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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013

12.5. - 21.5. Výstava - Zdeněk Fuksa – obrazy, grafiky MKS - společenské centrum

19.5. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Kunštát B, sponzor utkání restaurace U baťáka FK Adamov

25.5. II. ročník Memoriálu Josefa Drbala - hasičské soutěžní klání JSDH Adamov

27.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Tenisový turnaj mládeže TJ SPARTAK - tenisový oddíl

31.5. Světový den bez tabáku – sportovní den pro žáky a veřejnost ZŠ a MŠ Adamov
Komise PZMA a MA21

Zahájení celoroční kampaně „Tříděním vyděláváme“ Komise PZMA a MA21

Červen 1.6. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

1.6. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

2.6. 1.svaté přijímaní; v 9:00 při mši svaté v kostele svaté Barbory Farní úřad

2.6. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Skalice, sponzor utkání restaurace Větrník FK Adamov

3.6. Den dětí  - pohádkový les ZŠ a MŠ Adamov

5.6. Šipkový turnaj pro děti v rámci akcí MDD Šipkový klub

9.6. - 18.6. Výstava - Sylva Vašinová - Obrázky z cest MKS - společenské centrum

11.6. - 12.6. Malá maturita ve škole ZŠ a MŠ Adamov

14.6. - 15:30 Sportovní odpoledne pro děti, pohádková cesta za pokladem - hřiště Ronovská MKM

15.6. Závod žebříčku Jihomoravské oblasti, hřiště u ZŠ Ronovská (kategorie příchozích) TJ SPARTAK - oddíl OB

15.6. Vycházka K prameni Punkvy (12 km) TJ SPARTAK - oddíl turistiky

16.6. - 16:30 Fotbal-Muži FK Adamov-Svitávka, Cafe&Wine M. Juřena FK Adamov

21.6. Bludičkový les aneb co se děje v lese po setmění ZŠ a MŠ Adamov

22.6. Tenisový turnaj jednotlivců TJ SPARTAK - tenisový oddíl

27.6. Slavnostní rozloučení s žáky 9. r. - MKS ZŠ a MŠ Adamov

28.6. - 15:30 Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

29.6. - 13:00 Memoriál Filipa Dobrovolného - turnaj pro adamovskou veřejnost TJ SPARTAK - šachový oddíl

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI A ŠKOLNÍ DRUŽINY MKS, TJ Sokol - ženy

Červenec 6.7. Open Air v Adamově - letní  hudební noc - Třetí zuby & DurMaj Miloslava Peterková

Srpen Dětský (pod)večer na hřišti nad školou Ronovská - rozloučení s prázdninami MKM

Září 8.9. - 17.9. Výstava - Tomáš Vrána – pastely, keramika MKS - společenské centrum

14.9. Rocková letní noc na hřišti Ronovská Miloslava Peterková

Mistrovství veteránů jižní Moravy - Memoriál Zdenka a Martina Tasche Šipkový klub

Dětské tenisové hry (soutěže a tenisové zápasy) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

Říjen Stonožkový týden ZŠ a MŠ Adamov

Brigáda „ Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

Světelský podzim v Adamově MKS, Farní úřad

Dny orientace v přírodě TJ SPARTAK - oddíl OB

Dny zdraví Komise PZMA a MA21

Turnaj pro Amatéry –„Amatér Špachtle“ Šipkový klub

Adamovská drakiáda III MKM

Dvouhodinovka pro zdraví Komise PZMA a MA21
MKS

Listopad 10.11. - 19.11. Výstava - Emanuel Ranný st. – výstava k 100. výročí narození MKS - společenské centrum

Turnaj v ultimate frisbee pro začínající a mírně pokročilé týmy Ultimate frisbee Brno o.s.
Sokolovna Adamov

Rozsvícení vánočního stromu Město Adamov, MKS

Slavnost slabikáře ZŠ a MŠ Adamov

Prosinec Tradiční Salon Adamovských výtvarníků MKS

III. ročník - Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka 2013
TJ SPARTAK - oddíl OB
Město Adamov
Komise PZMA a MA21

Adventní zastavení MKS

Vánoční turnaj pro mládež Šipkový klub

Vypouštění balónků s přáníčky k Ježíškovi MKM

Sváteční zastavení s Brněnskými trubači MKS

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2013
Datum Název akce či setkání Pořadatel

A mnoho jiných akcí MKS, MKM, TJ SOKOL ADAMOV, TJ SPARTAK ADAMOV, FK ADAMOV, PÉTANQUE FENYX, ZŠ a MŠ ADAMOV a dalších.
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.
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ZPRÁVY Z MATRIKY
Blahopřejeme
	 2.	5.		 Božena	Zoulová,	98	roků,		

Fibichova	10
	10.	5.	 František	Hloušek,	84	roky,		

Opletalova	32
	13.	5.	 Antonín	Podrabský,	70	roků,		

Sadová	23
	14.	5.	 Jaroslava	Nossová,	70	roků,		

Petra	Jilemnického	4
	15.	5.	 Zdeňka	Vošahlíková,	90	roků,		

Opletalova	50
	16.	5.	 Jaroslava	Minaříková,	81	rok,		

Zahradní	6
	20.	5.	 Otto	Haluza,	82	roky,		

Komenského	13
	24.05.	 Antonín	Václavek,	80	roků,		

Krátká	7
	25.	5.	 Josef	Ondráček,	84	roky,		

Komenského	21
	26.	5.	 Viktor	Šimek,	84	roky,		

Osvobození	23
	30.	5.	 Marie	Zelíková,	84	roky,		

Komenského	25
	31.	5.	 Alois	Stejskal,	83	roky,	Opletalova	28
	31.	5.	 Olga	Krátká,	83	roky,	Komenského	1

Blahopřejeme k sňatku
	27.	4.	 Yury	Bukury	–	Hana	Staňková,	

sňatek	MěÚ	Adamov

Úmrtí
	30.	3.	 Libuše	Straková,	roč.	1936,	

Dvořákova	1
	15.	4.	 Jan	André,	roč.	1948,	Bačice
	25.	4.	 Karel	Králíček,	roč.	1924,	

Petra	Jilemnického	6	
	26.	4.	 Zdeňka	Procházková,	roč.	1929,	

Pod	Horkou	19
	15.	5.	 Ludmila	Hubatková,	roč.	1934,	

Pod	Horkou	6

Provoz mateřských 
škol o letních 
prázdninách

MŠ Komenského 6, Adamov
provoz:	 		1.	7.	–	12.	7.	2013
	 19.	8.	–	30.	8.	2013
uzavření:	 15.	7.	–	16.	8.	2013
MŠ Jilemnického 1, Adamov
uzavření:		 		1.	7.	–	30.	8.	2013
provoz	 MŠ	 Jilemnického	 1	 je	 uzavřen	
z	důvodu	rekonstrukce.

Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy

Poděkování za 
blahopřání

Děkuji	 paní	 Jitce	 Králíčkové,	 Městskému	
úřadu	 v	 Adamově,	 Klubu	 důchodců	 při	 MKS	
Adamov,	 výboru	 Svazu	 tělesně	 postižených	
a	hlavně	svým	přátelům	z	Kroužku	zpívání	pro	
radost	 za	 všechna	 krásná	 blahopřání	 k	 mým	
70.	narozeninám.

Jaroslava Nossová, Adamov

VÝZVA!!!
Vážení	spoluobčané!
Při	setkávání	s	vámi,	ale	i	s	návštěvníky	města,	s	občany,	kteří	se	dříve	z	Adamova	odstěhovali	

apod.	dostáváme	otázku,	zda	máme,	případně	proč	nemáme,	publikaci	o	Adamovu.	Musíme	
přiznat,	že	základní,	všeobecnou	publikaci	o	Adamovu	nemáme.

Výzvou	 se	 nám	 nyní	 staly	 připravované	 oslavy	 50.	 výročí	 vyhlášení	 Adamova	 městem.	
K	datu	uvedeného	výročí,	tedy	polovině	roku	2014,	bychom	chtěli	zmíněnou	publikaci	vydat.	
Obsahově	by	měla	publikace	postihnout	všechny	aspekty	života	v	Adamově	–	přírodu,	historii,	
průmysl,	kulturu,	školství,	sport,	spolkový	život	atd.	Vzhledem	k	obsahové	šíři	budou	kapitoly	
pojednány	stručně	(20	–	25	stran).	V	dalších	 letech	 je	možno	navázat	a	zabývat	se	některými	
oblastmi	podrobně.	

Nyní	jednak	hledáme	zájemce,	kteří	jsou	ochotni	se	na	zpracování	jednotlivých	kapitol	podílet,	
ale	také	občany,	kteří	mají	fotografie,	dokumenty	i	předměty,	které	by	mohli	zapůjčit	k	ofocení	
a	případnému	publikování,	ale	také	pro	výstavu,	která	by	se	mohla	k	výročí	uskutečnit.	

Nabídky,	připomínky,	náměty	zasílejte	na	e-mail:	publik-adamov@seznam.cz,	případně	na	
telefon	774	343	522.

PhDr. Jaroslav Budiš
Předseda Kulturně informační komise 

Informace a výzva Povodňové komise

Město	 Adamov	 ve	 spolupráci	 s	 vítěznými	
dodavateli	 EMPEMONT,	 s.r.o.,	Valašské	 Meziří-
čí	 a	Vodohospodářský	 rozvoj	 a	 výstavba,	 a.s.,	
divize	 05	 Brno	 v	 následujících	 dnech	 přistou-
pí	 k	 realizaci	 projektu	 „Vybudování varov-
ného protipovodňového systému a tvorba 
digitálního povodňového plánu pro město 
Adamov“.

Obsahem	 tohoto	 projektu	 jsou	 dva	 samo-
statné	 celky,	 které	 však	 v	 budoucnu	 budou	
tvořit	 ucelený	 systém	 protipovodňové	 ochra-
ny.	 Varovný	 systém	 se	 skládá	 z	 hladinoměr-
ných	čidel	na	tocích	před	zastavěným	územím	
našeho	 města,	 to	 je	 na	 řece	 Svitavě	 a	 Křtin-
ském	potoku,	digitálního	městského	rozhlasu	
spolu	s	řídícím	pracovištěm	a	dvěma	zvukový-
mi	 sirénami	 (budova	 MKS	 Opletalova	 a	 MěÚ	
Pod	Horkou)	napojenými	na	složky	Integrova-
ného	záchranného	systému.	

Digitální	 povodňový	 plán	 bude	 složen	
z	veřejné	části	(bude	umístěno	na	webu	města)	
a	neveřejné	části	(pro	orgány	krizového	řízení).	
Tento	 dokument	 bude	 mít	 kromě	 textových	
částí	 i	mapové	podklady	s	vyznačením	zápla-
vového	 území.	 Součástí	 tohoto	 dokumentu	
bude	 i	 seznam	 ohrožených	 staveb	 a	 pozem-
ků	velkou	vodou.	V	neveřejné	části	bude	také	
vytvořena	 databáze	 kontaktů,	 na	 něž	 budou	
při	 živelné	 pohromě	 zasílány	 informace	 pro-
střednictvím	SMS	zpráv.

Dovoluji	 si	 touto	 cestou	 vyzvat	 vlastníky	
garáží	 v	 lokalitě	 Olšičky	 (v	 blízkosti	 Křtinské-
ho	 potoku)	 a	 majitele	 či	 nájemce	 zahrádek	
podél	 toku	řeky	Svitavy	o	vyplnění	 formuláře	
„Podklady	pro	zpracování	povodňového	plánu	
vlastníka	nemovitosti“.	Dokument	je	zveřejněn	
v	elektronické	podobě	na	webu	města	nebo	je	
k	dispozici	v	listinném	provedení	na	sekretariá-
tu	MěÚ	Adamov,	Pod	Horkou	2.	V	elektronické	
podobě	lze	vyplněný	formulář	zaslat	na	adre-
su:	jiri.nemec@adamov.cz,	v	papírovém	prove-
dení	 pak	 odevzdat	 na	 sekretariát	 Městského	
úřadu	v	Adamově.	Termín	pro	vyplnění	a	ode-
vzdání	je	stanoven	do	pondělí	10.	6.	2013.

Projekt	„Vybudování varovného protipo-
vodňového systému a tvorba digitálního 
povodňového plánu pro město Adamov“	je	
financován	z	prostředků	EU.

Jiří Němec
Místopředseda Povodňové komise

E V R O P S K Á  U N I E

Fond soudržnosti

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu



�

Zprávy z radnice
Z jednání Zastupitelstva města 
Adamova
Na 20. zasedání konaném dne 22. 4. 2013 
mimo jiné ZM:

vzalo	na	vědomí	zápis	z	jednání	Kontrolního	
výboru,	 konaného	 dne	 4.	 3.	 2013	 a	 Zprávu	
o	činnosti	KV	za	rok	2012,
vzalo	na	vědomí	zápis	z	 jednání	Finančního	
výboru,	konaného	dne	17.	4.	2013,
schválilo	 pořízení	 změny	 Územního	 plánu	
Adamov	 na	 ploše	 pozemku	 parc.	 č.	 435/4		
v	 k.ú.	 a	 obci	 Adamov	 z	 původního	 využití	
plochy	pro	tělovýchovná	a	sportovní	zařízení	
na	plochu	s	využitím	komerční	zařízení	malá	
a	střední,
schválilo	prodej	části	pozemku	parc.	č.	399/12	
o	výměře	21m2	v	k.	ú.	a	obci	Adamov	panu	
Janu	Kocmanovi,	Adamov,
schválilo	 odprodej	 části	 pozemků	 parc.	 č.	
3/1	 tvořený	 dílem	 „a“	 o	 výměře	 101m2,	 st.	
1372	o	výměře	16m2	a	části	parc.	č.	401,	díl	
„b“	 o	 výměře	 9m2,	 druh	 pozemků	 ostatní	
plocha	v	k.	ú.	a	obci	Adamov	firmě	JMP	Net,	
s.r.o.	Brno,
schválilo	 přijetí	 účelové	 neinvestiční	 dotace	
z	MPSV	na	poskytování	sociálních	služeb,
schválilo	rozpočtové	opatření	č.	1/2013,
neschválilo	odprodej	nemovitosti	budovy	na	
ul.	 Smetanovo	 nám.	 č.	 p.	 99	 v	 Adamově	 na	
pozemku	 par.	 č.	 St.	 80/1	 vč.	 garáže	 a	 poze-
mek	par.	č.	62/1	panu	Mgr.	Richardu	Langovi	
a	panu	Petru	Burianovi,
schválilo	 záměr	 přijetí	 investičního	 dlouho-
dobého	 úvěru	 na	 financování	 akce	“Snížení	
energetické	náročnosti	objektu	MŠ	Jilemnic-
kého	Adamov“,
vzalo	 na	 vědomí	 zánik	 funkce	 člena	 Kont-
rolního	výboru	pana	Jiřího	Janáse	z	důvodu	
úmrtí,
aklamací	zvolilo	v	souladu	s	ust.	§	84	odst.	2	
písm.	l)	zákona	č.128/2000	Sb.,	ve	znění	poz-
dějších	předpisů	členem	Kontrolního	výboru	
pana	Ing.	Petra	Kupku.

Z jednání Rady města Adamova
Na 57. schůzi konané dne 22. 4. 2013 
mimo jiné RM:

Rada	 města	 Adamova	 schválila	 položkové	
znění	Rozpočtového	opatření	č.	1/2013,
schválila	Dodatek	č.	1	ke	smlouvě	ze	dne	6.	5.	
2008,	která	byla	uzavřena	na	zhotovení	zněl-
ky	 pro	 hlášení	 městského	 rozhlasu	 a	 právo	
užívání	této	znělky	s	p.	Vítem	Baisou,	
schválila	 kupní	 smlouvu	 o	 prodeji	 pozemků	
parc.	č.	42/1,	č.	68,	č.239/2,	č.406/1	a	silniční	
most	inv.	č.	21006,	vše	v	k.	ú.	a	obci	Adamov	
firmě	SALVIS	REAL	ESTATE,	a.s.,	Adamov,
schválila	dodatek	č.1	ke	smlouvě	č.	13001336	
se	společností	E.ON	Distribuce,	a.s.






























