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ADAMOVSKÝ 
ZPRAVODAJ

Elán při úklidu města určitě nechyběl

Příjemný podvečer jsme mohli prožít ve společnosti oblíbeného 
spisovatele historických románů Vlastimila Vondrušky

Vážnou hudbu, popové a muzikálové písně slyšeli návštěvníci 
koncertu Daniela Hůlky v adamovském kostele 22. dubna 2014

Hodinka otázek a odpovědí s režisérem Jiřím Menzelem



KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014

Duben 2.4. a 9.4. X. ročník vybíjená - ml. žákyně, st. žákyně ZŠ a MŠ Adamov

3.4. Brigáda „Za Adamov čistější“ Komise PZMA a MA21

5.4. Otvírání studánek - Konšelova studánka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace, grafika MKS

13.4. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Letovice (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

17.4. Koncert skupiny Poutníci MKS

21.4. Velikonoční Křetínka TJ SPARTAK - oddíl turistiky

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

Duben 26.4. - 13:00 2. sokolská akademie TJ Sokol Adamov

26.4. Turnaj mládeže pro veřejnost TJ SPARTAK - oddíl st. tenisu

27.4. - 16:00 Fotbal - Muži - FK Adamov-Lysice (sponzor utkání Restaurace U baťáka) FK Adamov

30.4. Pálení čarodějnic na hřišti u ZŠ Ronovská MKM

Úklid Moravského krasu – určené trasy ZŠ a MŠ Adamov, CHKO

Květen 1.5. Setkání u Máchova pomníku TJ SPARTAK - oddíl turistiky

3.5. Oblastní kolo vědomostní soutěže „Zlatá včela“ ZOČSV Adamov

8.5. Jaro v Arboretu TJ SPARTAK - oddíl turistiky

8.5. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Ostrov (sponzor utkání Slunečnice-Z. Němcová) FK Adamov

11.5. - 20.5. Zdeněk Fuksa - grafika MKS

14.5. Tenisový turnaj jednotlivců seniorů TJ SPARTAK - tenisový oddíl

17.5. Přebor Jihomoravské oblasti v OB na krátké trati, Olomučany TJ SPARTAK - oddíl OB

17.5. Sokolský country bál TJ Sokol Adamov

18.5. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Knínice (sponzor utkání Restaurace Větrník) FK Adamov

22.5. Sportovní odpoledne při příležitosti Dne bez tabáku na hřišti P. Jilemnického MKM
Komise PZMA a MA21

23.5. - 18:00 Noc kostelů Farnost Adamov

24.5. Turnaj v nohejbale mix TJ Sokol Adamov

29.5. Školní akademie ZŠ a MŠ Adamov

31.5. Soutěž v rybolovu u splavu v rámci dětských dnů MO MRS

31.5. Dětský den na Sklaďáku MO MRS

Oslava Svátku matek - kulturní program pro maminky a babičky z Adamova MKS

Červen 1.6. Dětský den na hale TJ Sokol Adamov

1.6. Amatérský turnaj - stolní tenis TJ Sokol Adamov

1.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Vísky (sponzor utkání NOVA V. Uhlíř) FK Adamov

2.6. Den dětí, pohádkový les a hřiště ZŠ a MŠ Adamov

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

Zahájení kampaně „Cesty k adamovským studánkám“ Komise PZMA a MA21

6.6. DEN DĚTÍ (Tenisové hry dětí a mládeže) TJ SPARTAK - tenisový oddíl

6.6. Pohádková cesta za pokladem – hřiště u ZŠ Ronovská MKM

7.6. Florbalový turnaj žáci TJ Sokol Adamov

14.6. - 16:30 Fotbal - Muži - FK Adamov-Lažany (sponzor utkání J.Němec,předseda FK) FK Adamov

14.6. Tenisový turnaj jednotlivců - OPEN TJ SPARTAK - tenisový oddíl

19.6. Slavnostní předávání pamětních listů spojené s udělováním čestného občanství Město Adamov

20.6. Školní akademie ZŠ Ronovská ZŠ a MŠ Adamov

20.6. - 21.6. Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ Adamov

21.6. Do Adamova parním vlakem České dráhy, Město Adamov

21.6. Střípky z historie Adamova - výstava MKS, Město Adamov

21.6. Koncertní vystoupení souboru Spirituál Kvintet MKS

22.6. Sportovní dny FK Adamov, fotbalové utkání Adamov vs. Menšíkova „11“ FK Adamov

27.6. Dětský den na hřišti Jilemnického - rozloučení se školním rokem MKM

28.6. Pramen Svitavy TJ SPARTAK - oddíl turistiky

28.6. - 13:00 Uzavřený turnaj v Rapid šachu pro adamovskou veřejnost v restauraci Hradní TJ SPARTAK - šachový oddíl

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
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.
Červeně zvýrazněné akce budou na základě žádostí organizací, klubů, spolků a jednotlivců pořádány

za finanční podpory města Adamova v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova na město.
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Poděkování nenechavcům „za příkladnou práci“ při zvelebování vzhledu našeho města

... a to vše kvůli 70 Kč.                                                                                                                                             Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
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Tisková zpráva: 
Revitalizace přístupové komunikace ke kulturní památce – kostel sv. Barbory v Adamově 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01413 
Poskytovatel dotace:  Regionální operační program Jihovýchod 
 
Rada města Adamova své 62. schůzi konané dne 
14.4.2014 vzala na vědomí Zprávu o posouzení a 
hodnocení nabídek ze dne 20.1.2014 na 
stavební práce s názvem „Revitalizace 
prostranství kolem kostela sv. Barbory v 
Adamově“ projektu č. CZ.1.11/2.1.00/28.01413, 
schválila nejvýhodnější nabídku a smlouvu o dílo 
na stavební práce od společnosti EKOTERM CZ 
s.r.o., IČ: 25307002, Pražská 870, 679 61 
Letovice. 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Z jednání Rady města Adamova

Na 80. schůzi Rady města Adamova, kona-
né dne 17. 3. 2014, byli radní seznámeni s aktu-
álním stavem plnění úkolů, přehledem pohledá-
vek a probíhajících investičních akcích.

Radou byl vzat na vědomí zápis z 36. zase-
dání Kulturně informační komise, zápis z 10. 
schůze Komise MHD a zápis z 32. zasedání ko-
mise Projektu Zdravé město Adamov a místní 
Agendy 21.

Následovalo schválení smlouvy o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu od fy E.ON 
Distribuce týkající se přeložky venkovního vede-
ní kabeláže do zemního vedení na pozemcích 
parc. č. 391, č. 464 a č. 239/2 v k.ú. Adamov, které 
jsou v majetku města.

Stejně jako smlouva o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu s Mgr. Jiřím Papi-
žem, která spočívala v právu uložení el. kabelu 
na pozemku parc. č. 458/94 a kanalizační pří-
pojky na pozemku parc. č. 458/35, vše v majet-
ku města.

Předložen a schválen byl i Dodatek č. 12 k po-
jistné smlouvě č. 15 036 03 241 na pojištění ma-
jetku a odpovědnosti za škodu, kterým se dopo-
jistil majetek nového varovného protipovodňo-
vého systému. 

V další části jednání Rada schválila smlouvy 
o dílo na realizaci zhotovení publikace „ADA-
MOV“ se společností MIKADAPRESS s.r.o.

Stejně jako každý rok pokračuje spolupráce 
města se společenstvími vlastníků, kteří jsou za-
pojeni do údržby zeleně a chodníků v okolí by-
tových domů na pozemcích ve vlastnictví Města 
Adamova, případně chodníků a kontejnerových 
stání. Celkem je v souladu se schváleným roz-
počtem přerozděleno 183.104,- Kč mezi 16 spo-
lečenství.

Poskytnuta byla dotace na základě žádosti 
od Kynologického klubu Adamov, o poskytnutí 
finanční dotace na zakoupení překážek, a to ve 
výši 5.000,- Kč.

Na základě dohody k uvolnění jednoho dvou-
pokojového bytu č. 27 ve 3. nadpodlaží DPS Ko-
menského 1 a aktuálního seznamu žádostí o byt 
v DPS, byly posuzovány 3 žádosti s řádně vypl-
něnými a odevzdanými aktualizacemi. Byt byl 
přidělen dle výsledku sestavování pořadí pra-
covní skupinou ze dne 4. 3. 2014 a souhlasného 
stanoviska Městského úřadu Blansko.

Projednán byl, a to bez přítomnosti starosty 
města z důvodu podjatosti, Dodatek č. 2 k Ser-
visní smlouvě ze dne 31. 7. 2007 uzavřené se 
společností ABLE agency, s.r.o. v návaznosti na 
vypovězení smlouvy o poskytování telekomuni-
kačních služeb uzavřené se společností Telefóni-
ca Czech Republic, a.s. Na základě vypovězené 
smlouvy je provozována nouzová telefonní lin-
ka ve výtahu v domě s pečovatelskou službou 

v Adamově. Radě byl předložen dodatek umož-
ňující provoz bez jakýchkoliv paušálních poplat-
ků za provoz pevné linky. Roční úspora činí cca 
7.000,- Kč.

Předložena a schválena byla Dohoda o ukon-
čení Smlouvy o výpůjčce se společností ADA-
VAK, s.r.o. ke dni 30. 4. 2014 na nebytové prosto-
ry MKS a restaurace. 

Schválen byl rovněž vzor smlouvy o nájmu 
nemovitosti – zahrádky. V případě změny výše 
nájemného, jenž vychází z Ceníku nájemného 
pozemků, již nebudou uzavírány dodatky ke 
smlouvám, ale z úsporných důvodu se vyhotoví 
pouze nové přílohy.

Radě města byl předložen a následně i schvá-
len návrh na výpověď dvou nájemních smluv na 
pronájem zahrádek nacházejících se na části 
parc. č. 425 v k.ú. a obci Adamov (lokalita „u te-
nisových kurtů“) z důvodu neakceptování navý-
šení nájemného od 1. 1. 2014 z původní sazby 
2 Kč/m2 na 3,50 Kč/m2. 

Rozhodnutím Rady byli vyřazeni uchazeči 
v pořadníku na městské byty, neboť důvod zařa-
zení žadatelů do pořadí již pominul (žadatelé se 
buďto stali nájemci bytu nebo na vlastní žádost 
o vyřazení požádali).

Rada vzala na vědomí: Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 10. 3. 2014 v rám-
ci akce „Zajištění systému nakládání s komunál-
ním odpadem ve městě Adamově“; vzala na vě-
domí Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne 
14. 3. 2014 – společnost A.S.A., spol. s r.o.; roz-
hodla o výběru nejvýhodnější nabídky a o při-
dělení zakázky vítěznému uchazeči - společnosti 

van Gansewinkel, a.s. a schválila Smlouvu o za-
bezpečení sběru, svozu, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů pro Město Adamov se 
společností van Gansewinkel, a.s., U Vlečky 592, 
664 42  Modřice.

