDDr. Koudelková, Blansko, Pražská 1b, 778 168 741
19. 7.  MUDr. Kraml, Boskovice, Růžové nám. 16, 733 644 499
25. 7.  MUDr. Kopáčková, Letovice, A. Krejčího 1a, 516 474 369
26. 7.  MUDr. Jílková, Rájec, Ol. Blažka 145, 516 410 786

Srpen
1. 8.  MDDr. Trubáčková, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 452
2. 8.  MDDr. Janáč, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
8. 8.  MUDr. Jaklová, Boskovice, Smetanova 24, 516 454 046
9. 8.  MUDr. Chatrný, Boskovice, Lidická 8, 516 454 338
15. 8.  MUDr. Houdková, Blansko, Pražská 1b, 731 144 155
16. 8.  MUDr. Hošáková, Adamov, U Kostela 4, 516 446 428
22. 8.  MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
23. 8.  MUDr. Hanáková, Blansko, Pražská 1b, 516 418 788
29. 8.  MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16, 

774 710 550
30. 8.  MDDr. Potůček, Blansko, Pražská 1b, 516 419 538

Září
5. 9.  MUDr. Fenyk, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310
6. 9.  MUDr. Hosová, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
12. 9.  MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
13. 9.  MUDr. Beranová, Blansko, Gellhornova 9, 735 056 656
19. 9.  MUDr. Havlová, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
20. 9.  MUDr. Kubínová, Boskovice, Nemocnice Boskovice, 

516 491 263
26. 9.  MDDr. Veselý (MDDr. Veselá), Letovice, Masarykovo 

náměstí 162/38, 792 325 591
27. 9.  MDDr. Veselý, Letovice, Masarykovo náměstí 162/38, 

792 325 591
28. 9.  MDDr. Vrbová, Knínice u Boskovic, 330, 774 844 735

Říjen
3. 10.  MDDr. Javorská A., Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 455
4. 10.  MUDr. Tomaštíková, Adamov, Smetanovo nám. 327, 

516 446 398
10. 10.  MUDr. Tomášková, Blansko, Pražská 1b, 734 177 800
11. 10.  MUDr. Sládek, Velké Opatovice, nám. Míru 492, 

516 477 319

17. 10.  MUDr. Semrádová D., Sloup, Zemspol, 221, 516 435 203
18. 10.  MDDr. Hájková Barbora, Blansko, Gellhornova 9, 

725 332 967
24. 10.  MDDr. Bočková Eva, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
25. 10.  MUDr. Bočková Jana, Kunštát, nám. ČSČK 38, 

516 462 203
28. 10.  MDDr. Dufková Simona, Blansko, Pražská 1b, 

774 425 074
31. 10.  MUDr. Fenyk Vlastimil, Letovice, Tyršova 15, 516 474 310

Listopad
1. 11.  MDDr. Fojtíková Veronika, Rájec, Zdrav. středisko, 

516 432 138
7. 11.  MUDr. Grenarová Marie, Blansko, Vodní 5B, 

724 081 182
8. 11.  MUDr. Grénarová Magda, Boskovice, Růžové nám. 16, 

774 710 550
14. 11.  Dr. Giryeva Halyna, Boskovice, Lidická 8, 516 454 338
15. 11.  MUDr. Hanáková Jitka, Blansko, Pražská 1b, 

516 418 788
17. 11.  MUDr. Havlová Petra, Blansko, Pražská 1b, 721 425 074
21. 11.  MUDr. Beranová Alžběta, Blansko, Gellhornova 9, 

735 056 656
22. 11.  MUDr. Hosová Eva, Rájec, Zdrav. středisko, 516 432 138
28. 11.  MUDr. Hošák Břetislav, Adamov, U Kostela 4, 

516 446 428
29. 11.  MUDr. Hošáková Kateřina, Adamov, U Kostela 4, 

516 446 428

Prosinec
5. 12.  MUDr. Houdková Radka, Blansko, Pražská 1b, 

731 144 155
6. 12.  MUDr. Chatrný Martin, Boskovice, Lidická 8, 

516 454 338
12. 12.  MUDr. Jaklová Eva, Boskovice, Smetanova 24, 

516 454 046
13. 12.  MDDr. Janáč Jiří, Boskovice, Lidická 10, 537 021 289
19. 12.  MDDr. Javorská Aneta, Poliklinika Blansko, Sadová 33, 

516 488 455
20. 12.  MUDr. Jílková Stanislava, Rájec, Ol. Blažka 145, 

516 410 786
24. 12.  MUDr. Kopáčková Drahomíra, Letovice, A. Krejčího 1a, 

516 474 369
25. 12.  MDDr. Koudelková Dagmar, Blansko, Pražská 1b, 

778 168 741
26. 12.  MUDr. Kraml Pavel, Boskovice, Růžové nám. 16, 

733 644 499
27. 12.  MUDr. Křížová Romana, Knínice u Boskovic, 330, 

774 844 735
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová ne-
mocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. 
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu 
zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin. O sobo-
tách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
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Kutura
Dny otevřených dveří Býčí skála
Foto 1: Návštěvníci měli možnost spatřit 
podzemní část toku Jedovnického potoka
Foto 2: Dračí hřbety – fantasticky 
modelovaná část prohlídkové trasy 
oplývající nejednou legendou
Foto 3 a 4: Předsíň, také zvaná Halštat, 
vstupní portál do jeskyně s bohatou historií 
sahající stovky let př. n. l., místo proslavil 
otec moravské prehistorie H. Wankel

