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Z činnosti Mětského klubu mládeže
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Výsledky ankety Top10 problémů města 2010
V předchozím čísle Zpravodaje jste byli informováni o uskutečněném veřejném fóru Zdravé-

ho města Adamova a o na něho navazujícím anketním šetření, do kterého jste se měli možnost 
během prvního květnového týdne zapojit. Bylo odevzdáno 39 anketních lístků, z toho byl 1 
neplatný, neboť byly označeny více než 2 položky seznamu témat. Počet vrácených anketních 
dotazníků je v porovnání s předchozími lety podstatně nižší. Přispěli k tomu zejména obyva-
telé Ptačiny, protože ve sběrném místě v této čtvrti bylo vhozeno jen 13 lístků. Ve zbývajících 
místech na ulici Sadové a na městském úřadě bylo odevzdáno lístků 17, resp. 9. Podle přísluš-
nosti k věkovým skupinám byli nejvíce zastoupeni respondenti ve věku 26 až 35 let, 56 až 65 let 
a nad 65 let, dohromady na tyto věkové skupiny připadlo 80 % vrácených vyplněných lístků. Za 
odevzdané lístky a vyjádření názoru na předložená témata všem účastníkům ankety děkujeme.
Sečtení hlasů dalo následující pořadí problémů:
1.  Zřízení veřejných WC
2. Zvýšení pochůzkové činnosti Městské policie
3.  Odstranění obtěžujících exhalací vypouštěných firmou Eden
4.  Chybějící městská centra – Ptačina, historický Adamov
5. Kultivace „Sklaďáku“
6.  Dobudování bezbariérových přístupů na chodníky
7. Zkulturnění prostředí u Domu služeb
8.  Celková přestavba UNIMO buněk na Smetanově náměstí
9.  Vylepšení vzhledu vstupů do města (zahrádky pod Kolonkou, Mírov)
10. Zvýšení kapacity sociálních služeb ve městě
11. Zřízení infocentra ve městě

Vyhodnocování ankety ukázalo rozdíly v tom, jak obyvatelé jednotlivých částí Adamova 
vnímají palčivost předložených problémů. Uvádíme proto ještě přehled těch problémů, které 
se v daném sběrném místě objevily alespoň na 30 % lístků:
MěÚ:  exhalace vypouštěné firmou Eden (56 %);
Sadová:  pochůzková činnost MP (41 %), kultivace Sklaďáku (35 %), exhalace firmy Eden (30 %);
Ptačina:  veřejná WC (69 %), prostředí u Domu služeb (46 %).

Na základě výsledků této ankety doplníme existující komunitní plán o opatření, kterými by 
měly být jmenované problémy postupně odstraňovány. Informace o dosažených pokrocích 
budou předneseny na příštím veřejném fóru.

Součástí ankety byl i průzkum spokojenosti občanů s vybavením města sběrnými nádoba-
mi na odpad a také s prováděním úklidu města. Pro názornost byly odpovědi kvantifikovány 
od hodnoty 1 pro hodnocení dostatečný či velmi spokojen až po 4 odpovídající stupni hodno-
cení nedostatečný/velmi nespokojen. Vypočtená klasifikace je uvedena v následující tabulce, 
kromě města jako celku je zde opět i hodnocení podle sběrných míst:

sběrné nádoby
úklid

směs plasty sklo papír
město 1,53 2,12 1,50 2,15 2,17
MěÚ 2,00 2,38 1,63 1,88 2,38
Sadová 1,36 2,50 1,50 1,83 2,29
Ptačina 1,33 1,50 1,42 2,62 1,92

Celkově tedy převládá „spíše spokojenost“, lokální odchylky od průměru města zřejmé 
z této tabulky budou vodítkem pro rozhodování, která budou v těchto oblastech přijímána 
v budoucnu. Souhrnnou zprávu o výsledcích obou částí ankety předáme Radě města.

Komise Projektu Zdravé město Adamov a MA21

Beseda s příslušníky policie 
Dopravní výchova – akce „Zebra“

Zprávy z matriky
Blahopřejeme
01.05. Anna Svobodová,  

89 roků, Družstevní 3

02.05. Božena Zoulová,  
95 roků, Fibichova 10

04.05. František Řezník,  
75 roků, Osvobození 8

05.05. Marta Ludvíková,  
70 roků, Komenského 3

07.05. Bohumil Suk,  
70 roků, Tererova 3

09.05. Bohuslav Böhm,  
75 roků, Sadová 27

10.05. František Hloušek,  
81 rok, Opletalova 32

11.05. Anna Hašpicová,  
83 roky, Komenského 1

18.05. Anna Hofmannová,  
81 rok, Neumannova 4

25.5. Ing. Josef Ondráček, 
81 rok, Komenského 21

26.05. Viktor Šimek,  
81 rok, Osvobození 23

27.05. Vladislav Zachoval,  
80 roků, Komenského 15

28.05. Antonín Bílý,  
70 roků, Petra Jilemnického 7

29.05. Vlasta Proksová,  
80 roků, Komenského 1

30.05. Marie Zelíková,  
81 rok, Komenského 25

31.05. Alois Stejskal,  
80 roků, Opletalova 28

31.05. Olga Krátká,  
80 roků, Komenského 1

Dne 28. 4. 2010 měly děti na 1. stupni ZŠ 
v Adamově velký den. Přišli mezi nás přísluš-
níci policie ČR a člen městské policie města 
Adamov. 

Prvňáčci, ale i ti starší, se na besedu vel-
mi těšili. Ještě před vlastním setkáním jsme 
se dopravní výchově hodně věnovali, ale sly-
šet tyto informace od policie bylo pro děti 

nezapomenutelným zážitkem. Zvláště když 
si na vlastní oči mohly prohlédnout uni-
formu, opravdovou zbraň, pouta, policejní 
vůz…. Děti se aktivně zapojovaly do diskuse 
a s nadšením se na spoustu věcí dotazovaly. 
Beseda měla velký úspěch a již teď se všichni 
těšíme na další.

Mgr. Ilona Martochová

Dětský den 
s florbalem

Zveme všechny malé příz-
nivce sportu a především flor-
balu, na dětský den pořádaný 
FBC Sokolem ADAMOV. Mno-
ho soutěží a hodnotných cen 
pod vedením našich hráčů si 
můžete vychutnat 5. června 
2010 v 9.00 hodin ve sportov-
ní hale na ulici Osvobození. 

Občerstvení bude připrave-
no v halovém bufetu.
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Zprávy z radnice
Z jednání Rady města Adamova
na 97. schůzi konané dne 26.4.2010 
mimo jiné RM:

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., §  •
34 a, odst. 3 dala souhlas s užitím znaku 
Města Adamova na autobusech smluvní-
ho dopravce ČAD Blansko.
Schválila smlouvu o realizaci přeložky ply- •
novodní přípojky a části odběrného ply-
nového zařízení mezi JMP Net, s.r.o. Jedná 
se o objekt MěÚ, pracoviště U Kostela 1, 
který má plynovou přípojku a je nutné ji 
zrekonstruovat na STL. Město Adamov ne-
hradí žádné finance.
Dala souhlas s odprodejem pozemku  •
parc.č. 399/28 v k.ú. a obci Adamov, který 
je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Že-
rotínovo náměstí 3/5, Brno, fyzické osobě.
Schválila prodejní cenu pohlednic Alexan- •
drovy rozhledny ve výši 3,10 Kč/ks + aktu-
ální sazba DPH.
Schválila Smlouvu o dílo „Oprava chodníku  •
na ulici Sadová“ se společností GAMA J+P.
Schválila Smlouvu o dílo „Vybudování au- •
tobusových zastávek s čekárnou včetně 
podesty a odvodnění na Smetanově ná-
městí“ se společností GAMA J+P.
Vzala na vědomí zápisy z 23. a 24. zasedá- •
ní komise Projektu Zdravé město Adamov 
a místní Agendy 21.
Schválila záměr výpůjčky části pozem- •
ku parc. č. 539/1 v k.ú a obci Adamov na 
ul. Neumannova a uložila Odboru správy 
majetku města zveřejnit záměr výpůjčky 
v souladu se zákonem o obcích.
Projednala žádost Agentury Dobrý den  •
Pelhřimov a doporučila žadateli, aby se 
svým návrhem o spolupráci při pokusu 
o vytvoření světového rekordu v oblas-
ti Největší galerie znaků měst a obcí ČR 
zhotovených z odpadových materiálů ob-
rátil na Základní školu a mateřskou školu 
Adamov a Základní uměleckou školu Ada-
mov.
Vzala na vědomí zápis z inventarizační a li- •
kvidační komise.
Vzala na vědomí návrh průběhu oslav  •
MDD. 
Vzala na vědomí omezení provozu MKM  •
v měsíci červnu a červenci 2010.
Vydala nařízení města Adamova č. 2/2010  •
kterým se zrušuje vyhláška č. 17/98 města 
Adamova o užívání a údržbě místních ko-
munikací ve městě Adamově.
Vzala na vědomí žádost ze dne 22.4.2010  •
o ukončení smlouvy o nájmu bytu zvlášt-

ního určení č. 02/2008/B k bytu č. 48 na 
ul. Komenského 1 v Adamově (Dům s pe-
čovatelskou službou) a schválila Dohodu 
o ukončení smlouvy o nájmu tohoto bytu. 
Schválila Dohodu o závěrečním vypořádá- •
ní s firmou IMC, Ing. Miloš Charvát.

na 98. schůzi konané dne 10.5.2010 
mimo jiné RM:

Schválila dodatek č.1 ke smlouvě o bu- •
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi JMP Net, s.r.o. a Městem Adamov.Do-
datek byl zpracován za účelem součinnos-
ti při rekonstrukci inženýrských sítí v loka-
litě Kolonka s tím, že rekonstrukce plyno-
vodů nyní čeká na zahájení rekonstrukce 
vodovodu, aby nedošlo k dvojímu rozko-
pání ulic v dané lokalitě Kolonky.
Jako jediný společník společnosti Záso- •
bování teplem Adamov, s.r.o., Nádražní 
455, Adamov, schválila odprodej objektu 
čp. 384 včetně pozemku parc.č.st. 672 vše 
v k.ú. a obci Adamov a uložila jednatelům 
společnosti Zásobování teplem Adamov 
utržené finanční prostředky za prodej ne-
movitostí použít pro uskutečnění opatření 
vedoucích k zefektivnění provozu tepelné-
ho hospodářství. (Jedná se o bývalou, nyní 
již nefunkční, výměníkovou stanici v blíz-
kosti sportovního areálu na ulici P. Jilem-
nického.)
Schválila záměr odprodeje pozemku  •
parc.č.311/1 v k.ú. a obci Adamov na ul. 
Osvobození za účelem vytvoření zahrady 
s posezením a uložila odboru KT vyvěšení 
schváleného záměru na úřední desku.
Vzala na vědomí zápis z 39. jednání Kultur- •
ně informační komise.
Schválila Smlouvu o připojení k distribuč- •
ní soustavě z napěťové hladiny nízkého 
napětí č. 700206113000010 s E.ON Distri-
buce, a.s.
Schválila Smlouvu o pronájmu sloupů ve- •
řejného osvětlení č. 01/2010/VO. Jedná se 
o krátkodobý pronájem za účelem rekla-
my pro ČSSD. 
Schválila záměr pronájmu části pozemku  •
- zahrádky na parc. č. 662/2 (ev. č. 2) v k.ú. 
a obci. Jedná se o zahrádku na části po-
zemku v obci Adamov - lokalita „ul. Osvo-
bození“ o výměře 60 m2 a uložila odboru 
SMM zveřejnit záměr nového pronájmu.
Schválila Dohodu o ukončení Smlouvy  •
o nájmu nemovitosti č. 34/2005/PP ze dne 
21.12.2005 - zahrádka na části pozemku 
parc. č. 535/1 (ev. č. 6) v k.ú. a obci Adamov 
a uložila odboru SMM zveřejnit záměr no-
vého pronájmu. Jedná se o zahrádku na 

části pozemku v obci Adamov - lokalita „ul. 
Údolní“ o výměře 70 m2.
Schválila Smlouvu o nájmu nemovitosti č.  •
02/2010/PP na pronájem části pozemku – 
zahrádky na parc. č. 321/2 (ev. č. 3) v k.ú. 
a obci Adamov. Záměr pronájmu byl od 
13.4.2010 do 29.4.2010 vyvěšen na úřed-
ní desce.
Schválila Smlouvu na dodání stolů do za- •
sedacích místností MěÚ Adamov s firmou 
Legon,spol.s.r.o.
Schválila jako nejvýhodnější nabídku na  •
realizaci stavebních prací v rámci „Zbu-
dování nástavby věže – sušáku požárních 
hadic u požární zbrojnice Adamov, Fibi-
chova 45“ od společnosti GAMA J+P, s.r.o., 
Kolonie 302, Adamov a schválila Smlouvu 
o dílo s touto firmou.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamova  •
schválit přijetí neinvestiční účelové dotace 
ve výši 102.000,- Kč, na úhradu výdajů sou-
visejících s konáním voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, přijetí účelové 
investiční dotace z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje ve výši 150.000,- Kč na poříze-
ní zastávky MHD Adamov, přijetí neinves-
tiční účelové dotace z kapitoly 313-MPSV 
státního rozpočtu ve výši 171.000,- Kč, na 
poskytování sociálních služeb a přijetí do-
tace ve výši 3,495 mil Kč od Ministerstva 
pro místní rozvoj na akci „RPS- Adamov, 
sídliště Ptačina – II. etapa“.
Schválila poskytnutí finančního daru ve  •
výši 4.000,- Kč Moravskému rybářskému 
svazu, o.s., místní organizaci Adamov na 
nákup věcných cen a úhradu nákladů spo-
jených se zajištěním oslav Mezinárodního 
dne dětí. 
Schválila poskytnutí věcného daru Základní  •
škole a mateřské škole Adamov, příspěvko-
vé organizaci v hodnotě 4.000,- Kč a Měst-
skému kulturnímu středisku Adamov, pří-
spěvkové organizaci v hodnotě 2.000,- Kč 
pro oslavy Mezinárodního dne dětí.
Doporučila Zastupitelstvu města Adamo- •
va schválit žádost o poskytnutí úvěru na 
opravy a modernizaci bytů ze Státního 
fondu rozvoje bydlení v maximální výši 1,5 
mil. Kč s tím, že tento úvěr může být zajiš-
těn zástavní smlouvou k pohledávkám.
Projednala a doporučila Zastupitelstvu  •
města Adamova schválit Rozpočtové 
opatření č. 1/2010.
Nedoporučila Zastupitelstvu města Ada- •
mova odprodat objekt č.p. 8 a pozemek 
parc. č. St. 31 v k.ú. a obci Adamov panu 
ANH TRANo.
Projednala žádost společnosti ABLE agency,  •
s. r. o. P. Jilemnického 361, Adamov a sou-
hlasí s připoložením datových chrániček 
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Aktuální informace ze svodky událostí 
Městské policie Adamov

a kabelů podél trasy budovaného vodovo-
du a kanalizace v lokalitě Kolonka Adamov. 
Přípolož bude vybudována na vlastní nákla-
dy společnosti ABLE agency, s. r. o. Adamov.

na mimořádné 99. schůzi konané dne 
14.5.2010 RM:

Schválila text Zadávací dokumentace pro  •
podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadanou v otevřeném řízení v sou-
ladu se Závaznými pokyny pro žadatele 
a příjemce podpory v Operačním pro-
gramu Životního prostředí a dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění v rámci projektu „Staveb-
ní úpravy ZŠ Ronovská Adamov“, č. projek-
tu 09039193 a složení komise pro otevírá-
ní obálek a hodnotící komisi pro vyhodno-
cení této podlimitní veřejné zakázky.
Schválila text Zadávací dokumentace pro  •
podlimitní veřejnou zakázku na stavební 
práce zadanou v otevřeném řízení v soula-
du se Závaznými pokyny pro žadatele a pří-
jemce podpory v Operačním programu Ži-
votního prostředí a dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném zně-
ní v rámci projektu „Stavební úpravy ZŠ 
a MŠ Komenského Adamov“, č. projektu 
09042893 a složení komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komisi pro vyhodnoce-
ní této podlimitní veřejné zakázky.

Z další činnosti :
V současné době jsou v rozpracovanosti 

celkem 3 stavební akce:
Rekonstrukce mostu v ul. Plotní. Dne 

11.5.2010 zhotovitel uvedl most do provozu 
pro veškerá vozidla do hmotnosti 40 tun. Na 
ulici Plotní platí původní značení, tj. jedno-
směrný provoz s max. rychlostí 40 km.

Přechod pro pěší a zastávka MHD u ná-
draží ČD. V současné době probíhají povr-
chové dlažební práce s realizací čekárny 
MHD a umístění světel na přechod. Ukončení 
stavby je smluvně stanoveno do 31.5.2010.

Rozšíření parkovacích míst na ul. P. Ji-
lemnického o 21 stání. V 20. týdnu 2010 
byly zahájeny zemní práce na realizaci par-
koviště pro vytvoření podloží a výstavba 
ochranné zídky. Termín dokončení stavby je 
smluvně stanoven do 15.6.2010. Upozorňu-
jeme občany, že v inkriminovaném úseku 
nebude možno podélně parkovat do ukon-
čení stavby. Jedná se o úsek od bytového 
domu P. Jilemnického 2 až 8. Přilehlý chod-
ník nebude stavbou dotčen.

Připravena je rekonstrukce zastávek MHD 
s čekárnami na Smetanově nám. s realizací 
v červnu 2010.

Zpracovala: Bc. Libuše Špačková, 
 tajemnice

Děkujeme
Za všechny ženy, matky i babičky chceme 

poděkovat Jitce Králíčkové, že nám opět le-
tos připravila opravdu nevšední zážitek při 
zprostředkování programu ke Dni matek. 
Se školou v Jedovnicích dojednala nádher-
ný program - koncert muzikálových melodií, 
který nastudovala p. učitelka Hana Korčáko-
vá, DIPL. UM., o hudbu se postaral p. ředitel 
a se zpěváky Ludmilou Dohnálkovou a Jiřím 
Danielem nám všem krásně zvedli náladu až 
doslova sváteční, a to protože mnozí již ne-
mohou osobně dojít na tyto různé muzikály. 
O to více nás překvapily hlasy mladých účin-
kujících, tak nádherně sametově vybarve-
né, které budou směle konkurovat známým 
zpěvákům. Navíc ke každé písni paní učitelka 

uvedla popis děje v dané situaci a patřičnou 
atmosféru podtrhly i kostýmy, které ke kaž-
dé písni ladily. Ludmilu můžete také slyšet 
při Westernovém programu v Boskovicích 
a Jiřího v divadle v Brně, kde v současnosti 
zpívá v Bídnících. Po úžasném představení 
jsme s nimi zapředly hovor, abychom získaly 
informace kde budou vystupovat, abychom 
si tento nevšední zážitek mohly znovu po-
slechnout. Slyšet je můžete i vy a současně 
posoudit, že pochvala je pro ně slabé slovo. 
Vystoupí v Blansku při jarmarku na velkém 
pódiu 29. května asi ve 13 hodin. Ještě jed-
nou děkujeme za příjemně strávené odpo-
ledne, za pohoštění a za všechny akce, které 
MKS pro občany dobře organizuje

Za účastnice členek KD I. 
Jitka Weiserová

Vybrané události z dubna 2010 konkrétně:
Strážníkům bylo telefonicky oznámeno,  •
že na ul. Komenského v ranních hodinách 
došlo k uražení madla vstupních dveří. Še-
třením strážníků bylo zjištěno, že uraže-
ní madla vstupních dveří má na svědomí 
muž, který byl vyzván, aby se dostavil na 
služebnu MP Adamov k podání vysvětlení. 
Věc zůstává dále v šetření MP Adamov. 
V nočních hodinách byl na ul. Ronovská  •
spatřen mladík, který jevil známky opilos-
ti. Strážníci zjistili, že se jedná o jim dobře 
známého mladíka, u kterého provedli ori-
entační dechovou zkoušku, která byla po-
zitivní – 1,28 promile alkoholu. Mladík byl 
předán rodinným příslušníkům.
Při hlídkové činnosti v prostoru ČOV  •
bylo nočních hodinách spatřeno osobní 
vozidlo, ve kterém se nacházely dvě oso-
by. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se ve 
vozidle nachází páčidlo, kleště a kanystr. 
Také jedna z osob byla v minulost řešena 
za trestnou činnost PČR. Strážníci monito-
rovali pohyb vozidla až do doby, kdy opus-
tilo katastr města Adamova. 
V odpoledních hodinách při hlídkové čin- •
nosti na Smetanově nám. spatřili strážníci 
muže, který byl zjevně pod vlivem alkoho-
lu takovým způsobem, že byl sám pro sebe 
nebezpečný a dále vzbuzoval veřejné po-
horšení. Hříšník putoval na protialkoholní 
záchytnou stanici Brno-Černovice. 
Strážníci v měsíci dubnu asistovali při ote- •
vírání bytu na ul. Sadová a na ul. Petra Ji-
lemnického. Na ul. Sadová došlo k oteví-
rání bytu z důvodu zabouchnutí vchodo-
vých dveří a ponechání klíčů v zámku. Na 
ul. Petra Jilemnického bylo podezření, že 
se v bytě nachází mrtvý muž. Podezření se 