V souladu s výsledkem jednání zástup-
ců města a společnosti ADAVAK, s.r.o., ze dne 
13. 1. 2014 byl předložen návrh koncepce další-
ho využití areálu koupaliště v Adamově. Na zá-
kladě provedeného průzkumu stavu koupaliště 
a poptávky na opravu koupaliště odbor SMM 
navrhl provést dílčí opravy koupaliště v mezích 
schváleného rozpočtu a v letní sezóně 2014 po-
kračovat v užívání areálu.

Schváleny byly rovněž: Příkazní smlouva 
– zjednodušené podlimitní zadávací řízení ve-
řejné zakázka „K 00080 – vybavení učeben“a Pří-
kazní smlouva – zjednodušené podlimitní zadá-
vací řízení veřejné zakázky „K 00081 – Dodávka 
hracích prvků“, a to v souvislosti s projektem č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01498 „Komplexní rozvoj škol-
ství v Adamově“. V obou případech se jedná o pro-
cesní administraci celého výběrového řízení.

Příkladem a dílčí součástí administrace je 
následně schválená Výzva k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku pod označením 
K 00068 – „Dodávka IT vybavení“ zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení a dle zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se ustano-
ví pětičlenná hodnotící komise včetně jejich ná-
hradníků. Komise je určena k plnění funkce komi-
se pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení 
kvalifikace dodavatelů, kteří podali nabídku.

Bc. Roman Pilát, MBA 
starosta města Adamova
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ZPRÁVY 
Z MATRIKY

V sobotu dne 22. března 201� proběhlo na 
městském úřadě vítání občánků. 
Do života byly přivítány tyto děti:
 11. 9. 2013 Ondřej Poliak, Smetanovo nám. 2
 19. 9. 2013 Libor Pliska, Sadová 19
 29. 9. 2013 Valérie Kouřilová, Sadová 23
 29. 9. 2013 Adam Gálik, Tererova 8
 29. 9. 2013 Gita Gáliková, Tererova 8
 17. 10. 2013 Isabell Pánková, Sadová 20
 23. 10. 2013 Kateřina Pokorná, Družstevní 5
 15. 11. 2013 Šimon Fadrný, Opletalova 36
 15. 11. 2013 Matěj Fadrný, Opletalova 36
 27. 11. 2013 Jiří Dobeš, Sadová 17
 29. 12. 2013 Terezie Urbáni, Komenského 19
 17. 1. 2014 Štěpán Plaček, Neumannova 4
 19. 1. 2014 Helena Růžičková,  

Petra Jilemnického 27 

Blahopřejeme
 1. 4. 2014 Božena Čípková, 87 roků, 

Petra Jilemnického 4
 1. 4. 2014 Jiří Korabečný, 82 roky, 

Komenského 21
 3. 4. 2014 Jiřina Karpíšková, 75 roků, 

Opletalova 46 
 12. 4. 2014 Josefa Marešová, 80 roků, 

Osvobození 13
 15. 4. 2014 Ing. Miroslava Kejíková, 85 roků, 

Osvobození 27
 16. 4. 2014 Ilona Buchtová, 84 roky, 

Opletalova 38
 17. 4. 2014 Rudolf Kuba, 70 roků, Sadová 19
 20. 4. 2014 Julie Klaibová, 83 roky, Tererova 4
 22. 4. 2014 Marie Bezděková, 90 roků, 

Opletalova 30
 22. 4. 2014 Jarmila Augustová, 86 roků, 

Bezručova 12
 23. 4. 2014 Kateřina Skoupá, 81 rok, 

Komenského 1
 23. 4. 2014 Věra Peříková, 75 roků, 

Komenského 15
 26. 4. 2014 Jaroslava Kocourková, 70 roků, 

Opletalova 29
 27. 4. 2014 Jarmila Lachmanová, 84 roky, 

Komenského 11
 28. 4. 2014 Růžena Bambušková, 88 roků, 

Dvořákova 5
 28. 4. 2014 Zdeněk Tomášek, 75 roků, 

Komenského 19

Úmrtí
 22. 3. 2014 Jarmila Pokorná, roč. 1934, 

Komenského 25
 11. 4. 2014 Marie Svítilová, roč. 1921, 

Blansko
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AKCE NA KVĚTEN:
Pátek 9. 5. 2014

TURNAJ V KULEČNÍKU
pro děti a mládež od 12 let, soutěžíme 

o sladké odměny. Začátek v 16:00 
hodin.

Čtvrtek 15. 5. 2014
DEN RODIN-VÝTVARNÁ DÍLNA 

pro rodiče s dětmi
Společné tvoření rodičů a dětí 

v prostorách MKM od 15:00 hodin.

Čtvrtek 22. 5. 2014
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Ve spolupráci s komisí PZMA a MA 21 
se uskuteční u příležitosti Dne bez 
tabáku Turnaj ve vybíjené na hřišti 

P. Jilemnického pro všechny věkové 
kategorie.

Od 16:00 hodin, bližší informace se 
dozvíte z plakátů. 

POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM
– změna termínu �0. �. 201� zrušeno 

– přeloženo na 6. 6. 201�







INFORMACE ZE SVODKY UDÁLOSTÍ 
MĚSTSKÉ POLICIE ADAMOV

Vybrané události z března 2014 konkrétně:
Hlučící mládež převracející kontejnery na 

odpad spatřila recepční hotelu Pod Horkou, 
která neváhala kontaktovat strážníky. Tito se 
na místo dostavili a výtržníky dohledali o pár 
ulic dále. Ze začátku se snažili zapírat, ale 
vzhledem k jasným důkazům jim to nepo-
mohlo. Všechny kontejnery museli vrátit na 
svá místa a vysypané odpadky uklidit. Jelikož 
došlo i k poškození zaparkovaných vozidel, 
musejí dále počítat s pokutou a náhradou 
škody, která jim bude uložena při projedná-
ní u správního orgánu pro projednávání pře-
stupků MěÚ Adamov.

Strážníkům bylo oznámeno, že na ulici 
Mírová se na kraji komunikace nachází muž 
a volá o pomoc. Strážníci se ihned vydali 
oznámení prověřit a nalezli ležícího podchla-
zeného muže, který si stěžoval, že necítí dolní 
část těla. Strážníci informovali ZZS, poskytli 
první pomoc a vyčkali do příjezdu sanitního 
vozu, který muže převezl k odbornému vy-
šetření. Jelikož bylo možné, že si své zranění 
nezpůsobil sám, dostavila se na místo i hlíd-
ka OO PČR Blansko.

Výkon služby strážníků přerušilo oznáme-
ní o muži stojícím v okně šestého patra pane-
lového domu na ul. P. Jilemnického. Zřejmě 
chtěl vyskočit ven. Strážníci proto neváhali 
a po příjezdu na místo začali s mužem komu-
nikovat. Byli úspěšní, muž dal na jejich slova 
a vrátil se zpět do bezpečí pokoje. Poté muže 
předali přijíždějící ZZS, která zajistila jeho 
ošetření a následnou hospitalizaci.

Zraněný muž ležící u prodejny potravin na 
Smetanově náměstí. Tak znělo další oznáme-
ní, které strážníci přijali na služební telefon. 
Na místě byl poté spatřen muž, který zjevně 
pod vlivem alkoholu nezvládnul chůzi po 
schodech, zavrávoral a při vší smůle narazil 
hlavou do kovové konstrukce poutače, kte-
rý mu způsobil tržnou ránu na hlavě. Stráž-
ník zkontroloval zdravotní stav muže, poskytl 
první pomoc v součinnosti s vedoucí potra-
vin a na místo přivolal ZZS, která muže pře-
vezla k ošetření. 

Velkou dávku odhodlání a odvahy musel 
prokázat zasahující strážník, kterému byl na-
hlášen zraněný pes ležící v kolejišti směrem 
na Blansko. Strážník tak musel dávat pozor 
nejen na to, aby ho zraněný pes nepokousal, 
ale zejména, aby on sám nebyl sražený pro-
jíždějícím vlakem. Nebezpečná situace však 
dobře dopadla, strážník psa z kolejiště vytáh-
nul a převezl k ošetření na Fakultu veterinár-
ního lékařství v Brně. Pejsek měl bohužel po-
hmožděnou nohu. Druhý den si ošetřeného 











psa vyzvedli strážníci a převezli ho do útulku 
pro opuštěná a toulavá zvířata v Blansku. Do-
volím si tvrdit, že pejska někdo vyhodil a ne-
má v plánu se o něj přihlásit. Snad se mu po-
daří najít nový domov.

Jako již každoročně uspořádala MP Ada-
mov exkurzi pro Základní školu speciální 
Blansko. Strážníci přivítali celkem 9 žáků 
s potřebným doprovodem, kteří do Adamo-
va přijeli vlakem. Cílem exkurze bylo přiblížit 
žákům činnost strážníků a seznámit je s vý-
zbrojí, výstrojí i služebním vozidlem. Myslím, 
že jsme si všichni dopoledne naplněné prak-
tickými ukázkami užili a těšíme se na další se-
tkání, která těmto dětem zpříjemňují jejich 
těžké životní osudy.

Mgr. Červený Vítězslav 
vedoucí strážník MP Adamov



Městský klub 
mládeže Adamov 
Družstevní 1, Adamov 

www.adamov.cz,  
e-mail:  

mkm@adamov.cz 

Soutěž má své výherkyně
Ve čtvrtek 20. března proběhla na adamov-

ské radnici schůzka výherkyň soutěže „Ada-
mov v číslech, datech, zajímavostech“ - paní 
Oly Hloušové a Jarky Slavíkové se starostou 
města Bc. Romanem Pilátem. 

Povídání o městě, životě v něm a plánech 
adamovské radnice u kávy a malé svačiny 
bylo pro obě strany velice příjemné. Na závěr 
schůzky se obě výher-
kyně mohly seznámit 
s jednotlivými odbo-
ry MěÚ, nahlédnout 
do obřadní síně (kde 
se paní Slavíková před 
řádkou let vdávala) 
a od vedoucí odboru 
sociálních věcí Bc. Dob-
ry Moserové se dozvě-
děly, jak se město sta-
rá o seniory, o nabídce 

pečovatelské služby a možnosti ubytování 
v místním domě s pečovatelskou službou.