Na 58. schůzi konané dne 13. 5. 2013 
mimo jiné RM:

vzala	na	vědomí	zápis	z	8.	schůze	 likvidační	
komise,
vzala	na	vědomí	zápis	z	27.	zasedání	Kulturně	
informační	komise,
vzala	na	vědomí	zápis	z	25.	zasedání	komise	
PZMA	a	MA	21,
odvolala	 s	 účinností	 od	 13.	 5.	 2013	 z	 člen-
ství	v	Komisi	Projektu	Zdravé	město	Adamov	
a	 místní	 Agendy	 21	 paní	 Naděždu	 Pikarto-
vou,
jmenovala	 s	 účinností	 od	 13.	 5.	 2013	 čle-
nem	komise	Projektu	Zdravé	město	Adamov	
a	 místní	 Agendy	 21	 paní	Veroniku	 Kaplano-
vou,
schválila	návrh	úpravy	provozu	jednotlivých	
mateřských	škol	v	průběhu	měsíce	červenec	
a	srpen	2013	ve	znění	předloženém	ředitel-
kou	ZŠ	a	MŠ	Adamov,
vzala	na	vědomí	Zprávu	o	posouzení	a	hod-
nocení	 nabídek	 ze	 dne	 19.	 4.	 2013	 na	 sta-
vební	 práce	 s	 názvem	„Snížení	 energetické	
náročnosti	objektu	MŠ	P.	 Jilemnického	Ada-
mov“,
schválila	nejvýhodnější	nabídku	na	stavební	
práce	 s	 názvem	„Snížení	 energetické	 nároč-
nosti	 objektu	 MŠ	 P.	 Jilemnického	 Adamov“	
od	společnosti	KONTEST	s.r.o.,	Tišnov,
schválila	 Smlouvu	 o	 dílo	 č.	 Z-07-04/2013	 se	
společností	KONTEST	s.r.o.,	Tišnov	na	staveb-
ní	 práce	 v	 rámci	 projektu	 „Snížení	 energe-
tické	náročnosti	objektu	MŠ	P.	Jilemnického	
Adamov“,
schválila	 záměr	 odprodeje	 pozemku	 parc.	
č.	 252/28	 o	 výměře	 45m2,	 druh	 pozemku	
zahrada	v	k.	ú.	a	obci	Adamov,	
schválila	 kupní	 smlouvu	 o	 prodeji	 pozemku	
č.	 04/2013/PP	 mezi	 Městem	 Adamov	 a	 Ja-
nem	Kocmanem,	Adamov,
schválila	 kupní	 smlouvu	 o	 prodeji	 čás-
ti	pozemků	parc.	č.	3/1,	č.	401	v	k.	ú.	a	obci	
Adamov	mezi	Městem	Adamov	a	firmou	JMP	
Net,	s.r.o.	Brno,
schválila	 v	 souladu	 se	 zněním	 Pravidel	 pro	
hospodaření	s	byty	v	majetku	města	Adamo-
va	vyřazení	žádostí	o	pronájem	bytu	dle	zápi-
su	Komise	pro	přidělování	bytů,
schválila	přidělení	bytu	č.	66	s	přijatou	dlou-
hodobou	zálohou	na	nájemné	na	ul.	Komen-
ského	6	v	Adamově	žadateli	dle	zápisu	Komi-
se	pro	přidělování	bytů	s	přijatou	dlouhodo-
bou	zálohou	na	nájemné,
schválila	 Smlouvu	 o	 výpůjčce	 č.:	
OS	 201320002231,	 týkající	 se	 bezplatné-
ho	 užívání	 sběrných	 nádob	 na	 separovaný	
odpad	se	společností	EKO-KOM,	a.s.,	Praha,
vzala	 na	 vědomí	 zápis	 z	 1.	 jednání	 Komise	
pro	udělování	čestného	občanství	obce,

































vzala	 na	 vědomí	 Zprávu	 k	 vyhodnocení	
nabídek	 ze	 dne	 7.	 5.	 2013	 na	 stavební	 prá-
ce	s	názvem	„Oprava	chodníku	Pod	Horkou-
spojnice	k	obchodnímu	domu“,
schválila	nejvýhodnější	nabídku	na	stavební	
práce	s	názvem	„Oprava	chodníku	Pod	Hor-
kou-spojnice	k	obchodnímu	domu“	od	spo-
lečnosti	GAMA	J+P,	s.r.o.,	Adamov,
schválila	 Smlouvu	 o	 dílo	 se	 společností	
GAMA	J	+	P,	s.r.o.,	Adamov	na	stavební	práce	
v	rámci	projektu	„Oprava	chodníku	Pod	Hor-
kou-spojnice	k	obchodnímu	domu“,
schválila	poskytnutí	finančního	daru	ve	výši	
5000,-	 Kč	 Moravskému	 rybářskému	 svazu,	
o.s.,	 místní	 organizaci	 Adamov,	 na	 nákup	
věcných	cen	a	úhradu	nákladů	spojených	se	
zajištěním	oslav	Mezinárodního	dne	dětí,
schválila	Smlouvu	o	poskytnutí	dotace	z	roz-
počtu	Města	Adamova	č.	10/2013	mezi	Měs-
tem	 Adamov	 a	 občanským	 sdružením	 Drá-
ček	Mráček,
dala	 souhlas	 zřizovatele	 ZŠ	 a	 MŠ	 Adamov	
k	 vytvoření	 třídy	 pro	 předškolní	 vzdělávání	
v	budově	základní	školy	na	ul.	Komenského,
dala	 souhlas	 zřizovatele	 ZŠ	 a	 MŠ	 Adamov	
k	 realizaci	 veřejné	 zakázky	 malého	 rozsahu	
na	úpravu	prostor	budovy	základní	školy	na	
ul.	 Komenského	 za	 účelem	 vytvoření	 třídy	
pro	předškolní	vzdělávání,
doporučila	 Zastupitelstvu	 města	 Adamo-
va	 schválit	 přijetí	 neinvestiční	 účelové	
dotace	 na	 projekt	„Organizace	 akcí	 Komise	
PZMA&MA21“,
schválila	 text	 Zadávací	 dokumentace	 pro	
veřejnou	zakázku	malého	rozsahu	k	poskyt-
nutí	 dlouhodobého	 investičního	 úvěru	 na	
financování	akce	„Snížení	energetické	nároč-
nosti	objektu	MŠ	Jilemnického	Adamov“,
schválila	 složení	 komise	 pro	 otevírání	 obá-
lek	a	hodnotící	komise	(hodnotící	komise	 je	
pověřena	 otevíráním	 obálek	 s	 doručenými	
nabídkami)	pro	vyhodnocení	veřejné	zakáz-
ky	 malého	 rozsahu	 k	 poskytnutí	 dlouhodo-
bého	investičního	úvěru	na	financování	akce	
„Snížení	 energetické	 náročnosti	 objektu	 MŠ	
Jilemnického	Adamov“,
doporučila	 Zastupitelstvu	 města	 Adamo-
va	 vzít	 na	 vědomí	 Rozhodnutí	 o	 poskytnu-
tí	 dotace	 na	 akci	 CZ.1.02/1.3.00/11.11007	
„Vybudování	 varovného	 protipovodňového	
systému	 a	 tvorba	 digitálního	 povodňového	
plánu	pro	město	Adamov“,
schválit	 Smlouvu	 č.	 11091781	 o	 poskytnutí	
podpory	 ze	 Státního	 fondu	 životního	 pro-
středí	 v	 rámci	 Operačního	 programu	 Život-
ní	 prostředí	 na	 akci	„Vybudování	 varovného	
protipovodňového	 systému	 a	 tvorba	 digi-
tálního	povodňového	plánu	pro	město	Ada-
mov“,
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Kampaň za zvýšení podílu tříděného odpadu 

V	 dnešním	 článku	 ze	 série	 zaměřené	 na	
zvýšení	 podílu	 tříděného	 odpadu	 se	 pokusí-
me	odhadnout	úspory,	které	lze	tímto	přístu-
pem	 v	 rozpočtu	 města	 dosáhnout.	 Zatímco	
za	 odvoz	 a	 likvidaci	 směsného	 odpadu	 musí	
město	ze	svého	rozpočtu	zaplatit,	tak	za	třídě-
ný	odpad	naopak	peníze	do	městské	poklad-
ny	přibývají.

Aby	 úvahy	 nezůstaly	 jen	 na	 teoretické	
úrovni,	 rozhodli	 jsme	 se	 provést	 vytřídění	
papíru,	plastu,	skla	a	případně	dalších	surovin	
ze	směsného	odpadu	v	době	těsně	předchá-
zející	odvozu	tohoto	odpadu	z	města,	tj.	teh-
dy,	kdy	je	naplněnost	sběrných	nádob	co	nej-
větší.	Původním	záměrem	bylo	přebrat	obsah	
kontejneru	o	objemu	1000	 litrů,	avšak	vzhle-
dem	 ke	 značné	 hmotnosti	 plného	 kontejne-
ru	 jsme	 raději	 zvolili	 110litrové	 popelnice.	Ty	
jsme	náhodně	vybrali	v	počtu	dvou	v	každé	ze	
dvou	lokalit,	kde	převládá	bydlení	v	bytových	
domech,	 které	 je	 pro	 Adamov	 typické.	 Kon-
krétně	 to	 bylo	 u	 domů	 na	 ulici	 Pod	 Horkou	
a	na	ulici	Fibichova	poblíž	zastávky	MHD.

Naplněnost	 těchto	 4	 popelnic	 byla	 prak-
ticky	 stoprocentní,	 celková	 hmotnost	 činila	
odhadem	zhruba	100	kg.	Po	odebrání	surovin,	
které	 je	 možné	 vhodit	 do	 barevných	 kontej-
nerů,	zbylo	v	popelnici	asi	2/3	jejího	objemu,	
tedy	 přibližně	 70	 l.	 Po	 přetřídění	 bylo	 v	 prů-
měru	získáno	přibližně	15	l	papíru	a	15	l	plas-
tů	 slušné	 kvality.	 Zbytek	 představovaly	 sklo,	

textil	a	kovové	materiály.	Protože	město	vydá	
za	odvoz	a	likvidaci	směsného	odpadu	ročně	

přibližně	 3miliony	 Kč,	
znamenalo	by	to	mož-
nou	mezní	roční	úspo-
ru	 až	 1	 milionu	 Kč.	
Uvádí	 se,	 že	 směsný	
odpad	představuje	asi	
73	%	a	 tříděný	odpad	
pak	přibližně	13%	vše-
ho	 odpadu	 při	 porov-

návání	 ve	 hmotnostních	 jednotkách	 (tedy	
poměr	asi	11:2).	Odtud	vychází,	že	na	100	kg	
směsného	 odpadu	 připadá	 průměrně	 18	 kg	
odpadu	 tříděného.	 Protože	 jsme	 ze	 100	 kg	
směsného	 odpadu	 shromážděného	 z	 našich	
4	popelnic	separovali	kolem	15	kg	tříděného	
odpadu,	je	zřejmé,	že	jsme	tak	získali	prakticky	
stejné	množství,	jaké	se	vhazuje	do	kontejne-
rů	určených	pro	tříděný	odpad.	To	by	přines-
lo	 do	 pokladny	 města	 asi	 250tisíc	 Kč,	 neboť	
v	 současnosti	 se	 tato	 částka	 blíží	 300tisícům	
Kč.	 Současně	 by	 se	 zvýšilo	 množství	 vytřídě-
ného	odpadu	asi	o	80	%.

Čísla,	 ke	 kterým	 jsme	 dospěli,	 představují	
hraniční	hodnoty.	Z	nich	ale	plyne,	že	zvýše-
ní	 třídění	 odpadu	 o	 10%	 proti	 současnému	
stavu	 by	 umožnilo	 využít	 minimálně	 100tisíc	
Kč	 z	 prostředků	 města,	 které	 odpovídají	 asi	
0,15%	ročního	rozpočtu,	ke	vhodnějším	úče-
lům.	 Celá	 akce	 byla	 fotograficky	 zdokumen-
tována,	 všechny	 snímky	 si	 můžete	 prohléd-
nout	 na	 internetové	 adrese	 www.adamov.
cz/informace/zdrave-mesto/kampan_za_tri-
deni_odpadu.

Komise PZMA&MA 21

vzala	 na	 vědomí	 změnu	 rozpisu	 rozpočtu	
č.	1/2013,
doporučila	 Zastupitelstvu	 města	 Adamova	
schválit	Rozpočtové	opatření	č.	2/2013,
schválila	 Nájemní	 smlouvu	 č.	 01/2013	 s	 p.	
Vítem	Uhlířem,	provozovna	Limetka	na	pro-
nájem	 části	 pozemku	 par.	 č.	 533/5	 a	 par.	 č.	
st.	821,
schválila	záměr	odprodeje	pozemku	parc.	č.	
406/1	o	výměře	2974	m2,	druh	pozemku	vod-
ní	plocha	v	k.	ú.	a	obci	Adamov	a	silniční	most	
na	parc.	č.	406/1,	ev.	č.	21006,
schválila	 program	 21.	 zasedání	 Zastupitel-
stva	 města	 Adamova,	 které	 se	 bude	 konat	
ve	 středu	 29.	 května	 2013	 v	 16:30	 hodin	 na	
Městském	úřadě	v	Adamově.

Na základě zápisů ze zastupitelstva a schůzí 
rady města zpracovala tajemnice  

PhDr. Vlasta Kubenová.











Připravované akce na červen:

Pátek 14. 6. 2013
POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM

Zveme	všechny	děti	spolu	s	rodiči	na	odpoledne	plné	úkolů,	hádanek	a	pohádkových	postav.	
Akce	se	bude	konat	na	hřišti	za	ZŠ	Ronovská	od	15:30	hodin	a	více	informací	k	ní	získáte	

z	plakátovacích	ploch	ve	městě.

Pátek 28. 6. 2013 
DĚTSKÝ DEN – ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Přijďte	s	námi	oslavit	konec	školního	roku	na	hřiště	na	ulici	P.	Jilemnického.	Od	15:30	hodin	
budou	pro	děti	připraveny	sportovní	soutěže	a	turnaje.Více	informací	se	dozvíte	z	plakátů.





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

e-mail: mkm@adamov.cz 
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Informace ze svodky událostí Městské policie Adamov
Vybrané události z dubna 2013 
konkrétně:

V	 nočních	 hodinách	 kontaktoval	 strážníky	
muž,	který	uslyšel	na	ulici	Nádražní	ránu	a	spat-
řil	vozidlo,	které	narazilo	do	zábradlí	vedle	OD	
Albert.	 Strážníci	 se	 ihned	 dostavili	 na	 místo,	
kde	spatřili	řidiče	vozidla,	který	byl	zjevně	pod	
vlivem	alkoholu.	Dále	na	místo	přivolali	hlídku	
dopravního	inspektorátu	PČR	Blansko	a	vyzva-
li	řidiče,	aby	zůstal	na	místě	do	jejich	příjezdu.	
Strážníci	usměrňovali	provoz	a	prováděli	další	
nezbytné	úkony.	

Neobvyklou	 praktiku	 vybírání	 peněz	 od	
důvěřivých	 lidí	 zvolila	 žena,	 která	 se	 vydáva-
la	 za	 pracovnici	 charitativního	 spolku.	 Jelikož	
se	 toto	 jednání	 zdálo	 několika	 lidem	 pode-
zřelé,	 neváhali	 vše	 oznámit	 strážníkům,	 kteří	
ženu	požádali	o	prokázání	totožnosti	a	podání	
vysvětlení	k	celé	věci.	Žena	se	k	protiprávnímu	
jednání	doznala,	strážníci	jí	odebrali	podvodně	
vybranou	finanční	hotovost	a	celou	věc	ozná-
mili	příslušnému	správnímu	orgánu	jako	pode-
zření	ze	spáchání	přestupku	proti	majetku.	

K	napadení	mezi	hosty	restaurace	byli	stráž-
níci	 přivoláni	 na	 ulici	 Hradní,	 kde	 se	 nacházel	
zraněný	muž.	Po	příjezdu	na	místo	byla	již	muži	
poskytována	 první	 pomoc	 a	 přivolána	 zdra-
votní	 záchranná	 služba	 (dále	 ZZS).	 Strážníci	
šetřením	 zjistili	 možného	 pachatele,	 kterého	
požádali	 o	 prokázání	 totožnosti	 a	 provedení	
dechové	 zkoušky	 s	 pozitivním	 výsledkem.	 Na	
místo	se	dostavila	i	hlídka	obvodního	oddělení	
PČR	Blansko	(OO	PČR),	které	byla	celá	věc	pře-
dána	k	dalšímu	opatření.	