Autor: jeskyňáři z ZO ČSS 6-01 Býčí skála
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Noc kostelů
Kostel svaté Barbory a jeho okolí zaplnili návštěvníci, kteří se 
12. června přišli podívat na tradiční Noc kostelů.
Akci zahájily děti propracovaným tanečním vystoupením, kte-
ré připravil spolek KOLO-KOLO. Následoval dětský program, 
který se věnoval putování po stopách sv. Klementa Maria Ho-

fbauera. Letos je totiž 200. výročí od  smrti tohoto význam-
ného moravského rodáka a patrona pekařů, Vídně a Varšavy. 
Návštěvníci dále měli možnost prohlédnout si kostel a  po-
slechnout si výklad o Světelském oltáři. Večerní program navíc 
obohatil Vít Baisa, který předvedl varhanní koncert s pestrým 
výběrem skladeb. Akce skončila modlitbou zpěvem v  pozd-
ních večerních hodinách. Po  celou dobu byla před kostelem 
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umístěna krabička, do které návštěvníci mohli vhodit lísteček 
s  městem, ze kterého přijeli. Do  adamovského kostela přije-
li hosté z různých koutů republiky, nejdelší cestu absolvovali 
lidé z Mostu, Kamenice u Prahy a Kutné Hory.
Vzhledem k současné situaci bylo nutné dodržovat hygienic-
ká opatření. I přes různá omezení se akci podařilo uspořádat. 
„Na  letošním ročníku se návštěvnost akce udržela na obvyk-
lých číslech – přišlo celkem 170 lidí, z  toho 50 dětí. A  proto-
že máme pozitivní reakce od  účastníků jak na  program, tak 
i na možnost kostel navštívit, tak se nám potvrzuje, že pořádat 
Noc kostelů dává smysl,“ zhodnotil hlavní organizátor Jan Pa-
pež. Zároveň děkuje všem, kdo se jakkoliv zapojili do příprav 

a zajištění letošní Noci kostelů, velký dík patří i městu Adamo-
vu za spolupráci.
Noc kostelů je akce, která je pořádaná každý rok. Má za  cíl 
umožnit veřejnosti jakési nezávazné přiblížení a setkání s křes-
ťanstvím. Z toho důvodu jsou ve večerních hodinách kostely 
otevřeny pro širokou veřejnost. V některých se konají koncer-
ty, jinde komentované prohlídky, workshopy nebo dokonce 
divadelní představení. Návštěvníci mají možnost vnímat to, 
co inspirovalo architekty při stavbě chrámů. První ročník se 
v Česku konal v roce 2009 a nápad se sem dostal ze soused-
ního Rakouska.

(hnk)
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Smuteční oznámení
S hlubokou lítostí oznamujeme, že 4. června 2020 nás navždy 
opustila Mgr. Julie Drápelová, klavíristka a emeritní pro-
fesorka Konzervatoře Brno, bývalá obyvatelka Adamo-
va. Zemřela po krátké nemoci ve věku 84 let v Brně.
Julie Drápelová se narodila jako Chovancová 16. května 1936 
v Opavě. První roky svého života prožila v Hradci nad Moravicí. 
Její otec, původně vyučený strojní zámečník, se stal vojákem 
z povolání a důstojníkem prvorepublikové československé ar-
mády. V  roce 1938 se Hradec nad Moravicí ocitl v  Sudetech 
a rodina Chovancova od roku 1938 našla nový domov v Ada-
mově. Tady Julie prožila šťastné roky dětství, přestože byla vál-
ka, nedostatek a hlad. Její otec po demobilizaci využil své pů-
vodní profese a nastoupil do Adamovských strojíren. Adamov-
ský učitel Václav Stuchlý začal malou Julii učit na klavír, později 
ho vystřídala profesorka Olga Tomášková, která ji připravovala 
ke zkouškám na konzervatoř. Po válce Juliin otec znovu vstou-
pil do armády a rodina trvale přesídlila do Brna. Julie vystudo-
vala brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických 
umění. Provdala se za sólotrumpetistu brněnské filharmonie 
Emila Drápelu (pozdějšího ředitele konzervatoře), s nímž měla 
dva syny, oba špičkové hudebníky. V roce 1962 se stala řádnou 
profesorkou klavíru na konzervatoři a učila zde pětatřicet let. 
Po odchodu do důchodu hrála ještě na částečný úvazek na ně-
kolika brněnských základních uměleckých školách. Říkala „do-
kud hraju, žiju“, a  když ve  svých devětasedmdesáti musela 
s aktivní hrou na klavír ze zdravotních důvodů skončit, jako by 
v ní něco uvadlo.
Julie Drápelová na Adamov svého dětství nikdy nezapomně-
la. Pravidelně se sem vracela koncertovat a vystupovala také 

na  vernisážích výstav tehdejšího Závodního klubu Adamov-
ských strojíren, později na akcích Městského kulturního stře-
diska. Udržovala trvalý kontakt se svými přáteli - vrstevníky 
a její osmdesátiny byly v Adamově příležitostí k velké hudební 
oslavě v Městském kulturním středisku. Julie Drápelová proži-
la bohatý, krásný, plnohodnotný život s hudbou, jež ji naplňo-
vala a obohacovala. Čest její památce!

Emil Drápela, syn

Mgr. Julie Drápelová, jak ji známe z vystoupení v Adamově
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Vzpomínky

Poděkování
Velké poděkování pí.  Hnátovičové, která provádí úklidovou 
práci v pečovatelském domě v Adamově Komenského.
Za  důkladnou dezinfekční údržbu ve  vnitřních i  venkovních 
prostorech, počínaje zvonků, klik, oken a dalších, po celou ko-
ronavirou pandemii.

Děkují klienti pečovatelského domu.

Dne 9. 7. 2020 by se dožil 
90 let pan Zdeněk Svo-
boda.
Zemřel před 20 lety 27. 
2. 2000.

Vzpomíná celá rodina, 
přátelé a známí.

Dne 11. 7. 2020 uplyne 5 
let od úmrtí pana Milana 
Poslušného.
Kdo jste ho znali a  měli 
rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 12. června tomu 
bylo 15 roků, co nás na-
vždy opustil pan Alois 
Machula.
Stále vzpomíná manželka 

a celá rodina.

Dne 14. června vzpo-
meneme čtvrté smutné 
výročí úmrtí paní Marie 
Hlouškové.

Stále vzpomínají manžel, 
synové a dcera s rodinami.