Děkujeme panu starostovi za milé přije-
tí a čas, který nám věnoval, Dobře Moserové, 
Lence Malákové, Vratislavě Chlupové a tajem-
nici MěÚ Vlastě Kubenové za možnost navští-
vit pracoviště odborů, v jejichž čele stojí. 

Za organizátora akce – Jitka Králíčková
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ZA ADAMOV ČISTĚJŠÍ

Dle plánů komise bychom měli v kampani 
„Tříděním vyděláváme“ v tomto roce zejmé-
na informovat občany Adamova, jak si vede-
me v soutěži ve třídění odpadů mezi obcemi 
Jihomoravského kraje. Připomínáme, že sou-
těž vypisuje a vyhodnocuje firma EKO-KOM, 
že soutěžní doba je jeden rok a že začíná mě-
sícem říjnem. V prosinci minulého roku byly 
zveřejněny výsledky posledního ročníku. Mezi 
73 obcemi s počtem obyvatel v rozsahu 2 až 
10 tisíc obyvatel obsadilo naše město 32. mís-
to. Získané body představovaly 57 % bodů 
prvního v této kategorii. Celkem dobře jsme si 
vedli ve sběru papíru, kde jsme skončili na 19. 
místě, zato ve sběru plastů a skla to byla až 62. 
resp. 63. pozice. 

V návaznosti na tato horší dílčí umístě-
ní je dobré analyzovat přínos bodů, které by 

šeností z předchozích let, poměrně kvalitně 
a srovnatelně pokrývala jednotlivé druhy tří-
děného odpadu i systém jeho sběru v obcích. 
Jak se ale ukazuje, tak jsou zřejmě zvýhodně-
né ty obce, kde se produkuje odpad ve velkém 
ve firmách. Také by bylo žádoucí pravidla do-
plnit o sledování poměru tříděného a směsné-
ho odpadu, který by měl mít narůstající ten-
denci a to z důvodu, že cílem soutěže nemůže 
být navyšování množství odpadu, ale jedině 
jeho co nejvyšší separace.

Komise PZMA a MA 21

Kampaň za zvýšení podílu tříděného odpadu
město mělo získat v posledním čtvrtletí loň-
ského roku za sesbíraný plast během soutě-
že tříd adamovských škol. Těch zhruba 1 800 
kg plastů shromážděných za loňský listopad 
představuje dle pravidel soutěže asi 36 bodů. 
Město mělo v předchozích čtvrtletích měsíční 
průměr jen asi 17 bodů. Protože se v soutěži 
tříd nesbíraly ty nejrozšířenější odpady z plas-
tu, kterými jsou láhve na nápoje, dá se očeká-
vat, že městu tak přibude v soutěži obcí dal-
ších přibližně 30 bodů. Jenže jak ukazují cel-
kové výsledky, i tento příspěvek příliš umístění 
města nevylepší, protože nejlépe hodnocené 
obce vykazují trojnásobek našich současných 
bodů. Toho ale podle našeho soudu nelze do-
sáhnout tříděním odpadů domácností a jak to 
tak vypadá, tak na těchto pozoruhodných vý-
sledcích budou mít zřejmě výrazný podíl fir-
my, které pracují s plasty a mají v těchto ob-
cích sídlo (např. Čejkovice, Prušánky).

Na stránkách soutěže je momentálně vy-
věšeno sdělení, že její vyhodnocení proběh-
ne v tomto soutěžním období s upravenými 
pravidly. Ta loňská, sestavená na základě zku-

Děkujeme tímto všem občanům Adamo-
va, především sportovcům z řad různých tě-
lovýchovných klubů a jednot, návštěvníkům 
Městského klubu mládeže a rodičům s dět-
mi za účast na brigádě v rámci kampaně Den 
země, která se uskutečnila dne 3. 4. 2014. Na 
brigádu ze tří stanovišť vyrazilo kolem stov-
ky lidí a vysbíraly se desítky pytlů plastových 
a skleněných lahví, papírů, igelitů, gumy 
i polystyrenu, které zanechali návštěvníci 
zejména v lesních plochách pod garážemi 

i obytnými domy na pozemcích, které již ne-
vlastní město a kde neuklízí vlastními silami.

Ještě jednou těm, kterým není okolí naše-
ho bydliště lhostejné, děkujeme!!!

Jménem organizátorů  
Jiří Němec, předseda Sportovní komise  

a RNDr. Karel Truhlář,  
předseda Komise PZMA a MA21. 
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Program na měsíc květen
čtvrtek 1. 5.  Státní svátek – ZAVŘENO
pátek 2. 5.  Bowling Blansko
pondělí 5. 5.  Hřiště
úterý 6. 5.  Výroba přáníček ke Dni matek 
čtvrtek 8. 5.  Státní svátek – ZAVŘENO
pátek 9. 5.  Diskotéka
pondělí 12. 5.  Hřiště
úterý 13. 5.  Posilovna zdarma od 15:00 do 19:00 h
čtvrtek 14. 5.  Promítání filmu (o film se bude losovat)
pondělí 19. 5.  Hřiště
úterý 20. 5.  Posilovna zdarma od 15:00 do 19:00 h
středa 21. 5.  Pokerový turnaj
čtvrtek 22. 5.  Promítání filmu (opět losování)
pátek 23. 5.  Opékání špekáčků
sobota 24. 5.  Bambiriáda (zámecký park Blansko)
pondělí 26. 5.  Hřiště
úterý 27. 5.  Posilovna zdarma od 15:00 do 19:00 h
čtvrtek 29. 5.  Promítání filmu (opět losování)
pátek 30. 5.  Výlet na Alexandrovu rozhlednu

MATEMATICKÝ 
KLOKAN 2014

Chcete vědět, kteří žáci na naší škole jsou 
nejlepší v matematice? Třeba vám to prozra-
dí výsledky soutěže Matematický klokan, kte-
rá se konala 21. března 2014. Žáci soutěžili ve 
čtyřech kategoriích. 

Kat. KADET (8. a 9. roč.)  
– zúčastnilo se 36 žáků
1. Korčák Michal  (9.A) 66 b.
2.  Harantová Ladislava  (9.A) 61 b.
3. Buš Michal (8.A) 45 b.

Kat. BENJAMÍN (6. a 7. roč.)  
– zúčastnilo se 30 žáků
1. Smolíková Eliška (7.A) 72 b.
2.  Šmerek Čeněk (7.A) 65 b.
3. Boček Antonín (7.A) 63 b.

Kat. KLOKÁNEK (4. a 5. roč.)  
– zúčastnilo se 51 žáků
1.-2. Hloušek Martin  (4.A) 106 b.
 Madziová Dominika  (5.A) 106 b.
3. Kolářová Iva (5.A) 99 b.

Kat. CVRČEK (2. a 3. roč.)  
– zúčastnilo se 60 žáků
1. Kazdová Natálie  (3.A) 68 b.
2. Kratochvíla Jan  (3.A) 67 b.
3. Madziová Klára (3.A) 65 b.

Stanislav Tůma,  
vedoucí předmětové komise matematiky

XIII. ročník recitační přehlídky v Adamově
19. března 2014 se sešlo v naší Základní 

škole na Komenského ulici téměř šedesát 
recitátorů z deseti základních škol regio-
nu. Letošní třináctý ročník oblastní pře-
hlídky v uměleckém přednesu se konal 
v krásném jarním dopoledni, i když pod-
le kalendáře byla ještě zima. Třináctka se 
tentokrát ukázala jako šťastné číslo.

Soutěžní porota se letos skládala ze 
zástupců všech zúčastněných škol. Před-

sedkyní poroty byla Bc. Barbora Špatná 
ze SVČ Brno, která se svými kolegy připra-
vuje dubnovou krajskou přehlídku Dětská 
scéna 2014. Hlavním úkolem poroty bylo 
povzbudit recitátory a odměnit je za sna-
hu o prožití uměleckého textu a jeho in-
terpretaci.

Vavříny vítězství si však mohli odnést 
jen ti nejlepší v každé kategorii. Jsme rádi, 
že mezi nimi byli i žáci naší školy: Filip Ne-

zval z �. B, který skončil na 2. místě ve II. 
kategorii, a Dominika  Martochová  z  9. 
A, která obsadila 3. místo ve IV. katego-
rii. Jsme rádi, že svým medailovým umís-
těním přispěli k reprezentaci naší školy 
právě v roce padesátého výročí povýšení 
Adamova na město. 

Dalimila Hodaňová
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Pozvánka na výstavu  
ZDENĚK FUKSA – krajiny a města Evropy – grafiky 
 – Výhon u Židlochovic – tempery

Městské kulturní středisko – Historicko-vlastivědný kroužek předsta-
ví ve výstavní síni Společenského centra MKS práce brněnského výtvar-
níka Zdeňka Fuksy. Slavnostní vernisáž se uskuteční v neděli 11. května 
v 15:00 hodin. Výstavu uvede Dr. Nina Dvořáková, v hudební části vystou-
pí Věra Bakalová – zpěv a František Kratochvíl – klavír. Výstavu můžete na-
vštívit do 20. května, a to v pondělí – pátek od 14:00 do 17:00 hodin, v ne-
děli 14:30–17:00 hodin.

Zdeněk Fuksa (*1922) vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně 
a Masarykovu univerzitu v Brně (u prof. E. Miléna). Po studiích patnáct let 
vyučoval na střední uměleckoprůmyslové škole – obor volná a užitá grafika 
a písmo. Poté působil jako propagační pracovník v brněnské Grafii.

Zdeněk Fuksa má za sebou přes padesát autorských a téměř čtyři desít-
ky skupinových výstav doma i v cizině. Na této výstavě umělec představuje 
výběr prací ze svého zralého období posledních desetiletí, kdy jeho indivi-
duální snažení vykrystalizovalo v grafických a malířských realizacích, které 
umožňují poukázat na základní charakteristické rysy jeho tvůrčího profilu. 

Jedna z dominantních kapitol grafického díla Zdeňka Fuksy vděčí auto-
rovu okouzlení přímořskou krajinou francouzské Bretaně, kam se opako-
vaně navracel. Když to nebylo možné jinak, tedy ve vzpomínkách, jejichž 
clonou pak transpono val konkrétní zážitky, aby tak dospěl k jejich výtvar-
nému zobecnění. Jeho barevné akvatinty nelze totiž považovat za pouhou 
deskripci atraktivních přímořských lokalit, ať už nesou proslavená jména 
jako je St. Málo, Carnac, Camaret, MontSt. Michel, nebo ať zobrazují zdejší 
kalvárii, lodě v přístavu, rybářskou ves, skály u moře popřípadě motivy ve-
skrze profánní. Fuksa se ve svých grafických listech vyznává z obdivu, jejž 
trefně vyjádřil názvem jednoho z listů: APOTEOZA BRETANĚ. V zobrazených 
bretaňských památkách jako by se chtěl dobrat ozvěny dávných mýtů. 
K cyklu temperových maleb autor uvádí:
„Výhon u Židlochovic je milá zvlněná krajina v blízkém okolí Blučiny 
a Židlochovic, krajina ovocných sadů meruněk, švestek, vlašských oře-

chů a vinohradů. Na vrcholu jednoho jižního svahu jsme měli zahradní 
domek, odkud byl krásný výhled přes Rajhrad až k Brnu.