bohužel potvrdilo a po otevření bytu byl 
uvnitř nalezen muž bez známek života. 
Celá událost byla předána PČR Blansko. 
Ve večerních hodinách bylo strážníkům  •
oznámeno, že na ul. Komenského došlo 
k rodinné hádce mezi synem a matkou. Še-
třením na místě bylo zjištěno, že syn svoji 
matku hrubě uráží a týrá několik let. Stráž-
níci přivolali PČR Blansko a celou událost 
jim popsali a předali k dalšímu šetření. 
Strážníkům bylo telefonicky oznámeno, že  •
na ul. Osvobození došlo k vykradení díl-
ny. Došlo k odcizení dvou motorových pil 
a dalších věcí z vybavení dílny. Šetřením 
strážníků byly tyto odcizené věcí nalezeny 
a celá věc byla předána PČR Blansko.
Strážníci také přijali oznámení, kdy na ul.  •
Údolní došlo k vykradení uzamčených 
sklepních prostor. Zde došlo k odcizení 
dvou jízdních kol. Celá věc byla předána 
PČR Blansko.
V měsíci dubnu řešili strážníci 10 přestup- •
ků v dopravě. Dále prováděli měření rych-
losti na území města Adamova samostat-
ně a také ve spolupráci s PČR Blansko.

 Tichý Radek, zástupce 
vedoucího strážníka MP Adamov

Herbář fantaskních rostlin
Dovolujeme si Vás pozvat na výsta-

vu, na které se podílely i děti z 6.A a 9.A 
třídy ZŠ Adamov: Herbář fantaskních 
rostlin. Výstava probíhá od 18. 5. do 30. 
6. 2010 ve vstupních prostorách Galerie 
města Blanska, Dvorská 2 a je přístupna 
v otevírací době galerie. 

www.galerie.blansko.cz 
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Seznam vybraných poskytovatelů sociálních služeb 
v Adamově a okolí

Adamov:
Město Adamov,  • Pečovatelská služba 
města Adamova, Pod Horkou 2, tel. 
516 499 625, 516 499 624, 723 755 352
Oblastní charita Blansko,  • nízkopraho-
vé zařízení pro děti a mládež Zlatá 
zastávka, Smetanovo nám. 99, tel. 
515 531 152

Blansko:
Senior centrum Blansko,  • Domov 
pro seniory, domov se zvláštním 
režimem, Pod Sanatorkou 3, tel. 
516 410 206 
Český červený kříž Blansko,  • Domácí 
ošetřovatelská péče, Sadová 2, tel. 
516 418 624
Oblastní charita Blansko,  • Charitní 
ošetřovatelská služba, Sadová 2, tel. 
516 410 825 
Oblastní charita Blansko,  • Charitní 
pečovatelská služba, Sadová 2, tel. 
516 410 825
Oblastní charita Blansko,  • Centrum 
„PRO“, azylový dům, denní stacio-
nář, zařízení pro krizovou pomoc 
a sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi a klub Áčko pro děti žijící 
v Azylovém domě Sladkovského 2b, 
tel. 516 411 400
Oblastní charita Blansko,  • Okno doko-
řán, zařízení služeb sociální preven-
ce a sociálního poradenství, Komen-
ského 19, tel. 516 411 583
Oblastní charita Blansko,  • noclehárna 
pro muže bez přístřeší Blansko, Luč-
ní 10, tel. 516 410 467
Oblastní charita Blansko,Linka důvěry  •
516 410 668, telefonická krizová po-
moc, Komenského 19, tel. 516 417 351
Oblastní charita Blansko,  • Stará fabri-
ka Blansko, Služby sociální preven-
ce, sociální rehabilitace, nízkopra-
hové denní centrum, Sadová 2, tel. 
516 412 137 
Sdružení Podané ruce, o.s. Brno,  • níz-
koprahový klub pro děti a mládež 
PVC,, Sadová 2, tel. 516 410 621 
Sdružení Podané ruce, o.s. Brno,  • Ví-
ceúčelová drogová služba na Bla-
nensku, terénní programy, odborné 
sociální poradenství a poradenství 

v oblasti drog a drogových závislos-
tí, Fügnerova 1, tel. 516 411 692
Město Blansko,  • Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Blan-
sko, Sladkovského 2b, tel. 516 413 524
Město Blansko,  • Pečovatelská služba 
města Blansko, nám. Republiky 1, tel. 
516 775 402
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.,  • So-
ciálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením, 
Čapkova 6, tel. 516 411 117
Sjednocená organizace nevidomých  •
a slabozrakých ČR, Odborné sociální 
poradenství, průvodcovská a předči-
tatelská služba, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením, K. J. Mašky 2, tel. 
516 410 595
Hnutí Humanitární Pomoci Blansko,  •
Chráněné bydlení pro dospělé oso-
by s mentálním postižením, Cent-
rum VELAn, Dlouhá 3, Klepačov, tel. 
516 414 534
Hnutí Humanitární Pomoci Blansko,  •
Domov Olga Blansko, denní stacio-
nář pro dospělé ženy a muže s men-
tálním či kombinovaným postiže-
ním, L. Janáčka 15, tel. 516 418 727

Ostatní: 
Domov pro seniory Černá Hora,  • Do-
mov pro seniory, domov se zvlášt-
ním režimem, Zámecká 1, Černá Hora, 
tel. 516 426 441
Pečovatelská služba Městys Jedov- •
nice, Dům s pečovatelskou službou, 
Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice, tel. 
516 528 211
Dům s pečovatelskou službou Petro- •
vice, Petrovice 174, tel. 516 452 283
Oblastní charita Blansko,  • Pěkná mod-
rá Doubravice, sociálně-aktivizační 
služby, Soukupovo nám. 91 Doubravi-
ce nad Svitavou, tel. 516 432 731 
Centrum sociálních služeb města  •
Letovice, J. Haška 12, Letovice, tel. 
516 481 200 
Městská správa sociálních služeb Bos- •
kovice, Domov pro seniory, Domov 
se zvláštním režimem, Pečovatelská 
služba, Havlíčkova 19, Boskovce, tel. 
516 452 686 

Denní stacionář Betany Boskovice  •
pro osoby s kombinovaným a men-
tálním postižením, Dukelská 708, Bo-
skovice, tel. 516 453 829
Centrum denních služeb Emanuel  •
Boskovice, U lázní1734, Boskovice, tel. 
516 454 604
Azylový dům pro matky s dětmi Pet- •
rovice, Petrovice 44, Rájec-Jestřebí, tel. 
516 412 337
Centrum PRO Boskovice, Azylový  •
dům, Dukelská 12b, Boskovice, tel. 
516 411 966

Brno:
Bílý kruh bezpečí, bezprostřední,  •
bezplatná, odborná a diskrétní po-
moc obětem trestné činnosti formou 
morální, psychologické a právní po-
moci, Slovinská 41, Brno-Královo Pole, 
tel. 257 317 110
K-centrum – Drug Azyl , poradna pro  •
uživatele drog, Vídeňská 3, Brno, tel. 
543 249 343 
SPOnDEA, Krizové centrum pro děti  •
a mládež, byt na půl cesty, DOnA 
Centrum Brno, Sýpka 25, Brno, tel. 
541 213 732 
Oblastní charita Brno, denní a pře- •
chodný pobyt, Strnadova 14, Brno, tel. 
544 234 033
Ústav sociální péče p • ro tělesně po-
stiženou mládež, Kociánka 2, Brno-
Královo Pole, tel. 515 504 216
Hospic sv. Alžběty,  • Kamenná 36, Br-
no-střed, Štýřice, tel. 543 214 761 
Ústav sociální péče pro zrakově po- •
stižené v Brně-Chrlicích, Chrlické ná-
městí 2, Brno-Chrlice, tel. 545 558 132
Domov pro seniory Kociánka,  • Ko-
ciánka 8, Brno-Královo Pole, tel. 
531 023 110
Domov pro seniory Koniklecová • , 
Koniklecová 1, Brno-Nový Lískovec, tel. 
547 219 283
Domov pro seniory Kosmonautů,  •
Kosmonautů 21, Brno-Starý Lískovec, 
tel. 547 218 047
Domov pro seniory Mikuláškovo  •
nám., Mikuláškovo nám. 20, Brno-Sta-
rý Lískovec, tel. 547 139 300
Domov pro seniory nopova,  • Nopova 
96, Brno-Židenice, tel. 548 321 500
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Úklid  
Moravského krasu 

22. 4. 2010 - akce ke Dni Země
Již tradičně jsme se zapojili do úklidu Mo-

ravského krasu. Akce byla zahájena v 8.00 
hod a probíhala celé dopoledne. Žáci byli 
na úklid patřičně připraveni. Měli gumové 
rukavice nebo igelitové sáčky, větší „igelit-
ku“ a vhodné oblečení, obuv a pláštěnku. 
Každá třída si vyzvedla u pana školníka pří-
slušný počet velkých pytlů, do kterých sbí-
rala odpadky, které hyzdily naši krásnou 
přírodu. Třída 5.A začala úklid nad školním 
hřištěm, pokračovala směrem k Sedmi du-
bům, přes Alexandrovku po zelené značce 
až k Babicím. Sedmá A měla na starosti okolí 
Nového hradu. Sedmá B uklízela stezku ko-
lem Křtinského potoka až k Býčí skále. Trasa 
osmé A vedla Josefovským údolím k Srnčí 
studánce, pokračovala k Máchovu pomníku, 
dále vedla kolem Kukaččí studánky na Nový 
hrad. Osmá B si vzala na starost cestu od ná-
draží k Památníku lesních dělníků a od něho 
k Sedmi dubům a odtud po modré směrem 
k Býčí skále. Deváťáci se zapojili do úklidu Slu-
čí studánky a tzv. Sklaďáku. První stupeň také 
nezůstal pozadu a věnoval se úklidu blízkého 
okolí jednotlivých budov škol jak na ulici Ko-
menského, tak na ulici Ronovská. Jednotlivé 
pytle s odpadem ukládali žáci na přístupná 
místa a ty byly následně odvezeny pracovní 
skupinou do sběrného dvora. Žáci šestého 
ročníku v tento den reprezentovali naši ško-
lu v oblastním kole soutěže RUBIKON, neboť 
zvítězili ve školní kolo této soutěže. 