O	 pomoc	 strážníků	 požádala	 žena	 na	 ulici	
Mírová,	 jelikož	měla	strach	ze	svého	syna.	Syn	
se	začal	chovat	velmi	agresivně	a	bylo	zřejmé,	
že	se	u	něj	projevily	známky	psychického	one-
mocnění.	Strážníci	syna,	který	se	před	nimi	dal	
na	 útěk,	 dostihli	 a	 za	 pomoci	 hmatů	 a	 chvatů	
uklidnili.	Dále	byla	na	místo	přivolána	ZZS	a	syn	
byl	převezen	k	hospitalizaci	na	psychiatrickou	
kliniku.	

Na	služebnu	MP	Adamov	se	dostavil	muž	se	
strachem	o	svoji	dceru,	jež	se	nevrátila	domů	ze	
školy.	Dále	uvedl,	že	se	nejedná	o	první	případ	
a	 dcera	 již	 z	 domu	 několikrát	 utekla.	 Strážníci	
o	celé	věci	vyrozuměli	OO	PČR	Blansko.	Zane-
dlouho	 se	 rozjela	 pátrací	 akce,	 při	 které	 stráž-
níci,	 společně	 s	 příslušníky	 OO	 PČR	 Blansko	
a	Speciální	pořádková	jednotka	(SPJ)	Brno,	pro-
pátrali	území	města	Adamova.	Dcera	byla	nale-
zena	živá	a	zdravá.	

Pro	 pomoc	 s	 otevřením	 bytu	 kontaktoval	
strážníky	 muž,	 který	 měl	 strach	 o	 svoji	 matku	
bydlící	na	uici.	P.	Jilemnického.	Matka	nevychá-
zela	z	bytu	a	bylo	pravděpodobné,	že	se	nachá-
zí	uvnitř	a	potřebuje	pomoc.	Strážník	ihned	na	













místo	přivolal	Hasičský	záchranný	sbor	Blansko,	
JSDH	Adamov	a	požádal	o	otevření	bytu.	V	bytě	
byla	 nalezena	 matka	 oznamovatele.	 Na	 místo	
dorazila	 ZZS	 Blansko,	 ženu	 ošetřila	 a	 převezla	
k	odbornému	vyšetření.	

O	 součinnost	 s	 SKPV	 Blansko	 byli	 stráž-
níci	 požádáni	 na	 ulici	 Sadová,	 kde	 proběhla	
domovní	prohlídka	za	účelem	zajištění	důkazů	
potřebných	pro	trestní	řízení.	

Dalším	 z	 případů	 zaměstnávající	 strážníky	
se	 stal	 muž	 nacházející	 se	 v	 obchodě	 na	 uli-
ci	 Opletalova.	To,	 že	 se	 zde	 nacházel	 muž,	 by	
nebylo	tak	divné	až	na	to,	že	byl	bez	bot	a	měl	
strach	z	obchodu	vyjít.	Strážníci	muže	bezpeč-
ně	 vyvedli	 z	 obchodu,	 ztotožnili	 a	 dalším	 šet-
řením	 zjistili,	 že	 je	 pod	 vlivem	 omamné	 nebo	
psychotropní	 látky	 a	 trpí	 halucinací.	 K	 muži	





byla	 přivolána	 ZZS	 a	 po	 potřebném	 vyšetření	
putoval	do	psychiatrické	léčebny.

Posledním	 z	 vybraných	 případů	 řešených	
strážníky	MP	Adamov	byl	agresivní	manžel	vra-
cející	se	domů	z	restauračního	zařízení.	Doma	
muž	 slovně	 i	 fyzicky	 vyhrožoval	 své	 manžel-
ce.	 Ženě	 se	 podařilo	 z	 bytu	 odejít,	 zamknout	
manžela	 uvnitř	 a	 kontaktovat	 strážníky	 MP	
Adamov.	 Strážníkům	 už	 jen	 stačilo	 ,,vyzved-
nout“	 si	 manžela	 doma,	 provést	 dechovou	
zkoušku	 a	 vzhledem	 k	 její	 výši	 (3,79	 promile	
alkoholu	v	dechu)	byla	na	místo	přivolána	ZZS.	
Lékař	 nařídil	 převoz	 muže	 k	 hospitalizaci	 pro	
možné	podezření	z	otravy	alkoholem.	Další	šet-
ření	již	zůstalo	na	přivolaných	příslušnících	OO	
PČR	Blansko.	

Mgr. Vítězslav Červený
Vedoucí strážník MP Adamov



Upozornění – omezení na ulici Komenského
Upozorňujeme	 spoluobčany,	 že	 od	 6.	

května	 2013	 budou	 na	 ulici	 Komenského,	
v	úseku	od	základní	školy	po	obchodní	stře-
disko,	prováděny	výkopové	práce	na	rekon-
strukci	nízkotlakého	plynovodu.	Při	 realizaci	

stavby	dojde	k	omezení	průjezdnosti	komu-
nikace	 na	 ulici	 Komenského.	 Průjezd	 vozi-
del	 a	 průchod	 chodců	 bude	 zachován.	 Fir-
ma	 Moravský	 Plynostav,	 a.s.	 se	 omlouvá	 za	
vzniklé	omezení.

Nebezpečí na kolejích
Adamovem	 projíždějí	 vlaky	 již	 dlouhých	

164	let.	Železnice	přinesla	i	do	krásného	údo-
lí	 řeky	 Svitavy	 pokrok	 a	 hospodářský	 rozvoj.	
Dnes	 představuje	 vlak	 možnost	 bezkonku-
renčního	 rychlého	 spojení	 s	 Brnem	 –	 osobní	
vlak	19	minut,	spěšný	vlak	15	minut	do	centra	
krajského	města.	Do	sousedního	Blanska	přije-
dete	za	pouhých	devět	minut.	

Tak	jako	řada	jiných	vymožeností	civilizace	
je	 i	 železniční	 provoz	 při	 nedodržení	 nezbyt-
né	 opatrnosti	 pro	 člověka	 velmi	 nebezpečný.	
Modernizace	 a	 elektrifikace	 trati	 z	 Brna	 do	
České	Třebové	znamenala	na	řadě	úseků	zvý-
šení	rychlosti	až	na	140	km/hod.	Vlak	při	této	
rychlosti	ujede	39	metrů	za	pouhou	jednu	vte-
řinu.	 Nerespektování	 výstražné	 signalizace,	
podlézání	 a	 obcházení	 závor	 na	 železničních	
přejezdech	 a	 vstup	 do	 kolejiště	 na	 veřejnosti	
nepřístupných	místech	 může	 mít	 vždy	 fatální	
následky.	Bohužel	v	okrese	Blansko	se	v	nedáv-
né	minulosti	událo	již	několik	tragických	přípa-
dů.	 Bez	 nebezpečí	 není	 ani	 neopatrný	 pohyb	
na	nástupištích.	Dbejte	prosím	pozornost	hlá-
šení	staničního	rozhlasu	před	příjezdem	vlaku:	
„Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejiš-
ti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupo-
vali do kolejiště před zastavením vlaku.“

V	měsíci	prosinci	minulého	roku	byla	v	Ada-
mově	 zachycena	 vjíždějícím	 spěšným	 vlakem	
a	vážně	zraněna	cestující,	která	si	při	chvilkové	
nepozornosti	neuvědomila	obsah	rozhlasové-
ho	hlášení,	že	vlak	přijede	mimořádně	na	jinou	
kolej,	než	je	pravidlem.	Při	dodržení	podmínky	
úvodního	hlášení	„…a nevstupovali do kole-
jiště před zastavením vlaku…“	 nemuselo	
k	 této	 nežádoucí	 události	 dojít.	 Nespoléhejte	
na	to,	že	strojvedoucí	vás	při	pohybu	na	nebez-
pečném	místě	spatří	a	vlak	zastaví.	Pro	názor-
nost:	 Vlak	 sestavený	 z	 elektrické	 lokomotivy	
a	 čtyř	 osobních	 vozů	 má	 dopravní	 hmotnost	
275	 tun.	 Brzdná	 dráha	 třebas	 z	 rychlosti	 80	
km/hod.	představuje	vzdálenost	v	řádu	stovek	
metrů.	Fyzikální	zákony	jsou	neúprosné.	Neza-
pomínejte	na	to!

Jízda	 vlakem	 však	 patří	 přes	 všechny	 pře-
dešlé	neveselé	 informace	k	velmi	bezpečným	
druhům	 dopravy.	 Statistiky	 to	 jednoznač-
ně	 dokazují.	 Pro	 vaši	 šťastnou	 cestu	 stačí	 jen	
dodržet	pokyny,	které	vám	železniční	zaměst-
nanci	v	zájmu	vaší	bezpečnosti	dávají.

Vladimír Selucký
Tiskové centrum 

Federace strojvůdců ČR
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ZČ Hnutí Brontosaurus Modrý Kámen
a Dráček Mráček o.s. vás tímto zvou na

letní příměstský tábor
pro děti od � do � let

Termíny: 15.-19.7.,	29.7.-2.8.,	5.-9.8.,	12.-16.8.2013	vždy	od	6:45	do	16:00	hodin
Cena:		 1460	 Kč/týden.	 V	 ceně	 je	 zahrnuto	 jídlo	 (svačina,	 oběd,svačina),	 pitný	 režim,		

doprava,	materiály	a	odborní	lektoři
Kde:  EVC	Švýcárna,	Josefov	459,	679	04	Adamov
Kontaktní osoby:	 Mgr.	Eva	Straková,	email:	eva.havlik@seznam.cz,	tel.	č.	775	021	403
	 	 Veronika	Kaplanová,	email:	Cadova.V@seznam.cz,	tel.	č.	736	125	777

Přihlášky lze stáhnout na www.dracekmracek.org nebo si je osobně vyzvednout  
v MKM Družstevní 1, Adamov. Termín uzávěrky přihlášek je do ��. �. �01�.

OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO 
A STŘEDISKO VZÁJEMNÉ HUMANITÁRNÍ 
POMOCI POŘÁDÁ

Kdy:	 středa	12.	6.	2013	
Kde:	 Adamov	I.	–	III.	Dle	rozpisu
	 Od	15:00	do	15:30	hod.	 –	Před	domem	s	pečovatelskou	službou	(Horka)
	 Od	15:35	do	16:05	hod.	 –	Na	parkovišti	u	kostela	(MěÚ)
	 Od	16:10	do	17:00	hod.	 –	Na	autobusové	zastávce	na Ptačině
Co:	 uvítáme	ošacení,	obuv,	hračky,	kuchyňské	nádobí	a	všechno,	co	je	možné	ještě	použít.
Jak:	 věci	prosím	noste	čisté,	nepoškozené,	v	pytlích	nebo	krabicích.		

Na	místě	bude	přistavené	auto	s	vozíkem.
Darované	věci	budou	použity	pro	uživatele	služeb	Oblastní	charity		
Blansko	a	sociálně	potřebným	občanům	Blanska	a	okolí.	
Informace:	 Anna	Baláková		

Mobil:	603	291	388
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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Pozvánka na výstavu 
Sylvie Vašinová – Obrázky z cest

Na	 červen	 jsme	 pro	 vás	 připravili	 ve	
výstavní	síni	Společenského	centra	MKS,	
ulice	 Komenského	 6,	 setkání	 s	 prace-
mi	 brněnské	 výtvarnice	 Sylvie	Vašinové.	
Výstava,	která	má	název Obrázky z cest, 
bude	 zahájena	 slavnostní	 vernisáží	
v neděli 9. června v 15:00 hodin.	Výsta-
vu	 uvede	 PhDr.	 Jaroslav	 Budiš	 a	 sama	
výtvarnice.	 V	 hudebním	 programu	 ver-
nisáže	 vystoupí	 členové	 souboru	 Ave	
musica	 s	 renezanční	 a	 barokní	 hudbou	
hranou	na	dobové	nástroje	 jako	 je	cink,	
loutna,	 viola	 da	 gamba	 a	 různé	 flétny.	
Výstavu	můžete	zhlédnout	do	18.	6.	2013	
denně	od	13:00	do	17:00	hod.

Sylvie	 Vašinová	 kreslí	 a	 maluje	 od	
mládí.	 Pro	 svoji	 životní	 dráhu	 si	 ovšem	
vybrala	 technické	 zaměstnání	 -	 je	 elek-
trotechnickou	 inženýrkou.	 Při	 své	 prá-
ci	 se	však	dále	vzdělávala	ve	výtvarném	
projevu:	nejprve	u	akademického	malíře	
Petra	Skácela,	později	u	profesorky	Helgy	
Heindlové.	Ani	v	současnosti	nepolevuje	
ve	snaze	o	zdokonalení	svého	výtvarné-
ho	projevu.	Zúčastňuje	se	plenérů	pořá-
daných	 Mgr.	 Ilonou	 Chválovou	 v	 Liberci	
a	 dále	 studuje	 na	 výtvarné	 škole	 Aleše	
Chalupy	v	Brně.

Sylvie	 Vašinová	 v	 Adamově	 vysta-
vovala	už	 třikrát,	a	 to	v	 roce	1990,	1999	
a	2004.

Tato	 výstava	 je	 její	 třicátou	 druhou	
samostatnou	 výstavou.	 Kromě	 České	
republiky	vystavovala	také	v	Holandsku,	
Francii,	 Anglii,	 ve	 Švédsku	 a	 v	 Rakous-
ku.	 Vášní	 a	 koníčkem	 výtvarnice	 je	 ces-
tování	 a	 malování.	 Proto	 se	 její	 obrazy,	
které	 vytváří	 technikou	 malby	 akrylem	
nebo	 voskovou	 batikou,	 zabývají	 příro-
dou	a	městským	prostředím	nejen	v	Čes-
ku,	 ale	 i	 v	 jiných,	 zejména	 exotických	
zemích.

Sylvie	Vašinová	tak	přepisuje	vlastním	
originálním	způsobem	svoje	vnitřní	pro-
žívání	 skutečnosti	 a	 převádí	 je	 do	 nové	

tvarové	a	barevné	podoby.	 I	když	formy	
a	 míru	 přepisu	 předurčují	 technologic-
ké	 podmínky	 akrylové	 barvy	 nebo	 vos-
kové	 batiky,	 přesto	 ztvárněné	 konkrétní	
i	vysněné	architektonické	útvary	ukazují	
značné	 rozpětí	 autorčiny	 představivosti.	
Její	promyšlená	kompozice	s	působivými	
detaily	 je	 doplněna	 zajímavým	 pojetím	
a	 deformací	 staveb	 i	 vztahy	 barev.	 Díla	
nesou	 vyjádření	 optimismu	 a	 autorčiny	
radosti	ze	života	a	mohou	se	stát	výraz-
ným	doplňkem	každého	interiéru.

Přijďte	 se	 potěšit	 poetikou	 a	 zvláštní	
atmosférou	vystavených	prací.
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova ��, ��� 0� Adamov 

– kulturní středisko: tel. �1� ��� ��0 záznamník, �0� �1� 10�, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
– knihovna: tel. �1� ��� �1�, e-mail: knihovna@mks-adamov.cz 

V měsíci květnu se návštěvníkům výstav v Adamově
představil Zdeněk Fuksa.

Dubnové povídání o cestování ( MUDr. Radek Bousek,  
Jiří Králíček) nás zavedlo do Nepálu.

NA MĚSÍC ČERVEN 2013 JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
2. června 2013 Městské divadlo Brno v 18:00 hodin 
Zájezd na nový muzikál – „DONAHA“
Muzikál,	stejně	jako	film,	vypráví	o	partě	nešťastných	kamará-
dů	-	ocelářů,	kteří	přijdou	ve	stejném	okamžiku	o	práci.	Jejich	
snaha	najít	nové	uplatnění	nemá	úspěch,	a	tak	z	čirého	zoufal-
ství	založí	taneční	striptérskou	skupinu...
Odjezd: v 1�:00 hodin z Adamova I,  
 v 1�:10 hodin z Adamova III

6. června 2013 Kajot aréna Brno v 19:00 hodin
HIT TOUR 2013 – koncert MICHALA DAVIDA 
A LUCIE VONDRÁČKOVÉ
Odjezd: v 1�:�0 hodin z Adamova I  
 a v 1�:�0 hodin z Adamova III

7. června 2013 Kino Blansko v 15:00 hodin
“KOVÁŘ Z PODLESÍ” – nová pohádka
Jedná	se	o	další	mimořádné	promítání	pro	MKS	Adamov	za	
zvýhodněnou	cenu.
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Svátek matek jsme si připomenuli při setkání, kde maminky 
a babičky pozdravily děti z mateřské školy na Komenského ulici.