Prostředí naší bývalé zahrady, která na mě působila v mnohých promě-
nách ročních dob, práce i odpočinku a kterou jsem si oblíbil, mne nakonec 
inspirovala k vytvoření malířského cyklu.“

O tom všem se můžete přesvědčit na naší květnové výstavě.
JB

Zdeněk Fuksa – Výhon u Židlochovic

Zdeněk Fuksa – Lannion z cyklu Bretaň

Zdeněk Fuksa – Krajiny a města Evropy
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Městské kulturní středisko Adamov 
Opletalova 22, 6�9 0�  Adamov 

MKS – kulturní středisko, HVK, KD I a KD III, č.t. �16 ��6 �90 záznamník, 60� �1� 10�, e-mail mks@mks-adamov.cz 
MKS – knihovna, č.t. �16 ��6 �1�, e-mail knihovna@mks-adamov.cz

POSEZENÍ U VÍNEČKA 
        S JOŽKOU 
              ŠMUKAŘEM
5. května 2014 v 18 hodin v salonku MKS
Hostem našeho dalšího setkání se 
zajímavými lidmi bude tentokrát 
folklorní zpěvák, moderátor 
a hudebník – Jožka Šmukař. 

Vyprávět bude o své profesní dráze, zálibách, koníččích, ale i rodině a přátelích. 
A vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá...
Vstupné: �� Kč

KVĚTEN 20147

6. května 2014 
zájezd do Městského divadla Brno 
zač. v 19:00 hodin
představení  
PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

Prazvláštní detektivka současného britské-
ho autora Marka Haddona spojuje napětí, 
laskavý humor i silný příběh o hledání 
vlastních kořenů a o těžkosti lásky k po-
stiženému dítěti tak dovedně, že byl za 
ni její autor oceněn v roce 2003 prestižní 
Whitbreadovou cenou za nejlepší britskou 
knihu roku. V loňském roce ji zdramatizo-
val pro londýnské Národní divadlo Had-
donův přítel, renomovaný britský drama-
tik Simon Stephens, a to s výjimečným 
diváckým i kritickým ohlasem. Pouhý rok 
po londýnské premiéře můžete zhlédnout 
tento nevšední příběh i vy! V hlavní roli 
Vojtěch Blahuta, člen hereckého soubo-
ru MDB.
Cena zájezdu pro dospělé �60 Kč, pro 
studenty a seniory 290 Kč.



MKS Adamov 
vás zve k letošnímu prvnímu 

výletu do okolí Adamova, v rámci 
kterého navštívíme známá místa 
poblíž a připomeneme si výročí, 

které v letošním roce slavíme.

Průvodcem nám bude  
opět Ing. Jiří Truhlář, co nejblíže 

k jednotlivým cílům výletu se 
budeme přesouvat autobusem, 

navštívíme studánky v okolí, 
Máchův památník a samozřejmě 

i rozhlednu Alexandrovku. 
Oběd je zajištěn  

(guláš – polní kuchyně).
Přihlášky do �. května včetně.

10. května 2014  
sál MKS Adamov v 16:00 hodin
„SOBOTNÍ SETKÁNÍ 
S POHÁDKOU“ – LOUTKOHRANÍ
Účinkují: Marcela Renátová, Kateřina 
Rakovčíková 
Představení seznamuje děti hravou for-
mou s loutkovým divadlem a různými 
typy loutek – od „bramborových“, přes 
maňásky a plošné loutky až k marionetám 
a javajce (spodová loutka). Každá z loutek 
má svůj příběh, písničku nebo minipo-
hádku. Děti si s loutkami zazpívají, zkusí je 
animovat, (například chůze s marionetou 



– loutka, která má nohy), a tak se zároveň 
pobaví i dozvědí něco o tom, jak se lout-
kové divadlo vlastně dělá.
Vstupné: �� Kč

11. května 2014  
Společenské centrum MKS Adamov 
Vernisáž výstavy:  
ZDENĚK FUKSA - GRAFIKA
Výstavu uvede Dr. Nina Dvořáková. V kul-
turním programu vystoupí Věra Bakalová 
(zpěv) a František Kratochvíl (klavír).
Výstava je přístupná v pracovní dny v do-
bě od 14 do 17 hodin, v neděli pak od 
14:30 do 17 hodin. Návštěvu v jiném čase 
lze předem dohodnout na čísle telefonu 
607 518 104. 
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11. května 2014 
sál MKS Adamov v 16:00 hodin 
SETKÁNÍ MAMINEK A BABIČEK 
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY 
„SVÁTKU MATEK“ 
Pořad: PRÁZDNOU KA/P/SU 
MÁM...  
V programu vystoupí Komorní divadlo 
Brno známé z loňského vystoupení s názvem Hašlerky.
Vstup volný.
V. Zástěrová – R. Sasínek – S. Riedlová – I. Rusinko 

20. května 2014 
salonek MKS v 17:30 hodin 
Přednáška na téma:  
ZDRAVÁ DUTINA ÚSTNÍ – 
POZITIVNÍ FAKTOR ÚSPĚŠNÉHO 
STÁRNUTÍ
Přednáší:  
prof. MUDr. Hana Matějovská – Kubešová   
Zdravé zuby a dutina ústní snižují riziko výskytu kardiovaskulárních 
onemocnění, cukrovky nebo respiračních infekcí. Výskyt zubního 
kazu a paradentózy jsou v české populaci poměrně časté, napří-
klad různým stupněm zánětu dásní trpí podle údajů zdravotníků 
přes 90 procent Čechů starších 30 let...
Vstupné: 35 Kč





Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko 
spolu s Městským kulturním střediskem Adamov 

zvou na přednášku s besedou 

ČESKO A MONGOLSKO  
OČIMA MONGOLŮ

Přednáška se uskuteční v rámci projektu “Jak se žije cizincům“ 
Přednáší: paní Badamkhand Nyamsuren a pan Tsoodol Turmunkh 

Tlumočí: paní Altantuya Gungaa 

Středa 7. 5. 2014 od 17.30 hod,  
Městské kulturní středisko Adamov Opletalova 22 

Přednáška přiblíží nejen Mongolsko, ale zvláště pak to, jaké je 
to být cizincem v nové zemi. Občané Mongolska nám prozradí 
svůj životní příběh. Povypráví, jak se žije v Mongolsku, proč se 

rozhodli pro emigraci a jak se jim zde žije. 
Přednáška bude tlumočena do českého jazyka.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Na vernisáži výstavy Pavla Dvorského v kulturním programu
vystoupila adamovská kytaristka Eva Libichová.

Zajímavou přednášku si pro obyvatele města připravil adamovský
cestovatel a rybář Tomáš Rozsypal.

Vlastimil Vondruška ochotně podepisoval návštěvníkům besedy 
fotografie a svoje knihy.
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21. května 2014, zájezd
Návštěva družebního  
Klubu důchodců v BRATISLAVĚ
V loňském roce jsme slovenské přátele přivítali v Adamově, letos se 
vypravíme na návštěvu my do Bratislavy. Tradičně je pro dopolední 
čas zajišťován program a odpoledne bude patřit setkání s bratislav-
skými přáteli. 
Bližší informace při přihlášení. 

25. května 2014, zájezd
Zájezd do termálních lázní GYÖR
Győr, jedno z největších ma-
ďarských měst s krásným ba-
rokním centrem, se nachází 
přibližně 60 km jižně od Bra-
tislavy. Zdejší termální a zážit-
kové lázně byly otevřeny 
v říjnu roku 2003. Alkalická, 
hydrogen-uhličitanová, 63° C 
teplá voda s vyšším obsahem 
jodidu tryská z hloubky 2000 m. Lázně disponují 3 termálními a 5 
zážitkovými bazény; dále zde najdete 2 tobogány, zahradu saun, ja-
cuzzi, dětský bazén a hřiště a bezplatné parkoviště s kapacitou 500 
vozidel. Pravidelně se tu konají rozličné programy, několik restaura-
cí a barů nabízí kulinářské zážitky.
Z důvodu růstu cen za dopravu (vlivem dálničních poplatků) 
a zvýšení ceny vstupného je cena zájezdu 620 Kč.

28. května 2014, DPS Adamov v 9:00 hodin 
Akce: TATO BY SE VÁM MOHLA 
LÍBIT...
Opět za obyvateli DPS a ostatními 
zájemci z řad seniorů zavítáme s na-
bídkou knih z knihovny MKS Adamov 
a doplníme ji „společenským okénkem“, 
které nám připomene významná životní 
jubilea známých kulturních osobností. 
Vstup volný.

29. května 2014, sál MKS Adamov v 9:45 hodin 
DOPOLEDNE S POHÁDKOU:  
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
Účinkuje: Divadlo v batohu – p. Hauser
Veselá pohádková komedie vypráví příběh o tom, jak námořník 
Frantík putoval kolem světa, aby zachránil princeznu Aničku, 
unesenou piráty 
sedmi moří. Hola hó, 
plavčíci!
Loutkové činoherní 
představení s velkými 
marionetami 
a loutkami – paňáci 
je vhodné pro děti od 
3 roků.
Vstupné: �� Kč









Věci zhotovené z papíru si mohli zakoupit a nápady pro tvoření 
načerpat návštěvníci výstavy výrobků z dílny Jiřiny Vespalcové.

Film „Bella a Sebastián“ mohly zhlédnout děti i dospělí při návštěvě 
blanenského kina.

Salon adamovských fotografů představil oblíbeného koníčka 
mnoha návštěvníků vernisáže - fotografování. V kulturním 
programu vystoupila brněnská skupina Mošny, patronem výstavy 
se opět stal Jef Kratochvíl.
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Loučení s Morenou aneb Velikonoce

Velikonoce se pro mnohé z nás zúžily na 
velikonoční pondělí, o kterém chodí chlapci 
i chlapi s pomlázkami a dům od domu ko-
ledují pestrobarevná vajíčka. A tak abychom 
se s dětmi dozvěděli o Velikonocích něco 
více, nabídlo nám Ekocentrum Brno výuko-
vý program „Loučení s Morenou aneb Ve-
likonoce“. Program hravou formou přiblížil 
tradiční Velikonoce a zvyky, které jsou pro 
toto období typické. Děti se seznámily s poj-

my, jako jsou Postní období, Smrtná neděle 
apod. Součástí programu bylo vyzkoušení 
si některých velikonočních zvyků a tradic. 
Děti se v rámci programu rozloučily s More-
nou, symbolicky oslavily příchod jara a hle-
daly velkopáteční poklad. Zasadily si také 
velikonoční osení a vymodelovaly barevná 
vajíčka jako odvěký symbol života. Na tuto 
akci jsme navázali již tradičním vynášením 
Moreny z mateřské školy do řeky Svitavy. 