Příroda v okolí Adamova děkuje všem, 
kteří jí pomáhají přežít!

Projekt Čteme spolu
V dubnu začala spolupráce prvního a de-

vátého ročníku ZŠ Komenského na projek-
tu Čteme spolu, který připravily paní učitel-
ky Ilona Martochová a Dalimila Hodaňová. 
Jeho cílem je podpořit u začínajících čtená-
řů zájem o knihy, rozvíjet jejich čtenářskou 
gramotnost a čtení s porozuměním, upev-
nit u žáků pocit sounáležitosti se školou 
a schopnost prezentovat čtenářské doved-
nosti na veřejnosti, zapojit nejmladší a nej-
starší žáky do společných aktivit a přispět 
tak ke sdílení společných zážitků ve škole 
i mimo ni. Projekt je dlouhodobý a zahrnuje 
poslední čtvrtletí školního roku 2009/ 2010.

Části projektu:
vzájemné představení žáků, navázání 

kontaktu, četba žáků 1.B deváťákům - text 
ze slabikáře v žákovské knihovně (každé 
pondělí), četba žáků 9.A prvňákům - pohád-
ka z Hrubínova Špalíčku v 1.B (středa a čtvr-
tek), pasování čtenářů v žákovské knihovně 
za přítomnosti rodičů (2.6. odpoledne), spo-
lečný školní výlet (10.6. Punkevní jeskyně), 
slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky 
v MKS (koncem června). Pravidelné setkává-
ní nejmladších a nejstarších žáků školy vzbu-
dilo zájem obou zúčastněných stran: prv-
ňáčci přicházeli za svými staršími kamarády 
s nadšením a plni obdivu, jak deváťáci krás-
ně čtou, zatímco někteří z nich s písmen-
ky ve slabikáří ještě hodně zápasí. Deváťáci 
jim na oplátku trpělivě předčítali, povídali si 
s nimi a na společném výletě převzali část 
péče o naše nejmenší na svá bedra. Červ-
nové pasování čtenářů letos oživí pohádko-
vé postavy, ve kterých prvňáčci možná ani 
nepoznali přestrojené dívky z 9.A. Na konci 
školního roku doprovodí vycházející žáky na 
slavnostním rozloučení se školou jejich malí 
kamarádi z první třídy. Hezká tradice může 
začít, je to výzva pro příští školní rok. Nechá-
me se překvapit, jestli v ní budou chtít noví 
žáci pokračovat.

Dalimila Hodaňová, učitelka Čj v 9.A

Plán činnosti TJ Spartak 
Adamov – Odílu turistiky 
na květen 2010

ČERVEn – 12.06.2010 – SO – ROZHLED-
nA PODVRŠÍ, Rájec – Petrovice - Podvrší – 
Blansko 16 km (O) (Adamov zast ČD 7.24 – 
Rájec Jestřebí 7.40)

Domov pro seniory Okružní,  • Okružní 
29, Brno-Lesná, tel. 548 526 491 
Domov pro seniory Podpěrova,  •
Podpěrova 4, Brno- Medlánky, tel. 
541 227 387 
Domov pro seniory Vychodilova,  •
Vychodilova 20, Brno-Žabovřesky, tel. 
549 254 771 
Domov pro seniory Věstonická,  •
Věstonická 1, Brno-Vinohrady, tel. 
544 121 511
Centrum sociálních služeb Armády  •
spásy, Mlýnská 25, Brno- střed, tel. 
543 245 494
Domov pro matky s dětmi ZVOnEK,  •
Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice, 
tel. 541 227 896
Domov sv. Markéty – azylový dům • , 
Staňkova 47, Brno- Královo Pole, tel. 
541 240 088
Azylový dům,  • Křenová 20, Brno-střed, 
tel. 543 524 501
Dům sociální prevence • , Podnásepní 
20, Brno-střed, tel. 543 255 525
Denní centrum pro lidi bez domova  •
Brno, Karlova 59, Brno-Maloměřice, tel. 
545 213 442
Terénní osobní asistence,  • Smetanova 
20, Brno-střed, tel. 274 781 341
Denní a přechodný pobyt Brno, od- •
lehčovací služby, Strnadova 14, Brno-
Líšeň, tel. 544 234 033

Úplný adresář poskytovatelů sociálních 
služeb na území Jihomoravského kraje 
naleznete na adrese http://www.kr-ji-
homoravsky.cz/ 
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Zveme vás na 
výstavu 

CHUŤ ČAJE = CHUŤ ZENU  
Japonsko / fotografie / 

Zdeněk Thoma
Zdeněk Thoma (narozen 1938 

v Praze) podniká výpravy do měst, za-
hrad i velehor, aby nám přiblížil kultu-
ry Japonska, Číny, Indonésie, Indie, Srí 
Lanky, Tibetu, Nepálu a dalších svých 
milovaných končin. Učí nás vidět pří-
rodu i lidi asijských zemí očima dob-
rodruha v době, kdy cestování je už 
tak snadné a zdánlivě přístupné kde-
komu. Ale Thoma dosud podniká tvrdé 
a krkolomné túry a nasazuje život, aby 
zachytil místa a chvíle, které běžný tu-
rista neumí najít. A píše knihy ze svých 
cest a ilustruje je záběry ze svého Pen-
taxu. Nejen Thomovy cestopisy a kni-
hy, ale také Thomovy fotografie viděly 
na různých výstavách tisíce lidí a skr-
ze ně doširoka otevřel dveře mezi Asií 
a Evropou.

Chvála dobrodruhu Thomovi.

Ze dvou cyklů fotografií dýcha-
jících vůní čaje jsme pro letošní 
adamovskou výstavu vybrali sou-
bor CHUŤ ČAJE = CHUŤ ZENU. Při-
blíží nám čajový obřad, který nás 
může zvláště v této uspěchané 
době oslovit. Uvede nás do japon-
ské čajové zahrady, kde se ocitne-
me ve světě prostoty a skromnos-
ti, ... vejdete do prostého království 
čajových mistrů, kde, jak řekl čajový 
mistr Takuan: ...je přítomno cosi, co 
čajovou místnost zcela prostupuje 
a navozuje harmonický soulad mezi 
všemi, kdo do ní vstoupí... (více vě-
domostí a dojmů můžete získat na 
výstavě). Výstava bude zahájena ve 
Společenském centru MKS na ulici 
Komenského 6 vernisáží, která bude 
tentokrát celá věnována besedě s au-
torem fotografií a knih, cestovatelem 
Zdeňkem Thomou. Zahájení vernisá-
že bude v neděli 13. června 2010  
v 16. 30 hodin. Výstava potrvá do 
22.6. a bude otevřena denně od 13.00 
do 17.00 hodin. 
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V měsíci červnu si vás 
dovolujeme pozvat: 

3. června 2010  Î
DOPOLEDnE S POHÁDKOU  
- od 9.45 hodin zveme do MKS děti spolu 
s rodiči a mateřské školy v Adamově 
na představení divadla ÚSMĚV - 
„MUZIKAnTSKOU POHÁDKU“. Účinkuje: 
Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské z Prahy. 
Vstupné: 30 Kč

5. června 2010 Î
ZÁJEZD DO TERMÁLnÍCH LÁZnÍ GYŐR
K návštěvě krásného města a odpočinku 
v místních termálních lázních vás zveme 
v rámci autobusového zájezdu. Ostatní 
informace na plakátech. 
Přihlášky do 1. 6. 2010. 

6. června 2010  Î
RODInnÝ VÝLET DO PRAHY
- spojený s návštěvou Divadla Spejbla 
a Hurvínka – představení JAK PAn 
SPEJBL PRÁŠIL a okružní plavbou lodí 
historickou Prahou.

7. června 2010  Î
MADAMA BUTTERFLY /opera/
- autobusový zájezd do Janáčkova divadla 
v Brně. Začátek v 19 hodin, cena zájezdu 
125 Kč.

9. června 2010  Î
TOXICKÉ LÁTKY V POTRAVInÁCH
- přednášku Ing. Lenky Vymlátilové od 
17 hodin v salonku MKS na Ptačině. Vstup 
volný.

10. června 2010  Î
„SOUČASnÁ CHKO MORAVSKÝ KRAS“
- přednáška Antonína TŮMY z CHKO 
Moravský kras. Začátek akce v 18 hodin 
v salonku MKS na Ptačině. 
Vstupné: 30 Kč

11. června 2010 Î
DRAHOUŠKOVÉ 
– autobusový zájezd na představení 
v Divadle Bolka Polívky v Brně. V hlavních 
rolích: Jana Paulová a Pavel Zedníček.
Cena zájezdu: 290 Kč

13. června 2010  Î
VERnISÁŽ VÝSTAVY
- fotografa a cestovatele Zdeňka THOMY. 
Začátek v 16.30 hodin ve výstavní síni 
Společenského centra MKS Adamov na 
Komenského ul.  
Výstava potrvá do 22. června včetně a je 

Městské kulturní středisko Adamov
Opletalova 22, č.t. 516 446 590, 607 518 104
www stránky: mks-adamov.cz, e-mail: mks@mks-adamov.cz

přístupná denně od 13 do 17 hodin, v jiném 
čase po domluvě na č.t. 516 446 590.

13. června 2010  Î
ORIEnTÁLnÍ VEČÍREK nA ROZLOUČEnOU
- setkání s absolventkami kurzu břišních 
tanců při večírku na rozloučenou při kávě 
a čaji. Akce přístupná všem zájemcům, 
začátek v 18 hodin. 
Vstupné: 50 Kč

15. června 2010  Î
VLASTIVĚDnÁ EXKURZE 
- v rámci které navštívíme ÚDOLÍ ŘÍČKY 
U OCHOZU.
Průvodcem bude tentokrát Antonín TŮMA 
z CHKO Moravský kras Blansko. Odjezd 
v 8.20 hodin z Adamova I a v 8.30 z Ptačiny. 
Přihlášky do 4. června 2010.

18. června 2010  Î
DRUHÉ ADAMOVSKÉ MEDOBRAnÍ 
- setkání při povídání, ochutnávce 
i praktické ukázce všeho kolem medu 
u manželů RYBÁŘOVÝCH v Adamově. 
Akce se koná na Fibichově ul. č. 20 od 16.30 
hodin. Zájemci se mohou hlásit v MKS 
Adamov nebo na č.t. 607 518 104.

24. června 2010  Î
TECHnIKY LÉČBY BOLESTI ZAD
- přednáška fyzioterapeuta Lenky BLAŽKOVÉ 
spojená s praktickou ukázkou.
Začátek akce v 18 hodin.
Vstupné 20 Kč.