Dne 25. července t. r. by se 
naše maminka a  babička, 
paní Věra Casková dožila 90 
roků. 
Děkujeme všem, kdo na  ni 
vzpomenou spolu s námi.
Dcery Alena a Věra s rodinami

Dne 11. srpna vzpomeneme 
čtvrté smutné výročí, kdy 
nás navždy opustila naše mi-
lovaná manželka a maminka, 
paní Marcela Davidová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí 
spolu s  námi tichou vzpo-
mínku.

Stále vzpomínají manžel 
František a synové s rodinami.

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 prázdniny 2020
Téma: CESTA KOLEM SVĚTA aneb Poznáváme 
kontinenty
 - Prezentace kontinentů: zajímavosti ze světa, kultury, 

kuchyně - staneme se na chvíli cizincem
 - Zábavné světové kvízy
 - Tvorba společného projektu „Náš svět“

Chystáme taky: 
 - Zdobení květináčů ubrouskovou technikou
 - Výrobu mýdel

A další akce:
 - Opékání špekáčků s opičí dráhou
 - Prázdninová šípkovaná
 - Bleší trh aneb dejme věcem druhou šanci!

NOVINKA! 
 - Úterky a čtvrtky vyrážíme do terénu!

Neváhej a přijď se domluvit! Podrobnosti v Zlaté zastávce, 
na fb. nebo na telefonu 733 741 732

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců Zlaté zastávky.



12

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie pod Světelským oltářem
V sobotu dne 15. srpna 2020

Program:
16:00 Vystoupení Slováckého souboru Šafrán Brno na  pro-
stranství před kostelem svaté Barbory
17:15 Zpívají a hrají členové chrámového sboru sv. Barbory

17:30 Slavnostní mše svatá
Po  celý den budou probíhat komentované prohlídky unikát-
ní historické a umělecké památky, díky které se Adamov řadí 
mezi významná mariánská místa. K dispozici bude zázemí fary 
a Pramen Světla Matky Boží.
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                                                                   Městské kulturní středisko Adamov

                                                                   Město Adamov, firma Adavak Adamov,

                                                                   firma Eden Europe Adamov, Farnost Adamov

                                               pořádají výstavu

                                               SALONEK DĚTSKÝCH ADAMOVSKÝCH UMĚLCŮ 

                                          Společenské centrum MKS Adamov, Komenského 6                

                                                                   ve dnech 1. - 3. a dále 6. - 10. července 2020                       

                                                                   vždy v době mezi 14:30 a 17:00 h .

Městské kulturní středisko Adamov

pořádá  FILMOVÉ LÉTO 2020... 
Kromě prvního promítání, které se konalo na začátku června t.r.,

se můžete těšit ještě na tři filmové večery, a to v termínech:

30. 6. 2020 od 21.15 hodin – film POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

  7. 7. 2020 od 21:15 hodin – film PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

30. 8. 2020 od 20:00 hodin – film pro děti 

                                           TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

                                                               od 21:30 hodin – film roku 2020 BOURÁK

    Vstupné 80 Kč. Film pro děti zdarma.

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY MKS ADAMOV
– Družstevní 1

V době letních prázdnin bude knihovna MKS Adamov
uzavřena z důvodu čerpání dovolené

ve dnech 20. - 31. července a 17. - 20. srpna 2020.

NÁHRADNÍ TERMÍNY ZÁJEZDŮ DO DIVADLA...
   Několik plánovaných zájezdů do Městského divadla Brno  se z důvodu

   uzavření divadel v březnu t.r.neuskutečnilo. Nyní MDB postupně

   plánovaná představení nasazuje a zveřejňuje postupně náhradní 

   termíny jejich uvedení.

 Představení GRAND HOTEL – náhradní termín 3. září 2020 začátek v 18 hod.

 Představení MAMMA MIA – náhradní termín 26. září 2020 začátek v 18 hod.

 Těšit se můžete také na zájezd na koncert LUCIE BÍLÉ      

 za klavírního doprovodu PETRA MALÁSKA, a to 11. září 2020

 /Hrad Špilberk - nádvoří/ od 19:30 hodin.

 Městské kulturní středisko Adamov si vás dovoluje pozvat na 

POSEZENÍ U KÁVY NAD NOVOU KNIHOU JANY NOVÁČKOVÉ
"ADAMOV – KRAJEM LESŮ A STUDÁNEK", 

 a to 29. července 2020 od 17 hodin v salonku MKS Adamov, na Ptačině. Vstup volný.   



16

 Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22
Kontakt: telefon 607 518 104, e-mail mks@mks-adamov.cz 

23. srpna 2020

 v 16:00 hodin
terasa restaurace
Větrník u MKS

Vstupné: 40 Kč
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Ten dělá to a ten zas tohle...
V listopadu 2018 se v MKS Adamov konalo první setkání s tro-
jicí lidí se zajímavým povoláním či koníčkem pod názvem „Ten 
dělá to a ten zas tohle“. Od té doby se na těchto posezeních 
u kávy vystřídala řada zajímavých hostů. Setkali jsme se napří-
klad s hoteliérem, majitelkou úklidové firmy, tanečními mistry, 
členem Hradní stráže, ředitelkou dětského domova, osobní 
asistentkou senátorky, sálovou sestrou, vydavatelkou novin, 
výtvarníkem, masérkou, lesníkem, karikaturistkou, policistou, 
farářkou, sportovním pilotem, kynoložkou, průvodkyní v jes-
kyních, loutkoherečkou, karikaturistkou, moderátorem rádia, 
realitní makléřkou, matrikářkou, policistou, ale také lidmi, kte-
ří mají zajímavé koníčky - účastníkem televizních soutěží, otu-
žilkyní, „značkařem“ turistických tras, golfistou a  řadou dal-
ších. Poslední setkání jsme připravili na červen t.r. a jako hosté 
se nám představily paní Pavla - tisková mluvčí a  paní Leona 
- bytová architektka. Trojici doplnil farmář Matěj. Opět nám 

všichni představili svoje povolání a  opět bylo setkání něčím 
zajímavé. K dobré atmosféře přispěl pozdrav z farmy Raječko 
od Matěje v podobě rajčat, které si všichni k ochutnání odná-
šeli domů. A opět jsme mezi sebou vysbírali finanční příspě-
vek, který poputuje k zakladateli babyboxů Ludvíku Hessovi 
jako podpora blanenského babyboxu, který v lednu letošního 
roku zachránil první dítě - malého Honzíka.
Velké poděkování patří všem hostům, kteří mezi nás zavítali, 
ale i všem, kteří naše setkání podpořili, především paní Ivě Vá-
radiové z firmy Kámen Olomučany, díky které na žádném se-
tkání nechybí dobrá káva nebo jiné drobné občerstvení.