Se zimou jsme se rozloučili pásmem říkanek 
a písní s doprovodem rytmických nástrojů. 
Další tradicí v tomto brzkém jarním období 
je pořádání tvořivé výtvarné dílny v MŠ. Zde 
si děti společně s rodiči tvoří jarní a veliko-
noční dekorace k výzdobě svých domovů. 
Všechny tyto akce se setkaly u dětí, rodičů 
i veřejnosti s kladným ohlasem.  

Kolektiv dětí a učitelek 
z MŠ Jilemnického 1
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Vzpomínka
Dne 25. 4. 2014 uplynulo 10 let od úmrtí pana 
Josefa Ambrože. Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a dcera s rodinou.

Čas letí jako voda v řece, co jednou odnese, 
nevrátí se. Jen vzpomínka zůstává. Dne 27. 5. 
2014 by se Zdeněk Polák dožil 80 let. A tento 
rok 6. 12. to bude 5 let co se s námi rozloučil. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka, děti a jejich rodiny.

Dne 4. 5. 2014 uplyne 25 let od úmrtí naší 
dlouholeté kamarádky Jiřiny Matouškové, 
známé členky Svazu mládeže, v mládí 
činné v pěveckém a tanečním kroužku 
adamovské mládeže. V 18 letech se zúčastnila 
mezinárodní brigády mládeže v Polsku. Příští 
rok 9. 10. uplyne 85. výročí jejích nedožitých 
narozenin. 
Spolu s rodinou stále vzpomínají za 
kamarádky: Mirka Kejíková, Inka Pokorná, 
Ilona Buchtová, Liba Mikulová s manželem 
Jiřím, Dana Matušková, Marie Dáňová, 
Zdeněk Vardan aj. Čest její památce.

Dne 5. 5. 2014 by se dožil 75 let pan Ivan 
Moser.   S láskou na něj vzpomíná rodina.
Na svého oblíbeného kamaráda vzpomínají také 
členové Historicko-vlastivědného kroužku a MKS.

Poděkování
Děkujeme všem za účast na posledním 
rozloučení s naší maminkou, paní Marií 
Svítilovou. Rovněž děkujeme za slova útěchy 
a květinové dary.

Synové Zdeněk a Ivoš s rodinami.

10. ročník  
okresní vybíjené 

dívek Adamov
Letos se konal již 10. ročník okresní vybíjené 

dívek. Tato soutěž vznikla proto, aby dívky moh-
ly soutěžit v něčem, co je baví. Letos jsme se 
sešli ve sportovní hale v Adamově již po desá-
té. Když se tato soutěž konala poprvé, nečekali 
jsme, že se ujme tak, že ji budeme dělat deset 
let po sobě. Setkali jsme se s velkým množstvím 
dívek, které se k nám rády vracely. Obvykle, když 
začaly hrát v šesté třídě, hrály až do třídy deváté. 
Letošní jubilejní rok byl obzvlášť vyvedený, ne-
boť se přihlásil rekordní počet družstev, a to 13 
v kategorii dívek 6. a 7. tříd a 12 družstev v kate-
gorii 8. a 9. tříd. Celá soutěž byla tedy rozdělena 
na dvě skupiny A a B a hrálo se každý s každým 
ve své skupině. Následně bojovaly první ze sku-
pin o první a druhé místo soutěže a druzí ze sku-
piny hráli o třetí a čtvrté místo soutěže.

Dívky, jako každý rok, bojovaly jak nejlépe 
umí. Některým se dařilo více a jiným méně. Le-
tos jsme se poprvé setkaly i se slzami zklamání 
po prohře v boji o třetí místo. 

U mladších dívek o prvenství dokonce muse-
la rozhodnout až náhlá smrt, kdy dívky z Lipův-
ky měly větší štěstí a tak vybily jako první dívky 
ze školy Lysice. Ještě před tím než dívky z Lysic 
bojovaly o první místo, musely si vybojovat po-
stup s dívkami z Letovic v přidaném zápase, ne-
boť obě školy měly stejný počet bodů a dokon-
ce jejich společný zápas skončil remízou.

Mladší děvčata z Adamova si vedla velice 
dobře, měla pouze jednu prohru a nakonec si 
vybojovala krásné třetí místo.

1. místo Lipůvka
2. místo Lysice
3. místo Adamov
O týden později u starších dívek také neby-

la nouze o překvapení. Favoritky, dívky z Bílovic, 
které nastavily pekelně rychlou hru s perfekt-
ními přihrávkami a přesnými střelami včetně 
krásných zpracování míčů od soupeřek, byly 
překonány zpočátku slabšími dívkami z Velkých 
Opatovic. Bylo to pro všechny velké překvapení. 
Po této výhře se dívky z Opatovic staly nepora-
zitelné, a tak nebylo nakonec velké překvapení, 
že zvítězily a získaly první místo. 

Starší dívky z Adamova si vybojovaly čtvrté 
místo ve svojí tabulce a o pouhý bod nemohly 
hrát o třetí místo soutěže.

1. místo Velké Opatovice
2. místo Černá Hora
3. místo Bílovice nad Svitavou
4. místo Adamov

Mgr. Marie Klepárníková

Slova pro 
povzbuzení

Den Kozla, Den bez bankovních poplatků, 
Den bez DPH (na knihy), Den Braven, Den váleč-
ných veteránů, Den valuty, Den otevřených dve-
ří, Den pro Tibet, Den šakala, Den průvodců… 
Tolik „Dnů“ se mně jen namátkou vybavilo, když 
jsem si nedávno připomněl, že v květnu budeme 
druhou neděli slavit Den maminek. Významných 
dnů v roce je ale mnohem víc. Jak těch společ-
ných, tak těch soukromých. Ne všechny ale pro 
nás něco znamenají. Jsou i takové, o kterých vů-
bec nevíme. Jednou jsem dokonce potkal zná-
mého, kterému jsem blahopřál k jeho Dnu naro-
zenin a on se přiznal, že na ně zapomněl. Podob-
ný osud zapomnění potkal i jeden světový den. 
Je to Den pracovního klidu, jednoduše „neděle“. 
Neděle se totiž svátečním dnem stala na základě 
křesťanských velikonoc. Rusové jí dodnes říkají 
„vaskresenije“ neboli „vzkříšení“. My zase zdůraz-
ňujeme, že se v tento den nemá dělat, ale slavit. 
Jak se však křesťanským tradicím vzdalujeme, 
přestáváme si tento den připomínat a chránit. 
Kdybychom však upřímně oslavili každý týden 
Den neděle, nemuseli bychom pak možná vů-
bec slavit Den soucitu, Den míru, Den žen, Den 
ptactva, Den proti rakovině, Den vody, Den (noc) 
pro světlušku, Den smíření, Den D …

Jiří Kaňa
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Orientační běh
V sobotu 17. 5. 2014 uspořádá oddíl orien-

tačního běhu při TJ Spartak Adamov veřejný 
závod v orientačním běhu, který je zároveň 5. 
kolem Jihomoravské ligy v OB a také 36. roč-
níkem závodu o Pohár Adastu. Letošní závod 
je rovněž mistrovský, protože se běží jako mi-
strovství Jihomoravské oblasti na krátké trati. 
Centrum závodu bude na fotbalovém hřišti 
v obci Olomučany. Samotný závod pak pro-
běhne v lesním prostoru mezi obcemi Ada-
mov a Olomučany. Celé sportovní akce se 
zúčastní přibližně 300 závodníků z celé Mo-
ravy. Prezentace závodu začíná v 9.30 hodin 
v kabinách fotbalového klubu Olomučany, 
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 při-
praveny i orientačně jednodušší tratě katego-
rie příchozích a rodičů s dětmi, do kterých se 
lze přihlásit až na místě. Celá sportovní akce 
proběhne za finanční podpory města Adamo-
va v rámci oslav 50. výročí povýšení Adamova 
na město.

Běh na Nový hrad 
V neděli 23. března uspořádal oddíl orien-

tačního běhu při TJ Spartak Adamov již 7. roč-
ník Běhu na Nový hrad. Po krásném slunečném 
týdnu, se však v neděli počasí pokazilo a v do-
bě závodu se výrazně ochladilo a trvale prše-
lo. Tato situace se tak zřejmě vydatně projevi-
la i na letošní slabší účasti závodníků. Na trať 
hlavního závodu o délce 8,4 km nastoupilo jen 
54 běžců, všech věkových kategorií. Rovněž le-
tošní vítěz, také vlivem slabší konkurence, zao-
stal za traťovým rekordem o více než 2 minuty. 
Letos se již potřetí běželo i na poloviční trati – 4 
km, kde však startovali jen 4 žáci a žákyně. Celá 
vydařená sportovní akce proběhla za finanční 
podpory města Adamova v rámci oslav 50.vý-
ročí povýšení Adamova na město.

Z výsledků:
Poloviční trať – 4 km 
Výsledky kategorie H1 – žáci do 12 let  
1. Daněk Štěpán, TK Blansko 28:17 min 
Výsledky kategorie D1 – žákyně do 12 let  
1. Komárková Jana, Olešnice 24:44 min 
Výsledky kategorie D2 – žákyně 1� až 1� let  
1. Komárková Anna, Olešnice 28:50 min 

Hlavní závod:
Výsledky kategorie M – muži 20 až �9 let 
1. Večeřa Tomáš, BCK Relax Olešnice 32:28 min 
2. Koudelka Lukáš, AK Drnovice 34:04 min 
3. Matoušek Denis, Česká Třebová 35:31 min 

Výsledky kategorie MV1 – muži �0 až �9 let 
1. Grün Gustav, AC Okrouhlá 33:34 min 
2. Chalk Steve, Bílovice nad Svitavou  
    33:56 min 
3. Macura Jan, Horizont kola Novák Blansko 
    35:07 min 

Výsledky kategorie MV2 – muži �0 až �9 let 
1. Spáčil Leopold, Letovice 34:57 min 
2. Zouhar Libor, ADIDAS Brno 35:54 min 
3. Novák Zdeněk,  
    Horizont kola Novák Blansko 36:30 min 

Výsledky kategorie MV� – muži nad 60 let 
1. Brtník Jiří, Babice nad Svitavou 40:41 min 
2. Boháč Jiří, Brno 42:29 min 
3. Stráník Aleš, Blansko 42:56 min 

Výsledky kategorie JD – juniorky1� až 19 let 
1 Čížková Markéta, OB Adamov 50:11 min 

Výsledky kategorie Z – ženy 20 až �9 let 
1. Kopecká Radka, Moravec Team Benešov 
    45:07 min 
2. Drncová Klára, Kanice 45:45 min 
3. Nežádalová Valerie, Kanice 50:39 min 

Výsledky kategorie ZV – ženy nad �0 let 
1. Komárková Zdeňka, Olešnice 38:18 min 
2. Žákovská Alena, Horizont kola Novák  
    Blansko 43:51 min 
3. Grünová Ivana, AC Okrouhlá 48:06 min.