Vzpomínka na písničky pana Hašlera pod názvem Hašlerky 
představila našemu publiku Komorní divadlo Brno.

V rámci vlastivědného výletu jsme zavítali k Novému hradu 
u Adamova.

Hrají:	B.	Polívka,	J.	Somr,	J.	Pecha,	I.	Chýlková,	B.	Turzonovová,	
B.	Seidlová	ad.
Když	se	na	filmovém	plátně	potkají	herci	a	animované	posta-
vičky,	může	to	být	skvělá	podívaná	pro	malé	i	velké	diváky.	
0djezd:	ve	14:20	z	Ptačiny,	ve	14:30	hodin	z	Horky
Cena zájezdu: �� Kč 
Přihlášky: na t. č. �0� �1� 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
do �. �. �01�.

9. června 2013 Společenské centrum MKS na Horce, 
Komenského 6, Adamov v 15:00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY Sylvie Vašinová – Obrázky z cest
Výstava	bude	probíhat	ve	Společenském	centru	MKS	na	Horce	
v	době	od	9.	–	18.	června	2013.	Přístupná	je	denně	v	době	od	
13:00	do	17:00	hodin.

11. června 2013 Brno od 7:30 hodin
NÁVŠTĚVA OTEVŘENÉ ZAHRADY SPOJENÁ 
S PROCHÁZKOU OKOLÍM ŠPILBERKU 
A NASLOUCHÁNÍM HLASŮ PTÁKŮ 
Nadace	Partnerství	připravila	unikátní	ekologický	projekt,	kte-
rý	oživí	část	zpustlých	měšťanských	zahrad	na	úpatí	Špilberku	
směrem	od	Obilního	trhu	a	navíc	je	zpřístupní	pro	veřejnost.V	
samotném	středu	Brna	
tak	vznikne	hravá,	inter-
aktivní	zahrada.	
Účastníky	akce	čeká:
-	procházka	Otevřenou	
zahradou,
-	naslouchání	a	určování	
hlasů	ptáků
-	snídaně	pod	širým	
nebem	ad.
Začátek akce: v �:�0 hodin
Odborný průvodce: Mgr. Tomáš Růžička (ornitolog) 
Cena zájezdu: zahrnuje vstupné + dopravu �0 Kč

13. června 2013 Mahenovo divadlo Brno od 16:00 hodin
Zájezd na představení „KRÁLOVA ŘEČ“
Příběh	vychází	ze	skutečnosti:	sleduje	boj	budoucího	anglic-
kého	krále	Jiřího	VI.	(1895-1952)	s	handicapem,	který	by	mohl	
ohrozit	nejen	jeho	vlast-
ní	pozici,	ale	také	celou	
společensko-politickou	
situaci	v	zemi,	stojící	na	
prahu	druhé	světové	
války.V	české	premiéře	
je	hra	uváděna	v	Národ-
ním	divadle	Brno	v	pře-
kladu	Jitky	Sloupové	
a	režii	Martina	Stropnic-
kého	s	L.	Frejem	j.h.	A	Martinem	Slámou	v	titulních	rolích.
Cena zájezdu: ��0 Kč -plnoplátci, ��0 Kč – senioři, ��0 Kč 
– děti a studenti

18. června 2013 sál MKS Adamov v 18:00 hodin
„CESTY K PŘÍRODNÍM NÁRODŮM“  
– přednáška Milana DAŇKA
Poslední	desetiletí	zmenšilo	zeměkouli	tak,	že	i	běžný	smr-
telník	se	relativně	snadno	může	dostat	do	míst,	o	nichž	dříve	
věděla	jen	hrstka	zasvěcených.	Přestože	v	minulosti	sem	čas	
od	času	pronikali	badatelé,	jejich	vliv	byl	nesrovnatelně	menší,	
než	mají	zástupy	dnešních	„cestovatelů“.	Milan	Daněk	se	pro-











11

Druhá část výletu patřila návštěvě nové rozhledny ve Spešově, kde nám 
průvodkyní byla starostka obce Ivana Holomková (Škaroupková).

Jedenkrát týdně se v MKS schází kroužek tancování pro děti,  
který vede Helena Strachoňová.

Fotografie z akce Dopoledne s pohádkou, tentokrát „O zlobivém 
andílkovi (úč. Kateřina Rakovčíková, divadlo Paravánek)

blematikou	domorodých	
etnik	dlouhodobě	zabývá.	
Jeho	zkušenosti	prame-
ní	z	návštěv	geograficky	
izolovaných	oblastí	Nové	
Guineje,	Bornea,	Malaj-
sie,	Konga,	Amazonie	
a	Andamanských	ostrovů.	
Sám	se	nejednou	potýkal	s	filozofickými	otázkami,	na	nichž	
stojí	i	tato	přednáška.	
Vstupné: �0 Kč

20. června 2013 sál MKS Adamov v 9:30 hodin
„DOPOLEDNE S POHÁDKOU“ - tentokrát trošku 
jinak – HRAJEME PUZZLE
Známou	skládanku	pro-
měnili	účinkující	–	herci	
Divadla	Zlatý	klíč	v	hravé	
soutěžní	představení!	
Před	každým	položením	
kousku	obrázku	na	tabuli	
musí	děti	splnit	jednodu-
chý	úkol.	A	tak	se	spor-
tuje,	dovádí,	nebo	se	jde	
vysvobozovat	Šípková	
Růženka.
Účinkuje: Divadlo Zlatý klíč Rohozná  
Vstupné: �� Kč

25. června 2013 DPS Adamov – spol. Místnost ve 14:00 hodin
Aby	vám	o	prázdninách	nechyběla	pěkná	kniha,	zveme	oby-
vatele	DPS	i	ostatní	zájemce	k	setkání	při	nabídce	knih,	které	
najdete	v	naší	knihovně	a	samozřejmě	také	při	“společenském	
okénku”.	Vstup volný.

27. června 2013 salonek MKS Adamov v 13:30 hodin
„KDO SI HRAJE – NEZLOBÍ“
Naposledy	před	prázdninami	zveme	seniory	na	soutěžní	
odpoledne.	Vstup volný.

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY:
návštěvy divadelních představení, a to:

1. července 2013 BARON TRENCK Biskupský dvůr Brno 
 ve 20:30 hod.
Věhlasný	baron	Trenck	byl	mimořádně	sugestivní,	kontroverz-
ní	a	rozporuplnou	osobností	–	vzdělaný	intelektuál,	schopný	
válečník	a	přitažlivý	muž	na	straně	jedné,	pudový	násilník	na	
straně	druhé.	Jeho	životní	příběh	byl	plný	bitev,	násilí,	neustálé	
koketérie	se	smrtí	a	zároveň	mnoha	romantických	milostných	
avantýr.	Inscenace,	která	o	něm	vypráví,	bude	rovněž	opulent-
ní	divadelní	hostinou:	výpravné	kostýmy,	bojové	scény,	ducha-
plné	konverzace	i	komentující	vstupy	jarmarečního	pěvce,	to	
vše	ve	spojení	s	krásou	historické	architektury	a	volného	nebe	
nad	námi.	V	hlavní	roli	–	Petr	Štěpán.	
Cena zájezdu: ��0 Kč dospělí, ��0 Kč studenti, senioři

2. srpna 2013 návštěvu letní scény Divadla Radost v Brně 
– představení LUMPACIVAGABUNDUS
Diváci	jsou	svědky	příběhu	o	třech	tovaryších	–	Fošnovi,	Flo-
kovi	a	Žehličkovi,	kteří	před	řemeslem	a	prací	dávají	přednost	
zábavě	a	veselému	tuláckému	životu,	i	když	mají	přitom	hlu-
boko	do	kapsy.	Trojlístek	se	stane	pokusným	objektem	bohyně	
štěstí	Fortuny.	S	její	pomocí	vyhrají	tovaryši	v	loterii	a	rozejdou	
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se	na	rok	do	světa,	užívat	bohatství.	
Protože	po	návratu	jsou	dva	z	nich	opět	
na	mizině,	zasáhne	bohyně	lásky	Amo-
rosa	a	způsobí	jejich	proměnu	v	pra-
covité	řemeslníky,	spořádané	manžely	
a	otce	rodin.	Jestli	je	však	ona	proměna	
„to	pravé“	–	uvidíte	sami.	

rodinné výlety

vlastivědný výlet s Ing. Jiřím 
Truhlářem

DÁLE VÁS ZVEME ...
5. října 2013
BÍDNÍCI GoJa Music Hall Praha
ve 14:00 hod. 
Mimořádná	nabídka	–	sleva	na	vstu-
penku	150	Kč.	Díky	úchvatným	melodi-
ím,	jež	berou	dech,	je	letos	v	Londýně	
uváděn	již	rekordním	27.	rokem	a	stále	







vzrušuje	své	publikum	večer	co	večer...	
Mistrovské	dílo	a	absolutně	nejdokona-
lejší	muzikálová	podívaná,	plná	emo-
cí	a	zvratů,	to	jsou	LES MISÉRABLES 
- BÍDNÍCI!
V	hlavních	rolích	účinkují:	Jean Valjean	
–	M.	Vojtko/D.Uličník/J.Štágr,	Javert	
–	D.	Hůlka/T.	Bartůněk/J.	Štágr,	Fantine	
–	K.	Brožová/J.	Čvančarová/P.	Peterová,	
Marius	–	P.	Vítek/T.	Löbl/J.	Vágner,	Epo-
nine	–	M.	Malá/V.	Skalová,	Cosette	–	T.	
Mátlová/T.	Vágnerová/H.	Tůmová
Cena zájezdu: ��0 Kč (I. kat.), ��0 Kč 
(II. kat.) - zahrnuje dopravu a vstupné
Přihlášky: do �0. června �01�

27. října 2013
LUCIE BÍLÁ – ČERNOBÍLÉ TURNÉ
Kajot aréna Brno v 19:00 hod.
Nejoblíbenější,	nejvýraznější	a	nej-
známější	česká	zpěvačka	posledního	
desetiletí	Lucie	Bílá	vyráží	na	největší	
samostatné	turné	s	názvem	LUCIE	BÍLÁ	
Černobílé	turné	2013.	Zpěvačka	na	
něm	předvede	své	největší	hity	(např.	
Ave	Maria,	Láska	je	láska,	Jsi	můj	pán,	
Trouba,	SMS	a	další).
Cena zájezdu: ��0 Kč
Přihlášky: do �0. června �01�



Poděkování
Děkuji	 všem	 za	 projevenou	 písemnou	

a	 osobní	 soustrast,	 slova	 útěchy	 a	 květinové	
dary	 k	 odchodu	 mého	 manžela	 pana	 Jiřího	
Janáse.	Manželka	Helena	s	rodinou.

Děkujeme	 touto	 cestou	 všem	 za	 účast	 na	
posledním	rozloučení	s	panem	Karlem	Králíč-
kem,	za	květinové	dary	i	slova	útěchy.	

																																											Rodina	Králíčkova

Vzpomínka
Dne	16.	května	2013	uplynuly	2	 roky,	kdy	

nás	navždy	opustil	náš	tatínek,	dědeček	a	pra-
dědeček	 pan	 plk.	 v.	 v.	 Ing.	 Karel	 Hovorka.	
Děkujeme	 všem	 kdo	 mu	 věnují	 tichou	 vzpo-
mínku.	Stále	vzpomíná	vnučka	Blanka	s	rodi-
nou,	dcera	Zdenka	a	syn	Karel	s	rodinami.

Za Jiřím Janásem
Těžko	 se	 nacházejí	 slova,	 když	 se	 loučíme	

s	člověkem,	kterého	 jsme	rádi	potkávali,	kte-
rého	jsme	s	úsměvem	zdravili,	s	kým	jsme	rádi	
trávili	čas.	Začátkem	dubna	jsme	se	rozloučili	
s	Jirkou	Janásem.	Pamatujeme	se	si	ho	z	Adas-
tu,	 pamatujeme	 se	 ho,	 jak	 pracoval	 na	 své	
zahrádce	 nedaleko	 sportovní	 haly,	 ale	 i	 jako	
tátu,	dědečka	a	pradědečka.

Pro	většinu	z	nás	byl	ale	Jirka	Janás	přede-
vším	turista	tělem	i	duší.	Prochodili	jsme	s	ním	
snad	všechny	hory	Čech,	Moravy	i	Slovenska.	
Doslova	od	Šumavy	k	Tatrám.	A	když	už	to	do	
Tater	bylo	daleko	a	vysoko,	vydával	se	s	námi	
v	posledních	letech	na	turistické	vycházky	po	

Slova pro povzbuzení
Nevím,	 kdo	 si	 všiml	 zprávy,	 že	 prezident	

v	 květnu	 váhal	 s	 podepsáním	 profesorského	
dekretu	 pro	 jednoho	 historika.	 Mladý	 vědec	
splnil	 sice	 všechna	 akademická	 kritéria,	 ale	
„provinil	se“	článkem,	který	kdysi	napsal	o	jed-
nom	důchodci	z	Vysočiny	a	ten	mu	to	asi	teď	
chce	oplatit	…	V	reakcích	na	toto	 jednání	se	
také	 ozvala	 slova	 o	„zklamání“.	Ti,	 kteří	 čekali	
prezidenta	 usmiřujícího	 se	 už	 po	 několikáté	
dočkali	prezidenta	rozeštvávajícího	a	cítí	pro-
to	zklamání.

Ano,	 bývá	 to	 tak.	 Nejvíc	 asi	 člověka	 raní,	
když	 se	 zklame	 v	 někom	 blízkém,	 v	 někom,	
komu	dal	srdce	a	on	jej	svým	jednáním	úmy-
slně	 podvedl	 a	 zradil.	 Zklamaná	 důvěra	 patří	
mezi	 největší	 bolesti	 lidské	 duše.	 Čím	 bližší	
člověk	 to	 udělá,	 tím	 větší	 bolest	 následuje.	
Prožít	proto	zklamání	z	prezidenta	může	sice	
bolet,	 ale	 pořád	 to	 je	 jen	 člověk,	 který	 je	 ve	
funkci	pár	let,	takže	snad	ani	nemůže	jít	o	žád-
nou	 tragédii,	 pokud	 ovšem	 nevnímáme	 pre-
zidenta	jako	poloboha	(k	Bohu	totiž	a	možná	
i	k	přírodním	bohům	mívají	lidé	odjakživa	jaksi	
větší	důvěru).	

Dá	se	zklamáním	v	lidech	předejít?	Dávná	
moudrost	 říká,	 že	 nedá.	 To	 i	 Ježíš	 se	 dočkal	
zrady	 od	 apoštola	 Jidáše,	 kterého	 si	 předtím	

vybral	ke	spolupráci.	Jsme	totiž	jen	lidé,	a	pro-
to	i	naše	síly	budou	křehké,	a	proto	můžeme	
každý	z	nás	někoho	zklamat.	Na	druhou	stra-
nu	by	ale	tato	obava	nikdy	neměla	bránit	vzá-
jemné	 důvěře	 a	 spolupráci.	 Důvěra	 a	 láska	
jsou	 tak	 velké	 a	 posvátné	 hodnoty,	 že	 stojí	
za	 to	 pro	 ně	 riskovat	 nějakou	 tu	 slzu	 či	 jizvu	
v	duši.	Se	smutkem	a	zklamáním	se	totiž	dá	žít,	
ale	bez	lásky	a	důvěry	nikoli…

Jiří Kaňa

okolí.	Vždy	přátelský,	v	dobré	náladě	a	se	svou	
ženou	Helenkou	po	boku.	

Říci,	o	někom,	že	stovky	lidí	jdou	v	jeho	sto-
pách,	zní	trochu	nadneseně.	Ale	u	Jirky	to	byla	
a	 je	 pravda.	 Jako	 značkař	 hledal	 pro	 ostatní	
milovníky	 přírody	 tu	 správnou	 a	 bezpečnou	
cestu.	Nejen	v	okolí	Adamova.	Ale	i	v	Čechách	
a	až	se	rozhodnete	vyrazit	na	Vinařskou	stez-
ku	Jižní	Moravou,	půjdete	také	v	jeho	stopách	
a	 navíc	 jeho	 oblíbeným	 krajem,	 protože	 pod	
Pálavou	se	Jirka	narodil.	Tam	měl	své	kořeny.

Začátkem	 dubna	 se	 Jirka	 vydal	 na	 svou	
poslední	cestu.	Vydal	se	po	ní	sám.	