25. června 2010 Î
HURÁ nA PRÁZDnInY!!!
- veselé rozloučení se školním rokem 
s KAŠTÁnKY (dětská hudební skupina 
z Horní Lhoty) na terase u MKS na Ptačině. 
Začátek v 16 hodin. 
Akce je pořádána ve spolupráci 
s kolektivem zaměstnanců restaurace 
Větrník.

28. června 2010  Î
BIBLICKÁ HODInA 
Předprázdninové zastavení s O. Jiřím 
KAŇOU u kávy ve Společenském centru na 
Komenského ulici od 19 hodin.
Vstup volný.

MKS připravuje 
autobusový zájezd... 

Již 10. ročník Křtu kalendáře s obrazy 
Antonína Vojtka se připravuje na sobotu 
23. října 2010 v 10.30 hodin v Břeclavi 
v synagoze. Tradiční setkání přátel a přízniv-

ců bude jako vždy doplněno bohatým kul-
turním programem. Budou pozvány všech-
ny dámy, které se v minulosti staly patronka-
mi kalendářů. Připraven bude nejen kalen-
dář, ale také publikace, která bude mapo-
vat historii desetiletého setkávání.

Informace pro 
zájemce o vystoupení 
ALEXANDROVCŮ V BRNĚ 

Na základě vašeho zájmu o vystoupení 
souboru Alexandrovci v Brně má MKS re-
zervovány vstupenky na jejich koncert, který 
je připravován na 24. září t.r. na Výstaviště 
– pavilon Z v Brně.

Jedná se o koncert se začátkem v 15 
hodin a cena vstupenky (bez dopravy) je 
990 Kč.

Vstupenky jsou rezervovány pouze do 28. 
června 2010, přihlásit se proto zájemci musí 
do tohoto termínu.

***
Také na první zájezd do divadla v nové 

divadelní sezoně – 2010/2011 je nutno se 
přihlásit do konce měsíce června t.r. Autobu-
sový zájezd do Městského divadla Brno na 
představení DOKOnALÁ SVATBA /kome-
die – činohra/ se uskuteční v neděli 19. září 
t.r. Začátek představení je v 18 hodin, vstup-
né 360 a 200 Kč. 

V hlavních rolích: Hana Holišová, Milan 
Němec, Lenka Janíková, Lucie Zedníčková, 
Petr Štěpán, Irena Konvalinová ad.

MKS - knihovna
Kontakt: č.t. 516 446 817
E-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

nové knihy, které si můžete 
zapůjčit v adamovské knihovně:
Detektivky:

Pospíšilová, J.: Kosa a kámen
Ingólfsson, V.: Dům beze stop
McBain, Ed: Zemřela jako Sadie
Larssonová, A.: Sluneční bouře
Newman, R.: Parazit

Společenské romány:
Moro, J.: Červené sárí
Gavalda, A.: Báječný únik
Lee, J.: Učitelka klavíru
Haran, E.: Divoké vody
Bagshawe, T.: Dokonalá

Milovníkům historie:
Whitton, H.: Hrdost do vínku
Pošíval, Z.: Satanovy chvíle
Percha, I.: Hraběnka z Albassy
Vosseler, N.: Šafránový měsíc
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Slova pro povzbuzení

Životní výročí  
Alois Kejík  

- 70. narozeniny

Vzpomínka
Dne 25. 5. uplynuly 3 roky, kdy nás navždy 

opustil můj drahý manžel, tatínek a dědeček 
pan Bohuslav Schimmerle. S úctou a láskou 
stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Dne 16. 6. uplyne 10 let, co nás navždy 
opustil pan Martin Michalík.

S láskou v srdci stále vzpomínají děti s ro-
dinami.

Dne 20. června uplynou 4 smutné roky 
od chvíle, kdy nás navždy nenávratně 
opustila moje milovaná manželka, mamin-
ka a babička paní Hana Voráčová. S láskou 
a úctou stále vzpomíná manžel a synové 
s rodinami.

Narodil se 11. ledna 1940 v Okrouh-
lé u Boskovic. Zde a v Benešově absolvo-
val základní osmiletou školu. Poté se vyučil 
v odborném učilišti v Jose fově (OUSPZ) sou-
stružníkem kovů. Po vyučení pracoval v této 
profesi v adamovském závodě v nářadovně, 

později zde pracoval jako plánovač a eko-
nom. Při zaměstnání vystudoval Vyšší prů-
myslovou školu s maturitou v Jedovnicích. 
Jako ekonom působil od roku 1990 v útva ru 
TOV. Do důchodu odešel z následného pra-
coviště Adabytu Adamov ke konci devade-
sátých let. V roce 1970 byl ze závodu uvol-
něn a přešel na MěNV Adamov do funkce ta-
jemníka. Od roku 1980, po odchodu stávají-
cího předsedy MěNV Karla Marka do důcho-
du, přešel na tuto funkci, kterou vyko nával 
do roku 1990. V roce 1964 se Alois Kejík ože-
nil. S manželkou Květoslavou vycho vali dvě 
dcery. Za působení Aloise Kejíka v čele měs-
ta Adamova se hodně změnilo. Bu dovalo se 
a stavělo a také bouralo, zejména pro novou 
výstavbu. V Adamově I - na Horce to byla 
přístavba školy, sportovní hala (nová soko-
lovna), zbudování městského zdravotního 
střediska (obvod ního) a posléze i nové bu-
dovy pošty vedle MŠ l u kostela. V Adamo-
vě II - na Kolonce to byla výstavba MŠ 4 pro 
90 dětí a nové místní hasičské stanice, dále 
hřiště na házenou a kanalizace. V Adamově 
III - na Ptačině, byl vybudován Dům služeb, 
Městské kul turní středisko s restaurací, ob-

chodní středisko, MŠ 5 na ulici Pe tra Jilem-
nického včetně nových bytovek - sídliště 
a také bytovky na ulici Družstevní. Součas-
ně se pokračovalo v budování nového hřbi-
tova v této čtvrti. Práce města Adamova byla 
dobře hodnocena a město obdrželo několik 
uznání okresu Blansko i Jihomoravského kra-
je a uznání I. stupně české vlády. Proto patří 
panu Aloisi Kejíkovi poděkování za vykona-
nou dlouholetou práci ve prospěch města 
Adamova a jeho občanů. K jeho nedávnému 
významnému životnímu jubileu mu přejí 
všechno nejlepší, hodně zdraví a spokoje-
nosti do dalších let a také mu posí lají po-
zdrav do nového bydliště do Spešova, kam 
se v roce 2002 s rodinou přestěhoval, bývalí 
spolupracovníci ze závodu i z města, přátelé 
a známí i adamovská veřejnost.

MK

Norský antropolog Eriksen vydal knížku, 
která u nás vyšla s názvem Syndrom velkého 
vlka. Autor přemýšlí nad tím, jak lidé proží-
vají štěstí a jak o ně přicházejí. Proto dal své 
knize podtitul: Hledání štěstí ve společnosti 
nadbytku. Vlk se ocitl v názvu podle bajky, 
která je hlavním motivem celé knihy: Vlk 
má hroznou chuť na tři malá prasátka a dělá 
všechno možné proto, aby je polapil. Každý 
den vymýšlí rafinovanější léčky, ale prasátka 
mu stále unikají. Vždy však překoná zklamá-
ní a večer už se těší na druhý den a novou 
lest. Tak běží čas, až se mu jednou konečně 
podaří prasátka chytit. Nemůže se dočkat, 
až si na nich pochutná. Jejich konec se zdá 
být zpečetěn. Přesto se dostanou na svobo-
du. To nejchytřejší z nich mu totiž řekne: „Tak 
vlku, teď nás můžeš sežrat. Jen jedno mně 
není jasné: co budeš dělat zítra?“ Vlk se za-
razí a nakonec je pustí. Záhy toho však lituje 
a šije na ně další past. 

Spisovatel poukazuje mimo jiné na to, že 
každý člověk potřebuje ke svému štěstí se na 
něco těšit. Pokud se mu totiž stane, že do-
sáhne toho, čeho chtěl, najednou má pocit, 
že se mu štěstí začíná vzdalovat. Bohatství 
prý člověku přináší štěstí jen když se na ně 
těší. Když je dosáhne, začne se mu vzdalo-
vat… No prostě hodně zajímavá knížka.

Jiří Kaňa

Pro místní i přespolní připomíná-
me časy zajištěné průvodcovské služby 
v KOSTELE SVATÉ BARBORY V ADAMOVĚ. 
Kontakt:

Římskokatolická farnost Adamov 
U kostela 3, 679 04 Adamov
Telefon - fara 516 446 330
Mobil - farář 608 405 990 
Mobil - průvodce 736 136 480
Průvodce oltar@adamov.name 

Doba průvodcovské služby u Světelského oltáře:

 Duben (Apr) - 
Červen (Jun)

Červenec (Jul) - 
Srpen (Aug)

Září (Sep) - Říjen 
(Oct)

Listopad (Nov) - 
Únor (Feb)

Po (Mo) --- --- --- ---
Út (Tue) --- 9:00 - 16:00 --- ---
St (Wed) --- 9:00 - 16:00 --- ---
Čt (Thu) --- 9:00 - 16:00 --- ---
Pá (Fri) --- 9:00 - 16:00 --- ---
So (Sat) 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 9:00 - 16:00 ---
Ne (Sun) 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 11:00
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Restaurace Větrník 
Adamov nově nabízí:
domácí pizzu z pravých italských surovin •
možnost rodinných  •
i firemních posezení v nově 
vybaveném salonku na pivnic
zdarma pokrytí WiFi ve všech  •
prostorách provozovny včetně 
terasy

Objednávky přijímáme 
osobně, elektronicky na 
adrese  
vetrnikadamov@seznam.cz 
nebo na tel.č. 515 531 175.

www.ir-reality.cz
Nabízí prodej bytu 3+1 v osobním 
vlastnictví. Byt se nachází v revitalizovaném 
cihlovém domě v 6. patře s výtahem. 
Celková plocha bytu je 65,15 m2, orientace 
východ a západ, k bytu patří balkon a sklep.
Cena: 1 250 000 Kč + provize RK

Mob. 603 290 695 • Tel. 542 210 141
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Tipy na cestování z Adamova s IDS JMK

Výsledky tenisových utkání družstev

 
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7 

Telefon: 222 333 444, Email: infocztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz

www.atptennis.com | www.wtatour.com | www.itftennis.com | www.tenniseurope.org

Informační systém ČTS

  Hledej hráče hledej

 
 

Oficiální zápis o utkání družstev v tenisu  
 

 Verze pro tisk 
 

 

 
Kontaktní osoby družstev  

 