Jitka Králíčková

Ze školních tříd
Bude líp
Dlouho jsem přemýšlela, jaký by měl mít po delší odmlce můj 
článek začátek. My všichni školkou i školou povinní jsme se to-
tiž ocitli ve velmi složité situaci, která vznikla v důsledku nejen 
onemocnění COVID-19 a  následných opatření spojených se 
snahou zamezit jejímu případnému šíření, ale také v důsled-
ku započetí plánovaných stavebních úprav školky, jejíž kapa-
cita má být tímto navýšena o dvě třídy. To vše vypuklo téměř 
současně. Přesto se pokusím o optimistický úvod. Jak se říká: 
„všechno zlé je pro něco dobré“. Byli jsme nuceni myslet jinak, 
rychle se přizpůsobit nové situaci a snažit se o to, abychom se 
v ní cítili co nejlíp. A došlo k mimořádnému jevu, který se my-
slím nebude hned tak opakovat. Školáci se začali těšit do ško-
ly, školkové děti, které byly doposud raději doma s maminkou, 
zatoužily jít do školky mezi ostatní děti a některým dospělým 
začala chybět práce. A  to nejen z  finančních důvodů. Zkrát-
ka jsme si všichni uvědomili, že pro člověka je velice důležité 
někam patřit, moct se scházet a sdílet s ostatními to, co pro-
žíváme. Ukázala se však i stinná stránka lidské osobnosti. Ne 
všichni mají pochopení pro tento výjimečný a provizorní stav. 
Vzhledem k opatřením a přeměně mateřské školy ve stavbu, 

nebylo možné obnovit normální provoz. Výjimečné podmínky 
si žádají výjimečná řešení. Z důvodů zpřísněných hygienických 
opatření a nedostatku volného prostoru mohly být otevřeny 
pouze dvě třídy, a to v omezeném počtu dětí. Bylo nutné vy-
tvořit celou řadu podmínek a opravdu nebylo jednoduché vše 
zkoordinovat. Na jedné straně jsou přísně daná pravidla, naří-
zení a doporučení vlády, na straně druhé praktické možnosti. 
Po poměrně dlouhém jednání jsme dostali k dispozici prosto-
ry na ZŠ Ronovská a prostory na ZŠ Komenského. Ze všech sil 
se snažíme, aby děti, které do školky momentálně chodí, byly 
v pro ně neznámém prostředí spokojené a cítily se tam dobře. 
Mám za to, že se nám to podařilo a ony chodí do školky rády 
i přes trochu jiný režim, než na jaký byly doposud zvyklé. Děti 
to zvládají. Byla bych vděčná, kdyby se i dospěláci, pokud to 
alespoň trochu jde, snažili k  problémům postavit jako k  vý-
zvě. Takové situace nejsou příjemné pro nikoho. Jsou však tu 
a my se s nimi musíme všichni nějakým způsobem vypořádat. 
I když je to nepohodlné, obtížné a náročné. Ale my to zvládne-
me, stejně jako děti. A zase bude líp.

Mgr. Ivana Drlíková 
MŠ Jilemnického
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Hurá, zase do školky!
„Znovu otevíráme a těšíme se na Vás“ - 
mateřská škola Komenského je od 25.5.2020 
opět v provozu. 
V souladu s vydaným doporučením MŠMT pro období mi-
mořádných opatření do  konce školního roku 2019/2020, 
budou platit v mateřské škole mimořádná hygienická pra-
vidla a opatření pro provoz a pobyt dětí.
MŠ bude v provozu téměř po celou dobu letních prázdnin. 
Pouze od 3.8.2020 do 14.8.2020 bude provoz mateřské školy 
přerušen.
Tímto zároveň děkujeme za pochopení a vstřícnost všem ro-
dičům, hlavně maminkám na mateřské dovolené, které si i své 
starší ratolesti nechaly doma, aby uvolnily místa pro děti z Pta-
činy.
Ke Dni dětí byl pro děti připraven „Týden dětské radosti“, kdy 
si užily sportovní dopoledne na  školní zahradě, malování 
na chodníky, barevné dny a v neposlední řadě „Hledání pokla-
du“ s plněním různých úkolů.
Čtvrtek 18.6.2020 patřil zejména našim šikovným předškolá-
kům, kteří byli „Pasováni na školáky“. Slavnost proběhla v do-
poledních hodinách, letos bez účasti rodičů. Tanec a zábavu 
jsme si společně užili díky skvělé hudební kapele Velvet.
Všem rodičů děkujeme za sponzorské dary pro předškoláčky 
a dětem přejeme krásné prožití letních prázdnin. 

Lucie Jarušková, MŠ Komenského Adamov
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Ze sportu

Ohlédnutí za vycházkou
V  sobotu 30. května jsme navštívili zajímavou část Vysočiny. 
Vlakem jsme přijeli do obce Hamry nad Sázavou.
Na okraji obce se v letech 1898-98 stavěla první železnice z Ha-
vlíčkova (původně Německého) Brodu do Moravského Žďáru 
(dnes Žďáru nad Sázavou). 

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

S R P E N      2 0 2 0

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

a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

PODÉL ŘEKY SVRATKY
vycházka se uskuteční v sobotu 8.8.2020

Délka vycházky: 9 km

Trasa: Lažánky-rekreační oblast Šárka na soutoku Svratky a 
Pejškovského potoka-Vev. Bitýška

Terén:  pohodový

Tam: ČD Adamov Os 7.40 hod., Brno Žid. Os. 7.57 hod.,

Kuřim žel. stan. Bus 8.23 hod.