Úpěšné vykročení adamovských šipkařů do roku 2014 
První republikový turnaj v šipkách jednot-

livců a dvojic se v letošním roce konal v Dr-
novicích u Vyškova na přelomu února a břez-
na a zaznamenal rekordní účast - 355 mužů, 
118 žen, 107 mixů, 149 mužských dvojic a 58 
ženských dvojic. Jen za sobotu bylo odehrá-
no jednotlivci 2.860 legů a v utkáních dvojic 
1.300 legů. Při přepočtu na osobu a leg = 1 
hráč 1 hra 501, to znamená 10.560 legů ode-
hraných jedním hráčem nebo 1 leg odehraný 
10.560 hráči. 

Adamovští hráči se i v této konkurenci pro-
sadili. Nejlepší výsledek zaznamenal Martin 
Réda druhým místem v turnaji jednotlivců, 
čímž získal nominaci mezi 24 nejlepších hráčů 
na příští turnaj TOP24. Martin Šeba skončil na 
17. místě. Martina Čapková, která se stala od 
letošního roku platnou hráčkou DC HURRICA-
NE ADAMOV mezi ženami obsadila 9. místo. 
V turnaji mixů skončili Aleš Mrva s Martinou 
Čapkovou a Tomáš Antl s Vlastou Časnocho-
vou na 17. místě. V malé GP pak obsadili 5. a 9. 
místo. V turnaji dvojic mužů Martin Réda s Ale-
šem Mrvou skončili na 17. místě, Milan Dudík 
ml. s Martinem Šebou a Tomáš Antl s Vladimí-
rem Navrátilem obsadili 65. místo. 

V soutěži družstev si v jihomoravské Ext-
ralize udržuje DC HORNETS první místo a mí-

ří tak za obhajobou mistrovského titulu a DC 
HURRICANE, jako nováček soutěže, se pohy-
buje v polovině tabulky. Nicméně v poháru 
družstev, ve kterém se v rámci Jižní Moravy 
bojovalo o tři postupová místa na závěreč-
né republikové finále, kterého se zúčastní 32 
nejlepších družstev z republiky, se podaři-
lo postoupit oběma našim týmům společně 
s Mustangem Brno.

Na krajském finále Strmeň Cupu 22. března 
obsadil Martin Šeba 6. místo a Tomáš Antl 21. 
místo. Největší úspěch dosáhla Martina Čap-
ková, která mezi ženami toto finále vyhrála. 
Stejného úspěchu dosáhla i na krajském tur-
naji Masters ve Vyškově. Mezi muži byl na 2. 
místě Martin Réda, na 5. místě Tomáš Antl, na 
9.místě Martin Šeba, na 13. místě Milan Dudík 
ml. a na 17. místě Vladimír Navrátil. Ve dvoji-
cích opět zářila Martina Čapková, která s Dag-
mar Soukalovou skončila na 2. místě. Ve dvo-
jicích mužů skončili těsně před stupni vítězů 
Martin Šeba s Milanem Dudíkem ml., 5. mís-

to obsadil Martin Réda s Antonínem Kišne-
rem. Díky výše uvedeným výsledkům je Mar-
tin Réda na 6. místě v republikovém žebříčku 
jednotlivců, Martin Šeba na 28. místě, Tomáš 
Antl na 55. místě z celkového počtu 4.736 hrá-
čů. Martina Čapková je průběžně na 9. místě 
z celkového počtu 1.026 hráček.

V nejbližší době nás čeká v dubnu repub-
likové finále družstev v Českých Budějovicích 
a v červnu mistrovství ČR družstev. V červnu 
se také chystáme podruhé v historii klubu 
na Mistrovství Evropy, které se koná v Chor-
vatsku. Jedná se celotýdenní akci, kde bude 
celá řada turnajů jednotlivců, dvojic a druž-
stev. Pro nás bude nejdůležitějším turnajem 
EuroCup klubových družstev, ve kterém jsme 
se v r. 2007 v Praze umístili na 17. místě z 84 
týmů z 22 zemí. 

Ing. Milan Dudík
předseda ŠK Adamov
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Hokejisté Adamova na „BEDNĚ“!!! 
HODNOCENÍ SEZÓNY 2013–14

Po velice pěkném 4. místě z minulé sezóny 
byl stanoven cíl - zůstat v závěrečné tabulce no-
vého ročníku v její horní polovině. Konkurence 
vzrostla přihlášením mužstva z okresu Vyškov, 
Tatranu Hrušky. 

Škoda Kejře, který se po prvním zápase roz-
hodl z rodinných důvodů zbytek sezóny nedo-
hrát. Stejný případ nastal u Thoře, který odehrál 
pouze tři zápasy a musel se věnovat podnikání. 
Oba jmenovaní chtějí příští sezónu naskočit do 
kolotoče zápasů znova. Bartoš se po zdravot-
ních problémech nedostal do optimální poho-
dy a rozhodl se ukončit sezónu. Podařilo se ale 
získat do obrany Anschlaga, ale vinou zaměst-
nání kustoda hokejového oddílu, odehrál pou-
ze čtyři zápasy. Jeho přehled a klid byl velkým 
přínosem hlavně pro mladé hráče, kteří se od 
něho mohli učit. Další nový přírůstek do obrany 
byl Herynek, ale pro jeho mladý věk a nevyzrá-
lost potřebuje ještě na sobě pracovat. Z Lysic na 
hostování se podařilo získat obránce Zachova-
la, bylo by přínosem pro mužstvo, aby přestou-
pil k nám. Pozitivum je návrat Knotka z hosto-
vání ze Zastávky u Brna, který naskočil do druhé 
poloviny sezóny. V Zastávce nebyl plně využí-
ván a pro jeho schopnosti byl stažen. Můžeme 
litovat, že nehrál od začátku. Jeho produktivita 
byla skvostná a získal 17 Kanadských bodů. 

Sestava zaznamenala mnoho změn oproti 
minulé sezóně. Spolu zůstala první dvojice Mil-
fait – Kolenáč, ke kterým naskočil od poloviny 

sezóny Knotek. Na tuto lajnu byla radost se dí-
vat. Juřena musel být nasazován i do obrany 
z důvodu nedostatku obránců. Patřil mezi hrá-
če, kteří si umí sjednat respekt soupeře. Kilián 
jako centr druhé pětky je stálice, obrovský bo-
jovník a podle potřeby se na křídlech vystřídalo 
skoro celé mužstvo.

Mrzet nás musí domácí prohra proti Letovi-
cím, obě prohry proti HC Blansko a škoda pro-
marněného druhého zápasu proti Rájci-Jestře-
bí, kde jsme vlastní nedisciplinovaností nebo-
dovali. Kladem jsou výhry nad Sokolem Březina 
a Tatranem Hrušky.

Jak se stalo pravidlem, má za sebou výteč-
nou sezónu Kolenáč (1. místo v anketě Spor-
tovec města Adamov 2013), nejlepší hráč Ka-
nadského bodování a obrovský bojovník. Ten 
se celou sezónu vyrovnával se zdravotními 
problémy, přesto byl nenahraditelný. Obránce 
Kunc hrál výborně, využíván byl na přesilovky 
pro jeho přehled a střelu, byl pilířem zadních 
řad. Přišlo zranění a musel podstoupit operaci 
klíční kosti, sezónu nedohrál. Dvořák spolehli-
vost a klid v zadních řadách, využíván pro pře-
hled hlavně na oslabení. Bartoš po zdravotních 
problémech se nedostal do optimální pohody, 
odehrál polovinu zápasů a rozhodl se ukončit 
sezónu. Dobeš jako vždy spolehlivost. Kubíček 
naskakoval ve třetí lajně, ubral na rychlosti a na 
výkonu to bylo znát. Mihok začal dobře, ob-
čas se vrací zdravotní problémy. Jednoznačně 
nejlepší na buly. Juřena univerzál což je veliké 

plus, dokáže si sjednat 
respekt soupeře, silový 
hráč. Nevynechá žád-
nou šarvátku. Hrnčíř 
když nastoupil, podržel, 
výborná dvojka. Milfait 
dvorní nahrávač Kole-
náče, virtuóz na brus-
lích i s pukem. Před-
váděl výkony, na které 
chodí diváci. Rychecký 
náš Nebojsa, nefaulo-
val a byl v platném na 
ledě i v kabině. Nevyhý-
bá se pěstnímu souboji. 
Kilián výborný centr, 
obrovský bojovník, za-
pálený pro mužstvo. 
Do všeho jde po hlavě. 
Toufar začal dobře, pak 
nastal útlum. Na jeho 
věk bruslil pouze na jed-
nu rychlost. Ke konci se 
rozehrál a byl strůjcem 

posledního vítězného zápasu. Doufám, že bude 
pokračovat v tempu, ve kterém ukončil sezónu. 
Gistr pilíř zadních řad, bojovník, jistota. Bureš 
po operaci se dostal do dobrého tempa, znatel-
né je šetření operovaného ramena. Šmahel na-
skočil v průběhu sezóny a byl oporou zadních 
řad. Silový hráč, co má pro strach uděláno. Chce 
to trochu klidu do rozehrávky. Knotek naskočil 
do druhé poloviny sezóny z hostování. Byl zařa-
zen do první formace a tato patřila k nejlepším 
v soutěži. Anschalg přehled a klid byl velkým 
přínosem hlavně pro mladé hráče, škoda jeho 
pracovní vytíženosti. Herynek přišel z České 
Třebové. Je mladý a potřebuje získat zkušenos-
ti. Zachoval byl uvolněn z Lysic na hostování 
a postupem času se rozehrál k dobrým výko-
nům. Měl přehled a dobrou nahrávku. Potře-
buje se dostat do zápasového tempa. Koubek 
odehrál pouze jeden zápas z důvodu jeho pra-
covní vytíženosti. Škoda, kdyby hrál pravidelně, 
byl by platným hráčem. 