Domácí

TJ Mokrá Hora

Hosté

Spartak Adamov

Název soutěže: 13. IV.TŔÍDA sk.EA

Věková kategorie: dospělí

Datum: 8.5.2010

Místo konání: TJ Mokrá Hora

 domácí hosté výsledek sad hry sady body

 jméno BH jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H

1. Škoda Jiří 6 Kupčík Aleš 1 4:6 7:5 6:2 17 13 2 1 1 0 

2. Melichar Ivan 4 Šmahel Petr 1 6:4 6:3   12 7 2 0 1 0 

3. Mašková Petra 1 Turková Lucie 1 6:2 6:4   12 6 2 0 1 0 

4. Melicharová Nicole (H) 1 Kubíčková Barbora 1 0:6 1:6   1 12 0 2 0 1 

5. Sauer David 3 Mach Jan 1 6:1 6:1   12 2 2 0 1 0 

6. Votruba Pavel 1 Procházka Petr 1 6:2 6:7 6:0 18 9 2 1 1 0 

7. Melicharová Nicole (H) 
Mašková Petra

1 
1 

Turková Lucie 
Kubíčková Barbora

1 
1 

4:6 4:6   8 12 0 2 0 1 

8. 
Sauer David 
Škoda Jiří

3 
6 

Šmahel Petr 
Mach Jan

1 
1 

6:1 6:4   12 5 2 0 1 0 

9. 
Melichar Ivan 
Matys Tomáš

4 
1 

Kupčík Aleš 
Procházka Petr

1 
1 3:6 6:2 6:3 15 11 2 1 1 0 

        107 77 14 7 7 2 

TJ Mokrá Hora

Příjmení a jméno: Škoda Jiří Mgr.

Telefon: 607 691 654

Email: skodikseznam.cz

 

Spartak Adamov

Příjmení a jméno: Zerák Martin

Telefon: +420 721 623 471

Email: martin.zerakdopravoprojekt.cz

Úvodní stránka SeniořiMinitenisBabytenisMladší žactvoStarší žactvoDorostDospělí

Page 1 of 1Český tenisový svaz - družstva
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Přinášíme několik tipů, které vám mohou 
zpříjemnit cestování z Adamova do Brna 
a okolí.

Pro cesty z Adamova do Brna – Lesné,  •
Králova Pole, Řečkovic, Kuřimi či Tiš-
nova využijte výhodnou možnost pře-
stupu v Brně – Židenicích. Jízdní řády 
vlaků jsou upraveny tak, aby na větši-
nu vlaků S2 od Adamova v Židenicích 
během několika minut navazoval vlak 
S3 směr Kuřim a Tišnov. Podobně je 
tomu v opačném směru. Na většinu 
vlaků od Tišnova v Židenicích navazu-
jí vlaky směr Adamov. 
Od počátku letošního roku je možné  •
mezi Adamovem a Brnem využívat 
i výhodné spěšné vlaky R2. Jedou na 
Hlavní nádraží bez zastávky a cesta je 
tak o 5 minut kratší - trvá jen 15 mi-
nut. Z Adamova do Brna jedou v ča-
sech 6:00, 7:00 a 8:00. Zpět z Brna je-
dou v 13:44, 15:44 a 17:44. 
Pokud je vám více než 70 let, máte  •
možnost i v Brně cestovat bezplatně. 
Musíte si ovšem za 20 Kč vyřídit prů-
kazku IDS JMK a k ní bezplatný kupón 
pro zóny 100 + 101. Při cestě z Ada-

mova do Brna potom ušetříte – stačí si 
koupit jízdenku na 2 zóny za 18 Kč. 
Pokud máte dítě do 3 let a jedete  •
s ním do Brna, můžete s ním po Brně 
cestovat zdarma. Musíte si ale nejprve 
pro vaše dítě vyřídit za 20 Kč průkaz-
ku pro doprovod dítěte do 3 let (není 
potřeba fotografie) a k ní dostanete 
bezplatný kupón pro zóny 100 + 101. 
Každý, kdo s dítětem a touto průkaz-
kou pojede po Brně, může cestovat 
bezplatně. Při cestě z Adamova nebo 
do Adamova pak stačí koupit jízdenku 
na 2 zóny za 18 Kč. 
Chcete jet o víkendu s rodinou na vý- •
let z Adamova např. do Břeclavi, Ho-
donína, Kyjova nebo ještě dále? Kupte 
si na železniční stanici nebo u řidiče 
autobusu jízdenku na všechny zóny 
za 190 Kč. V nepracovní dny platí pro 
2 osoby nad 15 let plus až 3 děti do 
15 let. Ušetříte nemalé peníze za ces-
tovné. 
O víkendu můžete výhodně navštívit  •
vyškovský Aquapark nebo Dinopark. 
Z Adamova jede autobus 157 přes 
Křtiny a Drnovice do Vyškova v čase 

8:28 nebo 12:28. Zpět z Vyškova jede 
v 10:41 nebo 14:41. Pokud si koupíte 
jízdenku na všechny zóny mimo Brno 
za 150 Kč, dopraví se za tuto sumu 
v nepracovní dny do Vyškova a zpět 
opět dva dospělí a až 3 děti do 15 let. 
Proti jednorázovým jízdenkám může-
te ušetřit až 100 Kč. 
Jezdíte z Adamova občas do Brna  •
nebo jiných částí Jihomoravského 
kraje? Pak vám lze doporučit využít 
univerzální jízdenku za 140 Kč, kte-
rou koupíte na nádraží. Tato jízdenka 
nahradí libovolnou zónovou jízdenku 
(ne ale jízdenku na cestu po Adamo-
vě). Postupujte dle návodu na jízden-
ce a za každou cestu ušetříte 3 – 5 % 
ceny. 
Máte novější mobilní telefon? Mož- •
ná o tom ani nevíte, ale určitě v něm 
máte zabudovaný webový prohlí-
žeč. Pokud chcete před odchodem 
z domu nebo během čekání na nádra-
ží zjistit, kdy váš vlak pojede, může-
te si do vašeho mobilu zadat adresu: 
www.idsjmk.cz/odjezdy. Zde zadejte 
„Adamov, zeleznicni stanice“ a dále 
vyberte směr „vlak ->Brno“ nebo „vlak 
-> Letovice“. Obdržíte 5 následujících 
odjezdů daným směrem se započíta-
ným aktuálním zpožděním vlaku. Po-
kud máte v mobilu internet předpla-
cený, nestojí vás tato služba nic, jinak 
vyjde přibližně na 10 haléřů za připo-
jení k internetu. Doma můžete využít 
službu www.idsjmk.cz/plan, kde opět 
získáte skutečné odjezdy vlaků nebo 
i autobusů z Adamova a dalších obcí.

KORDIS JMK 
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80 let Adamovského fotbalu 2. část

 
Český tenisový svaz, Štvanice 38, 170 00 Praha 7 

Telefon: 222 333 444, Email: infocztenis.cz, Internet: www.cztenis.cz

www.atptennis.com | www.wtatour.com | www.itftennis.com | www.tenniseurope.org

Informační systém ČTS

  Hledej hráče hledej

 
 

Neoficiální zápis o utkání družstev v tenisu  
 

 Verze pro tisk 
 

 

 
Kontaktní osoby družstev  

 

Domácí

Spartak Adamov

Hosté

Sokol Rudice

Název soutěže: 13. IV.TŔÍDA sk.EA

Věková kategorie: dospělí

Datum: 1.5.2010

Místo konání: Spartak Adamov

 domácí hosté výsledek sad hry sady body

 jméno BH jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H

1. Kupčík Aleš 1 Zítka Stanislav 3 6:7 3:6   9 13 0 2 0 1 

2. Šmahel Petr 1 Lavický Karel 1 0:6 1:6   1 12 0 2 0 1 

3. Turková Lucie 1 Charvátová Eliška 3 0:6 0:6   0 12 0 2 0 1 

4. Kubíčková Barbora 1 Lošťáková Andrea 1 6:2 6:4   12 6 2 0 1 0 

5. Mach Jan 1 Grénar Ivo (H) 1 7:6 1:6 6:3 14 15 2 1 1 0 

6. Procházka Petr 1 Bednář Karel (H) 1 3:6 4:6   7 12 0 2 0 1 

7. 
Zerák Martin (H) 
Kupčík Aleš

1 
1 

Lavický Karel 
Bednář Karel (H)

1 
1 

6:1 6:2   12 3 2 0 1 0 

8. 
Šmahel Petr 
Mach Jan

1 
1 

Zítka Stanislav 
Grénar Ivo (H)

3 
1 6:4 2:6 6:7 14 17 1 2 0 1 

9. 
Turková Lucie 
Kubíčková Barbora

1 
1 

Charvátová Eliška 
Lošťáková Andrea

3 
1 

3:6 4:6   7 12 0 2 0 1 

        76 102 7 13 3 6 

Spartak Adamov

Příjmení a jméno: Zerák Martin

Telefon: +420 721 623 471

Email: martin.zerakdopravoprojekt.cz

 

Sokol Rudice

Příjmení a jméno: Tejkal Jaromír

Telefon: 724084755

Email: stanislav.zitkaseznam.cz
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V roce 1956 bylo vybudováno nové hřiš-
tě v sousedství závodu. Byla zde i běžecká 
čtyřdráha a doskočiště s vržištěm, což zna-
čilo nárust oddílu lehké atletiky. V tomto 
roce se hrálo ještě systémem jaro-podzim. 
Spartak Adamov obsadil v I. A třídě za ví-
tězným Spartakem Kuřim výbornou druhou 
pozici, ale postup to tentokrát ještě nebyl. 
Ten se povedl v sezoně následující , kdy se 
hrálo systémem jaro-podzim-jaro. Sezona 
1957/58 znamenala pro Spartak Adamov 
opět 2. místo v I. A třídě za vítěznou Slávií Ža-
bovřesky, ale tentokrát postupovaly do mo-
ravské divize, tenkrát oficiálně zvané Oblast-
ní soutěž, dva celky. Tato soutěž byla třetím 
stupněm po I. a II. lize a z dnešního pohle-
du šlo vlastně o III. ligu, jíž je současná Mo-
ravsko-Slezská fotbalová liga –MSFL. A tak 
v sezoně 1958/59 započal Spartak Adamov 
své pětileté účinkování v Moravsko-Slez-
ské divizi, ze které se postupovalo do II. ligy. 
Podzim roku 1958 byl přímo pohádkový. 
Adamov se držel na 2. místě a již se začaly 
spřádat plány o dalším postupu. Ale na jaře 
1959 přišlo rychlé vystřízlivění. Mužstvo se 
začalo v tabulce propadat a uhrálo nakonec 
sice solidní 8. místo s 25 body, ale v našlapa-
né tabulce bylo vlastně bod od sestupu, ne-
boť se 24 body sestupoval Slovan Hodonín, 
Sp. Kroměříž (22 bodů), Slavia Žabovřesky 
(20 bodů) a Spartak Železárny Olomouc (15 
bodů). Vítězem se stala Dukla Olomouc před 
Spartakem ZJŠ Brno a Spartakem Kuřim. 