Zpět: Bus Veverská Bitýška 13.14 hod.,15.14 hod.

Jízdenka IDS JMK : 7 a 6 zón

Vycházku vede: Tonda Procházka

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

S R P E N 2 0 2 0

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

a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

BRTNICE  a hrad  ROKŠTEJN 
vycházka se uskuteční v sobotu 15.8.2020

Délka vycházky: 8 km

Trasa: Přímělkov - zřícenina hradu Rokštejn - Vidourkův Mlýn -
Brtnice

Terén: zvlněný

Tam: ČD Adamov Sp 6.58 hod., Brno R 7.41 hod., Třebíč Os 9.15 hod.

Zpět: Brtnice Bus 14.58 hod., Třebíč Bus 16.02 hod.

Jízdenka: Přímělkov

Vycházku vede: Draha Nesnídalová

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT

ČERVENEC   2 0 2 0

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

a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci

L Y S I C E   A   O K O L Í
vycházka se uskuteční v sobotu 11.7.2020

Délka vycházky: 8 km

Trasa: Lysice – Obora – Doubravice nad Svitavou

Terén: zvlněný

Tam: ČD Adamov Os 8.19 hod., Skalice nad Svit. Bus 8.53 hod.

Zpět: Doubravice nad Svit. Os 13.17 hod., dále po hodině

Jízdenka IDS JMK: 6 a 4 zóny

Vycházku vede: Marta Opatřilová
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Došli jsme na „Konec světa“, což je místo nad osadou Šlakham-
ry. Kdysi tudy vedla zemská hranice mezi Čechami a Moravou. 
Nachází se zde starorakouská hraniční strážní budka s figurí-
nou celníka.
Pokračovali jsme k Rozštípené skále. Je to skalní blok, ve kte-
rém v jednom místě vznikla rozměrná puklina, dlouhá 10 met-
rů a široká 2 metry. Dala skále název a je dobře přístupná. Celý 
skalní útvar dosahuje délky 75 metrů, výšky 10 -15 metrů. Je 
tvořen rulami a vznikl působením mrazu ve starších čtvrtoho-
rách. Puklinou vede turistická cesta. Skálu využívají horolezci, 
kteří tu mají cvičnou stěnu všech stupňů obtížnosti. 
Vrátili jsme se do obce Hamry, kde se nachází kamenný jedno-
obloukový most přes řeku Sázavu z roku 1878.
Na Hamerském vycházkovém okruhu jsme míjeli sochy žďár-
ského rodáka Michala Olšiaka, jehož sochy jsou vidět nejen 
u nás, ale i v Německu a  Itálii. Umělec své výtvory z betonu 
a pískovce začleňuje volně do krajiny. V Hamrech se nachází 
socha Koně vytahujícího povoz z bažin, pod Rozštípenou ská-
lou je 2,5 metrů vysoká hlava Mamuta, na Hamerském vycház-
kovém okruhu najdete Mamlase, který tu střeží krásný výhled 
na město Žďár nad Sázavou s poutním kostelem sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře. Nedaleko benzínové pumpy vítá 
návštěvníky obce žabošnek Hamroň.
Došli jsme k  Pilské nádrži, kde se nachází betonové sousoší. 
Není přímo na historické zemské hranici, i  tak ji ale symboli-
zuje. Tvoří je orlice hlídající moravské území, lev dohlížející 
na české území a uprostřed umístěný hraniční kámen.
Za nádherného počasí jsme ušli 11 km, vycházku vedla Irena 
Antoszewska a zúčastnilo se 24 turistů, z toho 4 hosté. 

Ptačí hotel
Vážení turisté,
v sobotu 6. června jsme se vypravili na vycházku z Moravských 
Bránic do  Ivančic. Od  nádraží jsme nejprve prošli městem 
a chatovou kolonií, první odpočinek jsme po 4 km udělali pod 
„Železňákem“. 
Byl postaven v letech 1868 – 1870 jako spojnice Brna s Vídní. 
Délka mostu 370,5 m, výška koleje nad hladinou řeky 42 m. V r. 
1999 byl demontován, ponechána byla část mostovky s  jed-
ním pilířem, je to technická památka.
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 Současný Ivančický viadukt je ve výšce 44 m nad řekou Jihla-
vou a je dlouhý 387 m. Vlaky na novém viaduktu jezdí od listo-
padu 1978 dodnes.
Poté jsme pokračovali přes lávku ke  Stříbskému mlýnu. Zde 
je penzion Pro pohozené pány a kavárna s galerií (nyní trvale 
uzavřeno).
Hlavní bod programu byl Ptačí hotel, který v roce 2017 vytvo-
řil ivančický sochař a  řezbář Josef Zahradník. Přes řeku jsme 
mezi stromy zahlédli Stromokruh Evropy. Na louce je vysáze-
no 27 různých stromů, které zastupují vždy jeden členský stát 
Evropské unie. Uprostřed kruhu je zavěšeno kovové srdce Ev-
ropy se zvonem.
Podél řeky Jihlavy jsme došli k zastavení U Šneka se sluneční-
mi hodinami. 
Vycházka nebyla náročná, počasí nám přálo. Ušli jsme 10 km, 
zúčastnilo se 17 turistů a jedno dítě, vedla Irena Antoszewska.