Členové turistického oddílu
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Dne	4.	5.	2013	se	uskutečnilo	v	Mikulovicích	
u	Znojma	oblastní	kolo	vědomostní	a	praktic-
ké	 soutěže	 mladých	 včelařů,	 tzv.	 včelaříků	 –	
Zlatá	včela.	Cílem	této	soutěže	je	umožnit	čle-
nům	včelařských	kroužků	mládeže	porovnání	
teoretických	znalostí	a	praktických	dovednos-
tí	získaných	při	práci	v	kroužku	a	motivovat	je	
k	 další	 činnosti	 v	 této	 oblasti.	 Tato	 soutěž	 je	
vypisována	 každoročně	 s	 možností	 postupu	
soutěžících	 do	 celostátního	 a	 následně	 mezi-
národního	kola.

Včelařící soutěžili v těchto oblastech:
1)	 Test	 včelařských	 znalostí	 –	 30	 otázek	 max.	

zisk	30	bodů,
2)	 Botanika	 –	 max.	 20	 bodů	 z	 deseti	 rostlin.	

Dva	body	za	určení	rodového	a	druhového	
jména,

3)	 Včelařské	 pomůcky	 –	 max.	 20	 bodů	 při	
určení	a	popisu	funkce	deseti	pomůcek,

4)	 Praxe	–	max.	20	bodů	při	správném	popisu	
práce	ve	včelstvu	s	použitím	fotorámků	ve	
cvičném	nástavku,

5)	 Mikroskopování	–	max.	10	bodů	při	určení	
a	nakreslení	preparátu.	
Soutěžící	 tak	 mohli	 získat	 maximálně	 100	

bodů.	 Soutěžilo	 se	 celkem	 ve	 dvou	 kategori-
ích,	a	to	včelařící	1.-5.	třída	a	6.–9.	třída.	

Soutěž mladých včelařů – Zlatá včela 2013

Za	včelařský	kroužek	při	ZŠ	A	MŠ	v	Adamo-
vě	v	I.	kategorii	soutěžili	Tomáš	Poláček	a	Vác-
lav	Janíček	a	v	II.	kategorii	Pavel	Růžička	a	Pavel	
Crha.	Soutěže	se	celkem	zúčastnilo	v	I.	katego-
rii	49	žáků	a	ve	 II.	kate-
gorii	 25	 žáků.	 Celkem	
se	oblastního	kola	Zlaté	
včely	zúčastnilo	17	vče-
lařských	kroužků.

Bodový zisk 
adamovských 
včelaříků:
Růžička	Pavel	..........	71
Poláček	Tomáš	........	67
Crha	Pavel	................	56
Janíček	Václav	........	 43

Účast	 adamovských	
včelaříků	 byla	 první	
zkušeností	s	tímto	dru-
hem	 soutěže	 a	 mož-
ností	 srovnání	 pod-
mínek	 pro	 tuto	 oblast	
činnosti.	 Nejúspěšněj-
ším	 včelařským	 krouž-
kem	byl	kroužek	při	ZŠ	
Mikulovice.	 Není	 bez	
zajímavosti,	 že	 městys	

Mikulovice	 s	 pouhý-
mi	 620	 obyvateli,	 nejen	
že	 finančně	 podporuje	
tuto	 oblast	 činnosti,	 ale	
zasloužil	se	i	o	vybudová-
ní	včelařské	naučné	stez-
ky,	na	jejíž	zbudování	při-
spěl	 částkou	 25.000	 Kč.	
Právě	na	této	stezce,	kte-
rá	na	celkem	sedmi	pane-
lech	 přibližuje	 život	 včel	
tato	soutěž	probíhala.	

Vlastní	 soutěž	 probí-
hala	v	dopoledních	hodi-
nách.	 Poté	 následoval	
oběd	 a	 ve	 13:00	 hodin	
byly	vyhlášeny	výsledky.	

Odpolední	část	byla	věnována	exkurzy	do	
nedalekých	Jevišovic	na	místní	zámek	a	kroko-
dýlí	farmu.

Účast	adamovských	včelaříků	na	 této	sou-
těži	zabezpečili	členové	ZO	ČSV	Adamov,	a	to	
pan	Pavel	Růžička	starší	(zdravotník	ZO)	a	doc.	
Ing.	Rudolf	Rybář,	CSc.	(předseda	ZO	a	vedoucí	
kroužku).	

Historie	 soutěže	 Zlatá	 včela	 je	 přibližně	
padesátiletá.	 Nová	 podoba	 soutěže	 přišla	 se	
společenskými	 změnami	 na	 přelomu	 osm-
desátých	 a	 devadesátých	 let.	 Tradici	 těchto	
setkání	začal	ČSV	v	roce	2009,	kdy	se	na	SOUV	
v	Nasavrkách	sešli	mladí	včelaři	z	devíti	zemí	na	
prvním	ročníku	 IMYB	–	 International	Meeting	
of	 Young	 Beekeeppers.	 Doposud	 se	 soutěže	
s	účastí	našich	mladých	včelařů	konaly	ve	švý-
carském	Zollikofenu	2010,	rakouském	Warthu	
2011,	2012	v	Praze,	a	v	roce	2013	se	uskuteční	
setkání	 v	 německém	 Münsteru.	 Jetliže	 v	 roce	

Zástupci z včelařského kroužku z Adamova na soutěži Zlatá včela 
vyfocení u prvního panelu naučné stezky v Mikulovicích, která 
začíná u místní základní školy

2009	se	soutěže	zúčastnilo	pouze	devět	zemí	
z	Evropy,	tak	pro	letošní	ročník	je	účastníků	jen	
z	Evropy	23	zemí	a	přidali	se	účastnící	i	z	ostat-
ních	světadílů	 jako	např.	z	Asie	(Izrael,	Japon-
sko,	 Vietnam,	 Čína),	 jižní	 Ameriky	 (Brazílie),	
severní	 Ameriky	 (Kanada,	 USA)	 a	 Afriky	 (Gha-
na,	Namibie).	

Tento	 zvýšený	 zájem	 zemí	 o	 účast	 v	 této	
soutěži	 jen	 dokazuje	 význam	 oboru	 včelař-
ství,	 které	 mu	 tyto	 země	 přikládají	 ve	 vztahu	
k	mladé	generaci	a	zachování	oboru	včelařství.	
Bez	chovu	včel	jako	významného	opylovatele	
nebudou	zachovány	potravinové	zdroje,	a	tím	
udržitelné	zemědělství,	ale	nebude	zachována	
druhová	 variabilita	 entomofilních	 rostlin	 a	 na	
nich	závislých	živočišných	druhů.

R.R.

Účastnící soutěže Zlaté včely v Mikulovicích u Znojma

Krokodýlí farma Jevišovice
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Den Země
V	 rámci	 Dne	 země	 se	 na	 Základní	 škole	

a	mateřské	škole	Adamov	konaly	dvě	akce:
Úklid Moravského krasu	 se	 koná	 tradič-

ně	každý	rok	ve	spolupráci	se	Správou	CHKO	
Moravský	kras.	Akce	byla	zahájena	v	pondělí	
22.	4.	t.	r.	v	8:00	hod.	a	probíhala	celé	dopoled-
ne.	Žáci	byli	na	úklid	patřičně	připraveni,	měli	
gumové	 rukavice	 nebo	 igelitové	 sáčky,	 větší	
„igelitku“	 a	 vhodné	 oblečení	 a	 obuv.	 Každá	
skupina	si	vyzvedla	u	pana	školníka	příslušný	
počet	velkých	pytlů,	do	kterých	sbírala	odpad-
ky,	 které	 hyzdily	 naši	 krásnou	 přírodu.	 Každá	
třída	 měla	 určenou	 svou	 trasu	 nebo	 místo	
úklidu.	 Jednotlivé	 pytle	 s	 odpadem	 ukláda-
li	 žáci	 na	 přístupná	 místa	 a	 ty	 byly	 následně	
odvezeny	pracovní	skupinou.

Sběr papíru	byl	organizován	formou	sou-
těže	 tříd	 v	 období	 od	 březnového	 Dne	 vody	
do	dubnového	Dne	Země.

	 Během	 tohoto	 období	 nasbírali	 nejvíc	
papíru	žáci	2.B	–	1409	kg,	a	tím	vyhráli	třídní	
soutěž	na	ZŠ	Komenského.	Na	druhém	místě	
skončila	1.B,	třetí	místo	patří	třídě	4.B.
Nejlepší jednotlivci byli:

1.	 Filip	Nezval	z	2.B
2.	 Kateřina	Pavlíčková	z	1.B
3.	 Filip	Havlíček	z	1.B	
Doufáme,	 že	 i	 v	 příštích	 letech	 se	 žáci	 do	

podobných	 akcí	 aktivně	 zapojí	 a	 přispějí	 tak	
ke	zlepšení	životního	prostředí.

Ze školních tříd

Č E R V E N
Měsíc	 červen	 je	 šestým	 měsícem	 v	 roce.	

Historici	 se	 přesně	 nemohou	 shodnout	 od	
čeho	 je	 odvozen	 název	 tento	 název.	 Jeho	
původ	 může	 být	 v	 červenání	 ovoce	 a	 jahod	
v	 tomto	měsíci	nebo	od	červů,	kteří	v	 tomto	
období	dělají	škody	zvláště	na	štěpích	a	ovoci.	
1.	červen	je	také	Mezinárodní	den	dětí	a	také	
na	konci	tohoto	měsíce	končí	školní	rok	a	roz-
dává	se	vysvědčení		a	21.	června	začíná	na	
severní	 polokouli	 léto.	 V	 tomto	 měsíci	 mezi	
nejznámější	pranostiky	patří	např.:	Medardo-
va	kápě,	čtyřicet	dní	kape.	Svatá	Tonička	mívá	
často	 uplakaná	 očička.	 Na	 svatého	 Antonína	
broušení	 kos	 započíná.	 Je-li	 od	 Petra	 až	 do	
Vavřince	parno,	bývá	v	zimě	dlouho	studeno	

V	červnu	už	se	červená
každá	druhá	jahoda.	
I	třešně	se	červenají,
špačci	z	toho	radost	mají.
Nejen	špačci,	děti	taky.
Když	nepřijdou	černé	mraky,
třešněmi	se	budou	cpát
a	s	peckami	bojovat.

Turnaj škol ve Florbalu 

V	 pátek	 10.	 května	 2013	 se	 konal	 2.	 roč-
ník	 turnaje	 Pohár	 předsedy	 Atlasu,	 FBK	 Atlas	
ČKD	 Blansko	 ve	 florbale.	 Turnaje	 škol	 se	
účastnily	 školy:	 Blansko	 Dvorská	 a	 Erbeno-
va,	 ZŠ	 Lipůvka,	 ZŠ	 Jedovnice	 a	 samozřejmě	
ZŠ	 Adamov.	 Hrát	 mohli	 žáci	 narozeni	 2001	
a	mladší.	Hrálo	se	2x8	minut	na	velkém	hřiš-
ti	v	kombinaci	5+1.	Naše	družstvo	nastoupilo	
do	turnaje	s	odhodláním	a	nejmladším	bran-
kářem	v	soutěži.	Po	první	hře	jsme	remízovali	
s	Lipůvkou	4:4,	druhá	hra	už	byla	pro	nás	dale-
ko	snadnější,	výhra	6:4	nad	ZŠ	Erbenova	byla	

bodovým	 přínosem,	 následovala	 prohra	 se	
silným	soupeřem	z	Dvorské	1:6,	ale	v	posled-
ním	utkání	 jsme	opět	zvítězili,	a	 to	 tentokrát	
nad	Jedovnicemi.	Kluci	získali	dostatek	bodů	
na	 umístění	 na	 celkovém	 druhém místě.	 Za	
náš	tým	byl	vyhlášený	nejlepší	hráč	-	Vít	Sere-
da	a	 jako	brankář	 turnaje	byl	vyhlášen	právě	
náš	gólman	-	Matyáš	Polzer.	Všichni	malí	borci	
zaslouží	velkou	pochvalu!	Děkuji	tímto	i	panu	
Žlůvovi	za	pomoc	a	hlavně	rodičům	a	prarodi-
čům,	kteří	děti	přijeli	podpořit.	Sportu	zdar!

Mgr. Lenka Dohová 



1�

Žáci	druhého	stupně	měli	letos	jedinečnou	
příležitost	poznat	krásy	hlavního	města	Fran-
cie.	Protože	zájemců	nakonec	bylo	méně,	jeli	
jsme	společně	se	školou	z	Ostrožské	Nové	Vsi.	
Již	cestou	do	Paříže	jsme	navazovali	nová	přá-
telství	a	sledovali	výklad	o	historii	a	plánu	naší	
cesty.	Paní	delegátka	nás	celou	dobu	informo-
vala	 o	 mnoha	 zajímavostech	 a	 i	 díky	 žákům,	
kteří	mají	dějepis	jako	svůj	koníček,	se	mnozí	
z	nás	dozvěděli	další	informace.	

Po	 náročné	 cestě	 jsme	 v	 úterý	 30.	 4.	 t.	 r.	
přijeli	na	náměstí	Concorde,	kde	jsme	zaháji-
li	naši	výpravu.	Prošli	 jsme	tento	den	mnoho	
zajímavých	 míst	 od	 náměstí	 Concorde	 přes	
Champse	 Elyseés	 až	 k	 Vítěznému	 oblouku,	
který	 nechal	 vystavět	 Napoleon	 Bonaparte	
na	 památku	 svého	 vítězství	 v	 bitvě	 u	 Slav-
kova.	Tady	 jsme	vyšli	 skoro	tři	 sta	schodů	do	
výšky	 padesáti	 metrů	 a	 rozhlíželi	 se	 z	 výšky	
po	 pařížských	 památkách.	 Samozřejmě	 nás	
uchvátil	pohled	na	první	dámu	Paříže	–	Eiffe-
lovku.	K	tomuto	monumentálnímu	dílu	smě-
řovaly	naše	další	kroky.	Přišli	 jsme	k	věži	přes	
zahrady	Trocadéro	 a	 přešli	 jsme	 poprvé	 řeku	
Seinu.	 Pod	 věží	 už	 nikdo	 ani	 nedýchal.	 Při	
pohledu	z	vítězného	oblouku	nevypadala	tak	
obrovská,	ale	stát	přímo	pod	tímto	ocelovým	
přes	 sto	 let	 starým	 kolosem,	 bylo	 už	 samo	
o	 sobě	 velkým	 zážitkem.	 Nahoru	 jsme	 vyjeli	
výtahy	a	užívali	si	výhled	z	výšky	280m.	Počasí	
nebylo	úplně	optimální,	ale	rozhled	do	dálky	
byl	obrovský.	Dolů	 jsme	sjížděli	 individuálně,	

z	 třetího	 do	 druhého	 patra	 nás	 svezl	 výtah	
a	pokud	měl	někdo	zájem,	sešli	jsme	společně	
719	schodů	a	užívali	si	pohled	z	výšky.	Odtud	
jsme	 pokračovali	 přes	 Martova	 pole	 kolem	
vojenské	 školy	 k	 Invalidovně.	 Zde	 je	 Muze-
um	Armády	a	dominantou	je	chrám	se	zlatou	
kopulí,	 v	 němž	 je	 pochován	 Napoleon.	 První	
den	 jsme	 završili	 prohlídkou	 luxusních	 ulic,	
sídla	 prezidenta	 a	 kostela	 sv.	 Madlén.	 Pak	 už	
nás	čekala	cesta	do	hotelu	F1.	

Druhý	 den	 po	 snídani	 jsme	 měnili	 pro-
gram,	 protože	 z	 důvodu	 státního	 svátku	 se	
v	 Paříži	 nepracuje	 a	 i	 památky	 jsou	 mnohdy	
zavřené.	 Čekala	 nás	 tedy	 prohlídka	 druhého	
břehu	Seiny.	Od	Panteonu,	kde	 jsou	v	kryptě	
uloženi	 významní	 francouzští	 představitelé,	
jsme	 se	 podívali	 k	 chrámu	 Notre	 Dame,	 dále	
na	Sacre	Coeur	nebo	do	čtvrti	Montmartre.	