V sezoně 1959-60 hrál v Oblastní soutě-
ži (divizi) prim celek Spartaku Královopolská 
Brno. Sestoupil předtím z II. ligy , ale okamži-
tě se do ní zase vrátil, když ho na opětovné 
cestě vzhůru nejvíce zlobilo mužstvo Baníku 
Ratíškovice. V mužstvu vítězů tvrdil muziku 
záložník Josef Skarka , který o pět let později 
posílil Spartak Adamov. Adamovští fotbalisté 
obsadili 10. místo, když je o skóre předstihla 

Meopta Přerov. Podivuhodností této sezony 
bylo to, že ji hrálo patnáct mužstev, a že ni-
kdo nesestupoval, proto se udržel i nováček 
Spartak Metra Blansko, Spartak Třebíč a Tat-
ran Rousínov, kteří tvořili závěr tabulky. 

Ročník 1960 -61 byl přejmenován na 
Oblastní přebor. Tentokrát se stal vítězem 
Spartak Uherské Hradiště před RH Jihlava 
a Jiskrou Napajedla. Adamov začal tuto se-
zonu opět výtečně a po podzimu okupoval 
3. příčku. Jaro roku 1960 bylo opět trošičku 
slabší a následná 8. pozice s 24 body zname-
nala jen tak-tak záchranu. Sestupovalo ten-
tokrát dokonce pět mužstev: Metra Blansko 
(23 b.), ZKL Brno (21 b.), Jiskra Třebíč (20 b.), 
Spartak Husovice (13 b.) a opět poslední Tat-
ran Rousínov (13 b.). V rámci oslav 600. výro-
čí železářské výroby v Adamově hostoval na 
adamovském hřišti mistr ligy Dukla Praha, 
která se v té době začínala rozjíždět k úspě-
chům na mezinárodním poli a v Americkém 
poháru . Tyto úspěchy Dukly mistrně zvěčnil 
ve své vynikající knize Dukla mezi mrakodra-
py fenomén sportovní reportáže Ota Pavel. 
 Čtvrtý rok divizní éry 1961-1962 znamená 
pro Spartak Adamov potřetí obsazení 8. po-
zice v klidném středním pásmu tabulky. Bo-
huš Chocholouš zvaný „Bakula „ stále trénuje 
své ovečky pevnou rukou, ale pozor, nastává 
bod zlomu a v příští sezoně bude zle! Do II. 
ligy míří Fatra Napajedla, která odrazila nápor 
Baníku Ratíškovice a Spartaku Líšeň. Z divize 
sestupuje Spartak Třebíč, nováček ČKD Blan-
sko a taktéž nováček Slovan Staré Brno. Rok 
1962 je známý úspěchem československého 
fotbalu na Mistrovství světa v Chile a finálo-
vou účastí s mistrem světa Brazílií, která nás 
porazila 3:1. Před odjezdem do Chile hrá-
li reprezentanti přípravný zápas v Blansku.  
 Sezona 1962-1963 znamená pro Adamov 
loučení s divizí. Mezi živými již není Franti-
šek Smítal, jehož život byl přerván přímo na 

hřišti v Žabovřeskách při utkání veteránů. 
Baník Ratíškovice konečně postupuje do 
II. ligy, když o 1 bod předstihuje Spartak Lí-
šeň a o tři body OP Prostějov. Sestupují čty-
ři mužstva: nováček ZJŠ Brno C s 24 body, 
Spartak Kunovice s 18 body, Dynamo Jihlava 
s 13 body a konečně Spartak Adamov s 11 
body a hrozivým skorem 40:81 a s pouhými 
třemi výhrami. Přesto však tato pětiletka fot-
balové kvality bude zapsána zlatým písmem 
v análech adamovského fotbalu, neboť je 
to jeho absolutní vrchol. Z hráčů této diviz-
ní éry odehrál nejvíce utkání Josef Hnátovič 
480, Zdeněk Nehyba 377, Adolf Padrta 349, 
Karel Skoupý 330, Tibor Heller 280, Eduard 
Žec 276, Pavel Antl 271, Antonín Bílý 235, 
Antonín Kyncl 225 a Josef „Jozin“ Tuček 173. 

Mnoho z divizních borců končí s čin-
ností, přichází nová fotbalová krev. Zkou-
ší se prosadit hned celé trio bratří Němců, 
nejstarší Karel však v roce 1963 nečekaně 
umírá, prostřední Oldřich a nejmladší Jirka. 
V roce 1964 je Adamov povýšen na město 
a fotbalisté by to chtěli oslavit opětovným 
postupem do divize. Sezona 1964-1965 je 
sice úspěšná, ale postup se nekoná. A bylo 
k němu tak blízko. V opakovaném zápase 
v Třebíči Adamov prohrává a obsazuje v I.A 
třídě nepostupové 2. místo. V mužstvu se 
objevují hráči Vlastimil Kristek ze ZKL (Čaf-
ky) Brno, Luboš Ruta, Jan Nosek z vlast-
ní líhně, Bohuš Daněk z Jedovnic, Leopold 
Stošek, Jiří Němec, Vratislav Nosek, Ladislav 
Nosek, brankář Kolčava ( Lasica), František 
Sychra ze Sokola Šlapanice, Bohuslav Br-
zobohatý z Metry Blansko, který začínal se 
sportem v oddílu kolové KPS Brno společně 
se světoznámými bratry Pospíšily, brankář 
František Surý z KPS Brno a Herbert Zelinka. 
Do ČKD Blansko odchází Bohuš Chocholouš 
a uzavírá svoji vynikající trenérskou a funk-
cionářskou éru v Adamově. V sezoně 1965-
1966 následuje nečekaný sestup mužstva 
Sp. Adamov do I.B třídy. 
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ŠACHY - v Adamově se bude hrát II. liga!

Adamovští florbalisté
Je tu červen a je čas pro zhodnocení se-

zóny. Na začátku letošního ročníku došlo 
k rozdělení na A-tým a B-tým. Poprvé v his-
torii se objevil adamovský tým v registrova-
né soutěži pod hlavičkou ČFBÚ. Naše mladé 
mužstvo vstoupilo do soutěže bez zbytečné-
ho respektu a dalo najevo, že se s ním bude 
muset počítat. Před Vánocemi jsme byli na 6. 
místě, ale s pár smolnými zápasy na kontě. 
Potýkali jsme se především s nedostatkem 
zkušeností a vyrovnané výkony nebyly zrov-
na naší předností. V Novém roce jsme jeli na 
turnaj do Jedovnic, kam jsme vyrazili v osla-
bené sestavě a navíc se hned v prvním zápa-
se zranil kapitán Kocman. Prohráli jsme oba 
dva zápasy a nebylo nám do skoku. Našemu 
trenérovi Kufovi, se však povedlo přivést vel-
mi kvalitní posilu v podobě Pavla Ševčíka 
z Brna a naše výkony šly strmě nahoru. Po-
třeba je také vyzdvihnout výkony dočasné-
ho kapitána Luboše Lukáše, Vojtěcha Sluky, 
Jakuba Nowaka, klíčového obránce Leoše 
Hlouška a hlavně našeho brankáře Domini-
ka Leplta. Dokázali jsme pravidelně vítězit. 

Výsledky zápasů napovídají, že ta 
vítězství nebyla náhodná: 

Adamov 8 x 3 Letovice
Adamov 8 x 3 VSK VFU Brno
Adamov 5 x 6 Ivanovice na Hané B
Adamov 5 x 5 Gullivers Brno C
Adamov 4 x 1 Orel Boskovice B
Adamov 17 x 3 Jedovnice
Adamov 4 x 4 Letovice
Adamov 3 x 2 VSK VFU Brno
Adamov 10 x 0 Ivanovice na Hané B
Adamov 10 x 3 Hornets
Tyto vynikající výsledky vynesly naše-

mu týmu dokonce postup do vyšší soutěže 
a příští rok budeme bojovat o další skvělé 
výsledky v Jihomoravské lize mužů, což je 
4. nejvyšší soutěž v ČR. Chceme poděkovat 
všem, kteří nás přišli podpořit na domácí tur-
naje a doufáme, že v příští sezoně si k nám 
najde cestu ještě více lidí. 

B- týmu se podařilo udržet v kvalitní 3. 
amatérské lize a splnili jsme tím náš cíl. I na-
dále budeme rozvíjet naše talenty právě 
v této lize.

nakonec ještě tabulka bodování prvních 5 hráčů A- týmu:

Hráč Zápasy góly asistence Kanadské body
Jakub Nowak 21 23 13 36
Luboš Lukáš 19 22 7 29
Pavel Ševčík 10 10 16 26
Vojtěch Sluka 21 14 9 23
Lukáš Fiala 21 10 7 17

Salónek restaurace Hradní bude mít 
v následující sezóně přívlastek „druholi-
gový“. Hodnocení letošní sezóny je pro 
Adamovský šachový oddíl velmi příjem-
né. Zásluhu na tom má vítězství našeho 
„A“ družstva v Jihomoravském krajském 
přeboru I. třídy. Na historickém úspěchu 
Adamovského oddílu se podílelo 12 hrá-
čů. Základní osmičku ve složení Luboš 
Riška, Karel Švehla, Martin Handl, Pavel 
Masák, Jan Píše, Pavel Loubal, Ján Mižák, 
Karel Kredl, úspěšně doplňovali další čtyři 
hráči - Daneš Polách, Leoš Ševčík, Jaroslav 
Šmehlík a Radek Trmač.