Střípky z historie 
adamovského sportu, 38. díl
V polovině července roku 1981 překonal J. Stloukal na závodě 
pořádaném atletickým oddílem Zbrojovky Brno třicetdva roků 
starý okresní rekord v běhu na 5 000 m, když v něm skončil tře-
tí v čase 15:40,8 min. Svoji formu potvrdil o týden později, kdy 
mu ve zlepšení dalšího okresního rekordu v běhu na 10 000 m 
minimálně o 30 sekund zabránil jen omyl pořadatelů, kteří zá-
vod na  žabovřeské dráze Pod lesem ukončili o  kolo dříve, tj. 
po  9  770  m. O  poslední červencové sobotě vylepšil J.  Stlou-
kal v  Hluku svůj okresní rekord na  trati 25  kilometrů časem 
1:24:25  h. Začátkem září na  závodech v  Brně opět přepsal 
okresní rekord na 5 000 m, který posunul na 15:39,9 min.
Během léta a  podzimu vybojoval J.  Stloukal několik umístě-
ní v první či druhé desítce na kvalitně obsazených závodech 
na 25 km v Bánovcích nad Bebravou, v Martině a na Brněnské 
pětadvacítce. Na závěr atletické sezóny startoval na silně obe-
slané hodinovce, která se konala na  tartanové dráze Interu 
Bratislava, a jeho záměr překonat okresní rekord se mu výko-
nem 17 505 m vydařil.
Ačkoliv pro rok 1981 jsem vyzdvihl jen úspěchy J.  Stloukala, 
tak i zbývající běžci adamovského oddílu se slušně prosazova-
li, o čemž svědčí skutečnost, že v okresní soutěži 13 družstev se 
umístili opět na druhém místě za blanenskou Metrou. Kolek-
tiv adamovských běžců rozšířil od tohoto roku Vladimír Starý.
V  tomto období upozorňovali na své běžecké talenty výhra-
mi v žákovských kategoriích Jaroslav Stloukal mladší a Monika 
Bartošíková. Oba si úspěšně vedli i v roce 1982 v kategoriích 
staršího žactva, stali se však členy významnějších atletických 
oddílů – M.  Bartošíková Zbrojovky Brno a  J.  Stloukal Metry 
Blansko. Monika skončila v okresním finále Běhu Mladé fronty 
a Smeny, které se konalo v dubnu, druhá. V květnu si pak vy-
běhla krajský přebornický titul v běhu na 600 m. Na přeboru 
ČSR v  přespolním běhu dokonce skončila na  výborném šes-
tém místě. Jarek si ve zmíněných závodech vedl ještě lépe – 
v okresním finále zvítězil a na přeboru ČSR si vybojoval bron-
zovou medaili.
Z  dospělých adamovských běžců si v  roce 1982 udržoval 
dobrou formu na  veteránských tratích R.  Procházka, zlepšo-
val se nadějný devatenáctiletý V.  Starý. Nejvíce se ale i  na-
dále na  závodech prosazoval J.  Stloukal, jemuž vygradovala 
forma v  závěru sezóny. Koncem září poprvé zvítězil v  Běhu 