První trojka Kanadského bodování.
V soutěži Kanadského Bodování bylo hod-

noceno celkem 180 hráčů ze všech zúčastně-
ných oddílů. Jiří Kolenáč obsadil celkově 4. mís-
to. Dobře mu sekundoval Tomáš Milfait, který 
byl celkově 11. a David Knotek, který se s po-
lovinou odehraných zápasů pevně usadil v klu-
bovém hodnocení na 3. a celkově v soutěži na 
15. místě. Zlepšil se Miroslav Kilián. Více bodů 
se očekávalo od Jiřího Toufara. Doufám, že příští 
sezónu zatíží konto soupeřů více góly. 

Pořadí
v

oddíle

Pořadí
celkem

v OP
Příjmení, jméno

Br
an

ky
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ist

en
ce

Bo
dy

 ce
lk

em

1. �. KOLENÁČ Jiří – Koleno 1� 12 29
2. 11. MILFAIT Tomáš – Dolfa 12 9 21
�. 1�. KNOTEK David – Šlapetka � 9 1�
4. 17. KILIÁN Miroslav – Kili 7 10 17
5. 39. JUŘENA Milan – Čuřil 8 3 11
6. 56. KUNC Martin – Márty 4 3 7
7.–8. 72.–73. BUREŠ Zdeněk – Dráty 3 2 5
7.–8. 72.–73. TOUFAR Jiří – Touf 3 2 5
9.–10. 96.–97. BARTOŠ Zdeněk – Asterix 2 1 3
9.–10. 96.–97. DVOŘÁK Milan – Milaniju 2 1 3
11. 105. GISTR Radek – Gis 1 2 3
12. 113. HERYNEK Jakub – Hery 0 3 3
13.–15. 144.–146. MIHOK Radoslav – Čigi 0 1 1
13.–15. 144.–146. ZACHOVAL Adam – Zach 0 1 1
13.-15. 144.–146. ŠMAHEL Petr – Nafťák 0 1 1

Tabulka kanadského bodování:

Jiří Kolenáč nejproduktivnější hráč Kanadského 
bodování
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Soutěž slušnosti:

Cíl se podařilo splnit, ba i překročit. Málokdo 
počítal s umístěním na „bedně“. Mohlo to být 
i lepší, mohou nás mrzet ztracené body proti 
Rájci-Jestřebí a HC Blansko. V těchto zápasech 
jsme jednoznačně měli bodovat. I tak jsme zís-
kali o 6 bodů víc než v loňské sezóně. Skóre 67 : 
62 je taky v plusových hodnotách.

Závěrem bych chtěl poděkovat zastupite-
lům MěÚ Adamov, společnosti GAMA J+P, s.r.o., 
TRIFON s.r.o, skalním fanouškům, pořadatelům, 

Poř. Mužstvo Bodů % na 
zápas

1. TJ Sokol Černá 
Hora

128 8,00%

2. Dynamiters 
Blansko HK

143 8,94%

3. TJ Sloup 158 9,88%

4. TJ Rájec-Jestřebí 162 10,13%

5. TJ Sokol Březina 180 11,25%

6. Tatran Hrušky 210 13,13%

7. HC Blansko 225 14,06%

8. SK BACARDI 
Letovice

231 14,44%

9. TJ Spartak 
Adamov

2�9 1�,�6%

Tomáš Milfait dvorní nahrávač Jiřího Kolenáče

David Knotek kterému prospěl návrat z hostování

1.   Dynamiters Blansko HK 16 12 4 0 0 0 108:  34 44
2.   TJ Rájec-Jestřebí 16 12 0 0 2 2 110:  55 38
�.   TJ Spartak Adamov 16 � 2 0 1 �   6�:  62 29
4.   HC Blansko 16 9 0 0 1 6   73:  58 28
5.   Tatran Hrušky 16 7 1 0 2 6   58:  60 25
6.   TJ Sokol Březina 16 6 0 0 0 10   66:  68 18
7.   SK BACARDI Letovice 16 6 0 0 0 10   79:107 18
8.   TJ Sokol Černá Hora 16 4 0 0 0 12   40:  81 12
9.   TJ Sloup 16 1 0 0 1 14   56:112 4

Konečná tabulka OP 2013/14:

Novinka při zápasech našeho mužstva. Vedoucí Anička (v popředí) a její družina roztleskávaček.  
Soupeři i jejich fanoušci nám mají co závidět. Je se na co dívat.

funkcionářům a nově i našim úžasným roztles-
kávačkám.

Hráčům přeji odpočinek, vyléčení všech zra-
nění a šrámů a do další sezóny mnoho sil.

Sportu zdar a hokeji zvlášť

Alois (Lolo) Kožený

Výbornou sezónu má za sebou Kilián a postupem času se stává oporou a tahounem 
mužstva. Vyrůstá nám z něj nástupce starší generace a vůdčí osobnost.

A je tady znovu poslední místo! To, že nás 
rozhodčí nemají rádi, již psát nemusíme, ale 
tuto disciplínu musíme zlepšit. Je potřeba se 
vyvarovat útočných faulů, které jsou zbytečné 
a nic neřešící.
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Přebor škol v šachu  
Mistrovství ČR 2014 – kategorie 1.–5. tříd ZŠ 

ZŠ+MŠ Adamov obsadila sedmé místo
Sportovní klub Vyškov ve spolupráci s MKS 

Vyškov uspořádal ve dnech 7.–8. 4. 2014 Mi-
strovství ČR školních čtyřčlenných týmů v ša-
chu kategorie 1.–5. tříd ZŠ.

Do turnaje postoupila první dvě družstva 
z krajských kol a na konečný počet 30ti účast-
níků pořadatel a komise mládeže doplnili dva 
týmy na divokou kartu. Hrálo se 9 kol švýcar-
ským systémem a pořadí stanovil olympijský 
systém, kde se každá partie počítá do koneč-
ného pořadí. 

Adamovské čtyřčlenné družstvo nastou-
pilo v již zkušené sestavě, která si vybojovala 
postup z Krajského kola. Olga Dvořáková, Filip 
Nezval, Martin Hloušek, Jan Kratochvíl. 

Šachová mládež Adamova se výsledko-
vě neztratila ani na této republikové soutěži. 
Byla jediným týmem, který prošel turnajem 
bez porážky v zápase. Nastřádané body z par-

Poř. St.č. Družstvo Partie + = - PH 1 PH 2
  1. 3 ZŠ a MŠ Frýdek – Místek El. Krásnohorské 9 6 2 1 25.5 189.5
  2. 11 ZŠ Komenského Frýdlant nad Ostravicí 9 5 2 2 24.0 173.5
  3. 12 ZŠ Severovýchod Zábřeh 9 5 1 3 22.5 168.0
  4. 5 ZŠ Václava Havla Poděbrady 9 3 4 2 21.5 186.0
  5. 2 ZŠ Tyršova Kuřim 9 5 3 1 21.5 185.0
  6. 1 ZŠ Na Lukách Polička 9 4 2 3 21.0 186.0
  �. 20 ZŠ+MŠ Adamov 9 � 6 0 21.0 1��.�
  8. 7 ZŠ Komenského 402 Frýdek - Místek 9 4 4 1 20.5 179.0
  9. 6 22. ZŠ Plzeň 9 4 2 3 20.0 184.0
10. 4 ZŠ Brána jazyků Praha 9 3 5 1 19.5 175.5

Konečné pořadí po 9 kolech

tií pak znamenaly výborné sedmé místo v ko-
nečném pořadí. 

Přehled výsledků jednotlivých zápasů:  
Adamov versus ZŠ Brána jazyků Praha 2:2, 

ZŠ Jana Železného Prostějov 2:2, ZŠ Malé Pole 

Slavičín 3:1, CZŠ Rudolfovská České Budějo-
vice 3:1, ZŠ Komenského 402 Frýdek – Mís-
tek 2:2, ZŠ a MŠ TGM Zastávka 2:2, ZŠ Václava 
Havla Poděbrady 2:2, 22. ZŠ Plzeň 3:1, ZŠ Tyr-
šova Kuřim 2:2.

Krok první. Jedovnice, okresní kolo. 1. místo

Krok druhý. Břeclav, krajské kolo. 2.místo

Krok třetí. Vyškov, MČR. 7.místo
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Rozhovor s Karlem Hynštem 
jedním z nejúspěšnějších realitních makléřů působících na realitním trhu v našem okolí

Karel Hynšt, rodák z Adamova a nejlepší 
makléř realitní kanceláře RE/MAX Araktiv Plus 
mezi roky 2011 až 2013, svůj pracovní úspěch 
přisuzuje několika faktorům, které se mu v je-
ho práci podařilo skloubit dohromady. Mezi ty 
nejdůležitější řadí především získané zkuše-
nosti, odborné znalosti a dovednosti, umění 
empatie a porozumění požadavkům klientů, 
dále pak samozřejmě nepostradatelný tým 
kolegů a v neposlední řadě také trochu štěstí. 

Položila jsem Karlovi několik otázek:
Co Tě přivedlo k práci realitního makléře, 
jak a kdy jsi v realitní kanceláři RE/MAX 
Araktiv Plus začínal?

V síti realitních kanceláří RE/MAX pracuji již 
osm let. K této práci mne přivedla moje sestra, 
která také pracuje jako makléřka. V létě 2007 
jsem končil se zaměstnáním učitele angličti-
ny na základní škole a hledal jsem práci, kte-
rá mne bude bavit a zajistí mi dobrou obživu. 
Zrovna v té době RE/MAX hledal v Brně vhod-
né osoby na pozice realitních makléřů. Nabíd-
ka práce mne zaujala a tak jsem se rozhodnul 
ji přijmout. Svého rozhodnutí nelituji.

Co musí podle Tebe realitní makléř umět pro 
to, aby uspěl ve své profesi? Jaké vlastnosti 
musí mít?

Toto povolání je velmi různorodé, a pro-
to realitní makléř musí zvládat spoustu věcí. 
Dobrý makléř musí být zdatným obchodní-
kem, stejně tak i advokátem, psychologem, 
manažerem, finančním poradcem, fotogra-
fem i řečníkem. K tomu všemu je potřeba ješ-
tě přidat poctivost, spolehlivost, rozhodnost 
a příjemné vystupování. 

Co je pro Tebe osobně na této práci 
nejzajímavější?