Třetí	 den	 nás	 čekal	 výlet	 do	 zámku	 Ver-
sailles.	 Zde	 nás	 uchvátila	 výzdoba	 a	 velikost	
zámku	a	hlavně	obrovské	zahrady.	Počasí	nám	
přálo,	ovšem	času	na	projití	zahrad	bylo	málo.	
Od	 zámku	 jsme	 pokračovali	 místní	 hromad-
nou	 dopravou,	 zjistili	 jsme,	 jak	 fungují	 vlaky	
a	 jak	vypadá	nejstarší	metro.	Náš	den	pokra-
čoval	prohlídkou	Louvru.	Zde	jsme	při	přícho-
du	 spatřili	 malý	 vítězný	 oblouk	 společně	 se	
známou	skleněnou	pyramidou,	která	je	vcho-
dem	 do	 muzea.	 Bývalé	 sídlo	 francouzských	
králů	je	rozděleno	na	tři	paláce,	ve	kterých	se	
skrývá	neuvěřitelné	množství	děl.	Muzeum	je	
rozděleno	dále	na	části:	Egyptské	starožitnos-

Poznávací zájezd do Paříže
ti,	Stará	Antická	a	Orientální	keramika,	Řecké	
a	 Římské	 starožitnosti,	 Malby,	 kresby,	 mědi-
rytiny	-	XIII.	 -	XIX.	století,	Skulptury	středově-
ku,	renesance	a	Moderní	doby,	Malé	umělec-
ké	 předměty	 světové	 historie,	 Námořnictví	
a	 etnografie.	 My	 měli	 málo	 času,	 protože	 si	
myslím,	 že	 projít	 toto	 muzeum	 zabere	 něko-
lik	dní.	Podle	mapy	jsme	se	orientovali	a	kaž-
dý	si	mohl	vybrat,	co	by	rád	viděl.	Všichni	jsme	
ovšem	byli	obdivovat	Monu	Lisu.	Po	prohlíd-
ce	 muzea	 jsme	 opět	 vyrazili	 metrem	 a	 to	 do	
moderní	čtvrti	La	Défence.	Zde	si	mohli	všich-
ni	koupit	ještě	nějaké	suvenýry	a	prohlédnout	
moderní	 výstavbu	 Paříže.	 Odtud	 jsme	 odje-
li	 metrem	 zpět	 do	 centra	 a	 šli	 na	 projížďku	
večerní	 Seinou.	 Plavili	 jsme	 se	 hodinu	 a	 půl	
a	už	jen	čekali,	až	se	setmí,	abychom	odjížděli	
z	Paříže	se	vzpomínkou	na	rozsvícenou	Eiffe-
lovu	věž.	Teď	už	před	námi	byla	 jen	zpáteční	
cesta	domů.	

Myslím,	 že	 všichni	 budeme	 rádi	 vzpomí-
nat	nad	fotkami	na	všechna	místa.	Byl	to	výlet	
turisticky	 náročný,	 ale	 velmi	 pěkný.	 Musím	
poděkovat	všem	zúčastněným	žákům	za	úžas-
né	a	vzorné	chování.	V	závěrečném	testu,	kte-
rý	žáci	psali,	uspěli	všichni	a	každý	si	odnese	
spoustu	pěkných	vzpomínek.

Děkuji	 kolegyni	 Šturchové,	 která	 pro	 nás	
zájezd	zařídila.

Mgr. Lenka Dohová
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Mažoretky a roztleskávačky TROPIC
Zakladatelkou	adamovské	taneční	skupiny	

je	Michaela	Tesařová,	která	 tancuje	v	 taneční	
skupině	Vo	 Co	 Gou	 v	 Letovicích,	 kde	 působí	
již	18	 let.	Jelikož	mažoretky	jsou	jejím	oprav-
dovým	 koníčkem,	 rozhodla	 se	 založit	 svoji	
taneční	skupinu.	A	protože	pro	děvčata	v	Ada-
mově	nic	takového	nebylo,	v	září	2011	si	svůj	
sen	 splnila.	Tak	 tedy	 vznikla	 taneční	 skupina	
TROPIC.

Ve	 školním	 roce	 2011/2012	 měli	 pouze	 9	
členů,	 nyní	 je	 to	 20	 členů.	 Děvčata	 jsou	 roz-
dělena	na	dvě	skupiny	-	mladší	kategorie	(cca	
do	10	let)	se	věnují	zejména	mažoretkám,	ale	
i	roztleskávačkám.	Starší	kategorie	(cca	od	10	
let	výše)	se	věnují	pouze	roztleskávačkám.

Trénují	 1x	 týdně	 obvykle	 2	 hodiny	 v	 tělo-
cvičně	 ZŠ	 Komenského	 v	 Adamově.	 Když	 je	
potřeba	tak	i	déle	a	častěji,	případně	i	v	sobo-
tu.	Za	školní	rok	2011/2012	měla	svoji	premi-
éru	na	adamovském	školním	plese	a	poté	na	
přehlídce	tanečních	skupin	v	Letovicích.

V	roce	2012/2013	mažoretky	odstartovaly	
sezonu	 na	 školním	 plese	 v	 Adamově.	 Násle-
dovala	první	nepostupová	soutěž	v	Litovli	20.	
4.	2013,	kde	obdržely	hezké	7.	a	8.	místo,	což	
bylo	 skvělé,	 jelikož	 šlo	 o	 jejich	 soutěžní	 pre-
miéru	 a	 27.	 4.	 2013	 se	 zúčastnily	 1.	 Sokolské	
akademie	v	Adamově.	Jak	trenérka	říká	„dou-
fám,	že	se	 již	zúčastníme	více	akcí	a	událostí	
a	 nevynecháme	 žádnou	 soutěž,	 protože	 hol-
ky	jsou	moc	šikovné	a	snad	jim	jejich	nadšení	
také	vydrží,	abychom	získaly	 ještě	hezčí	oce-
nění,	které	si	tolik	zaslouží.“	

Nábor	 do	 taneční	 skupiny	 se	 bude	 konat	
v	září	2013,	 takže	pokud	máte	chuť	a	chcete	
se	 k	 ostatním	 přidat,	 určitě	 si	 tuto	 příležitost	
nenechejte	ujít.

Článek zpracovala Veronika Dudíková,  
foto poskytla Michaela Tesařová.
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JUDO Samuraj Adamov
Dne	 20.	 dubna	

t.	 r.	 jsme	 vyrazili	 na	
turnaj	 do	 Blanska,	
a	 tohoto	 turnaje	
se	 zúčastnilo	 cel-
kem	 13	 adamov-

ských	samurajů.	Pro	velkou	část	z	nich	to	byl	
první	křest	ohněm,	a	tak	podle	toho	vypada-
la	 i	 tréma,	 kterou	 bojovníci	 měli.	 Některým	
nohy	 a	 ruky	 trochu	 svázala,	 jiným	 pomoh-
la	 k	 tomu,	 aby	 ze	 sebe	 vydali	 všechno	 co	 se	
naučili.	 Nakonec	 jsme	 si	 z	 Blanska	 odváželi	
sedm	 velmi	 ceněných	 medailí.	 Janička	 Trejt-
narová,	přesto	že	první	zápas	prohrála,	dvěma	
následujícími	vítěznými	zápasy	obrátila	výsle-
dek	 nakonec	 ve	 svůj	 prospěch,	 a	 prví	 zlatou	
medaili	 pro	 sebe.	 Zlatou	 medaili	 vybojovala	
také	Iva	Kolářová,	která	v	bojích	zúročila	hlav-
ně	svoje	zkušenosti,	jež	posbírala	na	předcho-
zích	turnajích.	Také	pro	ni	to	bylo	poprvé,	co	
vystoupila	na	nejvyšší	stupeň	pro	vítěze.	Nád-
hernými	zápasy	a	stříbrnou	medailí	se	potom	
blýskli	 také	Marek	Moučka	a	Adam	Špatinka,	
Jitka	 Kratochvílová,	 Jaromír	 Kolář	 a	 Barborka	
Kubíková	 vybojovaly	 třetí	 místo	 a	 bronzové	
medaile.	Pro	všechny	tři	to	byly	první	závody.	
Blanenského	turnaje	se	zúčastnili,	a	 i	když	se	
jim	zrovna	nedařilo,	prali	se	tak,	aby	soupeřům	
nedali	svoje	zápasy	zadarmo	také	Jan	Trejtnar,	
Josef	 Krátký,	 Veronika	 Slivoňová,	 Jan	 Ševčík,	
Kamila	Chemčuková	a	Marek	Chemčuk.

O	 týden	 později	 27.	 dubna	 jsme	 značně	
oslabeni	 velkou	 marodkou	 jeli	 na	 turnaj	 pří-
pravek	do	Brna.	Na	tomto	turnaji	 se	v	bojích	
proti	klukům	blýskla	Iva	Kolářová	nádherným	

prvním	 místem	 a	 Marek	 Chemčuk	 vybojoval	
místo	třetí.

Dne	 11.	 května	 jsme	 vyrazili	 na	 turnaj	 do	
Velké	Bíteše.	Na	tomto	turnaji	měl	svůj	šťastný	
dem	Marek	Moučka,	a	třemi	vítězstvími,	z	toho	
dvakrát	před	časovým	limitem,	si	zaslouženě	
došel	pro	první	místo	a	zlatou	medaili.

Radost	mi	také	jako	trenérovi	dělají	 i	moji	
bývalí	svěřenci	Filip	Nezval	a	Vítek	Doupovec,	
kteří	 se	nyní	perou	za	oddíl	SKKP	Brno.	Vítek	
Doupovec	obsadil	ve	Velké	Bíteši	3.	místo.	Na	
turnajích	v	Blansku	a	v	Hulíně	vybojoval	místo	
druhé	a	v	Uherském	Hradišti	 se	blýsknul	zla-
tou	medailí.	Filipovi	se	na	krku	blýskala	zlatá	
medaile	hned	na	třech	turnajích,	a	to	ve	Velké	
Bíteši,	v	Blansku	a	ve	slovenském	Pezinku.

JT
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Ohlédnutí za sezónou malých 
florbalistů

Pro	 naše	 nejmenší	 skončila	 základní	 část	
Sokolské	soutěže	(4	hráči	v	poli	bez	brankáře).	
V	kategorii	 ročníků	2003	a	mladší	se	hrály	tři	
turnaje.	 I	když	 jsme	vždy	nemohli	hrát	v	nej-
silnějších	 sestavách,	 podařilo	 se	 nám	 obsa-
dit	 nakonec	 celkově	 třetí	 místo.	 Jediní,	 kdo	
nás	 porazili,	 byli	 Brno	 I.,	 které	 obsadilo	 první	
dvě	 místa.	 A	 protože	 do	 oblastního	 přeboru	
postupují	dva	týmy	a	nesmí	být	přitom	z	jed-
noho	klubu,	tak	i	díky	tomu	jsme	po	roce	opět	
postoupili	na	obhajobu	třetího	místa	do	Frýd-
lantu	nad	Ostravicí.	

V	kategorii	ročníků	2000	a	mladší	jsme	měli	
těžší	úlohu.	Protože	nám	chybí	hráči	narození	
v	 letech	 2000	 a	 2001,	 tak	 jsme	 si	 šli	 hru	 pře-
devším	užít	a	na	výsledky	 tak	moc	nehledět.	
Po	 čtyřech	 turnajích	 jsme	 nechali	 za	 sebou	
takové	 týmy	 jako	 jsou	 např.	 Židenice,	 Vídeň,	
Znojmo	 a	 Brno	 I.A	 a	 skončili	 jsme	 celkově	
třetí	z	osmi	zúčastněných	týmů.	I	když	se	klu-
ci	 tímto	 umístěním	 stali	 jen	 náhradníky	 pro	
přebor,	nakonec	odřeknutím	Brna	I.B	jsme	jeli	
s	nejmenšími	sbírat	další	zkušenosti.

Frýdlant	na	nás	byl	hodný.	Oproti	minulé-
mu	roku,	kdy	starší	a	mladší	hráči	hráli	v	oddě-
lených	 tělocvičnách,	 tentokrát	 v	 obou	 tělo-
cvičnách	 hrály	 starší	 i	 mladší.	 Tak	 jsme	 měli	
zaručeno,	 že	 hráči	 mladší	 mohou	 pomáhat	
i	těm	starším.	Tým	starších	zastupovali	Bavln-

FLORBAL
ka	 Luboš	 (rok	 nar.	 2002),	 Doha	 Petr	 (2002),	
Kobylková	 Anna	 (2000),	 Křenek	 David	 (2002)	
a	 Prudík	 Adam	 (2003).	 Tito	 hráči	 odehráli	
všechny	zápasy.	Mimo	zápasu	proti	Frenštátu	
p.	 Radhoštěm,	 kde	 byli	 hráči	 jak	 vojáci,	 velcí	
a	 silní,	 jim	 pomáhali	 ještě	 Kos	 Ondra	 (2004),	
Poláček	Tomáš	(2003)	a	Polzer	Matyáš	(2005).	
Hned	v	prvním	zápase	jsme	narazili	na	Hnoj-
nice	a	po	nervy	drásajícím	boji	 jsme	se	roze-
šli	 smírně	 8:8.	Ve	 druhém	 zápase	 s	 domácím	
Frýdlantem	byl	poznat	věkový	rozdíl,	a	i	když	
jsme	mohli	několikrát	skórovat,	skončil	zápas	
prohrou	 0:6.	 Jedinou	 výhru	 jsme	 zazname-
nali	 jasným	 převálcováním	 Syrovic	 9:4,	 které	
nakonec	 skončily	 poslední.	 Závěrečný	 zápas	
jsme	 hráli	 s	 dříve	 zmiňovaným	 Frenštátem,	
kterému	stačilo	neprohrát	o	více	jak	7	branek,	
aby	byl	první.	I	nám	stačila	prohra	o	6	branek,	
abychom	byli	o	skóre	třetí.	A	jak	to	dopadlo?	
Frenštát	podcenil	Adamov	a	rychle	prohrával	
2:0,	ale	pak	zapnul	na	nejvyšší	obrátky	a	těžko	
jsme	se	dostávali	z	obrany.	I	když	kluci	a	holka	
bojovali,	 jak	mohli,	tolik	obtištěných	balónků	
na	 svých	 tělech	 snad	 neměl	 nikdo	 jiný,	 bylo	
otázkou	 času,	 kdy	 se	 skóre	 otočí.	 Skóre	 se	
zastavilo	 pro	 Frenštát	 3:5.	Třetí	 místo	 a	 velké	
uznání	všech	přítomných	mohlo	kluky	a	holku	
hřát	při	zpáteční	cestě	domů.

Mladší	 hráči	 ve	 Frýdlantu	 měli	 být	 více	
konkurenční,	 přeci	 jen	 věk	 byl	 rozložen.	
Zde	 všechno	 odehráli	 ve	 složení	 Bavlnka	 Jiří	
(2006),	Havlíček	Filip	(2005),	Kos	Ondra	(2004),	

Poláček	 Tomáš	 (2003),	 Polzer	 Matyáš	 (2005),	
Prudík	Adam	(2003),	Sereda	Vít	 (2004),	Unčík	
Marek	(2004)	a	Žlůva	Lukáš	(2005).	V	této	kate-
gorii	dorazily	i	s	námi	jen	čtyři	týmy,	tak	se	roz-
hodlo,	že	si	každý	tým	zahraje	s	každým	dva-
krát.	Naši	kluci	hráli	pěkně.	Poslední	Frýdlant	
jsme	porazili	5:2	a	4:0,	třetí	Frenštát	7:1	a	5:1,	
jen	s	Brnem	jsme	se	trápili	a	prohráli	3:5	a	1:5.	
Celkově	jsme	si	polepšili	o	jednu	příčku	proti	
minulé	sezóně	a	odvezli	si	druhé	místo.	V	té-
to	kategorii	byl	hlavně	vidět	Ondra	Kos,	který	
s	nejvíce	vstřelenými	góly	(9)	a	jednou	asisten-
cí	obsadil	druhou	příčku	v	kanadském	bodo-
vání.	Zde	měl	asi	 trošku	smůlu	Adam	Prudík,	
kterého	 jsme	 šetřili	 hlavně	 při	 rozhodnutém	
stavu	 na	 zápasy	 větších,	 ale	 i	 tak	 obsadil	 se	
sedmi	kanadskými	body	(6+1)	krásnou	pátou	
příčku.