Moravským krasem, který se běhá ve Sloupu na trati dlouhé 
12,2 km, a tím se stal podruhé okresním přeborníkem v přes-
polním běhu. O měsíc později obsadil v běhu na 10 000 m, kte-
rý proběhl na atletické dráze Spartaku Metra Blansko, druhé 
místo a časem 32:01,4 min překonal okresní rekord. Nakonec 
na  tradičním listopadovém maratónu v  pražské Stromovce 
zúročil své úsilí o překonání hranice 2:30 h, což dokázal jako 
první na okrese. V závodě, v němž startovalo 579 běžců, skon-
čil na 8. místě v čase 2:27:18 h. Za tyto hodnotné výkony byl 
J.  Stloukal právem vyhlášen nejúspěšnějším atletem okresu 
Blansko roku 1982.
V roce 1983 se J. Stloukal zúčastnil jen několika závodů, takže 
nejkvalitnější výkony sezóny předvedli V. Starý a R. Procház-
ka, kteří v  listopadovém maratónu v  pražské Stromovce do-
běhli v časech pod 2:58 a 3:10 h. Jako nový rozšířil členskou 
základnu oddílu Dalimil Marek, naopak v tomto roce se napo-
sled na startovní čáru postavil P. Vespalec. Z výkonů mimod-
dílových běžců je třeba zmínit vítězství M. Bartošíkové mezi 
staršími žákyněmi a  Radka Peterka mezi staršími dorostenci 
v okresním kole Běhu Mladé fronty a Smeny. Monika reprezen-
tovala adamovskou školu, Radek jedovnickou průmyslovku.
V  roce 1984 se adamovský oddíl spolupodílel na  organizaci 
nově založeného „Běhu údolím Svitavy“, jehož hlavním pořa-
datelem byl turistický oddíl ČKD Blansko. Trať vedla z Blanska 
do  Adamova a  zpět. Tohoto závodu se nakonec uskutečnilo 
jen pět ročníků do roku 1988, v roce 1989 byla trasa změněna 
mimo svitavské údolí. V jednotlivých ročnících závodu starto-
valo několik desítek běžců i částečně z oddílů mimo Jihomo-
ravský kraj. Dva ročníky – 1985 a 1987 – vyhrál V. Starý.
Tento běžec narozený v  Adamově však přestoupil v  polovi-
ně roku 1984 do  brněnské Moravské Slavie. Krátce předtím 
uběhl na drahách v Ivančicích za hodinu 17 100 m a v Blansku 
5 000 m za 16:17,5 min. Tradiční opory J. Stloukal a J. Neřima 
se do závodního procesu zapojili jen minimálně a tomu také 
odpovídalo umístění adamovského družstva v pozadí okres-
ní soutěže družstev. Nově začal startovat na běžeckých závo-
dech veterán Josef Kubík.
V  roce 1985 se k  intenzívnějšímu závodění vrátil J.  Stloukal. 
V září bohužel náhle zemřel tahoun oddílu a hlavní organizá-
tor místního běžeckého dění J. Neřima (*1941) a tato ztráta se 
relativně brzy ukázala jako nenahraditelná. Z tradičních členů 
skončil na podzim se soutěžním běháním P. Tománek. Výroční 
zpráva za tento rok uváděla, že na startovních listinách celkem 
jedenácti závodů na dlouhé trati bylo zapsáno sedm členů od-
dílu. V  okresní soutěži vytrvalců obsadilo tříčlenné družstvo 
sedmé místo.
Výraznou posilou adamovských vytrvalců se stal s  počát-
kem roku 1986 fotbalista Libor Poláček, který spolu se zkuše-
ným J. Stloukalem dobře reprezentovali oddíl. Dalším novým 
běžcem byl Ladislav Nečas, o  rok později pak Alois Stejskal. 
Ke  ztrátám je nutno naopak přiřadit ukončení startů R.  Pro-
cházky. Jaroslav Stloukal zvítězil v  okresní soutěži veteránů 
nad čtyřicet let a stejně tak dobře si vedlo i veteránské druž-
stvo.
V roce 1987 se uskutečnil poslední ročník „Běhu adamovskými 
stráněmi“, který byl v pořadí jedenáctý. Jednotlivých závodů 
se účastnila v  průměru padesátka běžců a  většinou i  nějaká 
žena. Nejčastějším vítězem byl František Kolínek z Lokomotivy 
Břeclav, který to dokázal pětkrát. Více než jedno vítězství do-
byl ještě blanenský Milan Vrána, který byl první v cíli posled-
ních dvou ročníků.
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V polovině roku 1988 byla činnost oddílu lehké atletiky, velmi 
agilního zejména v letech 1979 až 1983, ukončena. V posled-
ním období vše záviselo pořadatelsky jen na P. Košťálovi a Ma-
rii Stloukalové, výkonnost běžců dosahovala pouze výjimečně 
okresního průměru. Ze staré gardy zbyli jen J. Kubík, P. Košťál, 
částečně J. Stloukal a J. Veselý, který se soutěžně proběhl na-
posledy v  roce 1996. Obětavost P.  Košťála nakonec protáhla 
organizování běžeckých akcí v  Adamově ještě na  dalších 25 
let. Pro jejich uspořádání navazoval spolupráci s nějakým dal-
ším subjektem, nejčastěji jím byl turistický oddíl Spartaku či 
sportovní komise ROH Adastu, nebo mu pomohli jeho přáte-
lé. I po zániku oddílu proto např. pokračoval lednový kondiční 
běh až do roku 1996, tj. uskutečnilo se ho celkem 17 ročníků. 
Uveďme si aspoň stručný přehled běhů, na jejichž realizaci se 
P. Košťál v letech po roce 1990 významně podílel.
U  příležitosti 10. výročí úmrtí J.  Neřimy založil tradici běhu 
na  tzv. Neřimově okruhu. Jeho trasa vedla po  komunikacích 
Adamov – údolí Svitavy – Šebrov – Vranov – Útěchov rozc. – 
Adamov a  její délka byla na  úrovni půlmaratónu. Startovalo 
se v časném jarním termínu z  fotbalového hřiště. Naposledy 
se uskutečnil v  roce 2001. V  roce 1996 proběhl pod řízením 
P. Košťála poprvé Běh na Nový hrad, k němuž se naposled vy-
razilo v roce 2000. Závod měl centrum v restauraci na Hrad-
ní ulici a  konal se ve  všední říjnový den odpoledne. Po  roce 
2006 se běhá na Nový hrad v březnu, obvykle v neděli, ale již 
v  režii oddílu orientačního běhu. V  srpnu olympijských roků 
2004, 2008 a  2012 pak zorganizoval tzv. běhy olympijského 
dne. K  tomuto účelu zpracoval plánky tří tras, jež i  částečně 
fáborky vyznačil, které měly délku maratónu a  pak zhruba 
jeho poloviny a pětiny. Pořadatelskou péči věnoval dále Běhu 
Moravským Švýcarskem, jehož neustálené tratě byly vedeny 
krasovým okolím Adamova. Tyto běhy se uskutečnily v letech 
2007 až 2014, z toho 4 z nich byly zúženy na Běh k Alexandrov-
ce. Účast na všech těchto bězích dosahovala nižšího násobku 
desítek závodníků.
Vraťme se zpátky od přehledu pořadatelské činnosti k histo-
rii  běžeckých sportovních výkonů, kterých dosáhli závodníci 
s vazbou k Adamovu.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se stalo hybate-
lem vytrvalostních běhů v Adamově běžecké sdružení SK Pta-
čina, kde SK představovalo zkratku sportovní kroužek. Podnět 
k jeho ustavení vzešel od L. Nečase. Nejčastěji za něj startovali 
J. Kubík a A. Stejskal, z dalších jmenujme ještě Luboše Bendu 
a  Michala Neřimu. Pro rozšíření svých řad zorganizovali Pta-
činskou běžeckou ligu, což byla celoroční soutěž pro adamov-
ské rekreační běžce. Projekt skončil v polovině devadesátých 
let a  jediný, kdo běžecky vytrval až do dvacátých let dalšího 
století, byl J. Kubík.
V devadesátých letech se vrátil a za Adamov absolvoval něko-
lik závodů V. Starý, který po odchodu do Moravské Slavie za-
běhl maratón za 2:36:28 h, 10 000 m za 33:56,2 min a 5 000 m 
za 15:42,0 min.
Posledním, který vybojoval v  dresu Adamova cenné umístě-
ní, byl žák zdejší školy Jan Kocman, který v  roce 2006 zvítě-
zil v okresním finále Poháru rozhlasu v kategorii starších žáků 
v běhu na 1 500 m, k čemuž potřeboval 4:43,8 min.
Na  přelomu tisíciletí se závodů zúčastňoval kromě J.  Kubíka 
ještě J.  Stloukal, který se soutěžním  běháním skončil v  roce 
2007, krátce po dosažení věku 60 let. Naopak pod příslušností 