Toho je opravdu hodně. Ale mám-li být 
upřímný, je to právě pestrost tohoto povolání. 
Člověk si při této práci může být jistý, že žád-
ný den nebude jako ten předchozí. Nejvíc mě 
naplňuje, že jsem užitečný. Pomáhám lidem 
splnit sny o novém bydlení, řeším s nimi různé 
problémy - finanční, stejně tak osobní. A po-
kud se to podaří uskutečnit tolikrát jako v roce 
2013, mám z toho upřímnou radost.

Proč je podle Tebe lepší se při prodeji 
nemovitosti obrátit na realitní kancelář?

V dnešní době není snadné prodat nemo-
vitost bez rozsáhlé a cílené inzerce. Dobrá re-
alitní kancelář zajistí kvalitní prezentaci nabí-
dek nemovitostí na internetu, ve specializova-
ných barevných časopisech nebo v místních 
zpravodajích. Nutným předpokladem úspěš-
né spolupráce je znalost prostředí a regionu, 
kde se nemovitost nachází. Proto se hodně 
zajímám o realitní trh v Adamově a realizuji 
zde hodně transakcí. Samozřejmé je, že spolu-
pracujeme s renomovaným advokátem, který 
vypracuje veškeré nezbytné smlouvy, jejichž 
součástí je ujednání o advokátní nebo no-
tářské úschově peněz (kupní ceny). Součástí 
realitního servisu je následně předání bytu/
domu kupujícímu včetně přepisu elektřiny, 
plynu, vody u dodavatelů a na závěr podání 

daňového přiznání za 
majitele. Svým klien-
tům pomáhám s vyří-
zením nejoptimálnější 
varianty financování. 
Klientům, kteří hleda-
jí nové bydlení, zaří-
dím stěhování rovnou 
do nového bytu. Je 
zřejmé, že věcí, kte-
ré je potřeba zařídit 
pro bezproblémové 
zajištění obchodu, je 
hodně a ne každý si to 
uvědomuje. Kvalitní 
realitní kancelář lidem 
šetří čas i peníze. Díky 
pobočkám v Čechách 

a na Moravě poskytuje RE/MAX kvalitní služby 
po celé České republice.

V čem se podle Tebe odlišuje RE/MAX od 
ostatních?

Naše realitní kancelář klade hlavní důraz 
na spokojenost klientů. Každý z nás má zájem 
co nejlépe uspokojit potřeby klientů v rámci 
zprostředkování zamýšlené transakce. Nejpr-
ve tedy s klientem projednám veškeré aspek-
ty a důvody uvažované transakce. Následně 
konkrétní obchodní případ, jako třeba pro-
dej nemovitosti, vedu od okamžiku náboru 
a uvedení do inzerce až po podání daňového 
přiznání k dani z nabytí nemovitosti. V rámci 
poprodejního servisu z kraje roku vždy klien-
ty upozorňuji na nutnost ohlášení změn na fi-
nančním úřadě ve vztahu k dani z nemovitos-
tí. Chceme mít nejen spokojené zákazníky, já 
a moji kolegové si přejeme, aby naši zákazníci 
byli s naší prací spokojeni tak, že nás doporučí 
svým známým.

Co Ti dala práce v RE/MAXu?
Práce realitního makléře mi umožnila mj. 

setkání s mnoha zajímavými lidmi, dala mi 
nové přátele a osobně si také cením dobrého 
kolektivu v naší firmě. Díky této práci je moje 
rodina dobře zabezpečená a můžeme usku-
tečňovat naše cestovatelské sny.

 Děkuji Ti za rozhovor a přeji mnoho dalších 
stejně úspěšných let!

Za čtenáře se ptala Jana Jakubcová.

Turistický oddíl 
TJ Spartak Adamov

PLÁN VYCHÁZEK
1. 5. 2014 – čtvrtek

SETKÁNÍ U MÁCHOVA POMNÍKU
Délka 12 km.
Odchod: sraz u obchodního domu na ná-
městí Práce v 8:00 hod.     
Trasa: Adamov náměstí-podél Svitavy ke 
Kateřin. mostu-Nový Hrad-Máchův pomník-
Adamov.

8.5.2014 – čtvrtek

JARO V ARBORETU
Délka 10 km
Odjezd: Adamov nádraží ČD 8:21 hod. do 
Boskovic
Trasa: Boskovice-arboretum-přehrada-wes-
ternové městečko-Boskovice.
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UBYTOVÁNÍ V CHORVATSKU 

BRELA 
DRVENIK 

cena 3.050,- Kč/osoba/týden 

www.ck-prikryl-mraz.cz 
 

INZERCE
Hledám pronájem garáže v Adamově, 
tel. č. 773 453 628.
MALBY 14,- Kč/m2, nátěry dveří 350,- Kč/
ks, radiátorů, oken, rýn, zábradlí, plotů, 
fasád aj., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁ-
NÍ. Tel. 606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno-horak.cz. Adamov a okolí, 
platba hotově = SLEVA 250,- Kč!
ŠPANĚLŠTINA, matematika, angličti-
na, výuka španělského jazyka s rodilou 
mluvčí. Doučování anglického jazy-
ka a matematiky pro žáky základních 
a středních škol. Navíc možnost hlídá-
ní malých dětí. Kontakt: Ing. Rocio L, 
tel. č. 608 134 443, e-mail: rocio@email.cz
ADAMOstav – rekonstrukce bytových 
jader. Provádíme obkladačské, podla-
hářské, zednické práce. Více informací 
najdete na www.ADAMOstav.cz nebo 
tel. č. 603 752 493.
Pronajmu garáž na ul. Plotní (ne v Olšič-
kách). Cena 500,-Kč/měsíc.  
Tel. č. 608 640 382.
SLOUČÍME VÁM VŠECHNY PŮJČKY DO-
HROMADY – SPLÁCEJTE MÉNĚ! Dosta-
nete na účet i HOTOVOST! Navštivte stá-
nek OD TESCO FINANČNÍ SLUŽBY BRNO. 
Těšíme se na viděnou! S přátelským 













pozdravem Veronika Kratochvílová. 
Telefon 542 213 285, mobil 724 771 262.

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR v lesích poblíž 
obce Kralice nad Oslavou. Název „Z po-
hádky do pohádky“ je odvozen od stej-
nojmenné celotáborové hry. Tábor pro-
běhne v termínu od 19. 7. do 2. 8. 2014, 
cena 3 800,- Kč, více informací nalezne-
te na www.skautiadamov.webnode.cz 
nebo na tel.č. 776 366 585.

Prodám byt 2+1 v Adamově, 59 m2. Byt 
má tři balkóny. V osobním vlastnictví.
Tel. č. 777 946 020.

CVIČENÍ S KOČÁRKEM V ADA-
MOVĚ. Pro lepší kondici i nála-

du podle principů pilates, přizpůsobeno 
maminkám a dětem. Lekce 60,- Kč, pře-
nosná permanentka 10x50, www.face-
book.com/cviceniskocarkem.adamov, 
cviceniskocarkemadamov@seznam.
cz. První lekce ZDARMA.

Koupím poštovní známky, pohledy, 
obálky, staré bankovky, tuzexové bony, 
losy, staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní 
řády, celé sbírky – větší množství – po-
zůstalost po sběrateli. Platím v hotovos-
ti nejvyšší možné ceny.   
Info: tel.: 724 22 92 92.

Hledám pro své klienty ke koupi byty 
1+1, 2+1 a 4+1 v Adamově, ideálně Pta-
čina. Tel.: 604 533 466.











Prodám byt 3+1 v OV v Adamově, na uli-
ci Komenského o celkové rozloze 75 m2. 
Zájemci volejte: 605 140 885. Možnost 
koupě i garáže.
Prodám garáž na ulici Komenského na 
točně autobusu. Volná ihned, volejte: 
605 140 885.
Podlahářství Gregor – pokládka a lepe-
ní koberců a PVC, montáž plovoucích 
podlah dřevěných, korkových a laminá-
tových aj. Nabízíme kvalitní podlahové 
krytiny. Tel. č. 728 470 320,   
e-mail: zdenekcrom@seznam.cz
Prodám garáž na ulici Komenského 
č. 161. Cena do 90 000,- Kč, informace 
na tel. č. 702 370 783.
Pronajmeme pěkný zrekonstruovaný 
byt 2+1 v Adamově, ulice Komenského. 
Uvolnění a vybavení dohodou. Cena: 
5000,-/měs. + inkaso. Více informací na 
tel.: 776 275 149.
Prodám byt 1+1 do osobního vlastnictví 
na ulici Petra Jilemnického.   
Telefon: 725 865 117.   
E-mail: tonda.karasek@gmail.com
Prodám garáž s dílnou a sklepem na uli-
ci Sadová. Cena dohodou.   
Telefon: 736 776 007.
PRONAJMU BYT 2+1 V ADAMOVĚ,  
CIHLOVÝ DŮM, PLASTOVÁ OKNA, CENA 
DOHODOU. TEL.: 604 596 787.
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Jsem jediným kandidátem
z Jihomoravského kraje, který

zastupovat tento region.

Ing. Bc. Zuzana BRZOBOHATÁ

!

P O D L A H Á Ř S T V Í
S  l  e  z  á  k

Montáž a broušení parket, vinylu, plovoucích 
podlah, PVC, koberců, včetně dodávky materiálu.

Tel. 724 738 924
www.podlahyslezak.cz

Zdeněk Kufa
Opravy počítačů a notebooků
Dodávky počítačových sestav na zakázku
Poradenství v oblasti IT
Servis počítačů NONSTOP 24 hodin denně









adaservis@email.cz

720 163 032
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Potřebujete přikrýt dřevo, 
zakrýt kurník nebo kůlnu?

Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

cena běžná: 239 Kč/m2

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

(vč. DPH)

„ Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální 
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Zelená úsporám na klíč.

Od vyřízení dotace

až po realizaci.

www.coleman.cz   prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: Miroslav Kovář, mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY, 
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740 
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3)  150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za 

20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony 
a další ceny.

www.colemanie.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Nejkvalitnější česká pálená 
krytina se zárukou

 33 let!

Cena od 249 Kč/m2

(vč.DPH)



2�

vyrobeno
v Německu
vyrobeno
v Německu
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NEOMEZENÝ INTERNET V ADAMOV                 

OBJEDNÁVKY
 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 31.5.2014 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

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

Televize je dostupná pro v�echny klienty jako balí ek slu by internetu a TV po bezplatné registraci. Sledujte TV p ímo 
na webu bez nutnosti instalace aplikací, v tabletech a za ízeních s Androidem s mobilní aplikací sledovani-tv.cz dostupné 
na google marketu. Více ne  30 televizních program . Pozastavte si práv  probíhající po ad, a to a  na 60 minut, a  pak 
jej op t spus te tam, kde jste p estali. EPG poskytuje p ehled o práv  probíhajících a náledujících televizních po adech.