Hlavní	 náplní	 pro	 tento	 rok	 byla	 Orelská	
liga,	 kde	 se	 hraje	 ve	 čtyřech	 hráčích	 v	 poli	 +	
brankář.	Říká	se,	že	první	rok	je	nejhorší,	hlav-
ně	když	se	přihlásíte	v	kategorii	2000	a	mlad-
ší,	 opět	 musím	 připomenout,	 že	 nebýt	 bran-
kářky	 Kobylkové	 Anny	a	nováčka	Crhy	Pavla,	
mohli	bychom	klidně	hrát	o	věkovou	kategorii	
níže.	Ale	i	tak	jsme	vystřídali	snad	všechny	hrá-
če,	kteří	u	nás	hrají	déle.	Sestavu	většinou	tvo-
řili	Bagin	Lukáš	(2002),	Bavlnka	Luboš	(rok	nar.	
2002),	 Crha	 Pavel	 (2000),	 Doha	 Petr	 (2002),	
brankářka	 Kobylková	 Anna	 (2000),	 Kos	 Ond-
ra	(2004),	Křenek	David	(2002),	Poláček	Tomáš	
(2003),	 Polzer	 Matyáš	 (2005),	 Prudík	 Adam	
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(2003),	 Sereda	 Vít	 (2004),	 Štefan	 Dan	 (2002),	
Žitník	 David	 (2002),	 Žlůva	 Lukáš	 (2005)	 a	 na	
jeden	 zápas	 nás	 dokonce	 doplnil	 i	 nejmladší	
hráč	Bavlnka	Jiří	(2006).	První	dva	zápasy	jsme	
odehráli	 na	 domácí	 palubovce	 proti	 Blansku	
3:3	 a	 Olešnici	 16:1.	 Těsně	 před	 vánoci	 jsme	
zamířili	do	Nového	města	na	Moravě	a	s	Kunš-
tátem	jsme	prohráli	1:7	a	s	domácími	dokonce	
3:11.	Koncem	března	jsme	zamířili	do	Letovic,	
kde	jsme	se	potkali	s	Kunštátem	5:10	a	Novým	
Městem	 na	 Moravě	 4:13.	 V	 polovině	 května	
jsme	hromadně	vlakem	opět	vyrazili	do	Leto-
vic,	 abychom	 získali	 výhru	 nad	 Olešnicí	 6:5.	
Zde	 si	 třeba	 zahrál	 Jirka	 Bavlnka	 nebo	 jsme	
postavili	brankářskou	naději	Matyáše	Polzera.	
I	 když	 výsledek	 vypadá	 těsný,	 byli	 jsme	 před	
Olešnicí	 vždy	 o	 tři	 góly	 ve	 vedení.	 Poslední	
dvě	střely,	umístěné	pod	břevno,	byly	pro	tak	
mladého	brankáře	nedosažitelné.	Zbylé	zápa-
sy	už	zase	branku	hájila	Anička.	Proti	Boskovi-
cím	jsme	znovu	prohráli	1:8.	Na	poslední	dva	
zápasy	jsme	jeli	do	Kunštátu	na	pozici	čtvrtém	
místě	 s	 dvěma	 výhrami	 a	 jednou	 remízou.	
Za	 námi	 Blansko	 sice	 ztrácelo	 jednu	 výhru,	
ale	 mělo	 ještě	 zápas	 s	 velmi	 slabou	 Olešnicí	
k	dobru	a	lepší	skóre.	Vybrali	 jsme	proto	elit-
ní	 sestavu,	 kterou	 na	 poslední	 chvíli	 postihla	
velká	marodka.	V	prvním	zápase	proti	Bosko-
vicím	se	ukázalo,	že	minimálně	jeden	hráč	na	
střídání	chybí.	Celkové	skóre	utkání	se	zastavi-
lo	nakonec	na	hrozivých	0:11.	Po	zápase	jsme	
měli	dost	času	si	povědět	jak	hrát,	když	nemá-
me	hráče	navíc.	V	dalším	zápase	proti	Blansku	
kluci	plnili	pokyny	na	jedničku	a	Anička	před-
vedla	několik	výborných	zákroků.	Mohli	jsme	
si	říci,	že	jsme	splnili	cíl	tohoto	turnaje,	porazili	
jsme	Blansko	5:1	a	nečekaně	získali	čtvrté	mís-
to	v	této	soutěži.

Ohlížíme	se	i	po	přátelských	zápasech	a	tur-
najích.	Asi	nejzajímavějším	byl	turnaj	v	Novém	

Městě	na	Moravě,	který	se	konal	v	neděli	24.	
2.	 2013	 pro	 ročníky	 2002	 a	 mladší	 (3	 hráči	
v	poli	+	brankář).	Po	sobotní	sněhové	nadílce	
dva	týmy	zrušily	účast,	a	tak	mimo	nás	doje-
lo	 ambiciózní	 Blansko,	 pořádající	 Nové	 Měs-
to	na	Moravě	a	tým	poskládaný	výhradně	ze	
slečen	z	Těšan.	Pořadatelé	rozhodli,	aby	si	děti	
hodně	zahrály,	že	se	bude	hrát	systém	třikrát	
každý	s	každým.	Kluci	Bavlnka	Luboš	(rok	nar.	
2002),	 Bavlnka	 Jiří	 (2006),	 Doha	 Petr	 (2002),	
Křenek	 David	 (2002),	 brankář	 Polzer	 Matyáš	
(2005),	Sereda	Vít	(2004)	a	Žlůva	Lukáš	(2005)	
hráli	jako	mušketýři,	jeden	za	všechny	a	všich-
ni	 za	 jednoho.	 Matyáš	 nás	 v	 brance	 podržel	
a	 v	 důležitých	 momentech	 byl	 v	 podstatě	
neprůstřelný.	Nebyla	to	však	jen	jeho	zásluha,	
protože	 hráči	 před	 ním	 předváděli	 opravdu	
skvělý	výkon.	Protihráči	nebyli	schopni	kombi-
novat	a	stříleli	hlavně	jen	z	dálky.	Oproti	tomu	
my	jsme	střelecky	využili	všechny	hráče	a	kaž-
dý	si	dal	gól.	Dokonce	i	nejmladší	hráč	naše-
ho	 týmu	 Jiří	 Bavlnka.	 Konečný	 výsledek	 byl	
jedna	remíza	a	8	výher	a	celkově	první	místo.	
Zpříjemněním	 sezóny	 byl	 určitě	 i	 dvojzápas	
s	 Křenovicemi,	 který	 jsme	 vyhráli	 s	 těsnými	
výsledky	 3:1	 a	 2:0.	 Nebo	 výlet	 do	 spřátelené	
Bukovinky,	kde	je	hřiště	malé	a	bývá	tam	dost	
velká	gólová	přestřelka.	 I	zde	se	nám	podaři-
lo	vyhrát.	Bohužel	přesné	skóre	neznáme,	ale	
oba	týmy	měly	přes	20	gólů	

A	 co	 se	 ještě	 chystá?	 Asi	 nejzajímavější	
bude	8.	6.	2013	 třetí	 ročník	domácího	 turna-
je	 pro	 kategorie	 2002	 a	 mladší	 (pro	 branká-
ře	 bude	 udělena	 výjimka	 na	 2000	 a	 mlad-
ší).	 Po	 minulém	 druhém	 místě	 se	 asi	 bude	
čekat	hodně,	ale	opět	máme	přislíbeno,	že	se	
zúčastní	silné	týmy	jako	Hattrick	Brno,	Komín	
nebo	Kunštát,	takže	obhajoba	nebude	vůbec	
lehká.	

Potom	 Hattrick	 Brno	 pořádá	 mezinárodní	
turnaj	Opengame,	kterého	se	zúčastní	 i	muži	
z	 TJ	 Sokol	 Adamov.	 Protože	 děti	 by	 nebyly	
věkově	 schopny	 poskládat	 tým,	 zapůjčíme	
některé	kluky	právě	do	pořadatelského	klubu	
a	budou	tak	moci	zkusit	i	jiné	prostředí.

Pokud	vás	zaujalo	toto	roční	ohlédnutí	za	
sezónou,	 ať	 6letého	 nebo	 99letého,	 a	 chtěli	
byste	 být	 součástí	 tohoto	 sportu,	 podívejte	
se	na	www.florbaladamov.cz/	a	neváhejte	nás	
kontaktovat.	

Bohumil Žlůva, trenér žáků

VOLEJBAL 
ADAMOV

Adamovskej Hřebýk vyhráli opět 
volejbalisté Ostrova

Ostrov,	Ostrov,	Ostrov.	Volejbalisté	 tohoto	
týmu	 vyhráli	 už	 potřetí	 v	 řadě	„Adamovskej	
Hřebýk.“	Volejbalový	turnaj	smíšených	družs-
tev	 se	 v	 adamovské	 sportovní	 hale	 konal	 již	
podvanácté.	Na	tamní	palubovce	se	v	sobotu	
20.	 dubna	 t.	 r.	 na	 dvou	 kurtech	 utkalo	 deset	
družstev	 z	 Blanenska,	 Brna	 a	 jeho	 okolí.	 Pod	
vysokou	sítí	si	zahrálo	více	než	šedesát	volej-
balistů.	 Do	 semifinále	 ze	 základních	 skupin	
postoupil	 Ostrov,	 Papričky,	 Špíčkový	 tým	
a	 Opavia.	 O	 putovní	 pohár	 s	 hřebíkem	 si	 to	
nakonec	 rozdala	 Opavia	 a	 Ostrov,	 který	 byl	
nakonec	 úspěšnější.	 V	 souboji	 o	 třetí	 místo	
porazil	Špíčkový	tým	Papričky.	

Text a foto: Volejbal Adamov, o. s.
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Fenyx Petanque
Senioři zahájili letošní venkovní sezónu

Senioři	 Fenyx	 Petanque	 Adamov	 ukon-
čili	zimní	přípravu	v	kryté	hale	MKM	a	zahá-
jili	 letošní	 venkovní	 sezónu.	 Hráči	 a	 hráčky,	
jejichž	věkový	průměr	je	úctyhodných	66	let,	
se	poctivě	a	pravidelně	celou	zimu	připravo-
vali	 v	 teple	 haly	 Městského	 klubu	 mládeže	
na	 Ptačině	 pod	 vedením	 nejzkušenějších	
–	Josefa	Grégra,	Jiřího	Němce	a	Jiřího	Char-
váta.	Trénink	obsahoval	všechny	druhy	her-
ních	 situací	 završený	 týmovou	 hrou.	 Senio-
ry	toho	letos	čeká	spousta	–	od	adamovské	

ligové	 soutěže,	 přes	 adamovskou	 senior-
skou	 ligu	 až	 po	 Brněnský	 Petanque	 Pohár,	
kde	 po	 loňském	 postupu	 do	 4.	 ligy	 hodlají	
naši	 zástupci	 opět	 zaútočit	 na	 postup	 do	
vyšší	 ligy.	Vyvrcholením	 letošní	 sezóny	 pak	
má	být	Mistrovství	České	Republiky	v	kate-
gorii	nad	55	roků,	které	se	bude	konat	v	září	
v	Úněticích	u	Prahy,	kde	náš	tým	chce	vylep-
šit	 loňské	 neoficiální	 5.	 místo	 a	 zaútočit	 na	
stupně	 vítězů.	 Hodně	 zdraví	 a	 sportovních	
úspěchů	přejí	ostatní	členové	oddílu	Fenyx	
Petanque	Adamov.

Ženy Fenyx Petanque Adamov se připravují na 
Mistrovství České republiky

Ženský	 tým	 Fenyx	 Petanque	 Adamov	 ve	
složení	 Růženka	 Hromková,	Tereska	 Kejíková	
a	Renáta	Králová	se	připravuje	na	vrchol	letoš-
ní	 sezóny	 -	 Mistrovství	 České	 Republiky	 žen	
v	kategorii	 trojic,	které	se	uskuteční	na	konci	
května	letošního	roku	v	Litovli,	kam	se	sjedou	
týmy	z	celé	České	republiky.	Příprava	probíha-
la	nejprve	v	kryté	hale	městského	klubu	mlá-
deže	a	následně	pokračuje	na	hřištích	u	řeky	
a	 obsahuje	 velké	 množství	 taktických	 i	 her-
ních	variant	a	prvků,	vše	pod	vedením	trené-
ra	certifikovaného	Českou	asociací	petanque	
klubů.

Tým	 již	 má	 na	 základě	 dlouhodobých	
výsledků	 rozdělen	 své	 posty	 –	 pozici	 první	
placérky	 zastává	 Růženka	 Hromková.	 První	
položené	 koule	 jsou	 velmi	 důležité	 a	 Růžen-
ka	je	v	tomto	směru	velmi	spolehlivá.	Vyrážení	
soupeřových	 koulí	 provádí	 Tereska	 Kejíková,	
která	 v	 této	 činnosti	 dosahovala	 nejlepších	
výsledků.	Renáta	Králová	pak	na	pozici	univer-
zálního	hráče	obě	své	spoluhráčky	dle	potře-
by	doplňuje.

Za	největší	favoritky	MČR	jsou	považovány	
jednak	tým	obhájkyň	loňského	titulu	ze	Stolí-
na	u	Náchoda	v	čele	s	Ivetou	Hájkovou	a	rov-
něž	 složený	 brněnsko-pražsko-vrchlabský	
triplet	v	čele	s	Hankou	Šrubařovou	z	Carreau	
Brno,	 který	 získal	 opakovaně	 mistrovský	 titul	
v	předchozích	letech.

Hodně	 štěstí	 a	 sportovních	 úspěchů	 přejí	
členové	oddílu	Fenyx	Petanque	Adamov.
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Soutěže družstev 2012 – 2013
Po	tříletém	působení	opouští	Áčko	II.	ligu.	

Jestli	si	jen	na	rok	odskočilo	do	KPI	ukáže	příš-
tí	sezóna.	Družstvo	obsadilo	první	sestupové	
10.	 místo.	 K	 záchraně	 v	 soutěži	 chyběl	 jeden	
zápasový	bod	či	2,5	bodu	ve	skóre.	Prakticky	
to	znamenalo	vyhrát	o	tři	partie	více.	

Třikrát	Áčko	prohrálo	těsně	3,5:4,5,	jednou	
remizovalo	4:4.	To	je	32	partií	ve	čtyřech	zápa-
sech.	Tak	které	tři	partie	to	byly?	

Podstatnější	asi	je	to,	že	jen	tři	hráči	doká-
zali	uhrát	50%	a	více	bodů	ve	svých	utkáních	
–	Nataša	Richterová	55%	za	5,5	bodů	z	10	par-
tií,	Jan	Píše	54%	za	6/11	a	Pavel	Masák	50%	za	
5,5/11.	

Navíc	 Áčko	 dokázalo	 uhrávat	 překvapi-
vé	výsledky	s	mužstvy	z	popředí	 tabulky,	ale	
nedokázalo	si	„plnit	povinnost“	a	s	posledními	
dvěma	družstvy	remizovalo	a	prohrálo.	

Béčko	 skončilo	 v	 Krajském	 přeboru	 IIA.	
předposlední	 a	 sestupuje	 do	 Okresního	 pře-
boru.	Jen	dva	hráči,	Petr	Ležák	a	Petra	Masá-
ková	 uhráli	 přes	 50%	 bodů.	 Výkon	 ostatních	
členů	družstva	k	lepšímu	umístění	nestačil.	

Ve	 středu	 tabulek	 na	 šestých	 místech	
v	Okresním	přeboru	respektive	Základní	sou-
těži	se	umístili	další	dvě	adamovská	mužstva.	
Vkladem	 do	 budoucnosti	 oddílu	 bylo	 to,	 že	
v	 nich	 nastupovalo	 6	 mladých	 hráčů	 do	 15ti	

let.	 Na	 sedmé	 šachovnici	 Filip	 Klimeš	 získal	
v	OP	75%	bodů	tj.	4,5	bodů	ze	6	partií	a	Tomáš	
Kocí	na	osmé	šachovnici	80%	za	4/5.

Nejúspěšnějším	 hráčem	 v	 ZS	 byl	 Zdenek	
Schneider	ze	64%	za	4,5/7.

Bleskovým přeborníkem Martin Handl
Dne	 2.	 3.	 2013	 se	 konal	 Okresní	 přebor	

v	bleskové	hře.	V	první	desítce	se	umístili	čtyři	
šachisté	adamovského	oddílu.

Vítězem	se	stal	Martin	Handl	a	druhé	mís-
to	 obsadil	 Karel	 Švehla,	 šestý	 Pavel	 Loubal	
a	osmý	Ján	Mižák.