k JSRT Adamov začal po roce 2000 startovat jeho syn Jaroslav 
Stloukal ml.
Tento běžec již byl zmíněn v tomto seriálu dříve v souvislosti 
s děním na počátku osmdesátých let, než přestoupil do atle-
tického oddílu Metry Blansko. V něm dosáhl v mladém věku 
dost výrazných sportovních výkonů. Ještě v žákovském věku 
zdolal 800 m za 2:14,8 min a 1 500 m za 4:32,5 min. V roce 1982, 
kdy mu bylo čtrnáct let, zaběhl čtvrtý nejlepší československý 
čas na 3 000 m 9:09,45 min a jako sedmnáctiletý pátý nejlep-
ší čas na 5 000 m 16:01,00 min. Své časy na 800 a 1 500 met-
rů později vylepšil na 2:03,6 a 4:13,7 min. V dalších letech sice 
nepřestal soutěžně běhat, ale jeho výkony byly poznamenány 
absencí intenzívnějšího tréninku.
Dalším již v předchozích dílech uvedeným závodníkem s atle-
tickou minulostí je A. Věžník. Ten podobně jako J. Stloukal ml. 
byl příslušníkem oddílu Metra Blansko, za  který poprvé na-
stoupil v roce 1971. V roce 1973 zvítězil v okresním finále Běhu 
Mladé fronty a Směny v kategorii starších dorostenců. Na drá-
ze se specializoval na střední tratě 800 a 1 500 m, ale objevoval 
se také na kratší 400 m distanci, častěji pak i na delších tratích 
5 a 10 km. V roce 1974 dokonce zkusil desetiboj. Na svých hlav-
ních tratích dosáhl v letech 1974 a 1975 svých nejlepších časů 
2:03,0 a 4:18,5 min, které na konci sedmdesátých let předsta-
vovaly 5. místo v dlouhodobých tabulkách okresu. Na delších 
tratích 5 a  10 km stlačil osobní rekordy na  16:42,8 (rok 1976) 
a  37:46,2 min (1974). Dodnes drží okresní juniorský rekord 
10:05,0 min v  běhu na  3  000 m přes překážky, který zaběhl 
v roce 1971 ve Znojmě.
Obdobných časů jako A. Věžník dosáhl na rok stejně narozený 
I. Kuja, kterému přece jen více svědčily delší tratě. I on s vý-
jimkou vojny odsloužené v Liptovském Mikuláši reprezentoval 
v sedmdesátých letech Metru Blansko. Na tratích 800, 1 500 
a 5 000 m zaostal za A. Věžníkem jen nepatrně (2:03,2 a 4:19,4 
min z roku 1975 a 16:56,6 min z roku 1978), na 10 km a hodi-
novce ho předčil (36:46,0 min a 16 399 m v roce 1976).
V Adamově nyní žije význačný vytrvalec Robert Šamonil, ro-
dák z Ostrova u Macochy, který se převážně zúčastňuje běhů 
na  neolympijských tratích. V  posledních letech často startu-
je na Moravském ultramaratónu, na němž zaběhl v roce 2009 
jednu maratónskou etapu 20 s pod 3 h. V roce 2008 překonal 
na šestihodinovce pořádané v brněnském výstavištním pavi-
lonu Z vzdálenost 74,499 km. Vytrvalecké klasice se více věno-
val v letech 2007 až 2010, kdy si zaběhl v roce 2009 na dráze 
na trati 10 km osobní rekord 36:24 min. Půlmaratónskou bla-
nenskou trasu zdolal z roce 2008 časem 1:21:10 h. Svou vytr-
valost uplatnil při cyklistických dobrodružných cestách do Irá-
nu a k africkému Kilimandžáru, které absolvoval v letech 2007 
a 2009.
Nejmladší generaci adamovských atletů představuje letos 
15letá Veronika Jakusidisová. Je členkou ASK Blansko, což je 
následnická organizace bývalé jednoty Spartak Metra. Dala 
o sobě vědět počátkem března roku 2019, kdy v ostravské hale 
obsadila v běhu na 300 m skvělé druhé místo v čase 40,69 s. 
V  září pak na  mistrovství ČR na  venkovní dráze vybojovala 
na této trati bronzovou medaili časem 40,24 s. Letos se na ha-
lovém vícebojařském mistrovství ČR starších žákyň umístila 
na  výborné druhé příčce v  pětiboji, když její obodované vý-
kony byly o necelé 1 % horší vítězky. Prosadila se především 
ve skocích, v nichž byla nejlepší (výška 168 cm a dálka 550 cm).

-dtk-
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Volnočasové aktivity
Z dění v MC 
Paleček 
Adamov
Dne 1. června 2020 jsme 
na Den dětí uspořádali na hři-
šti na Ronovské posezení pro 
maminky s dětmi, kde si naše 
děti pohrály, maminky po-
povídaly a  na  závěr jsme si 
opekli i  špekáčky. Akce byla 
velice vydařená, po  tom co 
jsme se pořádně neviděli, 
kvůli době koronavirové. :) 
Už se zase všichni moc těšíme 
na další společné akci. 
Všem přejeme za MC Paleček 
krásné prázdniny a plno pro-
sluněných dnů, které si bude-
me moci užít s našimi dětmi.
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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. 
Registrační číslo titulu MK ČR E 14730. Tisk: Grafex spol. s r. o., Kolonie 304, 679 04 Adamov. Vydáno dne 26. 6. 2020. Příští uzávěrka: 17. 8. 2020.

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 

   OBJEDNÁVKY
( 608 887 840

Servisní číslo technika
 721 253 592 - Marek Slouk

C NYNÍ 6 až 12 MĚSÍCŮ ZA 360 Kč C
TELEVIZE AUTOMATICKY V CENĚ 

aktuálně 86 programů z toho 57 v HD
Nabídka platí pro objednávky do 30.8.2020 a při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Ceny jsou s DPH

Zřízení internetu ZDARMA | ADA-NET pro seniory  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 57 HD programů
až 86 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
NOVĚ: V dalších 6 domech GIGAbitové přípojky až do bytu.

TELEVIZE V CENĚ INTERNETU: Žádné smlouvy, žádné závazky a měsíční platby za první nebo druhou 
televizi. Další 4 zařízení současně v ceně. Sledujte svou nabídku TV kdekoliv v ČR/EU.

Volby placených programů jsou plně na vás, nevztahují se na ně žádné časové závazky.
Kdykoliv doběhne předplacená doba, máte jejich obnovení plně ve svých rukách.

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. Živnostníci pro ADAMOV a okolí, platba 
hotově = SLeVA 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

 ♦ Pronajmu byt 2+1 na ulici Sadová 338. Tel.: 723 640 021.

 ♦ Koupím garáž na Horce. Tel: 776 041 303.

 ♦ Pronajmu byt 2+1 v  Adamově na  Ptačině. K  nastěhování 
po dohodě. Kontakt p. Hedlová Tel. 703 689 812