Nejvíce bodů pro družstvo vybojovali 
Lubomír Riška 7,5, Pavel Masák 6,5 a Pavel 
Loubal 6,5. O vítězství v soutěži a postupu 
rozhodl cílevědomý a stabilní výkon všech 
hráčů pod vedením kapitána mužstva 
Pavla Masáka. Šachisté tak budou prezen-
tovat Adamov ve městech na území Brno 
- Pardubice - Znojmo nebo Brno - Znoj-
mo - Zlín. O tom v těchto dnech rozhodu-
je Sportovně technická komise Šachové-
ho svazu České republiky. Béčko skončilo 
v Krajském přeboru II. třídy překvapivě 
v první polovině tabulky na pěkném 6. 
místě. Zásluhu na tom má kapitán druž-
stva Jarda Šmehlík, který dokázal skloubit 
udržení Krajského přeboru II. s daním pro-
storu pro další naše nové hráče v soutěži. 
Nejvíce bodů uhráli Jaroslav Šmehlík s Pe-
trem Bednářem 5,5 a Radek Trmač 5. Roz-
hodující pomocí byli hráči „A“ družstva Ka-
rel Kredl, Pavel Masák, Pavel Loubal a Da-
neš Polach. Céčko se umístilo v Okresním 
přeboru Blanenska na konečném 9. místě. 
Soutěž zakončilo důstojným šachovým 
výkonem v Rovečném, když nedokázalo 
udržet náskok získaný v průběhu zápasu 
a utkání o osmou příčku tabulky, tak skon-
čilo nerozhodně. Nejúspěšnější hráči byli 
Pavol Mikuš, Petr Ležák se ziskem 3 bodů 
a Jana Gruberová s Františkem Maříkem 
se ziskem 2,5 bodu. Petra Masáková si le-
tos s ročním předstihem vyzkoušela MČR 
desetiletých, kde obsadila 6. místo.

V Krajském přeboru mládeže v rapid 
šachu startují Petra Masáková a Filip Kli-
meš. V kategorii D10 je Petra průběž-
ně na 2. postupovém místě na MČR a ve 
své první šachové sezóně je v kategorii 
H12 Filip momentálně 23. Lukáš Vyslou-
žil, Martin Schneider a Filip Klimeš se zú-
častňují turnajů mládeže pořádané Loko-
motivou Brno. Filip bojuje ve špici tohoto 
turnaje, Lukáš již vybojoval pěkné 8. mís-
to. Sportovní výkonnost je jedna ze strá-
nek úspěchů našeho oddílu. Podmiňující 

podmínkou jsou však finanční prostřed-
ky. Účast tří našich družstev v soutěžích 
dospělých, účast mládeže na krajských 
přeborech a poslední dva roky i na MČR 
a zejména zabezpečení dopravy ve velké 
geografické rozloze druholigové soutěže 
přesahuje vlastní možnosti členů oddílu. 
Šachový oddíl tímto děkuje zastupitelům 
našeho města za finanční podporu spor-
tu v městě Adamově. Bez této podpory by 
naše sportovní činnost a vzhledem k vý-
sledkům i prezentace města byly značně 
omezené.

Přehled posledních výsledků:
Okresní přebor:
TJ Spartak Adamov „C“- Makkabi Boskovice 
„B“ 1,5:6,5
1 Vladimír Beneš, 0,5 Petr Ležák.

Rovečné „A“ - TJ Spartak Adamov „C“ 4:4
1 Petr Ležák, Zdenek Schneider, Jana Grube-
rová; 0,5 Pavol Mikuš, Dana Šebková.

Krajský přebor IIA:
MKS Vyškov „B“ - TJ Spartak Adamov „B“ 
2,5:5,5
1 Pavel Loubal, Pavel Masák, Karel Kredl, Ra-
dek Trmač; 0,5 Jaroslav Šmehlík, 
Milan Novotný, Petr Bednář.
Makkabi Boskovice - TJ Spartak Adamov „B“ 
4,5:3,5
1 Petr Bednář, Dušan Hloušek, Pavol Mikuš; 
0,5 Pavel Masák.

Krajský přebor I:
TJ ŠK Veselí nad Moravou - TJ Spartak Ada-
mov „A“ 5,5:2,5
1 Jan Píše; 0,5 Martin Handl, Pavel Masák, Ka-
rel Kredl.

TJ Spartak Adamov „A“ - TJ Znojmo 5:3
1 Pavel Masák, Pavel Loubal, Ján Mižák; 0,5 
Lubomír Riška, Karel Švehla, 
Martin Handl, Karel Kredl.

ŠK Lokomotiva Brno „E“ - TJ Spartak Adamov 
„A“ 3:5
Karel Švehla, Jan Píše, Pavel Loubal; 0,5 Lu-
bomír Riška, Pavel Masák, Karel Kredl, Leoš 
Ševčík.

ŠO TJ Spartak Adamov
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Okresní vybíjená dívek
Ve středu 12. května 2010 se konal již 6. 

ročník okresního turnaje vybíjené dívek, kte-
rý pořádá Základní škola a mateřská škola 
Adamov. Soutěže se zúčastnil rekordní po-
čet 16 družstev. Hrálo se ve dvou kategori-
ích: kategorie mladší dívky - 6. a 7. třída a ka-
tegorie starší dívky - 8. a 9. třída. Po všech 
zápasech, do kterých dívky daly veškerý svůj 
um a zápal pro hru, bylo pořadí následující:

Starší dívky: 1. Letovice, 2. Adamov, 
3.Bílovice nad Svitavou 

Mladší dívky: 1. Rájec-Jestřebí, 2. Letovi-
ce, 3. Svitávka

Vítězná družstva si odnesla poháry, ostat-
ní alespoň sladkou odměnu. Za skvělou or-
ganizaci soutěže děkujeme paní učitelce 
Marii Klepárníkové a Editě Kuběnové. Podě-
kování také patří všem dívkám, které vzorně 
reprezentovaly naši školu.

Vedení školy

V zdravém těle zdravý duch

INZERCE
Hubnutí: www.zdravehubnout.cz �

Podnikání: www.vydelekzdomu.cz �

Hledám byt 1-2+1 v Adamově. Tel.  �
776 292 133.

Hledám podnájem1+1, 2+1, i nezařízený.  �
Tel. 720 315 089.

Prodám levně hrobové místo - dvojhrob  �
na hřbitově na Ptačině s příslušenstvím (po-
mník, obruby). Tel. 731 060 775.

Hledám byt k pronájmu,1-2+1. Byt  �
může být i nezařízený. Mám psa, takže by 
vám neměla vadit jeho přítomnost. Tel. 
775 080 319.

Prodám dětský kočár-trojkombinaci zn.  �
TAKO, vanilkovo-krémová barva. Doplňky: 
slunečník, pláštěnka, síť proti hmyzu, zavi-
novačka, krajková peřinka, taška. Cena za 
vše 2200 Kč. Tel. 736 142 459.

Hledám podnájem bytu 1+1 nebo 2+1 na  �
Ptačině. Tel. 775 315 541.

Pronajmu byt 1+1 na Ptačině. Telefon:  �
777 308 053.

Toto známé heslo si vzali k srdci všichni 
účastníci sportovního dne, který se v posled-
ním dnu měsíce dubna uskutečnil na Základ-
ní škole a mateřské škole v Adamově. Týden 
před sportovním dnem se žáci mohli rozhod-
nout, které sportovní disciplíně se budou ten-
to den věnovat a tedy se zapsat do jednotlivé 
sportovní dílny. Žáci měli na výběr následující 
dílny: halovou kopanou, jízdu na kole, bow-
ling, turistiku, stolní tenis a stolní hry. Většina 
fotbalistů naší školy se přihlásila do turnaje 
v halové kopané, který se konal v hale tělový-
chovné jednoty Sokol Adamov pod vedením 
pana učitele Kašpárka. Příznivci bowlingu jeli 
s panem učitelem Tůmou a Spurným do Blan-

ska, kde se soustředěně snažili porazit co nej-
více kuželek jednou ranou. Ostatní účastníci 
sportovního dne měli možnost se zúčastnit 
besedy s panem Josefem Regecem, repre-
zentantem naší republiky v cyklistice. Pan Re-
gec vyprávěl žákům o svých začátcích v cyk-
listickém sportu, zavzpomínal na svoje mezi-
národní úspěchy, také vyprávěl žákům o své 
účasti na letních olympijských hrách v Soulu 
(1988). Seznámil děti s životem profesionální-
ho sportovce, s potřebou sebeovládání, odří-
kání a také s nutností zdravé výživy. Dále se 
žáci mohli zeptat na vše, co je zajímalo. Pro-
hlédli si také speciální kola pro časový a sil-
niční závod v cyklistice. Odvážlivci se na nich 

mohli také svézt. Zajímavé bylo také srovnání 
dresů dnešních reprezentantů s dresy repre-
zentace v minulém období. Po skočení bese-
dy se žáci zapojili do činnosti ve zbývajících 
dílnách. Milovníci stolního tenisu změřili své 
síly ve dvouhře či čtyřhře. Vyznavači stolních 
her hráli scrabel, šachy a další zajímavé hry. 
Cyklisté se vydali na výlet do Babic. Turisté 
šli na Býčí skálu. Tento den se vydařil a proto 
můžeme směle říci : „Sportu zdar a sportovní-
mu dni zvlášť!“
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právo příspěvky krátit, nevyžádané materiály se nevracejí.
Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E 14730. Tisk: GRAFEX, Kolonie 304, 679 04 Adamov.

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

ADA-NET telefon - zřízení  ZDARMA

ADA-NET pro důchodce C 10 Mbit/s za 360 Kč/měs.

Nabídka platí pro objednávky do 30.6.2010 a při uzavření kontraktu na 24 měsíců.

ADA-NET
Internet

až 20x více
za méně peněz

ADA-NET
Telefon

úspora až 58% !!!

férinternet
již 7 let stejná cena

žádné zdražování

jen zvyšování kvality

ceny vč. DPH

C

download i upload, žádné limity, žádná FUP

ZAČÍNÁME S INTERNETEM
JINDE NEŽ OSTATNÍ !

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 měsíců

za 360,-

ADA-NET KLASIK

20/20 Mb

500,-
9 měsíců

za 360,-

ADA-NET STANDARD

80/80 Mb

600,-
12 měsíců

za 360,-

ADA-NET TELEFON

0,84 Kč
1,00 Kč

špička (bez/vč.DPH)

ADA-NET TELEFON

0,42 Kč
0,50 Kč
mimo špičku (bez/vč.DPH)

Bc. Roman Pilát  ( 608887840
  www.ada-net.cz

Fotografie z akce NEDĚLNÍ SETKÁNÍ S POHÁDKOU - 
tentokrát herečkami Divadla ÚSMĚV Ludmily Frištenské 

a jejich pohádkou ZLATÁ RYBKA. 16/05/2010 

Fotografie z poznávacího výletu do KOUŘIMI.  
/Skanzen v Kouřimi/ 23/05/2010 

Fotografie ze společné OSLAVY 
SVÁTKU MATEK v Adamově.

Fotografie z akce DOPOLEDNE 
S POHÁDKOU - pořadu TETINY 

V ZOO. 04/05/2010 
Fotografie z vernisáže výstavy prací 

ANTONÍNA VOJTKA. 09/05/2010