Mistrovství České republiky mládeže
MČR D1�	
Turnaj	 kategorie	 D12	 v	 dlouhých	 par-

tiích	 se	 konal	 9.	 -	 16.	 3.	 2013	 v	 Koutech	 nad	
Desnou.	Své	další	MČR	zde	hrála	Petra	Masá-
ková.	Vydařil	se	jí	dobrý	start	a	po	pátém	kole	
byla	dokonce	na	prvním	místě	s	půlbodovým	
náskokem	 na	 druhou	 v	 pořadí.	 Asi	 již	 tradič-
ně	 slabší	 druhá	 část	 turnaje	 ji	 odsunula	 na	
i	tak	pěkné	páté	místo	s	půlbodovou	ztrátou	
na	medaili.

MČR H�
V	 letošní	 sezóně	 se	 počet	 účastníků	 MČR	

adamovského	 oddílu	 rozrostl	 o	 další	 dva.	Ve	
Vyškově	 se	 ve	 dnech	 4.	 -	 5.	 5.	 2013	 konalo	
Mistrovství	 dětí	 do	 8	 let.	 Turnaje	 chlapců	 se	

zúčastnilo	 celkem	 90	
hráčů.	

Své	první	vystoupe-
ní	na	takové	významné	
akci	 měli	 Filip	 Nezval	
a	Vojta	Schubert.

Po	šesti	kolech	ode-
hraných	 první	 den	 se	
ziskem	 4	 bodů	 svorně	
sousedili	v	první	třetině	
tabulky,	 27.	 Filip	 a	 28.	
Vojta.	

Druhý	hrací	den	sice	
již	 nebyl	 tak	 úspěšný.	
Ale	 konečné	 36.	 mís-
to	s	5	body	Filipa	a	48.	
místo	 se	 4	 body	 tepr-
ve	 šestiletého	 Vojty	 je	
dobrý	výsledek.	

Atmosféru	 a	 pro-
středí	turnaje	vám	přib-
líží	fotogalerie	na	strán-
kách	pořadatele

http://sachyvyskov.
netstranky.cz/turnaje-

mladeze/otevrene-mistrovstvi-cr-2013-v-sachu.
html. 

KP mládeže v rapidšachu
Stav	před	posledním	turnajem	v	Ratíškovi-

cích	18.	5.	2013:
V	 kat.D12	 Petra	 Masáková	 bez	 ohledu	 na	

výsledky	 posledního	 turnaje	 obhájila	 loňské	
prvenství	a	postupuje	na	MČR.

V	kat.D10	je	další	adamovská	dívka	Olinka	
Dvořáková	 před	 posledním	 turnajem	 zatím	
na	3.	místě,	které	ji	také	umožňuje	postup	na	
MČR	V	Rapid	šachu.

V	 kat.H10	 mezi	 šedesáti	 účastníky	 má	 tři	
zástupce	 i	 Adamov.	 Nejlépe	 umístěný	 na	
15.	 místě	 je	 Filip	 Nezval,	 30.	 Jan	 Kratochvíl	
a	41.	Vojta	Schubert.

Krajský přebor smíšených družstev 
mladších žáků

Třináct	 šestičlenných	 družstev	 z	 10	 klu-
bů	 se	 20.	 4.	 2013	 v	 prostředí	 Základní	 školy	
v	Ratíškovicích	utkalo	v	krajském	přeboru	smí-
šených	družstev	mladších	žáků	o	tři	postupo-
vá	místa	na	republikový	přebor.

Adamovské	družstvo	se	zúčastnilo	v	sesta-
vě	 Petra	 Masáková,	 Olinka	 Dvořáková,	 Filip	
Nezval,	 Martin	 Hloušek,	 Honzík	 Kratochvíl	
a	 Vojta	 Schubert.	 A	 ještě	 jednoho	 hráče	 Fili-
pa	Volgemuta	zapůjčilo	družstvu	Lokomotiva	
Brno	B.

Adamovský	 kolektiv	 odehrál	 výborný	 tur-
naj	 a	 předposledním	 kole	 byl	 dokonce	 na	
čtvrtém	místě.	Ale	los	posledního	kola	a	zvole-
ný	systém	soutěže	krutě	zasáhl.	Los	Adamovu	
přidělil	silnou	první	Lokomotivu	Brno	A	a	dal-
ší	dvě	mužstva	díky	kontumačním	výsledkům	
proti	 neexistujícím	 soupeřům	 naše	 družstvo	
předstihli.

Ale	i	tak	konečné	sedmé	místo	je	vynikají-
cí	výsledek.	 Nejvíce	bodů	vybojoval	na	šesté	
šachovnici	Vojta	5/7	a	Petra	na	první	šachov-
nici	4/7.

Nejúspěšnější	adamovským	se	tak	stal	Filip	
Volgemut,	který	s	družstvem	Lokomotivy	Brno	
B	obsadil	páté	místo.

SPORT     �     TJ Spartak Adamov     �     SPORT 
ŠACHOVÝ ODDÍL
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Turistický oddíl 
PLÁN VYCHÁZEK
15. 6. 2013 sobota – K PRAMENI PUNKVY
Trasa: Suchý	-	Skalky	–	pramen	Punkvy	–	Skel-
ná	huť	–	Oborský	Dvůr	–	Žďárná,	13	km.
Odjezd:	Adamov	ČD	8:21	–	Blansko	8:31/bus	
8:39	–	Suchý	9:34	hod.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V	sobotu	11.	5.	t.	r.	se	konal	závěrečný	tur-

naj	mládeže	a	dospělých	pro	veřejnost	ve	stol-
ním	 tenise.	 Turnajů	 mládeže	 se	 zúčastnilo	 7	
hráčů	a	dospělých	10	hráčů.	Na	stupních	vítě-
zů	se	umístili:

Mládež
1.	místo:	Jan	Nedorost

2.	místo:	Adam	Prudík

3.	místo:	Aleš	Dudík

Dospělí
1.	místo:	Martin	Všianský

2.	místo	Vít	Baisa

3.	místo:	Michael	Farkaš

Orientační běh
V	sobotu	15.	6.	2013	uspořádá	oddíl	orien-

tačního	 běhu	 při	 TJ	 Spartak	 Adamov	 veřejný	
závod	v	orientačním	běhu,	který	je	zároveň	8.	
kolem	 Jihomoravské	 ligy	 v	 orientačním	 běhu	
a	 také	 35.	 ročníkem	 závodu	 o	 Pohár	 Adas-
tu.	 Centrum	 závodu	 bude	 na	 hřišti	 za	 školou	
Ronovská.	Samotný	závod	pak	proběhne	v	les-
ním	prostoru	mezi	obcemi	Adamov	a	Útěchov.	
Celé	 sportovní	 akce	 se	 zúčastní	 přibližně	 300	
závodníků	 z	 celé	 Moravy.	 Prezentace	 závodu	
začíná	 v	 9:30	 hod.	 v	 tělocvičně	 ZŠ	 Ronovská,	
samotný	 ostrý	 start	 závodu	 je	 plánován	 na	
10:30	hod.	Občerstvení	všeho	druhu	je	zajiště-
no.	Pořadatelé	srdečně	zvou	všechny	zájemce	
o	tento	krásný	a	náročný	sport	zejména	z	řad	
adamovských	občanů,	pro	které	budou	připra-
veny	 i	 orientačně	 jednodušší	 tratě	 kategorie	
příchozích	a	rodičů	s	dětmi,	do	kterých	se	lze	
přihlásit	až	na	místě.

1. SOKOLSKÁ AKADEMIE
Dne	 27.	 dubna	 t.	 r.	 proběhl	 ve	 sportovní	

hale	 první	 ročník	 Sokolské	 akademie	 v	 Ada-
mově,	pořádaný	k	příležitosti	Mezinárodního	
dne	tance.	Akademie	se	celkem	zúčastnilo	35	
cvičících	dětí	i	dospělých,	a	bylo	hezké	jak	se	
propojilo	několik	generací	a	společně	dokáza-
ly	tančit	a	cvičit.	Přišlo	se	na	ně	podívat	i	hod-
ně	rodičů	z	řad	veřejnosti	a	hezké	odpoledne	

společně	strávilo	asi	80	lidí.	Krásnou	atmosfé-
ru	dokázaly	vytvořit	mažoretky	a	roztleskávač-
ky	skupiny	Tropic	Michaely	Tesařové,	se	zkuše-
nostmi	si	zacvičily	ženy	sokolky	pod	vedením	
Lenky	 Wellové	 a	 přijely	 i	 dívky	 z	 Boskovic.	
Všichni	 zúčastnění	 byli	 obdarováni	 diplomy	
a	drobnými	dárky.	Na	závěr	si	všichni	zatančili	
animátorky	a	byla	 i	diskotéka.	Všem,	kdo	při-

šli	cvičit	nebo	se	jen	dívat	děkujeme	a	těšíme	
se	 na	 další	 ročník,	 který	 proběhne	 poslední	
sobotu	 v	 dubnu	 příštího	 roku.	 Tímto	 zveme	
všechny	 taneční,	 pohybové	 skupiny	 všech	
škol	a	školek,	rodiče	a	děti,	šikovné	jednotliv-
ce,	aby	si	s	námi	přišli	zatančit	příští	jaro.	

Za Sokol Adamov Mgr. Kateřina Prudíková
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NEJŠIRŠÍ  VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ  CENY !
BRNO

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V, 
550 W, hmotnost 47 kg

Značkové suché maltové směsi 25 kg

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, 
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk, 
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

3.990,-
125 l

Tvárnice ztraceného 
bednění   šedá barva

Kč/ ks

T 10 50 x 25 x 10 cm 26,-
T 15 50 x 25 x 15 cm 28,-
T 20 50 x 25 x 20 cm 35,-
T 30 50 x 25 x 30 cm 37,-
T 40 50 x 25 x 40 cm 44,-

VÝŠKA 25 cm

Přesné příčkovky
hladké

625 x 250 x 50 mm 21,-
625 x 250 x 75 mm 32,-
625 x 250 x 100 mm 42,-
625 x 250 x 115 mm 48,-
625 x 250 x 150 mm 59,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Vegetační dlažba

šedá barva 450 x 300 x 80 mm 39,-
 600 x 400 x 80 mm 45,-

Zahradní obrubník
systém pero-drážka  šedá červená
usnadňující zabudování barva barva

500 x 50 x 200 mm 24,- 36,-
1000 x 50 x 200 mm 39,- 65,-

Přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, 
variabilita prvku

šedá 12,-
červená 14,-

TLOUŠŤKA 8 cm

od

39,-

od

12,-
od

24,-

ks

2,98,
Zámková dlažba Parketa

20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, 
dvouvrstvá, vysoká pevnost a 
otěruvzdornost, mrazuvzdorná, 
odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, kusový 
prodej nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

25 kg od

50,-

od

21,-
od

26,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická •  Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 hod.
Nabídka platí do 30.6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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Adamovský zpravodaj –	vydává	Město	Adamov,	Městský	úřad	Adamov.	Vychází	měsíčně,	bezplatně	je	dodáván	do	všech	domácností.	Připravuje	kulturně	informační	
komise	rady	města	Adamova	ve	složení	PhDr.	J.	Budiš,	Bc.	R.	Pilát,	MBA,	R.	Kolář,	V.	Dudíková,	J.	Králíčková,	L.	Vrožinová,	S.	Můčková.	Odpovědný	pracovník	V.	Dudíková,	
Městský	úřad	Adamov,	Pod	Horkou	2,	679	04	Adamov,	tel.:	516	499	630,	mobil:	773	990	476,	e-mail:	veronika.dudikova@adamov.cz.	Uzávěrka	čísla	15.	dne	v	měsíci.	Za	

obsahovou	stránku	textů	vydaných	ve	Zpravodaji	odpovídá	autor.	Redakce	si	vyhrazuje	právo	příspěvky	krátit,	nevyžádané	materiály	se	nevracejí.
Zapsáno	do	evidence	periodického	tisku	pod	číslem	MK	ČR	E	14730.	Tisk:	MIKADAPRESS	s.r.o.,	Kolonie	448,	679	04	Adamov.

NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

O ÁVKY

 608 887 840

NYNÍ 6 a  12 M SÍC  ZA 360 K
ADA-NET internet - z ízení ZDARMA + 6 a  12m. 360 K /m s

ADA-NET telefon - z ízení  ZDARMA�

ADA-NET pro d chodce 10 Mbit/s za 360 K /m s.

Nabídka platí pro objednávky do 30.6 .2013 a p i uzav ení kontraktu na 24 m síc . Ceny jsou s DPH !

Internet
a  20x více
za mén  pen z
Telefon

úspora a  58% !!!

ji  11 let stejná cena

ádné zdra ování

jen zvy�ování kvality

ceny v . DPH

Rychlosti stejné pro download i upload, ádné limity, ádná FUP.
ZA ÍNÁME S INTERNETEM JINDE NE  OSTATNÍ ! REÁLNÉ RYCHLOSTI !
Neskrýváme p ed Vámi ceny, které se stanou cenami platnými po �AKCI� ! U nás se Vám nem e stát, 

e platíte danou rychlost a ve skute nosti je rychlost i 5x men�í ne  zaplacená.

ADA-NET START

10/10 Mb

450,-
6 m síc

za 360,-

ADA-NET KLASIK

25/25 Mb

500,-
9 m síc

za 360,-

ADA-NET STANDARD

100/100 Mb

600,-
12 m síc

za 360,-

ADA-NET TELEFON

1,00 K
�pi ka v .DPH

ADA-NET TELEFON

0,50 K
mimo �pi ku v .DPH

Roman Pilát          608887840
  www.ada-net.cz

JI  BRZY MO NOST
ÚHRADY

VYÚ TOVÁNÍ SLU EB
 PLATEBNÍMI KARTAMI

INZERCE
SLOUČÍME	VÁM	VŠECHNY	PŮJČKY	DOHROMADY	–	SPLÁCEJTE	MÉNĚ!	
Dostanete	na	účet	i	HOTOVOST!	Navštivte	stánek	OD	TESCO	FINANČNÍ	
SLUŽBY	BRNO.	Těšíme	se	na	viděnou!	S	přátelským	pozdravem	Veroni-
ka	Kratochvílová.	Telefon	542	213	285,	mobil	724	771	262.
Prodám	zděnou	garáž	Adamov	–	Mírov,	tel.	č.	739	300	933.
Rekonstrukce	 bytových	 jader.	 Provádíme	 –	 obkladačské,	 podlahář-
ské,	 zednické	 práce.	 Tel.	 č.	 603	 752	 493,	 více	 informací	 najdete	 na		
www.ADAMOstav.cz	.	
MALBY	14,-	Kč/m2,	nátěry	dveří	350,-	Kč/ks,	radiátorů,	oken,	fasád	aj.	
Tel.	č.	606	469	316,	547	225	340,	www.maliribrno-horak.cz	 .	Adamov	
a	okolí,	platba	hotově	=	SLEVA	250,-	Kč!
HAIR	 STUDIO	 IVETA	 –	 první	 salon	 podle	 vašich	 finančních	 možností.	
Nabídněte	–	vytvoříme.	Tento	salon	je	propagován	pro	své	výjimečné	
vlastnosti,	a	to	změny	image	a	relaxačního	prostředí.	Kontakt	603	220	
583,	facebook	hair	studio	Iveta.	Najdete	nás	nedaleko	ZŠ	Pastviny,	Brno	
–	Komín.	Těšíme	se	na	Vás!
Pronajmu	byt	1+1	s	lodžií	v	Adamově	na	Ptačině.	Ihned	k	nastěhování.	
K	dispozici	lednička	a	pračka.	Nájem	dohodou.	Kontakt	777	610	552.	
TESAŘSKÉ,	 POKRÝVAČSKÉ	 A	 KLEMPÍŘSKÉ	 PRÁCE	 –	 nabízíme	 §	 kom-
pletní	rekonstrukce	§	oprava	oplechování	§	montáž	parapetů	§	oprava	
komínu	§	 výroba	 altánů	§	 dřevěné	 terasy.	 Kontakt	 Jiří	 Barták,	 Babice	
nad	Svitavou	38,	tel.	č.	774	417	815,	www.strechybartak.wbs.cz	.
Hledám	 pronájem	 garáže	 na	 motorku	 na	 Ptačině,	 nejlépe	 na	 ulici	
P.	Jilemnického,	tel.	č.	604	413	212.
PŮJČKY	–	RYCHLE	A	FÉROVÉ	JEDNÁNÍ,	BEZ	POPLATKŮ,		
VOLEJTE:	608	735	876.	
Hledám	pečovatelku	pro	paní	s	roztroušenou	sklerózou	na	odpoled-
ní	směny	a	víkendy	v	Adamově.	Domluva	na	tel.	č.	732	161	635.





















